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1. — GEÇEN TC 

Gümrük ve Tekel Bakanı Orlıan öztraik'ın,. 
Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyarlan için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere ^girişilmesi 
•hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişik 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair (kanun tasa
rısının (havale edilmiş olduğu Gümrük ve Tekel 
ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye
den mürekkep geçici bir 'komisyonda görüşül
mesine dair önergesi kabul olundu. 

ıkayın üyelerden bâzılarına, otoman Başkan
dık tezkeresinde yazılan sürelerle, izin veril
mesi kabul edildi 

Toplu «Sözleşme, grev ve lokavlt kanunu ta-

2. — GELEN 

Tasanlar 
1. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Burgar Halk 

CufmJhuritpeti arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli 
Tioaret ve ödeme Andlaşmasma ek Protokol» 
l e eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
(hakkında kanun tasarısı (1/441) (Dışişleri ve 
Ticaret komisyonlarına) 

2< — «Türkiye Cumhuriyeti ile Çelkoislovakya 
Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 1949 tarihli, 
Ticaret Andlaşmasına ek Protokol» ile eklerinin 
lonaylanmasıınm uygun bulunduğu 'hakkında ka
nun tasarısı (1/442) (Dışişleri ve Ticaret ko
misyonlarına) 

3. — «Türkiye Cuımlhuriyeti ile Macar Halik 
Cumttıuri'yetî Hükümeti arasında 12 Mayıs 1949 
'tarihinde Akdolunan Ticaret ve Tediye Andlaş
masma ek Protokol» ile eklerinin 'onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
(1/443) (Dışişleri ve Ticaret komisyonlarına)' 

4. — «Türkiye ile Polonya arasında 18 Tem
muz 1948 de Akdolunan Ticaret ve Tediye And-
laşmaüarına ek Protokol» ile eklerinin onaylan
masının uygun (bulunduğu halkkunda kanun ta- i 
şansı (1/444) (Dışişleri ve Ticaret komisyon- ' 
lanna) 

>5. — «Türkiye Cumlhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Münakit 31 Aralık 1959 ftarilhli 
Ticaret Andlaşmasına ek Protokol»1 ile eklerinin • 
onaylanmasının uygun 'bulunduğu Ihaikkında 

TANAK ÖZETİ 

sarısının 17 nci maddesine kadar kafoul edildi. 
Başlkan, İçtüzüğün Ş7 nci maddesi gereğince 

salonda Başibakam veya ilgili Bakanın hazır 
/bulunmadığını /beyan ile 24 . 4 . 1963 Çarşamiba 
günü saat 14 te ftoplanilmak üzere Birleşime 
son verdi. 

Başkan ' Kâtip 
iBaşIkanvekili Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

KÂĞITLAR 

kanun tasarısı (1/445) (Dışişleri ve Ticaret ko
misyonlarına) 

Teklifler 
6. — Cuım'huriyelt Senatosu Afyon Karaihi-

sar Üyesi Basim Hancıoğ'lu ile Kastamonu Mil-
letvelkiıli İsmail Hakkı Yılanlıoğlu?nun, Tica
ret Velkâleti Teşkilât ve Vazifelerine dair 31014 
sayılı Kanuna ek 21 . 6 .1943 tarih ve 4442 sâ  
yılı Kanunun 3 noü maddesinin tadiline, mez
kûr Kanuna dört madde ve bir 'geçici madde 
eklenmesine dair kanun rteklifi (2/479) (Tica
ret ve Plân komisyonlarına) 

7. —• ıSamsun taleitvekili llyas Kılıç ile 
Konya Milletvekili İhsan KaibaJdayı'nın, 5802 
ts ayılı Aabsulbay Kanununa bir ek ve ,bir de ge
çici madde eklenmesine dair kanım teklifi 
(2/480) (MMî sSavutnima ve Plân komiısyonjla-
rına) 

Rapor 
8. — Çumra 'nıın Alibeyhüyüğü köyü, hane 

398, cil't 3 ve sayfa 4 sayısmda dü'fusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er AJhmetoğlu Emi
ne'd en doğma 1 . 1 . 1932 dtağumlu İzzelt Sivas
lı ille TaşIkÖprü ilçesinin Karapürçek köyü, iha-
•ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa ıkayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dajı doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm. cezasına 
çarptırılmaları hakkımda IBaşfbakanilılk tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/54)5) (Gün
deme) (S. ISayısı : 148) 
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KÂTİPLER 

BÎEÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
Rıza Polat (Ağrı), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Kâfi çoğunluğumuz var, müza
kerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in sayın 
üyelerin muntazaman Meclise devamı için Baş
kanlık Divanının, İçtüzüğün emrettiği vazifeyi 
yerine getirmesini istiyen, ve Başkanvekili Nuret
tin Ok 'un, Başkanlık Divanının sayın üyelerin 
devamın\ çok yakından kontrol etmekte oldu
ğunu ve İçtüzük hükümlerinin tatbiki hususun
da kararlı bulunduğunu bildiren konuşmaları. 

BAŞKAN — Sayın Ülker Meclise devam 
hakkında gündem dişi söz istemiş bulunuyor
sunuz. Ancak Mecliste çoğunluk hâsıl olmuş
tur. Bunun üzerinde tekrar ısrar «diyor mu
sunuz? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlar, politik bakımdan hoş olmıyan, 
ama, Parlâmento vazifemiz bakımından sizle
rin, hepimizin yüreğinde bir ukde olarak kalan 
bir noktayı bu kürsüden açıklıyarak vazifemi 
yapacağım. Her şeyden evvel şunu belirteyim 
İd, ben bir hukukçu arkadaşınız olarak, Parlâ
mentonun kifayetsiz ıbir çalışma yaptığına inan
mıyorum. Parlâmentomuz, açıldığı günden bu 
yana, kendisinden beklenilen en önemli mese
leleri, büyük ve önemli siyasi meseleler yanında 
halletmesini bilmiştir. . 

Bu güne kadar Anyasaya aykırı 40 kadar 
kanun Parlâmentodan geçmiştir. Bunun yanın
da 5 senelik plân yapılmış, Anyasa Mahkemesi 
kurulmuş ve Yüksek Hâkimler Kurulu Kanu

nu çıkarılmıştır. Daha bunun gibi nice nice, 
toplumumuza yararlı kanunlar ve meseleler Par
lâmentonun elinde incelenmiş ve gerektiği şek
li bulmuştur. Ama, çok değerli arkadaşlarım, 
bu günün yaşadığımız şartları içinde her şeyi 
mütalâa etmek zaruretdndeyiz. Parlâmento bir 
ihtilâlden sonra kurulan ve memleketi, ihtilâl 
rejiminden demokrasi rejimine götürecek son 
ümidi teşkil etmektedir; mpletimizin son ümidi
ni teşkil etmektedir. Bir ihtilâl rejiminden son
ra, cemiyetin toplumun her yanında bir takım 
oynamalar ve bir takım hareketler olmuştur. 
Bunun neticesinde de toplumda birtakım kim
seler kargaşalıktan medet ummaktadırlar, bir 
takım kimseler de bilmiyerek, samimiyetle 
memleketin felâkete doğru yürüdüğü kanısın-
dadırlar. Yani, özetlemek icap ederse; efkârı 
umumiyede bir keşmekeş hali mevcuttur. Ve 
bundan istifade etmek istiyenler 'de bulunabi
lir. İşte bu şartlar içinde, Parlâmentoda top
lantı yapılıyor mu, yapılmıyor mu, nısabolu-
yor mu, olmuyor mu hususlarını kıymetlen
dirmek icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, Parlâmentonun top
lanıp toplanmadığı efkârı umumiyede bir sem
bol olmuştur. Demokrasiden ümit kesmek ve 
başka rejime gitmek istiyenler, uzun sözler söy
leyeceklerine; «işte Parlâmento toplanamıyor» 
şeklinde bir formülü, bir sembolü topluma işle
mişlerdir. Ve bu gün hakikaten Parlâmentonun 
toplanıp, toplanmaması; toplumumuz bakımın-
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İL Meclisi B : 77 
dan Parlâmentonun çalınıp çalışmadığı mâna
sını taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, elimde (bitaraf, 
kâh şu partiye, kâh bu partiye karşı memleketin 
yararına fikirlerini söyliyen gazeteler var. Bu* 
günkü gazetelerden bir parçayı «okuyorum: 
«Oturumlarda sik sık çoğunluğu sağlayamadığı 
için toplanamıyan Parlâmento, kendi itibarını 
(kendi yitirmiştir.» Yitirmektedir değil, «kendi 
itibarını kendi yitirmiştir.» (Hangi gazete ses
leri) Milliyet gazetesi, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bir diğer dergide 
«Türk Milleti demokrasiye lâyıktır, ehildir; de
mokrasiyi koruyacak ve yürütecektir. Ama, top
lanamıyan bir Meclis, hem de hangi gün, toplu
mun en ziyade önem verdiği bir kanun tartışı
lacağı gün toplanamıyan bir Meclis demokra
siye layik değildir, ehil değildir.» (Hangi dergi 
sesleri) Akis Dergisi, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, basını iyü tarafla-
rfyle, beğenmediğimiz taraflariyle hoşumuza git-
miyen taraflariyle bir ktilhalinde mütalâa et
memiz lâzımgelir. Bu takdirde, bu ikazları, dost 
ikazı ve dost uyarması olarak kabul etmek lâ
zımdır. Bizim kabahatimiz vardır. Şahıs şahıs 
belki yoktur. Burada gördüğüm arkadaşlarımın 
çoğu, her zaman Meclise devam eden arkadaş
larının ekseriyetini teşkil etmektedir. Ama, 
dışarda Ali veya Veli'nin Meclise devam, 
edip etmediği tartışılmıyor. Milletvekillerinin 
Mecise devam etmedikleri tartışılıyor. Binaen
aleyh, netice olarak şunu arz etmek istiyorum: 
Muhterem Riyaset Divanı, içtüzüğün emrettiği 
vazifeyi yeteri gibi ifa etmemektedir. Bizim gibi, 
bizden fazla, kendi oylarımızla iş başına getir
diğimiz Divanı Riyaset, bu devamsızlıktan do
ğacak sorumlulukta, hukukan ve kanunen, mille
te ve bize karşı sorumludur. Arkadaşlarım bu 
devam meselesini halletmek için bâzı çareler 
vardır. Bunu Büyük Meclis bulabilir, îçtüzükte-
de mevcuttur, Riyaset Divani da bizden iyi bile
bilir. Ama* bendeniz birkaç tanesini arz etmek is
tiyorum : 

Arkadaşlar, bir kere Meclis çalışma halinde 
iken, kabul salonlarımızın açık olmaması lâzım
dır» Çünkü, buraya gelen arkadaşlarımız, dışarı
dan gelen vatandaşlarımızın yani, bizi seçen 
seçmen vatandaşlarımızın tazyiki karşısında kal
makta, onlara saygısızlık yapmamak için, bura-
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ya geldikleri halde dışarıya çıkmaktadırlar. Ri
yaset Divanı Meclisin toplantı zamanlarında bu
nu katı olarak yasak etmelidir. 

Ayrıca muhterem arkadaşlarım, Meclis top
lantı halindeyken, pek müstesna haller hariç, 
komisyon toplantısı yapılmamalıdır. Mademki, 
milletimiz bizi burada görmek istiyor, her şeyden 
evvel milletimizin arzusuna uyarak, biz de 
Meclisin toplantı zamanı burada oturalım. 

Ayrıca, 450 miktarı üzeriden boşalmış mil
letvekilliği vardır. 

Ayrıca, izinli ve hasta olan sayın arkadaşla
rımız mevcuttur. Her toplantının başında eğer 
münasip bulursa Makamı Riyaset, bunların mik
tarını ilân etmelidir ki, efkârı umumiye o gün 
gelmesi lâzımgelenlerden ne kadarının gelmedi
ğini tesbit edebilsin. 

Ayrıca, Meclis çalışmalarının kifayetsizliği 
ileri sürüldüğüne göre, bir taraftan Hükümet, bir 
taraftan da Meclis Başkanlığı zaman zaman 1,5 
ayda, 2 ayda, 3 ayda bir efkârı umumiyeye Mec
lisin çalışmaları hakkında toplu bilgi vermeli
dir.. 

Nihayet, tekrar ifade ediyorum; foyaset Tü
züğü tamamen tatbik etmelidir. Bu kadar badire
lerden sonra, bu kadar iyi bir noktaya geldiğimiz 
zaman, sırf bâzı arkadaşlarımızın Mecliste bulun
maması yüzünden demokrasimizin tehlikeye gir
mesi; hakikaten deryayı aşıp da, derede boğul
mak olacaktır. Hepinizi saygıyla selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Riyaset Di
vanı, sayın üyelerin devamını çok yakından kon
trol etmektedir ve bu hususta da İçtüzük hüküm
lerini tatbikte kararlıdır. 

Arkadaşların devamsızlıkları sabit görülenle
rin, kendilerine yazmış olduğumuz yazıyle maze
retlerini bildirmelerini istedik. Bu mazeretlerin
den kabule şayan görülenler ayrıldıktan sonra, 
diğerleri hakkında çok yakından İçtüzük hüküm
lerinin tatbik edildiğini Yüce Meclis görecektir. 

Daha evvel Yüce Meclisin almış olduğu bir 
karar gereğince, bugünden itibaren saat 14,00 
ten 19,00 a kadar müstemirren mesai yapacağız. 

Bu yönden, saat 19,00 da Meclis birleşimi ka
patılırken, tekrar yoklama yapılacağını Yüce 
Meclise duyurmayı bir vazife telâkki ederim, 
(Alkışlar) 

- 4 4 6 -



M. Meclisi 1 : 77 
2. — Tümgeneral Arno, II. Luehman'ın, Mil

lî Hakimiyet Bayramının 43 ncü yıldönümü mü-
nasebetiyle; şahsı ve 6 nci Müttefik Taktik Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı subay ve erlerinin bü
tün Millet Meclisi mensuplarına ve temsü et
tikleri Türk Mületine en iyi temenni ve teb
riklerini sunan mesajı. 

BAŞKAN — Mesajı okutuyorum. 
Tümgeneral Arno H. Luehman'dan Sayın Ek

selans Fuad Sirmen'in salısına mahsus mesajdır. 
Türk millî hâkimiyet gününün 43 ncü se

neyi devriyesi münasebetiyle, şahsım ve 6 ncı 
Müttefik Taktik Hava Kuvvetleri K. H. subay 
ve erleri, bütün Millet Meclisi mensuplarına ve 
temsil ettikleri Türk Milletine en iyi temenni ve 
tebriklerini sunar. 

(Alkışlar) 
BAŞKAN — Bilgilerinize arz edilmiştir. 

gt — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/557) 

BAŞKAN — tzin tezkereleri var, onları oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin I 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri, Baş- | 

X, — Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanu
nu tasarısı ve Geçici Komisyon ve PUn Komis
yonları raporları. (1/273) (8. Sayış* : 132) (1) 

(BAŞKAN — Toplu Sözleşme, Grev ve Lo
kavt kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân 
Komisyonu raporları üzerindeki müzakerelrimi-
/e devam ediyoruz. 

Daha evvelki Birleşimde 17 nci maddeye Ka
dar gelinmiş ve 17 nci madde okutulmuş bulun
makta idi» 

Şimdi 17 nci madde üzerinde söz istiyen Sa
yın Orhan Apaydın. 

Y.T.P. GRUPU ABINA ORHAN APAYtDIN 
(Aydın) — Muhterem arkadaşlar; görüşülmek
te olan tasarının 17 nei maddesi grevi tarif et
mektedir. Hükümet tasarısından farklı olarak, 

(1) 13$ S. Soyul hamayazı 17.4.1963 günlü 
74 ncü Birleşim tutanağmm sonundadır 

24.4.1963 0 : 1 
kanlık Divanının 18 . 4 . 1963 tarihli Toplantı-, 
smda kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi 

Başkanı 
Fuad Sirmen 

Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar, 20 gün 
mazeretine binaen, 21 . 3 . 1963 tarihinden iti
baren. 

Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü, 10 gün 
hastalığına binaen, 11 . 4 . 1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar, 20 gün 
mazeretine binaen, 21 . 3 . 1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü, 10 gün 
hastalığına binaen, 11 . 4 . 1963 tarihinden iti
baren. .:.-.̂  

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonda kanunun tümü hakkındaki 
görüşmeler sırasında da arz etmiştim; grevin 
tarifini Anayasa muvacehesinde değil, umumi 
olarak, grev maddi unsurları bakımından *le 
alınmış, Anayasada belirtilen maksat unsuru bu 
tariften çıkarılmıştı. Sayın Komisyon Sözcüsü 
bunun mueip sebeplerini izah etti. Bu micip se
bepler şöyle hulâsa edilebilir : 

Grevi evvelâ umumi olarak tarif etmek lâ
zımdır. Yani bu kanunun himaye etmediği yani 
meşru kabul etmediği grevlerin de ne olduğu
nu, maddi unsurunu ele almak Suretiyle teabit 
etmek lâzımdır. Çünkü, siyasi grev, sempati 
grevi ve işin verimini düşürecek mahiyetteki 
grevler menedilmiştir. 

Bunlar da suç mahiyetinde olduğnna gi're, 
umumi olarak bunları da içine almak suretiyle 
grevin umumi tarifini yapmak lâzımdır. Bu es
babı mucibe üe grevin tarifi verilmiştir. Fakat, 
evveîee de arz etmiştim; bu tarife güre ($e$*ei 

5. — GÖRÜŞÜLEN tŞLET 
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M. Meclisi B;77 
Komisyon değiştirici grevin meşruiyetini, işin 
durmasına, tamamen tatil edilmesine v v a 
ehemmiyetli derecede aksamasına hasretmiştir. 
'Muhterem Sözcü arkadaşımız bir tadil teklifi 
verdi, bu hususu tashih etti. Bu tadil teklifi $u 
şekildedir : 

«Bir iş kolu veya iş yerinde faaliyetin büsbü
tün durmasına veya işin niteliğine göre önemli 
ölçüde aksamasına, sebebolmak âtnaciyle işçile
rin, bir tüzel kişinin kararı üzerine veya arp'a-
nnda anlaşarak, topluca işi (bırakmalarına grev 
denir.» 

Şimdi arkadaşlar, burada 2 nci bir maksat 
unsuru daha konmuş oluyor. O da şu lur : Gre
ve karar verenlerin, işi durdurmak, iş-' felce uğ
ratmak veya ehemmiyetli şekilde aksatmak 
maksadını takibetmeleridir. 2 nci bir mânevi 
unsurdur. 

Muhterem arkadaşlar; maksat olarak gös
terilen unsur, esas itibariyle grevin neticesidir. 
Hiçbir zaman, bizatihi grev hareketi bir g\ye 
olarak kabul edilmez. Grev, meşru olsun, gsy-
Tİmeşru olsun, bir gaye olarak kabul edilmez. 
Grev bir vasıtadır. O da meslekî maksadın ta
hakkuku veya politik maksatların, kanunların 
himaye etmediği birtakım maksatların tahakku
ku için bir vasıtadır, bunun aksi iddia edilemez. 
Bu bakımdan, bu yeni tarifte de içi durdur ev.ık 
veya aksatmak maksadının kabul e dil-nesi t. mu
ini grev anlayışına uygun düşmüyor. Bu bakan
dan bizi pek tatmin etmedi. İkinci ol.ırak, muh
terem arkadaşlarım, bu kanunda grevin umumi 
olarak.tarifi yapıldıktan sonra; bir de kanman 
uıeşru olarak kabul ettiği grevler hangilerdi; 
bunun da . tesbitinin yapılmasında şüphesi1? >i, 
fayda-vardır. Anayasa maksadını göstermişi <r, 
şu maksatla grev yapmak hakkına sahiptirler, 
demiştir; diğer unsurlarını göstermemiştir. Bu 
kanun, bunun unsurlarını tesbit edecektir, İta 
kanuna göre yapılacak grev, hangi şartlarla y*ı-
pılaça-ktır? Bu tanzimi kanunda, meyu grevin 
tarifinin de yapılması lâzımdır. Sayn* 3özcü ar
kadaşımız diyeceklerdir ki; «bu kanunun d £trr 
maddelerinde grev hareketleri tas bit edi '.mis- • 
tir. Toplu sözleşmeye iş verenin gelmemesi v-ya 
temsilci göndermemesi, uzlaştırmanın akarette 
uğraması, toplu sözleşmeye iş verenin ade'oin
ayet etmesi.;.» Bütün bunlar kanuı-i grev h'.re-
fcetlerini tesbit etmektedir. Fakfct, buvan d19.11-
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da bir de umumi olarak hakkın tarifi de olabi
lir. 

«Şu maksatla, §u hareketlerin yapılması 
grevdir», şeklinde 2 nci bir cümle i'e b'inun <,ev-

•si edilmesinde fayda vardır. Bu hususta ısrar 
ediyorum, muhterem arkadaşlar. Bunun birta
kım hukukî neticeleri vardır. TDO±U PÖzKşne-
ye- ademiriayet halinde, işçiler gre7. IıakLında 
sahiptir. Bu, Geçici Komisyonun ihdas etLıgi, 
tizim de tasvibettiğimiz bir müessesedir. Faknt, 
bu takdirde kaza uzvunun bu grevi \^rdurmak 
salâhiyeti vardır. Taraflar, umumi lmkümkıe 
göre mahkemeye giderler, iş ver.m mah.koıne-
ye gider, grev durdurulabilir. Grevi Çalışma Ba
kanlığı da durdurabilir. Bu takl.ii.lo, maıiKe-
iDenin karar vermesinden sonra, hrknz oîdvgu 
tesbit edilen ıgrev, kanun dışı bir grev sayı
lacak ve birtakımı cezai neticeler teretıtübedecek 
midir? Şimdi; cezai neticeler terettübetmesi için 
fiilin suç teşkil etmesi lâzımdır; böy^e bir ŝ -ç 
teşkil etmesi için de, mânevi unsıırm» m evci» d-
clması lâzımdır. Yani, maksada g'M'c, t^pla ; öz
leşmeye ademiriayet edildiği kaı.ncttiyle isçi'cr 
ıgrev yapmıştır, sendika grev ilân etmiş Lir. Ana 
mahkeme aksine bir karar vermiştir. Bu tak
dirde hukukî neticeler hâsıl olur; fakat cezai 
neticeler kanaatimce hâsıl olmaz. Fiil suç teş
kil etmiyebilir, mânevi unsur yoksa... Bu bakım
dan meşru grevin tarifinin de bu 17 nci madde
de veya bir madde eklemek suretiyle o madde
de yapılması doğru olur kanaatindeyim. Zanne
derim ki, Muhterem Sözcü arkadaşımız da bu 
hususta malûmat verecek ve bizi tatmin ede
cektir. 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım; 
geçen Birleşimde 17 nci maddenin birinci fık
rasında grev fiilini tarif eden hükmü daha mü
tekâmil bir şekle sokan bir takrir vermiştik. 
Bilâhara yaptığımız çalışmalar neticesinde, aynı 
ana fikrin daha da güzel bir lâfızla ifade edil
mesinin mümkün olduğu neticesine yardır. Ve 
şimdi o takriri geri alıp, yerine bir başka tak
rir vereceğiz ki, o da şudur: «İşçilerin, topluca 
çalışmamak suretiyle, bir iş kolu. veya iş yerin
de faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine gö
re, önemli Ölçüde işi aksatmak amacı ile arala-
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rmda anlaşmaları üzerine veyahut da bir teşek
külün aynı amaçla topluca çalışmaları için ver
diği bir karara uyarak işi bırakmalarına grev 
denilir.» Bu tarif sayesinde iki önemli nokta 
açıklığa kavuşmuş oluyor. 

İkincisi : Daha önce Orhan Apaydın arkada
şımızın da temas ettiği, bir sendikanın grev 
ilân etmesi takdirinde; greve bilfarz o iş ye
rinde çalışan işçilerden sadece bir tanesi katıl
sa, iş toplu halde bırakılmamış olduğu gerek
çesiyle, işi bırakmış olan o tek işçi meşru ola
rak .grevci sayılacak mı, sayılmıyacak mı? 

Bundan önce metinde mevcudolan tarife gö
re, bu hususta tereddütler izharı mümkündür. 
Şimdi verdiğimiz takrir, bu husustaki tereddüt
leri ortadan kaldırmaktadır. Çünkü, bir işçi da
ha önce diğer işçilerle aralarındaki anlaşma ne
ticesinde veyahut mensubolduğu bir teşekkülün 
kararına riayet etmek için, işini bırakırsa; ama, 
lâalettayin bir şekilde değil; işin topluca bıra
kılması neticesinde, durması ve geniş ölçüde ak
saması (neticesini doğuracağı kanaatiyle, işi bı
rakırsa, velev tek bir kişi dahi olsa, meşru ola
rak ıgrev yapmış sayılacaktır, bu tarife göre. 

İkinci nokta : Açığa çıkan ikinci nokta şu
dur. Metindeki tarifte sadece anlaşarak kelime
si mevcutur. Umumiyetle doktrinde bu anlamda 
anlaşmadan maksat, hem işçilerin evvelemirde 
bir teşekkülün kararı olmaksızın kendi arala
rında anlaşmak suretiyle yaptıkları 'grevi kas-
detmek; hem de bir teşekkülün kararma uy
mak, esasen o teşekküle bağlılığın bir neticesi 
olduğundan, bu karara uyma keyfiyetini, o hu
kukî bağlılığın daha önce bir anlaşma şeklinde 
tescil ve «te&bit edilmiş olduğunu da ifade eder. 
Bizde henüz bu doktrin meseleleri kâfi derece
de bilinmediğinden (anlaşma) kelimesi, sadece 
bu kelime kullanılırsa, o zaman bir teşekkülün 
kararı üzerine işi bırakma fiilinin grev teşkil 
edip etmediği hususu (tatbikatta şüphe ile kar
şılanabilir. İşte bu sebepten dolayı, her iki şık
kı, tam bir açıklıkla ifade etmiş bulunuyorum. 

Tekrar arz edeyim; işçiler ister sendikaları
nın yahut başka bir teşekkülün meşru kararı 
üzerine, o karara riayet maksadiyle, işin toplu
ca bırakılacağı kanaatiyle ve bu şekilde işin 
durmasını, veya önemli ölçüde aksamasını arzu 
ederek işi bırakmışlarsa, grev fiili vardır. Ve
yahut bir teşekkülün mukaddem kararı üzerine 
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değil; fakat, kendi aralarında anlaşmak sure
tiyle aynı şeyi yaparlarsa, yine grev fiili vardır. 
Hattâ tek bir işçi dahi bu fiili yapmış olsa bi
le... 

Şimdi gelelim Sayın Apaydın arkadaşımızın 
biraz evvelki tereddütlerine. Şimdi, grevin Hü
kümet tasarısında olduğu gibi tarifi, Komisyo
numuza hakikaten çok mahzurlu gözüktü. Şöy
le deniyor, Hükümet tasarısında. «İş şartların
da veya bunların uygulanma tarz ve yolların*» 
da değişiklik yapmak veya yeni iş şartlan ka
bul ettirmek amacı ile o iş yerindeki faaliyetin 
büsbütün durmasına veya işin niteliğine göre 
önemli ölçüde aksamasına sebebolacak biçimde, 
işçilerin anlaşarak topluca işi bırakmalarına 
grev» denir. 

(Burada verilen grevin tarifi, münhasıran 
Anayasanın kanunla tanınmasını emrettiği grev 
şeklinden ibarettir. Anayasamız, kanun vâzıına 
bir emir veriyor. 

Diyor ki, işçiler, iş verenlerle münasebetle
rinde hak ve menfaatlerini korumak ve geliş
tirmek için, toplu iş sözleşmesi ve grev hakla
rına sahiptirler. Niçin sahiptirler? İşçi ve iş 
veren münasebetlerinde hak ve menfaatlerini 
geliştirmek ve korumak için, grev hakkına sa
hiptirler. Başka bir şey için sahip değil midir
ler grev hakkına? Daha doğrusu sahibolabilir-
ler; ama, Anayasa kanun vâzıma, sırf bu alanda, 
işçinin .grev ihakkına aahibolması mecburidir, 
ey kanun vâzıı, kanunlarını buna göre çıkart, 
demektedir. Bunun dışındaki işin topluca bı
rakılması hâdiselerinin hepsi grev midir, de
ğil midir? Bir kere bunu halletmek lâzım. Bu
nun haricinde işin topluca bırakılması hâdise
lerinin hepsi grev olmıyaibilir. Farz edelim ki, 
bu bugünkü tatbikatımızda da var. Bir iş ve
ren, malî durumu icabı işçilerine ücret ödiye-
memektedir. İşçiler de aynı anda, fakat ara
larında mukaddem bir anlaşma olmaksızın, 
hattâ bâzaft mukaddem bir anlaşma mevcudo-

'larak işi bırakmışlardır. Fakat, bu aslında, İş
çilerin işi\bırakmalarından maksat, iş yerinde 
işin durması veya işin niteliğine göre geniş ölçü
de aksatılması değldir. Bundan maksat, doğ
rudan. doğruya hizmet akdinin ferden ferda 
kendilerine tanıdığı bir hakkı bulunmaktan iba
rettir. Bunu bugün dahi, bizim tatbikatımla 
grev saymamaktadır. 
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Binaenaleyh, behemehal, topluca işin bira- I 

kılması neticesinde, iş yerinde işin durması ve
ya işin niteliğine 'göre geniş ölçüde aksaması 
amacmun işçinin zihninde mevcudolması lâzım
dır. Aksi halde, hizmet akdinin, tatbikatında 
kendisine tanınmış haklar dolayısiyle dalhi bir
çok işçi işi aynı anda [bırakırlar, bunu grev 
saymak 'tehlikesi vardır ki, bugünkü tatbikatı- 1 
mız bile bunu grev saymamaktadır. 

- .Şimdi, .ikinci nokta şudur : Hükümet.tasarı
sı dahi grevi cezalandıran maddesinde şöyle 
başlıyor, Hükümet tasarısının 53 ncü maddesi: 
('Bu kanun hükümlerine aykırı olarak grev ya
pılırsa.) ' Halbuki yukarda, 17 nci maddede 
(iş şartlıarında veya 'bunların uygulanma taırz 
ve yollarında değişiklik yapmak veya yeni iş 
şartları kabul ettirmek amaciyle..) topluca ya
pılan harekete 'grev denir. Peki, başka bir ga
yeyi elde etmek için topluca iş. bırakılsa ve bu 
gayeyi elde etmenin bir baskı vasıtası olarak | 
o iş yerinde işin durması veya niteliğine ıgöre 
önemli ölçüde aksaması arzu edilse, ıkasdedilse, I 
hunun adı grev olmıyaeak .mıdır? 

Binaenaleyh, Hükümetin 17 nci m-addesiyle I 
53.ncü maddesi arasında bu 'bakımdan bir mu- I 
bayenet mevcuttur,- Doktrinde ibu mü'bayenet 
yoktur. .Doktrinde bizim tanımadığımız, meş- I 
ru saymadığımız siyasi grevlerde de, sempati 
grevinde de meşru saydığımız grevle müşterek I 
•olan birtakım vasıflar vardır. Bunlardan bi- I 
risi, işçilerin topluca işi bırakmalarıdıır, ikin- I 
cisi; bu işi anlaşarak veya bir teşekkülün em- I 
rine uymak suretiyle yapmalarıdır. Üçüncüsü 
de; hu hareket neticesinde bu iş yerinde işin I 
duracağını veya işin niteliğine göre önemli I 
ölçüde aksıyacağmı ümidetmektedirler. Bu ümit 
gerçekleştiği takdirde, bunun o siyasi gayeleri 
veya meslekî* gayeleri elde etmek için'kâfi bas
kı vasıtası olacağını sanmaktadıırlar, düşün
mektedirler. 

Binaenaleyh bütün bu hareket neticesinde 
işin durması veya işin önemli ölçüde 'aksaması 
bir baskı vasıtasıdır. Vasıta olan budur, 
•aslında.' Ama, hu vasıta değişik gayelerin elde 
edilmesi için kulanılır. Bu gayelerden birisi I 
şn -kanunun meşru gördüğü grev hareketidir I 
ve onun neticesinde elde edilecek çalışma şart
larının muhafazası veya düzeltilmesi gayesidir. 
Veyahut meşru görmediği siyasi birtakım men- | 
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faatler elde etmek gayesidir, veyahut kendi iş 
vereni ile ihtilâfı olmadığı halde başka bir işçi 
grupuna başka bir iş verenle olan ihtilâfında 
yardım etmek gayesidir, ilâhare. Fakat, her 
halde meşru olan grev ile gayrimeşru olan grev
de müşterek olan maddi vakıanın ve amaçların ya
nışı ra meşru olmıyan grevde birtakım amaçlar 
vardır ki, onlar müşterek değildir, işte bun
dan dolayı biz şimdi verdiğimiz takrirle bu tari
fin verilmesinde zaruret görüyoruz. Aksi halde 
ne olur? Eğer burada, bu kanun anlamında meş-̂  
ru sayılmıyan bütün grev tiplerini kazüistik ola
rak sayıp bu kanunun içine dökmeye kalkacak 
olursak, bu, bizi, kanun tekniği bakımından bü
yük müşkülâta duçar edebilir. Bunun sonu gel
mez. Kaldıki, bilâhara kanunda yapılacak tadil
ler neticesinde bilfarz greve karar veren bir iş
çi teşekkülü bu kararını karşı tarafa 6 gün için
de bildirmek zorundadır. Bildirmezlerse grev 
yapılamaz. Yapıldığı takdirde, bu kanunun an
lamında kanun dışı bir grev yapılmıştır, Ama 
ileride kanun vâzıı bu tahdide lüzum görmez, 
kaldırabilir: O zaman kanunun bütün sistemini 
bozacak mıyız; türlü türlü maddelerini yeni 
baştan mı ele alacağız? Buna hiç lüzum yok. 

Bir başka misal vereyim. Grev kararı tara
fa bildirildikten sonra greve altı iş günü son
ra başlanacaktır. Altı iş gününden evvel başla
nırsa kanun dışı bir grevdir. Ama ileride kanun 
vâzıı bu.tahdidi kaldırabilir. Kaldırdığı zaman, 
ceza hükümlerinden prosedür hükümlerine va
rıncaya kadar sekiz, on maddeyi yeniden mi 
tedvin etmek mecburiyetinde kalacağız? Buna 
hiç lüzum yok. Kanunun muhtelif maddelerin
de grevin hangi hallerde ve nasıl yapılacağı çok 
sarih olarak gösterilmektedir. Hak ihtilâfların
da ayrı şekilde gösterilmektedir, menfaat ihti
lâflarında ayrı şekilde göstermektedir; müşte
rek taraflarını da gayet sarih olarak tesbit et
miştir. Bu sarahat bu konuda mevcutken, aynı 
hususları başka maddelerden aktarıp 17 nci 
maddeye tekrar intikal ettirmeye, sadece 17 nci 

' maddeye değil ayrıca 6 ceza maddesinin her 
birinin içine intikal ettirmeye kanun tekniği 
bakımından lüzum yoktur, mahzur vardır. 

Sayın Apaydın arkadaşımızın temas ettiği 
. bir hususa değineyim: 19 ncu maddenin 3 ncü 

bendinde, hak ihtilâflarmda. grev olursa ne ola
cak? Mahkeme kararını vermiş; buna rağmen 
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grev devanı ederse ne olacak? Bu kanuna göre 
bunun cevabı sarihtir zannediyorum. Çünkü 
metin diyor ki, her halde greve ve lokavta ke
sinleşmiş mahkeme hükmünün tebliği ile son 
verilir. Ondan evvel de bir hüküm var, diyor 
k i : Taraflardan birinin yahut Çalışma Bakanlı
ğının baş vurması üzerine mahkemece grev ve
ya lokavtın durdurulmasına karar verilebilir. 
Bu kararın re'sen tebliği ile birlikte greve veya 
lokavta son verilir. Hüküm sarihtir. Son veril
mediği takdirde, açıktır ki, buna rağmen devam 
eden grev veya, lokavt, kanun dışı bir grev ve
ya lokavttır. Çünkü kanunun âmir hükmünün 
dışına çıkılmış demektir. 

Nitekim 17 nci maddenin ikinci fıkrasında 
(Bu kanuna uygun olarak yapılan greve, kanu
ni grev; bu kanuna aykırı olarak yapılan gre
ve ise, kanun dışı grev denilir.) demekle aykırı
lığın ne olduğu, uygunluğun ne olduğu, aykı
rılık halleri tahdidi surette ve. sarahatle belir
tilerek sayıldığına göre, bence bir müşkül yok
tur. Aksine Apaydın arkadaşımızın teklifini ka
bul edecek olursak, gerek 1,7 nci maddenin ya
zılışında, gerek ceza maddelerinin yazılışında, 
kanun tekniği bakımından çok müşkülâta uğra
rız endişesindeyiz. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Orhan Apay
dın. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ORHAN APAY-
dm (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, kısa 
konuşacağım, fazla rahatsız etmiyeceğim siz
leri. 

Coşkun Kırca arkadaşım, benim sözümü bir 
noktasında yanlış anladı. Toplu sözleşmeye ade-
miriayet halinde yapılan grevde, mahkeme grev 
hareketinin durdurulmasına karar verirse huku
ki neticeleri ne olacak? Şüphesizdir ki, bundan 
sonra greve devanı ederler. Eğer greve devam 
ederlerse, bir mahkeme kararı vardır, bundan 
sonraki hareketleri suç teşkil eder. 

Fakat, bundan evvel grev başlamış, bir haf
tadan beri, 10 günden beri devam ediyor, iş ve
ren mahkemeye müracaat etmiş ve mahkeme 
tetkik etmiş. 10, 15 gün sonra mahkeme grevin 
durdurulmasına karar vermiş ve taraflara tebliğ 
etmiştir. Bu 15 gün, bir ay veya geçen müddet 
zarfında grev yapanların durumu ne olacak? 
Bu müddet zarfında cereyan eden hâdiseler, 
hareketler kanun dışı mıdır, yoksa, mahkeme-

24 . 4 .1963 O : İ 
nin karar verdiği tarihe kadar yapılan grev 
kanuni bir grev midir? Ben bu-nokta üzerinde 
durdum. Kanunun umumi hükümlerine göre, 
kanun dışı grevdir, ama işçinin maksadı kanun 
dışı grev yapmak değil, -suçlarda maksat unsu
ru aranır malûmuâliniz- Sendika liderleri akde 
ademiriayct edildiği zehabında idi ve akdi o 
şekilde «inliyorlardı. Nihayet üçüncü bir kuv
vet, mahkeme sendikayı haksız buldu. Bu, be-
•nim kanaatimce.. Eğer kasıt unsuru, siyasî bir 
grev yapmak kasdı, diğer suç teşkil eden grev
leri' yapmak t a sd i yoksa suç teşkil etmez, ama 
birtakım hukukî neticeler tevellüdeder. Ben, 
bunu misâl göstererek, kanunî, meşru grevin 
ne olduğunun kanunda gösterilmesi lâzımdır, 
şeklinde fikir dermeyan ediyorum. Bunun, suç 
teşkil eden fiillerin tesbiti bakımından zaruri 
olduğu kanaatindeyim. Şimdi, arkadaşımla bu 
noktada mutabık kalıyorum. Evet, grevin umu
mi bir tarifini yapmak lâzım, nihayet kendisi
nin sözleri zabıtlara geçmiştir. Zabıtlara geçti
ğine göre, bu ıtarifi hâkimler, vâzıı kanunun 
maksadını, zabıtlardan daha iyi anlıyacaklar 
ve ona göre tefsir edeceklerdir. Mahzurlar or
tadan kalkmıştır. Grevin umumi tarifine işti
rak ediyorum, yalnız; buna, ikinci bir cümle 
halinde, kanuni meşru grevin umumi olarak ta
rifinin do eklenmesinin lâzımgeldiği kanaatin
deyim. Bu şüphesiz bir grevin tarifi şeklinde 
olmaz. Bizim Anayasamız, iktisadi ve sosyal 
haklar arasında, vatandaşların grev hakkından 
bahsetmektedir. Bu hakkın, Anayasada sadece 
maksat unsuru konmuştur. Muhterem sözcü ar
kadaşım da bunun niçin konduğunu da izah etti
ler. Anayasa, mücerret grev hakkına sahiptirler, 
deseydi ve böyle bir tahdit ıkoymasaydı, o za
man burada, siyasi grevlerin de faydalı olup 
olmıyacağını münakaşa etmek hakkına sahibo-
lacaktık. Fakat, bugün için bu münakaşayı 
yapmaya imkân yok. Çünkü, bunu tahdidet-
miştir, ama, hakkın diğer unsurlarını göster
memiştir. Bunları kanuna bırakıyor. Yâni, şu 
maksatla yapılacak grevin unsurları nedir? Bu
nu kanun tekniği bakımından, Komisyon ne şe
kilde mütalâa eder bilmiyorum; ama bendeniz, 
aynı maddeye ikinci bir fıkra olarak şunun 
ilâvesini istirham ediyorum. «İşçiler, iş verenler
le olan münasebetlerinde bir iş kolu veya iş ye
rinde, iktisadî ve sosyal durumlarını korumak 
veya düzeltmek amacıyle kendi aralarında ka-
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rarlaştıruıak suretiyle topluca işi bırakmak bi
çiminde grev hakkına sahiptirler». 

Bu hakkın bu şekilde tesbit edilmesinde bi
raz ıcvvel arz ettiğim gibi muhtelif faydalar 
vardır. Tatbikat bakımından 'kolaylık Bağlıya
caktır. Bu sebeple, muhterem Komisyonun da 
bu takrire iltifat etmesini bilhassa rica edece
ğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon söz mü istiyorsunuz ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; 
iki önemli noktaya temas «etti Orhan Apaydın 
arkadaşımız. Bilhassa ikincisi çok önemli. 
Birinci hususta derhal «kendisini tatmin edeyim. 

Hak ihtilâflarında, grev yapmanın şartla
rı tekevvün ettiği zaman yapılan grev, mah
keme bu grevi durduruncaya kadar elbetteki 
kanuni .bir grevdir. Ve bu grevi yapanlar, gre
ve karar verenler, «greve iştirak .edenler hiç bir 
kanuni (müeyyide ile karşı (karşıya değildir. 

İkincisi; Anayasanın 47 nci maddesinin 
tefsiri hususunda, benim biraz farklı bir görü
şüm vardır «işçiler, iş verenlerle olan ımünase-

. betlerde, iktisadi ve sosyal durumlarını koru
mak veya düzeltmek amaeiyle toplu sözleşme 
ve grev haklarına sahiptirler. Grev hakkının 
«kullanılması ve istisnaları ve iş verenlerin 
hakları kanunla düzenlenir.» diyor. Anaya
sanın 47 nci maddesi. Bu grev hakkı, münha
sıran işçilerin, iş verenlerle olan münasebet
lerinde, iktisadi ve sosyal durumlarını (koru
mak veya düzeltmek amaeiyle tanınır ve bu 
amacın dışında vâzn kanunun grev hakikini ta
nıması Anayasayla yasaklanmıştır mânasına 
gelmemektedir. Bunun mânası sadece ve sadece 
şudur: Kanun vâzıının, kullanılış şart ve şekil
lerini kanunla tanzim etmek şartiyle, «işçilere 
tanımıya mecbur olduğu grev hakkı, işçilerin 
iş verenlerle olan münasebetlerinde iktisadi 
ve sosyal durumlarını (korumak veya düzelt
mek amaeiyle yapacakları grevler içindir. Ban
lar için grev hakkını tanımak ve tanzim etmek 
«mecburidir. Bu amaç «dışındaki amaçlarla ya
pılacak grevlere kanun vâzn isterse cevaz ve
rir, isterse vermez. İsterse kanun vâzıı Fran-
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sa'daki kadar geniş bir grev hakkını da Türki
ye'«de tanıyabilir. Tanıdığı takdirde'47 nci mad-
deyi de ihlâl etmiş olmaz. . Anayasanın 47 nci 
maddesi ne zaman İhlâl edilmiş olur? İşçiler 
İŞ verenlerle olan münasebetlerinde «iktisadi 
ve sosyal durumlarını korumak veya düzenle
mek amacı» ile grev hakkına sahip kılınmaz-
larsa o zaman ihlâl edilmiş olur. Yoksa bu hak 
bu amacın dışındaki amaçlarla da ,grev yapıla
bilir, diye kanun vâzıı tarafından genişletile-
•billr ve bu takdirde de Anayasanın 47 nci .mad
desi ihlâl «edilmiş olmaz. Bugünkü halde, bi
zim cemiyetimizin, iktisadi seviyemizin bulundu
ğu durumda, biz, sadece ve sadece, grev hakkını, 
Anayasanın 47 nci maddesinin birinci fıkrası
nın tanınmasını mecburi kıldığı çerçeve içinde 
tanıyor, «bu çerçeveyi genişletmiyoruz. İleride 
10 sene, 5 sene, 50 sene sonra kanun Yazıları 
bu çerçeveyi genişletme imkânına pekala sa
hiptirler. 

Şimdi, ikinci hususa gelince: . Maddenin 
ikinci fıkrasında Anayasanın birinci fıkrasını 
tekrar etmekle dahi meselenin halledilebileceği
ni sanmıyorum. Çünkü, ibu takdirde burada 
meşru olarak tanıdığımız grevin sadece amacı
nı göstermiş oluyoruz; ama sadece bu amacı 
taşıyan grevlerde bu kanuna göre meşru de
ğildir. Ezcümle uzlaştırma yoluna gitmeksizin, 
uzlaştırma komisyonundan geçmeksizin grev 
yapmak yasak edilmiştir. Uzlaştırma Komisyo
nundan «geçmeksizin yapılan bir grev de işçi
nin haklarını ve .menfaatlerini korumak veya 
geliştirmek amaeiyle yapılabilir. Bu amaçla 
yapılmış olmasına rağmen, bu kanuna göre ge-

• rekli uzlaştırma prosedüründen geçilmediği için 
o grev meşru bir grev olmaz Binaenaleyh, 
sadece Anayasanın 47 nci maddesinin 1 nci fık
rasında yer «alan. amacı zikretmekle (kanuna 
uygun grevin tarifinin bütün unsurlarını ver
miş olamayız. Sayın Apaydın arkadaşımı tat
min için, burada «kanuna uygun olan grev, hak 
ve menfaat ihtilâflarının, nelerdir, kısaca bun
ları hülâsa ederek kanunun muhtelif maddele
rini sistematik bir şekilde zapta geçirteceğim. 

Menfaat, ihtilâflarında, grevin kanunî ola
bilmesi için, ya iş verenin işçi teşekkülü tarafın
dan çağırıldığı toplu görüşmeye gelmemesi, ve
yahut gelip de toplu görüşme sonucunda taraf
lar arasında bir toplu iş sözleşmesi metni üze
rinde anlaşmaya varılamaması, lâzımdır. Her iki 
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şıkta kanunun gösterdiği şartlar dairesinde bir 
uzlaştırma toplantısı yapılacak ve bunun için 
gösterilen sürelerin sonunda, iki taraf müşterek 
bir metin üzerinde anlaşmaya varamıyaeaklar-
dır. Bundan sonra grevin muayyen bir süre 
içinde yapılacağının karşı tarafa tebliği ve bu 
yapıldıktan sonra da o muayyen sürenin biti
minden sonra grevin başlaması lâzımdır, tşte 
bütün bu şartlara riayet edilerek yapılan grev 
meşru bir grevdir. Bunun ayrıca amacını gös
termeye lüzum yoktur. Amaç, kendi içinde mün
demiçtir, hükümlerin. Çünkü, zaten toplu iş 
sözleşmesine ve toplu görüşmeye bütün bu pro
sedür bağlandığına ve toplu sözleşme ye toplu 
iş sözleşmesi de esasen işçinin mevcut menfaat
lerinin korunması veya o menfaatlerin gelişti
rilmesi maksadiyle yapılabileceğine göre; bu 
bakımdan da bütün bu prosedürün nefsinde 
Anayasanın 47 nci maddesinni 1 nci fıkrasında 
mevcudolan amaç mündemiçtir. 

Hak ihtilâflarında ise ayrı bir prosedür mev
cuttur. Bu prosedüre göre yine hak ihtilâfı çık
tıktan sonra taraflar karşılıklı olarak muhtelif 
tebliğleri 19 ncu maddenin 3 ncü fıkrasına gö
re yapacaklar. Ondan sonra Çalışma Bakanlığı
nın düzenlediği bir uzlaştırma toplantısından 
geçecekler, nihayet biraz evvelki gibi, aynen o 
şekilde muayyen sürelere göre tebligat yapa
caklar ve muayyen sürenin geçmesini bekledik
ten sonra greve başvurabileceklerdir. Tek bir 
kayıtla k i ; ya mahkeme bunu müracaat üzeri
ne durdurabilir veya şayet durdurmamışsa, ke
sinleşmiş mahkeme hükmünün tebliği ile grev 
kendiliğinden sona erer. 

Bütün bu bahsettiğim şıkların dışında yapı
lacak olan her grev, bu kanunun anlamında 
meşru olmıyan, kanuni olmıyan bir grevdir. Bu 
şartlara uygun olarak yapılan her grev ise ka
nunidir. Bütün bu izahatım, lokavt için de ay-1 
nen varit bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlar, Türk işçisinin kesin bir hakkı, aynı 
zamanda keskin bir müdafaa silâhı olan Grev 
Kanununun 17 nci maddesindeki tarifi üzerin
de, komisyonun tedvin etmiş olduğu madde, 
maalesef tam bir vuzuhu haiz değildir. Buna 
mukabil Hükümet tasarısındaki 17 nci madde, 
daha kuvvetli bir vuzuhu ifade ediyor. Ama, 
komisyonun kıymetli Sözcüsü Coşkun arkadaşı-
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mız, buraya yeni bir tadil teklifi ile geldiler ve 
birçok izahatta bulundular; madde o vakit bi
raz vuzuh kazandı. Lâkin dilimizde bir söz var
dır; «Şeyhin kerameti kendinden menkul» der
ler. Burada, uzun boylu izahlardan sonra, ben 
aradığım vuzuhu bulabildim. Yarın tatbikata 
intikal ettiği zaman, Orhan Apaydın arkadaşı
mızın dediği gibi, her hâkim zabıt ceridesini 
arayıp, Coşkun Beyin zabıtta geçen izahını ne
reden bulacak, okuyacak da fikir edinecek? 
Binaenaleyh, bizim esasen kanun tedvinindeki 
en büyük hatamız, müphemiyet dolu maddeleri 
kabul etmiş ve elâstiki hükümleri koymuş ol-
maklığımızdır. Bu bakımdan, ben Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımızdan rica ediyorum, lütfet
sinler, verdikleri izahın çerçevesi içerisinde bu 
maddeyi tekrar redaksiyondan geçirip vuzuha 
kavuştursunlar ve ondan sonra, getirsinler. Ya
rın, tatbikatta her hangi bir müşkülle başbaşa 
kalınmasın, öyle olmadığı takdirde, içinden çı
kılmaz bir dâvaya sürüklemiş olacağız. Eski 
Anayasada olduğu gibi, bir tefsir müessesesi de 
yok. Ne olacak? Hâkimin şahsi telâkkisi üzeri
ne hüküm verilecek. Ona karşı, iş veren veya
hut da işçi itiraz edecek, birçok ihtilâfları mu-
cibolacak. Kendilerinden tekrar rica ediyorum, 
alsınlar, bir redaksiyonla vuzuha eriştirsinler. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde başka 
söz istiyen yok. Madde üzerinde verilmiş bulu
nan değişiklik önergesini okutuyorum : 

Muhterem Riyasete 
17 nci maddeye aşağıdaki cümlenin ikinci 

fıkra olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 
«İşçiler, iş verenlerle olan münasebetlerinde, 

bir iş kolu veya iş yerinde, iktisadi ve sosyal 
durumlarını korumak veya düzeltmek amaciyle 
kendi aralarında kararlaştırmak suretiyle top
luca işi bırakmak biçiminde grev hakkına sa
hiptirler.» 

Aydın 
Orhan Apaydın 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — önerge ile birlikte mad
deyi geri istiyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, önerge ile birlikte 
maddeyi geri istiyor. Madde geriverilmiştir. 
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İ8 nci maddeye geçiyoruz : 

Lokavtın tanımı 
MADDE 18. — Bir iş kolunda veya iş ye

rinde faaliyetin büsbütün durmasına veya işin 
niteliğine göre önemli ölçüde aksamasına se-
bebolaeak 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 yapı
lan lokavta ise, kanun dışı dokavt denilir. 

BAŞKAN — 18 nei madiie üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok.. Bu madde hakkında değişik
lik önergesi vardır, okutuyorum : 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — 18 nci maddeyi verilen 
önergelerle birlikte komisyona istiyoruz. 

BAŞKAN — 18 nci madde komisyonun iste
ği üzerine geriverilmiştir. 

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 görüşmede kendisini temsil ettirmemesi 
halinde, toplu görüşme çağrısında bulunan işçi 
teşekkülünün, toplu görüşmede kendisini tem
sil ettirmiyen iş veren teşekkülünün mensubu 
iş verenlere veyahut toplu görüşmeye gelmiyen 
veya kendisini temsil ettirmiyen iş verene kar
şı, greve karar verme yetkisi vardır. 

7 ve 9 ncu maddeler gereğince yetkili iş 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 
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. 

3. İşçiye veya işçi teşekkülüne mevzuat, 
örf ve âdet veya toplu iş sözleşmesi ile sağlan- • 
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mış olan haklar, toplu iş sözleşmesiyle bağlı 
olan iş veren veya iş veren teşekkülü tarafın
dan veya pnun 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. 

İş verene veya iş veren teşekkülüne mevzu
at, örf ve âdet veya toplu iş sözleşmesi ite sağ
lanmış olan haklar, toplu iş sözleşmesi ite bağ
lı olan işçi teşekkülünce veya onun. teşvik ve
ya tahriki ile bozulursa, toplu iş sözleşmesi ile 
bağlı olan iş veren teşekküllünün, fcenfdi men
subu olan iış verenlere ait iş yerlerinde ve iş 
verenin de kendisine ait iş yenlerinde, l'oka/v-
ita karar verme yetkisi vardır. 

Bu bendinr 1 nci fıkrasına göre gre^e veya 
2 nci fıkrasına göre lokavta karar verilelbil-
ımesi için, bir hakkın ilhlâl edildiğimi ileri sü
ren tarafın, durumu karşı. tarafa veya taraf
lara ve Çalışma Bakanlığına yazı ile bildirmiş 
olması; Çalışma Bakanlığının 15 nei maddede 
gösterilen sürelere ve usûllere uyaralk bir uz
laştırma toplantısı 'tertiplemiş ve Ibu 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 böillge 
çalışma müdürlüğüne bildirebilir. 

Bu bendin 1 nci veya 2 nci fıkrasına göre 
greve veya lokavta karar verilmesi halinde 
toplu iş sözleşımesinde taraf olanlardan biri
nin veya Çalışma Bakanlığının 'esas hakkın
da dâva açılmadan önce veya dâva sırasında 
başvurması üzerine maıhkemeee, Hukuk Usulü 
Mahkemeleri Kanununun ihtiyati tedbire dair 
hükümleri uyarınca, grevin voya lokavtın dur
durulmasına karar verilebilir. Bu kararın 
re'sen tebliği ile birlikte greve veya lokavtta 
son verilir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 101, 107, 108, 109, 110, 111 ve 112 nci 
maddeleri bu halde uygulanmaz. 

Her halde, greve yeva 'lokavta, kesinleşmiş 
mahkeme hükümünün telb'liği ile son verilir. 

£g£ 
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4. 1, 2 ve 3 ındii bentlere göre greve veya 

Itokavta karar verme yetkisine sahilbolan ta
raflar, Özel taHıkıme başvurmakta serbesttirler. 

Bu maddede zâJkri geçen hallerde greve ve
ya lokavta karar verilmesi caiz değilse, (ta
raflar, özel 'veya kanuni tahkime başvurmakta 
sertbestMer. 

BAŞKAN — 19 mcu maddeyi okutmuş bu
lunuyoruz. 

(Sayın arkadaşlarım, şayet, müsaade buyu
rurlarsa, İçtüzüğün 18 nci maddesine göre, ibu 
madde mütaaddit mesele ve fıkraJdan ibaret 
olduğu için, fıkra fıkra 'okuyup müzakere ve 
münakaşa edelim. 

Evvelemirde, fbu mıaddeııiıı tümü üzerinde 
SÖZ is'tiyen var ımı? Yoksa, fıkra fıkra okutup, 
iher fıkra üzerinde sayın arkadaşlarımın müta
lâasını istiyeceğinı. 

19 ncu maddenin fıkraları üzerinde söz is-
tiyen var mı?.. 

ORHAN APAYDIN (Aydın) — tfon fıkra 
üzerinde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Orhan Apay
dın. 

Y. T. P. GRUPTJ ADINA ORHAN APAY
DIN (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım.; Ge
çici Komisyon 19 ncu madde ile, Hükümet ta
sarısından farklı olarak yeni 'bir müessese ih
das ekmiştir. O da, iş verenin toplu söyleşmeye 
ademi riayeti hallinde, 'toplu sözleşme hüküm
lerini yerine 'getirmemesi 'halinde işçilerin -grev 
yapma halkları olacaktır. (Burada da yine ay
nı prosedür tatbik edilecelktir. Uzlaştrıma usu
lü yine 'vardır. Falkat, .müessesenin mahiyetine 
göre, ıgrerv, şüphesiz, kaza uzvunun üstünde bir 
müessese olarak ka'bul edilemez. İBu (bakım
dan komisyon, kaza uzvuna da müdaihale hak
kını haklı olarak tanımıştır. Bunu tasvübe'di-
yoruz. Tarafların müracaati halinde, mahkeme 
grevi durdurabilecektir. Şu bakırcıdan: İşçiler 
toplu sözleşmeye riayet edilmediği kanaati ile 
greve baş vurmuşlardır. HaHbuki, toplu sözleş
meye iş veren riayet etmektedir. Mahkeme bu
nu delileri ile tesbit «der ve kararını verir. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım, şüphesiz ki, 
hukuk prensiplerinden ayrılmamak rcıecburiye-
tindey'iz. Burada ihtiyati ted'bir müessesesin
den hahsedilmektedir. Mahkeme bu kararı ve-
relbdleeektir. Ancak, komisyon değiştirişine gö-
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re, tihtiyati tedbir hakkındaki birtakım hü
kümler bu mevzuda tatbik edilmiyecektir. On
lar arasında ne vardır? Malûmuâliniz; mahke
me, esas dâvanın açılması sırasında, esas dâva 
ile birlikte mazarrat varsa, âcil tedbirler al
maya zaruret hissediyorsa, ihtiyati tedbir ka
rarı verebilir. Eğer, dâva açılmadan evvel 
ihtiyati tedbir kararı verilmişse, on gün zar
fında dâva açmak mecburiyeti vardır. Geçi
ci Komisyon, bu hükmü ka'bul etmiyor. Yani, 
<on gün zarfın'da dâva açmak ıııeclbııriy etini 
kaldırıyor. O zaman ne olacak? Malhkemeee 
ihtiyati tedbir kararı verilecek, mahkemeye 
gidilmiyecek. Tarafları dinlemeden çolk defa 
murafaa dahi yapılmaz. Murafaa dahi yapıl
madan, katî mahiyeti haiz bir hüküm mevcud-
olmadığı halde, bir tedbir karaırı, katî mahi
yette imiş giibi, tesirlerini icra edecek. Bu, 
kanaatimce 'hukuk prensiplerini zedeler. Toplu 
sözleşmeye ademiriayet halinde, grev hakkı 
işçi teşekküllerine tanınıyor. Fakat, grevin 
durdurulmasında her halde umumi menfaat 
mülâhazaları düşünülmekte ve umumi menfaat 
mülâhazaları ileri sürülmektedir. Geçici Ko
misyon, Çalışma Bakanlığına da mahkemeye 
müracaat hakkını tanımaktadır. Bu da kana
atimce hukuk prensiplerine, hukuka hâkim 
olan prensiplere uymuytor. Çünkü, toplu söz
leşmede Çalışma Bakanlığı taraf değildir. Ni
hayet, bu bir akdî münasebettir, bunun doğurdu
ğu bir ihtilâftır. Âkıdın hukuku akıda aittir. 
Bu bakımdan, Çalışma Bakanlığına böyle bir 
salâhiyet verilmesinin hukukî mesnedi ne ola
caktır? Bunu arkadaşım nasıl izah edecektir, 
merak ediyorum ve 'bunun da hukuk prensip
lerine uygun olmadığı kanaatindeyim. Bu m&d-
de hakkındaki mâruzâtım, şimdilik bundan 
ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin. ; 
TURHAN BİLGÎN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, görüşülmekte olan tasarının 
19 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasının 4 ncü pa
ragrafında, Çalışma Bakanlığına da mahkeme^ 
ye müracaat yetkisi tanınmaktadır. Bu fıkra-\ 
da, toplu sözleşmede taraf 'olan işçi veya iş ve-( 

renlerin yanında, Çalışma Bakanlığına da ih
tiyati tedbir ka ran almak üzere mahkemeye 
müracaat yetkisinin tanındığını görmekteyiz. 
tki taraflı bir sMeşmede, taraflardan hiçbiri-
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sinin igerekli görmediği 'bir durumda Çalışma 
(Bakanlığına böyle bir ye'tiki tanımak toplu söz
leşmenin. mahiyetine aykırı ve bize göre, an
lamsız bir hükümdür. Bu sebeple, Sayın Kay
gan arkadaşımla birlikte müştereken bir de
ğiştirge takriri veriyoruz., SBu takririn kabu
lünü ve Çalışma Bakanlığına mahkemeye mü^ 
racaat yetkisi tanıyan hükmün 'kaldırılmasını 
arz ve teklif ediyoruz. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çalışma Ba
şkanı. 

ÇALİŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
(Ankara) — Sayın arkadaşlar; gerek Orhan' 
Apaydın arkadaşımızın gerek Sayın Turhan 
(Bilgin arkadaşımızın üzerinde durdukları fık
ra, itiraf etmem lâzım (ki, Hükümet tasarısın
da bulunmıyan sonradan Geçici Komisyon ta
rafından eklenmiş olan ileri ,bir hükümdür. Ve 
bildiğim kadar da dünyada eşine pek rastlan-
mıyan bir hükümdür. Orhan Apaydın arka* 
daşım, Meksika mevzuatında olduğunu söyle
mişti. Aslında grev, toplu sözleşme ve toplu 
müzakerenin «bir m üeyy idesidir. 'Grev ve lo-
fcavit topllu müzakerede iş 'bir çıkmaza düşerse 
işçinin elinde igrev, iş verenin ellinde lokavt mü
eyyidesi vardır. Ve hu grev yetkisi yeni bir 
hakkın ihdası için kullanılır. Fakat .bu hak 
ihlâl edildiği takdirde hu hakkın ihlâl edildiği
ne dair işçi hüküm verip hu 'hüküm uyarınca Ibir 
ceza tatbik edecek. Bu asılında bu normal bir 
şey değildir. Bu maddenin bâzı taraflarına iti
raz eden 'arkadaşlarımın evvelâ Ibu hususu in-
feaf ile teslim etmelerini rica. ederim. Bu nor
mali bir ıgrev' hakkı değildir. Ancak komisyon
da bizim İŞ mahkemelerimizin çok yavaş işle

nmesinden 'ötürü bâzı iş verenlerin buna güvene
rek: işçi halklarını ve (toplu sözleşme hükümle-

, rini ihlâl edebilecekleri 'gerekçesi ile bir temi-
; nat unısuru 'olarak (konulmuştur. Eğer böyle 
. Ibir hükümle tasarı huzurunuza (gelmeseydi, 

zannederim ki bu tasarıya böyle bir madde 
ilâve ettirmek düşünülmiyeceklti. Çünkü ne 
Milletlerarası Hür işçi Sendikası Konfederas
yonunun aklına böyle bir şey gelmişti ve ne de, 
bildiğim 'kadar, Türk - işin aklına böyle bir 
şey gelmişti. Ve itiraf edeyim ki, Hükümetin 
•aklına da böyle bir şey gelmemişti. Ben de 
bir an bunu Hükümet adına tereddütle kabul 
ettim. Ancak iş malhkemeleririin ağır işlediği
ni bildiğim için kabul ettim. Bu kadar ileri 
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bir hüküm ge'tiril'mişken karşınıza, -arkadaş
larımdan özür dilerim - ıgözün üstünde kaş 
var, 'gibi itirazların insaf sınırlarını aştığını 
zannediyorum. Kaldı ki, bu yolda bir değişik
lik önergesi verilerek böyle bir toplu sözleş
me ihlâli iddiasiyle yapılan grevi durdurmak 
yetkisini Çalışma Bakanlığının re'sen kullan
masının doğru olmadığı yolundaki fikre itibar 
gösterilip bu fıkra, bu ibare kaldırıldığı tak
dirde netice pekâlâ işçinin aleyhine 'olabilir. 
Çünkü, şöyle bir durum kolaylıkla kabili ta
savvurdur. iş veren belirli bir iş yerinde top
lu sözleşmeyi ihlâl eder. Bilir ki, kanunda bu 
(hüküm olduğu için işçi grev yapacaktır, top- • 
lu sözleşme ihlâl edildi, diye. Fakat muhterem 
arkadaşlarım, tıpkı bizim kasıtlı lokavt diye 
bir müessese ıgetirirken düşündüğümüz gibi iş 
veren bu yola kasıtlı olarak girmiş olabilir. 
Yani bir iş yeri kendisine yüktür, işçinin üc
retini ödemek kendisi için tahammül edilmez 
bir yük haline /gelmiştir, fakat kıdem tazmi
natı ödeyip iş yerini kapaitacak kudrette de de
ğildir, toplu sözleşmeyi ihlâl 'eder, ücretleri 
ödemez, işçi grev yapsın der, umurunda de
ğildir. işçi aylarca grev yapar ve o sırada gi
dip hiçbir yerde de çalışamaz, iş verenin de 
maksadı 'zaten o iş yerinden kurtulmaktır, 
onun için mesele yoktur. Bu vaziyeti nazarı 
itibara alırsak buraya Çalışma Bakanlığının 
re'sen mahkeme nezdinde müdahalede bulun
ması yetkisini koyan bir ibarenin aslında işçi
ler lehinde işliyecek bir hüküm olduğunu gör
memiz m'ümlkün'dür kanaatindeyim. Bu hüküm 
burada olunca, iş veren veya işçi kendiliğinden 
'harekete geçmese bile Çalışma Bakanlığı hare
kete geçecek ve işin malhkemeye intikalini sağ-
lıyabillecektir. Bu bakımdan işçi aleyhine hiç-
ıbir 'tarafı olmadığı zannediyorum. Her halde 
ıbu kadar olağanüstü bir -grev yetkisi tanınır
ken, kanun düzeni bakımından Çalışma Bakan
lığına bu kadar yetki tanımanın gerekli olduğu 
kanısındayım. 

Hürmeltlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin. 
TURHAN BlLGlN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Vekilin belirttiği gi
bi, bu maddenin tümü ileri bir görüşü ifade et
mektedir. Ancak, itirazımız 19 ncu maddenin' 
3 ncü fıkrasmadır. ISendikalar Kanunu görü-
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şüldüğü sırada, yine yüksek huzurunuza çık
mış ve Çalışma Bakanlığına tanınan bir salâ
hiyete itiraz ederken ıbir noktayı ileri sürmüş
tüm. O da, hükümetlerin politik mevkiler ol
duğu noktasıdır. Bugün, işçi haltlarını 'koru
yan pek sayın bir Çalışma Bakanımızın bu mev
kide olabileceği gibi, Devlet hayatı içerisinde 
yarın tamamen 'aksine 'bir düşünceye sahip, ya
ni, fikrî tandansı itibariyle 'aksi düşüncede bu
lunan bir Vekilin gelebileceği, bir Hükümetin 
vücut bulabileceği nazarı itibara alınmalıdır. 
Bu bakımdan 19 ncu maddenin 3 ncü fıkrasın
da : «Bu bendin birinci veya ikinci fıkrasına 
göre 'greve veya lokavta karar verilmesi halin
de toplu iş (Sözleşmesinde taraf olanlardan bi
rinin veya Çalışma Bakanlığının esas hakkında 
dâva açılmadan önce veya dâva sırasında baş
vurması üzerine mahkemece Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun ihtiyati tedbire. dair 
•hükümleri uyarınca, grevin veya lokavtın dur
durulmasına karar verilebilir,» denilmektedir. 

îki tarafa tanınmış 'bulunan bir hakkı, 
üçüncü bir tarafa da tanımanın; tâbir caiz gö
rülürse, . yetkisi olmıyan 'bir teşekküle yetki 
tanımanın! karşısında olduğumuzu, Ibu vesile 
ile bir defa daha ifade etme'k isteriz. 

Hürmetlerimizle. 
BAŞKAN — Sayın Aksoy. 
&EFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar, işçi ile iş veren arasında husul 'bulacak 
Iher hangi 'bir ihtilâf karşısında, işçinin silâhı 
grev, iş vereninki de lokavttır. Bunlar, kendi 
aralarında bir uzlaşmaya varamadıkları tak
dirde, bu silâhlarını kullanacaklar. Bu silâh
larını kullanmadan evvel, uzlaşma hususunda 
hakem <ve mutavassıt rolünü Çalışma Bakanla 
ğı yapacak. Bu vazifeyi üzerine kanunen al
mış bulunan bir Bakanlığın, gerek işçi aleyhi
ne, gerek iş veren aleyhine, yani, ıgrev veya 
lokavt aleyhine malhza bir mahkeme gibi müda
hale 'edip, ıgrev veya lokavtı durdurmaya kal
kışması kadar garip bir şey olamaz. Nitekim, 
çok muhterem Bakan bu kürsüde dedi ki, «ben 
bu mevzuda yaptığım tetfcikat neticesinde Garp 
hükümetlerinde böyle bir vazifenin vekâletin 
uhdesine verildiğini görmedim. Ancak, Or
han Apaydın arkadaşımızın izahatı sırasında 
Meksika'da böyle hir tatbikatın olduğunu işit
tim» dediler. Doğrudur. Durup dururken Ba
kanlık, kendi omuzuna büyük hir mesuliyet 
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alıyor; altından çıkamıyacağı hir dâvanın içi
ne giriyor. Bakanlık, bıraksın hu işi. Bu hu
susta Karma Komisyonun, Hükümeti neden 
alâkadar /edip, Ibu mesuliyeti yüklediğini anlı-
yamadım. Bir defa bunun, hukukan mânası 
yok. Madem ki, uzlaştırmaya memur kılınıyor, 
hir de aleyhe harekete teşvik doğru değildir. 
Bu itibarla, 'Turhan Bilgin ve Orhan Apaydın 
arkadaşımızın verdikleri takrir yerindedir, bu
nun maddeden çıkarılmasını (bendeniz de rica. 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANİ BÜLENT ECEVÎT 

(Ankara) — Sayın arkadaşlar, Sayın Refet 
Aksoy'un konuşmasını dinledikten sonra, mak
sadımı hiçbir şekilde izah edemediğim kanaa
tine vardığım için tekrar huzurunuzu işgal et
mek zorunda kaldım, özür dilerim. 

Benim, dünyada eşine pek rastlanmıyan bir 
hüküm, dediğim; Çalışma Bakanlığına böyle 
bir yetki verilmesi değildir. Benim olağanüstü 
bir hak, dediğim, toplu sözleşme süresi için
de grev veya lokavt hakkı tanınmasıdır. Çok 
bir hüküm olarak bunu belirtmiştim. Ben bir 
yerde raslamadım. Yalnız Orhan Apaydın ar
kadaşımız Meksika mevzuatında olduğunu söy
lüyor. Bu da son derecede ileri bir hükümdür. 
sonra Sayın Refet Aksoy arkadaşımız Geçici 
Komisyon metnini dikkatle okursa görecekler 
ki, Çalışma Bakanlığının başlamış bir grev veya 
lokavtı durdurmak gibi bir yetkisi yoktur. Fa
kat, bir toplu sözleşme süresi içinde, bu ola
ğanüstü hakka dayanarak, grev ilân ediliyor; 
iş veren taraf bunu umursamıyor. Bu umursa
mamakta demek ki bir maksat var. Kendisini 
mutazarrır etmiyor bu grev. öyle anlaşılıyor. 
Çalışma Bakanlığı bu duruma müdahale ediyor. 
Müdahalesi de grevi durdurtmak yolunda de
ğil, bir ihtiyati tedbir alınması için mahkeme
ye müracaat edilmesi yolunda. Bunun neresi
nin antidemokratiktir, arilıyamadım. j 

REFET AKSOY (Ordu) — Mahkemeye' gi
der. \ 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT j ECEVÎT 
(Devamla) — Yapılacak olan odur beyefendi. 
Çalışma Bakanlığı mahkemeye gidecek, metin 
öyle. Toplu sözleşmenin ihlâl edildiği iddiası 
ile toplu sözleşme süresi içinde işçi arrev yapı
yor; iş verenin mahkemeye gidip, «u hükme 
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göre, maddeye göre, ihtiyati tedbir olarak gre
vin durdurulmasını istemesi hakkıdır. ' Mahke
me bu isteğe uyar veya uymaz. Şayet iş veren 
bu yola gitmezse; yani toplu sözleşme süresi 
içinde işçisi grev yaptığı halde, iş veren bunu 
umursamaz, mahkemeye başvurmazsa, bu grevi 
durdur, diye Çalışma Bakanlığı müdahale ede
bilecek ve mahkemeye müracaat edecek. Yok
sa, Çalışma Bakanlığının grevi durdurması di
ye bir şey yok. -

TURHAN BÎLGlN (Erzurum) — Müsaade 
ederseniz bir sorum var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir soru var. Bu
yurun efendim. 

TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Sayın Ba
kan, sadece işçiye karşı olarak iş vereni ileri 
sürdüler. Maddede, «Greve veya .lokavta karar 
verilmesi halinde...» dendiğine göre, lokavt ya
pılması halinde aynı mütalâalar varit midir? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT E'CEVlT 
(Devamla) — Efendim, toplu sözleşme ihlâl 
edildi iddiasiyTe iş verenin lokavt yap'ması ha
linde işçinin derhal mahkemeye başvurması 
galip ihtimaldir. Çünkü hiçbir şekilde benim 
aklıma böyle bir lokavtın işçinin lehine olacağı 
gelmez. Halbuki, bir iş yeri zarar etmeye baş
lamıştır; bu iş yerini zarardan kurtarmak için 
iş verenin büyük risklere girmesi lâzımdır, bu 
zahmeti göze almak istemiyor; fakat kıdem 
tazminatlarını da ödemeyi göze alamıyor. İş
çisinden kurtulmak için bir çare alarak şu hü
kümden faydalanmayı isteyeibilir. Bile bile top
lu sözleşmeyi ihlâl eder, iki ay, üç ay ücret
lerini vermez işçilerin, işçi grev yapar, toplu ' 
sözleşme ihlâl edilmiştir diye. işçi grev yapar, 
iş veren iş yerinin açılmamasında bir mahzur 
.görmediği için mahkemeye başvurmaz. Ve ay
larca grev devam edebilir. Bundan da sadece 
işçi zarar görür. Bu zarar ihtimali aklıma gel
diği içindir'ki, işçi yönünden meseleye 'baktım. 
işte btı durumda .Çalışma Bakanlığı duruma 
müdahale eder. Bu müdahale de sadece mah-
kemeya başvurmak şeklinde olacaktır. Benim 
kanaatlime göre bu ancak işçinin lehine olabilir. 

BALKAN — Buyurun Kadri özek. 
KAjDRl ÖZEK (izmir) — Muhterem arka

daşlar,] benden önce 'konuşan Sayın Bakanın 
söyledi|ği, toplu sözleşmenin ihlâli halinde, ta
rafları/iş veren ve işçi olan bu iki âkıddaaı gay
rı Çalıkma Bakanlığının, iş veren veya iışıçi na-
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mma mahkemeye müracaat etmek suretiyle, 
tarafların haklarını sıyanete taallûk eden mü
dahalesini, şahsan, hukuk prensipleri ile bağ-
daştıramadım. 

Muhterem arkadaşlar, benim her hangi bir 
müessese ile olan münasebetime ve her iki ta
rafın menfaatinin ihlâl edilmesi halinde taraf
ların menfaatlerini korumak hak ve salâhiyeti
ne sahiıbolduklarma göre, Çalışma Bakanlığının, 
bu yolda ister iş veren, isterse işçi namına mü
dahale etmesini de ben şahsan doğru bulmamak
tayım. 

Muhtetrem arkadaşlar; bir tedbir alınmaya 
cevaz veriliyor. Lokavt veya grev hakkı; grev 
hakkı, işçinin haklarının ihlâl edilmesi halinde 
istimal edilen bir silâh; lokavt ise, iş verenin 
haklı olduğu ahvalde işçiye karşı kullandığı bir 
silâh olarak mütalâa edilmektedir. Binaenaleyh, 
her iki hakkın istimali halinde, tarfalardan bi
risinin mutazarrır olması mevzuubahsolduğu 
halde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
tedbirlerin vaz'ma taallûk eden ve tedbirleri 
lehine istihsal eden tarafın teminat irae etmesi 
mükellefiyetini bertaraf eden hükümlerini de 
bendeniz tasvibetmiyorum. 

Bu itibarla, Çalışma Bakanlığının doğrudan 
doğruya, işçiyi veya iş vereni ilgilendiren mev
zularda, eğer onların hakları haleldar edilmek
te ise, gerek işçi, gerekse iş veren kendisi re'sen 
tedbiri ihtiyati talebinde bulunmak hak ve sa
lâhiyetini haiz olduğuna göre, Sayın Çalışma 
Bakanının ileri sürdüğü mülâhazalarla, eğer iş 
veren, iş yerini kapatmak gaye ve maksadiyle 
ve işçiyi mutazarrır etmek gayesini güderek, 
bu hakkı istimal etmek, veyahut da toplu iş söz
leşmesinde mevcudolan haklardan her hangi bi
rini ihlâl etmek suretiyle, işçiyi greve sevk et
mek'gibi bir yolu tutarsa, işçi, pekâlâ mahke
meye müracaat etmek suretiyle kendi hakları
nın siyaneti zımnında umumi hükümler muva
cehesinde tedbiri ihtiyat talebine de hakkı var
dır. Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
bâzı sayın hatip rakadaşlarm sözlerine bakacak 
olursak, komisyon neredeyse Hükümet tasarı
sında mevcudolmıyan bir hükmü, grev hakkı-
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iıı genişletmek suretiyle bu metne ithal etti di
ye itham altında kalacak. 

Hak ihtilâflarında grev veya lokavta baş vu
rulması; bugün Batı memleketlerinde, ya ka
nunlarda veya toplu iş sözleşmelerinde kabul 
edilmiş olan temel kaidedir. Kanunlarda buna 
cevaz olan hallerde de ekser şıklarda, toplu iş 
sözleşmeleriyle bu hak fiilen ortadan kaldırıl
mıştır, kullanılmamaktdaır. Bunun yerine kul
lanılan yol, hattâ normal olarak mahkemeye 
gitmekten ziyade, evvelden toplu iş sözleşmele
riyle tesbit edilmiş olan özel tahkim usullerine 
müracaat etmektir. 

Komisyonunuzun, hak ihtilâflarında değişik 
prosüdürlerc uymak şartiyle, grev ve lokavt 
imkânının açık tutmasının sebebi nedir? Bunu 
raporumuzda.tafsilen izah ediyoruz. 

Raporumuzda diyoruz ki, umumiyetle Türki
ye'de adlî mekanizmanın işleyişi hayli yavaştır. 
Bu sebepten dolayı, kuvvetli durumda olan ta
raf, yani bizim meşgul olduğumuz şıkta iş ve
ren, bir toplu iş sözleşmesi yapmış olsa bile ve 
yahut işçilerin hakları mevzuattan veya örf ve 
âdetten doğmuş olsa bile, dâvanın sona ermesi 
nasıl olsa senelere mütevakkıftır; iş veren, iki 
sene, üç sene geçer, toplu iş sözleşmesinin müd
deti sona erer, ondan sonra yeni toplu iş söz- • 
leşmesine gitme zamanı gelince Allah kerim, 
bildiğimizi okuruz diye düşünebilir. Böylelikle 
toplu iş sözleşmesi süresi içinde dahi sırf Tür
kiye'de adlî mekanizmanın maalesef yavaş iş
lemesi yüzünden, elde olmıyan sebeplerden do
layı yavaş işlemesi yüzünden, toplu iş sözleşme
leri, iş verenler tarafından bilfiil tatbik edilmez 
hale gelebilir. Bu düşünülmüş ve öyle bir si
tem bulalım ki, neticede işçi ve iş veren, hak
ları ihlâl etmek yoluna, hakların yerine getiril
mesini sürüncemede bırakmak yoluna gidemesin 
ve er geç mesele mahkeme önüne getirilsin, ne
ticede hakkı olan meydana çıksın diye düşü
nülmüş. 

Sayın Turhan Bilgin arkadaşımız Çalışma 
Bakanına sorduğu bir sualde «niçin lokavt 
hakkını da o halde tanıyorsunuz» diyor. Tanı
dığımız, getirdiğimiz müessesenin felsefesi ta-
mamiyle işçinin lehinde olmakla beraber, bu ka
nunun sistematiğinde tatbik ettiğimiz esas, iş
çiye grev hakkının tanındığı her yerde iş vere
ne de lokavt hakkının tanınması olmuştur. Ko
misyonun da, Hükümetin de getirdiği metin, 
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işçiye grev hakkı tanınan her yerde, iş verene 
lokavt hakkının ve iş verene lokavt hakkının 
tanındığı her yerde, işçiye grev hakkının tanın
ması merkzeind'edir. Biz komisyonda, bu zümre
nin o zümreye veya öbür zümreyi bu zümreden 
üstün tutan bir zihniyetten tamamen uzak ola
rak çalışmışızdır. Hukuki plânda işçi ile iş 
veren arasında mücadele silâhları bakımından 
tam bir eşitlik kurmak istemişizdir. 

Şimdi, bunun dışında getirilen bütün mües
sese, esasen dünyanın hiçbir yerinde iş verenle
rin işçiler kadar, aynı silâha baş vurdukları 
görülmüş işitilmiş bir hâdise olmadığından, 
esas itibariyle, hukuk eşitliği bakımından grev 
nerede varsa, lokavt orada olduğu halde dahi, 
neticede getirilen sistem bütünüyle işçinin du
rumunu iş veren karşısında kuvvetlendirecek 
bu- sistemdir. Bu şıkda da böyledir. Binaenaleyh, 
böyle bir itirazın vâridolabileceğini sanmıyorum. 

Orhan Apaydın ve Katlri özek arkadaşları
mızın tenkidlerinde bir haklı taraf vardır. Yal
nız bu haklı taraf daha ziyade bizim maksadı
mızı metinde iyi ifade edemeyişimizden doğmuş 
olsa gerek. Burada mevzımbahsolan şey bir ihti
yati tedbir kararı alınması değil. İhtiyati ted
birden maksat, meselenin esası, dâvanın sonun
da kesin bir hükme bağlanıp nihai olarak halle
dilinceye kadar mahkemenin, hak şu tarafta 
görülmesi muhtemeldir; binaenaleyh, şu ihtiyati 
tedbirleri alıyorum, ama aldığım tedbirler esas 
hakkında nihai hüküm verilinceye kadar hak ne 
tarafta ilk anda görülüyorsa, bunun zayi olma
masını temin içindir. İhtiyati tedbir müessesesi
nin dayandığı felsefe budur. Burada güdülen 
maksat, ihtiyati tedbir müessesesinin güttüğü 
maksat değildir. Burada güdülen maksat, âmme 
nizamını muhafaza etmek maksadıdır. Çalışma 
Bakanlığına, taraflardan gayrı mahkemeye mü
racaat ederek grevin durdurulmsmı talebetme 
yetkisi de işte bu sebepten dorayı verilmiştir. 
Aynı sebepten dolayı on gün içinde dâva açıl
madığı takdirde ihtiyati tedbirin kendiliğinden 
ortadan kalkacağı, yani grev veya lokavt hak
kının geri geleceği; yahut tazminat yatırılması 
mecburiyeti gibi hükümler buraya alınmamıştır. 
Maksat nedir? Maksat, şimdiye kadar bizim hu
kukumuzda mevcudolmıyan ve bu sebepten do
layı da Kadri özek arkadaşımızın «hukuk pren
siplerine aykırıdır» dediği; fakat Anglo Sakson 
hukukunda pekâlâ mcvcudolan (injunetion) 



M. Meclisi B:77 
«ihtar» müessesesini buraya getirmekten ibaret
tir. Bu müessese neticesinde durdurma karan 
aldığımız zaman, bu durdurma .kararı bir ihti
yati tedbir dahi değildir. Hak üzerinde nihai ola
rak veya muvakkat ihtiyati mahiyette hiçbir 
tedbir alınmakta değildir. Yapılan şey, sadece 
mahkemenin hakkaniyet mülâhazalarına istina
den, grevi ve lokavtı durdurmasından ve böyle
ce tarafları asıl merci olan kazai mercilere mü
racaat etmeye mecbur bırakmasından ibarettir. 
Bu müessese Amerika'da bugün (injunetion.) 
müessesesi namı altında grev hukukunda mev-
cudolan bir müessesedir. Esas fikir ve esas fel
sefe oradan alınmıştır. Bu böyle olduğu içindir 
ki, yeni verdiğimiz bir takrirde Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun ihtiyatı tedbire taal
lûk' eden hükümlerine atıfta bulunmaktan vaz
geçiyoruz. Bu hükümlerden sadece bu yeni mües
sesenin bünyesinde mündemicoldukları için 
hangilerinin tatbik edilmesi gerekirse, onları ih
tiyati tedbir mefhumuna müracaat etmeksizin, 
hattâ bu terimi kullanmaksızın burada sıralıyo
ruz. 

Şimdi, Çalışma Bakanlığına mahkemeye mü : 

racaat yetkisinin verilmesinin bellibaşlı sebebi 
şudur : Grev veyahut lokavt hakkı mı üstündür; 
kazai mercilerin hak izharı yoliyle ihtilâfları 
halletme yetkisi mi üstündür? Bizim gözümüz
de, Devlet nizamı esasından hareket ettiğimiz 
içindir ki, elbette mahkemenin hakkı izhar yoliy
le ihtilâfları halletme yetkisi grev veya lokavt 
hakkından üstün görülmüştür. Grev veya lokavt 
hakkının burada tanınmasının tek sebebi, netice
de kazai mekanizmayı bir an önce harekete ge
çirmekten ibarettir. Yoksa asla maksadımız, ka
nun varken, mevzuat varken, toplu iş sözleşme
si varken, bütün bunlar mevcutken memlekette 
bu toplu sözleşme süresi içinde, uzun vadeli kal
kınma plânının dayandığı bütün esasları yıkar-
casma bir anarşik grevler silsilesini bu yoldan 
açmak değildir. Bütün maksat iş verenin tepe
sinde bir demoklesin kılıcını sallandırmak sure
tiyle neticede iş vereni ya haksızlık yapmama
ya ; veyahut da iş vereni veya işçiyi mahkemeye 
bir an evvel müracaata sevk etmekten ibarettir. 

Şimdi, Çalışma Bakanlığına niçin bu müra
caat yetkisini tanıyorsunuz? O halde, iş verenin 
veya işçinin başında bu demoklesin kılıcı asılı 
durdukça, nasıl olsa mahkemeye müracaat ede
cektir, diye düşünülebilir, Ama müracaat etmek 
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lüzumunu hissetmiyebilir. Bunun sebebi şuradadır. 
Bir hak ihtilâfı ortaya çıktığı raman, hak ihti
lâfında hakkının ihlâl edildiğini ileri süren taraf 
her zaman bir tek taraf olmıyabilir; hem işçi ve 
hem de iş veren, aynı hakkın, aynı mevzuda ih
lâl edildiğini ileri sürebilir. O takdirde, zaten 
umumiyetle grev ilânının • caiz olduğu her halde 
lokavt ilânı da caizdir. Aynı toplu iş uyuşmaz
lığından dolayı işçi tarafından grev ilân edile
ceği gibi, aynı anda iş verenin de lokavt ilân et
mesini önliyen hiçbir hüküm bu kanunda yok
tur. Menfaat ihtilâflarında grev ve lokavt ilâ
nında böyle olduğu gibi, hak ihtilâflarında da 
böyledir. Şu halde öyle durumlar olabilir ki, bir 
hak ihtilâfını çözmekte o kadar büyük menfaat
ler rol oynıyabilir ki, işçi de iş veren de, asıl 

•menfaati birisi grev ilân ederken, öbürüsü de lo
kavt ilân etmekte ve meseleyi bir çekişmeye gö
türmekte bulabilirler. Böyle bir durum karşılık
lı olarak tarafların mahkemeye müracaatten ka
çınmaları ve hak ihtilâfını dahi karşılıklı grev 
ve lokavtla çözmeye yani kuvvet gösterisi ile çöz
meye kalkışmaları aslında kazai yetkinin grev 
ve lokavt haklarına üstünlüğü prensibini zede
leyici mahiyettedir. Bu prensibin zedelenmesi 
kamu nizamını alâkadar eder mâhiyette olduğu 
için kamunun menfaatlerini temsil etmek duru
munda olan Çalışma Bakanlığına bu halde mah
kemeye müracaat yetkisi tanınmıştır. Niçin hak 
üzerinde nihai bir karar alması için değil, hak 
üzerinde ihtiyati tedbir alması için dahi değil. 
Kamu nizamı mülâhazaları, hakkaniyet mülâha
zaları gerektiriyorsa bu grevi veya lokavtı veya 
her ikisi birden ilân edilmişse hem grevi, hem 
lokavtı durdurmak için mahkemeye bir fırsat 
vermek maksadiyledir. 

Çalışma Bakanlığının elinde bu kadar kor
kulacak bir yetkinin olduğunu iddia etmek 
mümkün değildir. Çalışma Bakanlığı grevi veya 
lokavtı veyahut her ikisini birden kendisi dur
durmadan diyecek değildir ki!.. Çalışma Bakan
lığı nihayet kamu nizamı mülâhazalarını hakka
niyet mülâhazalarını bir arada memzucen müta
lâa edecek olan bağımsız Türk mahkemesine 
müracaatten başka hiçbir şey yapacak değildir. 
Çalışma Bakanlığının bu yetkisinin muhafazası, 
Türkiye'de toplu iş 'sözleşmesi nizamı kuruldu
ğu halde, çalışma şartları işçi için de, iş veren 
için de uzunca bir süre için ve uzun vadeli kal
kınma plânında da derpiş edildiği tarzda, bir 
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müstakar seviyeye ulaşıldıktan sonra dahi ya
tırım gayretlerini baltalıyaeak birtakım anar
şik grevlerin önlenmesi için zaruridir. Komisyo
nunuz bu hususu fevkalâde mühim telâkki et
mektedir ve behemehal kabulünü rica etmekte
dir. 

Ayrıca komisyonunuz verdiği takrirle bir 
yenilik daha getiriyor. O da şudur : 

Mademki maksat hakkın bir an evvel mey
dana çıkmasıdır. Grev ve lokavta hak ihtilâfla
rında gidilebilmesi için bir munzam şartın dalı a 
eklenmesi uygun görülmüştür. O da şudur : Bir 
hak ihtilâfında grev ilân edecek olan taraf şu 
metinde yazılı ş/artları yerine getirdikten sonra, 
ayrıca, iş verene özel tahkime çok kısa bir süre 
içerisinde gitmek hususunda bir teklifte buluna
cak. Ve iş veren eğer bu teklifi reddederse; işte 
o zaman grev hakkı doğacaktır. Lokavt için de 
mütekabilen aynı husus varittir. Çünkü, bu tak
dirde işçi tarafından, özel tahkime gidilip tah
kim yolu ile hakkın meydana çıkarılması talcb-
edilmesine rağmen iş verenin bunu reddetmesi 
halinde, iş verenin haksızlığı efkârı umumiyede 
dahi bütün azametiyle tebarüz etmiş olacaktır. 
Bu bakımdan bu sistemin çok daha müessir bir 
şekilde işlemesi ve her şeye rağmen, büyük ef
kârı umumiye hareketleri, büyük topluluk hare
ketleri neticesinde hâkimlerin de lüzumsuz de
recede baskı ve tesir altında kalmamaları için 
bu unsurun da buraya ilâve edilmesini, komis
yonunuz zaruri görmektedir. 

Tekrar arz ediyorum, birçok memleketlerde 
mevcudolmıyan, Hükümet tasarısında dahi mev-
cudolmıyan ve sadece ımemleketimizde adlî me
kanizmanın yavaş işleyişinin toplu iş sözleşme
lerinin fiilen tatbikini engellemesini önlemek 
amaciyle konulmuş olan bu sistem, eğer.arkadaş
larımızın teklifi kabul edilecek olursa, tamamiy-
lc anarjik birtakım grevlerin memleketi hercü-
merç içine atmasına müncer olacaktır. Bunun 
katiyen karşısındayız. Komisyonca verilen tak
ririn aynen kabulünü istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Turhan Bilgin. 
TURHAN BÎLGlN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, komisyon sözcüsü Saym Coşkun 
Kırca arkadaşımız, her halde benim yerimden 
Saym Bakana sormuş olduğum bir suali noksan 
işittiler, yanlış anladılar; veyahut af buyursun
lar, bir nevi tacahülü ârifanede bulunarak, be
nim söylemediğim bir sözü, ben söylemiş gibi ifa-
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de ettiler ve sanki biz lokavt hakkına muhalif-
mişiz gibi kendi kafalarındaki, tahteşşuurlarm-
daki bir fikri, şuur sahasına intikal ettirdiler 
ve bize malettirip, söylediler. Bizim, buradaki 
bütün konuşmalarımızda ve bilhassa yerimiz
den sorduğumuz sualler de, lokavt ve grev hak
kına karşı olan bir tek kelimenin sarf edilme
diğini ve bilâkis bu yaptığımız konuşmalarla bu 
hakkın özüne dokunulmaması tezini müdafaa 
ettiğimizi, beyan etmek isteriz. 

ikincisi; Coşkun Kırca arkadaşımız, bütün 
bu müzakerelerin sonunda, nihayet söylediğini 
düşündüğünü şu kürsüden ifade etti. Açıkça 
diyorlar ki, «efendim, biz yatırımları yaparken, 
grevler gibi, şunlar gibi, kamu mülâhazası ve 
sair mülâhazalarla memleket anarşiye gidebi
lir ; bu sebeple biz bu maddeyi tedvin ettik» de
diler. 

Şimdi arkadaşlarım, biz de bir hakkın özü
ne dokunulamıyacağı fikrinden hareket ettik ve 
hakikaten bu maddenin komisyon tarafından 
tedvin edilmesindeki mânayı, tereddüdümüzü 
bu şekilde anladık. Nitekim, kendilerinin de şu 
kürsüden ifade ettikleri gibi, kamu veya yatı
rım mülâhazası, şu veya bu mülâhazayla, arka
daşlarımızın grevden, bir hak grevinden çekin
diklerini, ifade ettiler ve bu zihniyette olduk
larını gördük. Saym Hükümet Sözcüsünün, 
katiyen aynı fikirde olmadığını, burada, mem
nuniyetle müşahede ettik. Komisyonun mülâ
hazasına muteriziz. Şahsan, bir hakka dokunul
maması gerektiğine kaaniim. Bu sebeple ver
diğimiz tadil önergesinin kabulünü hürmetleri
mizle istirham ederiz. 

BAŞKAN — Saym Kadri özek. 
KADRİ ÖZEK (îzmir) — Muhterem arka

daşlarım, bu maddede derpiş edilen tedbir mü
essesesine, Sayın Coşkun Kırca arkadaşımızın 
burada vâzıhan izah ettiği mucip sebepler mu
vacehesinde iştirak etmemek kabil değildir. 
Bendeniz, bu mülâhazalarla tedbir müessesesi
ne muarız değilim. Esasen, bir hakkın suiisti
malini kanun himaye etmez. Hukuk prensiple
rini de nazarı dikkate alırsak, arkadaşımızın 
bu hususta göstermiş olduğu hassasiyetin ye
rinde olduğu neticesine varırız. Ancak, bende
niz Çalışma Bakanlığının iki âkıd arasına girip, 
bunların her hangi birisi namı hesabına mahke
meye müracaat etmesinde fiilî bir fayda olduğu 
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kanaatinde değilim.. Filhakika, vâki itirazın 
üzerine; Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun, ihtiyati tedbir kararının verilmesi halinde 
tatbikini derpiş ettiği hükümlerinin tatbik 
edilmemesine dair olan fıkranın kaldırıldığını 
beyan ettiler. 

Şimdi, bu ahvalde bir boşluk doğuyor. De
min de arz ettiğim gibi, her hangi bir taraf, 
mahkemeye ihtiyati tedbir talebi maksadiyle 
müracaat ettiği takdirde, Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 101 ve mütaakıp maddeleri
nin icaplarını yerine getirmek mükellefiyeti ile 
karşıkarşıya kalmaktadır. Şimdi, Çalışma Ba
kanlığı, işçi ve iş verenin arasında vâki olan 
bu ihtilâftan dolayı ihtiyati tedbir talebiyle, ta
raflardan birisi namına müracaat ettiği takdir
de, ihtiyati tedbirin âmir kıldığı vecibeleri kim 

• yerine getirecektir? Vekâlet yerine getirme 
imkânına sahip midir? 

Saniyen, ileri sürdükleri faydalardan birisi 
de, Çalışma Vekâleti şayet mahkemeye müra
caat ederse, taraflardan ikisinin suiniyetle vâki 
olacak her hangi bir davranışını bu şekilde ön
lemiş olacağına inanmakta bulunduklarım be
yan ettiler. Bendeniz, şöyle bir sualin cevabını 
istirham edeceğim. Filhakika, muhterem arka
daşlarım gayet iyi bilirler ki, ihtiyati tedbir 
kararının verildiği günden itibaren, 10 gün 
içinde esas hakkında dâva ikame etmek mü
kellef.iyeti vardır. Çalışma Bakanlığı, hâdise
de taraf olmadığına, taraflar namına mahkeme
ye müracaat etmek mevkiinde bulunduğuna 
göre, ihtiyati tedbir kararının ittihazından 
itibaren, iş veren veya işçi, ihtiyati tedbir ka
rarı hauıgi taraf lehln-e ittihaz edilmişse, bun
lardan birisi yine kasıtlı hareketlerde bulun
muşsa, bu ahvalde, 10 gün zarfında dâva ika
me etme mükellefiyetini yerine getirme imkâ
nını nasıl 'bulacaktır? 10 gün zarfında dâva 
ikame edilmediği ahvalde, netice malûm, ihti
yati tedbir kendiliğinden mürtefi olur; vâzıı 
kanun 'böyle diyor. Binaenaleyh, ben istirham 
edeceğim; sözlerime başlarken arz ettiğim gi-
oi bir hakkın suiistimaline, memlekette anar
şist veya kötü maksatlarla istimaline sureti ka-
t'iyede taraftar değilim. Komisyonun bu mev-
zudaki görüşlerine iştirak ediyorum. Ancak, 
maddeyi bu şekilde ^getirdikleri takdirde, ka
nunda bâzı boşluklar husule gelmektedir. Bu 
•boşlukları bertaraf edecek hükümleri getirmek | 
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suretiyle maddeyi tadil ederler veya geri alır
larsa, bendeniz de tasvibe derim. Maruzatım 
bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Sayın Turnan Bilgin ar-
kadaşmızla öteden beri tanışırız; Kendilerinin, 
hakkımda edindikleri intı'baın, meselelerde 
münakaşa ederken teca'hülü ârifaneye gelip, 
başkalarının fikirlerini değiştirip, onları ken
di kafamdaki gibi gösterdikten sonra onlar
la münakaşa ve kavga etmek yolunda olmadı
ğımı takdir edeceğini sanırım. 

Kendilerinin Çalışma Bakanına sordukları, 
lokavtda aynı durum yok mu sualinin altında 
yatabilecek olan mantıki sebebi bendeniz öyle 
anlamışım. Kendileri böyle bir tavzihten son
ra, emin olsunlar ki 'ben de kendi kafamdaki 
fikri ona atfetmek suretiyle o fikirle mücadele 
edecek olanlardan değilim. Binaenaleyh, mesele 
yok... 

«Hakkın özüne dokunuyor.» derler. Sevgili 
Turhan Bilgin arkadaşım, Anayasada zikredi
len hakların özüne dokunulduğu nazariyesini 
çok sık kullanmayı âdet edindi. Bendeniz, bu 
kanaatte değilim, insaf buyursunlar. Hak ih
tilâflarında grev ve lokavt memleketlerin bü
yük ekseriyetinde ya kanunlarla yasaktır veya 
toplu iş sözleşmeleriyle bilfiil ortadan kaldırıl
mıştır. 

Oriıan Apaydın arkadaşımız da sadece Mek
sika'dan bahsetmekle işte bu noktaya değinmiş 
oldular. Bu böyle iken sırf memleketimizde adlî 
mekanizmanın yavaş işlemesinin toplu iş söz
leşmelerinin bilfiil tatbik edilmemesi neticesi 
doğmasın 'diye biz 'bu yolu açmış isek, bu yolu 
açarken almış olduğumuz birtakım ihtiyat ted
birlerinin hakkın özüne niçin dokunduğunu 
anlamak mümkün değildir. Çünkü başk'a -mem
leketlerin büyük ekseriyetinde, bu kayıtlarla 
dahi bu hakkın bu kadarcığı bile yoktur bu 
sahada. Binaenaleyh, hakkın özüne niasıl do
kunduğumuzu hakikaten, anlamıyorum. İlerde 
elbette ki kendi grupları bu görüşlerine iltifat 
ederse; yahut ben öyle tahmin ' ediyorum ki, 
yine Parlâmentoda temsil edilen hepimizden 
daha sosyal adaletçi olduğunu iddia eden par
tiler de var, bir tanesi mesel6yi Anayasa Mah-
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kemesine götürür ve bu akademik münakaşalar ı 
orada yapılır. Ama, emin olsunl'ar, bu memle
kette Anayasa Mahkemesinin bulunduğu bir 
sistem içinde her halü kârda hiçbir hakkın 
özüne dokunmaya imkân yoktur. 

Tekrar arz ediyorum : Başka her hangi bir 
memlekette (Meksika hariç, Orhan Apaydın 
arkadaşımızdan onu öğrendik) ya kanunlarla, 
ya toplu iş sözleşmeleriyle mevcudiyeti ortadan 
kaldırılmış bir hak, kendi hususiyetlerimiz do- 1 
layısiyle bâzı kayıtlar irinde de olsa, tanınıyor 
ise, bu, hakkın özüne dokunmak değil, bilâkis 
bu hakkın özüne ziyadesiyle riayet göstermek 
mânasına gelir. 

Şimdi, «Çalışma Bakanlığının müracaatı 
umumi hüküm prensiplerine aykırı...» Hayır ar
kadaşlar, değildir. Kamu nizamı gerektirdiği 
takdirde hususi hukuk münasebetlerinde dahi 
birtakım âmme makamlarının mahkemelere 
müracaat yetkisi vardır. Medeni Kanunda ev
lenmenin butlanı hunun en güzel misalini teş
kil eder. Bu, nihayet kanun vâzımm kamu ni
zamının ne olduğunu, kamu nizamının sınırları
nın ne olması icahettiğini ve kamu nizamının 
nasıl korunması gerektiğini takdir edişiyle il
gili bir konudur. Burada Çalışma Bakanlığının 
mahkemeye müracaat yetkisini tanıyacak ka
dar, kamu nizamı mülâhazasını kanun vâzıı va
rit görüyorsa, evlenmelerde butlanı halinde, 
savcının mahkemeye müracaat yetkisini tanıya
cak kadar 'görüyorsa, bu yetkiyi tanır. Bunun 
umumi hukuk prensiplerimize aykırılığı iddia 
edilemez. Kaldı ki, biraz evvel verdiğim misali 
tekrar arz etmek istiyorum : Aynı ihtilâf dola-
yısiyle hem 'grev, hem lokavt ilân edilmiş olur 
ve bir hak ihtilâfını dahi normal merci olan 
bağımsız mahkeme 'önünde halletmek yerine çe
kişme yoliyle halletmeyi hem işçi, hem iş veren 
tercih edebilir, işte, bu takdirde, elbette ki ka
mu nizamı zedelenmiş olur; elbette ki yargı ma
kamlarının yetkisinin, hak ihtilâflarında grev 
ve lokavt yetkisinden üstün olduğu prensibi, 
hukuk devleti olan her yerde kahul edilmesi 
lâzımıgelen bu prensip, kamu nizamı ciddî su
rette ihlâl edilecek şekilde zedelenmiş olur. Bu 
bakımdan, Çalışma Bakanına bu yetkinin tanın
ması lâzıırugeldiği kanaatindeyim. Ne olacaktır? 
Nihayet, mahkemeye müracaat edecektir. Neti
cede durdurma kararını alacak olan merci, ba
ğımsız Türk mahkemesidir. I 

24 . 4 .1963 O : 1 
Sayın Kadri özek arkadaşımızın endişeleri 

ıvârit değildir. Eğer takririn tamamını okusay-
dım bu endişeleri tamamen izale edilmiş olur
du. Diyoruz ki : 

«Bu bendin birinci fıkrasına göre greve ve
ya ikinci fıkrasına .göre lokavta karar verilme
si halinde, uyuşmazlıkta taraf olanlardan biri
nin veya Çalışma Bakanlığının esas hakkında 
dâva açılmadan önce veya dâva sırasında baş
vurması üzerine mahkemece hakkaniyet ıgerekti-
riyorsa yahut grev veya lokavtın durdurulma
sında uyuşmazlığın konusu olan hakların ko
runması bakımından tehlikeli olan veyahut 
önemli bir zararın doğacağı anlaşılan hallerde 
grev veya lokavtın durdurulmasına karar ve
rilir. Bu kararın re'sen tebliği ile birilikte grev 
veya lokavta son verilir. Bu bendin 5 nci fıkra
sının uygulanmasında görevli mahkeme uyuş
mazlık ile kanunen görevli olan mahkemedir. 
Dâva açılmadan önce grev veya lokavtı dur
durma katarının en çabuk nerede yerine geti
rilmesi mümkün ise bu karar o yerin iş dâvala
rına bakmakla görevli mahkeme tarafından da 
verilebilir. Dâvanın açılmasından sonra ise gö
revli mahkeme bu kararın diğer bir yerde daha 
çabuk yerine getirileceğini mümkün 'görürse, bu 
hususa karar vermek üzere o yerin iş dâvaları
na bakmakla ıgörevli mahkemeyi naip tâyin 
edebilir. 

Malhkeme bu bend gereğince grev veya lo
kavtın durdurulması hakkındaki istemi alınca 
derhal ve acele kaydiyle tarafları çağırır, gel-
meseler bile gereken kararı verir. Acele haller
de taraflar çağırılmaksızın dahi durdurma ka
ran verilebilir. 

Bu bend gereğince grev veya lokavt durdur
ma kararı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nu uyarınca ihtiyati tedbir kararı ile birlikte 
veya ayrı olarak verilebilir.» 

Bu da ıgösteriyor ki; alınacak olan karar, 
hak ihzarı bakımından ne ihtiyati tedbir mahi
yetinde, geçici mahiyette bir karardır; ne de 
esas hakkında bir hükümdür. Sadece kamu ni
zamı ile hakkaniyet mülâhazaları bir arada mü
talâa edilerek grevin durdurulması mevzuuba-
histir. Bu, bizim hukuk nizamımızda yeni olan, 
fakat Anglosakson hukuk nizamından aldığı
mız (injunction) müessesesinden başka bir şey 
değildir. Hakkın özü ihlâl edilmemiştir. Hak 
Hükümet tasarısına nisbetle genişletilmiştir; 

— 463 — 



M. Meclisi B : 77 
ama Komisyonun teklifinde yer alan sınırlar 
aşıldığı takdirde o zaman bağımsız mahkemele
rin kaza yetkisi zedelenecektir. Ve aynı zaman
da toplu iş sözleşmeleri içinde istikrarlı iş şart
larına kavuşmak imkânı olmıyacaktır. Bu sis
tem tatbik edildiği takdirde ise hak ihtilâfları 
kolaylıkla çözüleceğinden, hem toplu iş söz
leşmesi sistemi içinde iş şartları istikrarlı ola
rak devam edecek, hem de iş verenin, işçi aley
hinde .toplu iş sözleşmesi ve kanunların hüküm
lerini ihlâl etmesi imkânsız hale gelecektir. 

REFET AKSOY (Ordu) — Bir sual sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REFET AKSOY (Ordu) — Şimdi, Kanunla 

verilen grev ve lokavt karşısında, kamu nizamı 
emniyet altına alınmamış mıdır ki Vekâlete 
•mahkemeye müracaat hakkını veriyorsunuz? 
Kanunu tedvin ederken bunu düşünmediniz mi? 
Böyle bâr açık vardır. Bu hususun, kanunun 
umumi ımetni içine alınması icabeder. 

2 nci sualim. : Vekâlete, mahkemeye (müra
caat hakkının tanınmasının mucip sebebi ola
rak, mahkemelerimizin bati hareket etmekte 
olduklarını mütemadiyen ileri sürüyorsunuz; 
bu, biraz da mahkemelerimizi nevama töhmet 
altmda bırakmak değil midir1? Şayet bu vâki 
ise, tedvin edilen kanunda bir müeyyide kona
rak bunun süratle temini mümkün müdür? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Sayın Aksoy'raı bininci 
sualinin Komisyonumuza tevcih edilmemesi ge
rektiği kanaatindeyim. Çünkü tasarı Hükümet
ten sevk edilmiştir ve Hükümet hak ihtilâfla
rında grev ve lokavtı hiçbir surette kabul et-' 
memıiştir. Bu hükmü ilâve eden Komisyoriu-
.muzdur. Hüküm Komisyonumuzca tedvin edil
dikten sonra Hükümet de bu tedvin şekline il
tihak etmiştir. Bu tedvin şekli ile ve bu sınır
lar içinde kamu nizamının hak ihtilâflarında 
grev veya lokavtın tanınması takdirinde ihlâl 
edilmiyeceği kanaatındayız. Aksi takdirde ka
mu nizamının ihlâli, grev veya lokavt hakkının 
kullanılması mahkemelerin kaza yetkisinin üs
tünde tutulması şeklinde (tecelli eder. Kamu 
nizamının ihlâli sadece sokaklarda bağırıp ça
ğırmak, asayişsizlik olması mânasına gelmez. 
Temel birtakım prensip ve müesseselerin ihlâl 
edilmesi de kamu nizamının ihlâli mahiyetin-
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dedir. Bu sebepledir ki Komisyonunuz, hak ih
tilâflarında grev ve lokavt imkânını tanırken 
bu sınırlarla birlikte tanımayı, kamu nizamının 
icaplarına uygun görmüştür. Daha evvel bu 
hususta bir açıklık değil tam kapalılık vardı. 
Çünkü gelen tasarıda bu konuda hiçbir grev 
ve lokavt imkânı yoktu. 

İkinci suale gelince : Mahkemelerin bati ha
reket ettiği yolundaki ithamlar kaza merallerini 
töhmet altmda tutmuyor mu? Ben Öyle sanı
yorum ki, hele Adalet Bakanlığı Bütçesi bu 
Mecliste görüşülürken, mahkemelerimizin, Tem
yiz Mahkemesi dahil, ağır hareket ettikleri, da
ha doğrusu mahkemelerden işlerin uzun müd
det geçtikten sonra çıktığı sık sık söylenir. Bu, 
mahkemeleri töhmet altına almak değil; olsa 
olsa, memlekettin elinde bulunan imkânlar için
de, mevcut personelle işlerin ağır yürüdüğü 
keyfiyetinin müşahadesinden ibarettir. Alelıt
lak mahkemelerin çok daha çabuk çalışması 
elbette ki hepimizin müşterek maksadıdır. Ama 
çıalışamıyorsa, henüz kâfi personelimiz yoksa, 
kemiyet olarak yoksa, keyfiyet olarak yoksa 
ve bunu ancak zamanla elde edebileceksek (ha
kikat bu merkezdedir); o zaman sosyal münase
betler bakımından kuvvetli durumda olan işve
renin şu açtığımız toplu iş sözleşmesi nizamı 
ieindc dahi sırf onun hükümlerinin tatbikini 
sürüncemede bırakmak yolu ile ve'mahkemeye 
gidersem işçi hakkını elde ettiği zaman yeni 
bir toplu sözleşmenin, yapma zamanı gelir; 
mevcut toplu sözleşme infisah eder, düşünce
siyle bildiğini okumasını önlemek için bu hü
küm konulmuştur. Yoksa mahkemelerimizde iş
lerin maalesef batı memleketlerine kıyasla bir 
az uzunca ' sürdüğünü, hakikati görmek bakı
mından olduğu gibi kabul etmek, her halükâr
da kimseyi töhmet altında bırakmak değildir, 
zannederim. 

REFET AKSOY (Ordu) — Bir müeyyide 
koyamaz mısınız? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Bugüne kadar kanunla
rımızda «falanca davalar §u kadar zamanda 
biıtirilir» şieklinde konan hükümler pek o ka
dar büyük bir tatbik imkânına kavuşamamış
tır. Hakikat bu merkezdedir. Biz getirdiğimiz 
lîfeteıuıle aslında mahkemeye ımüracaate zor
lamak istiyo'ruz ve bir özel tahkim kademesi de 
koymak suretiyle, «işçi sendikası özel tahkim 
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teklif tetti işverene, fakat işveren kabul etmi
yor; lxı takdirde greve gidersiniz,» deniliyor. 
tşte bu takdirde işverenin haksızlığı da açıkça 
meydana çıkar ve kolay ıkolay bu özel tahkimi 
kabul etmekten kaçınamaz. Onun içim bir hü
küm koyduk, dedik ki; özel tahkimi bu şıkta 
kabul ettiği takdirde, tahkimnamenin imzalan
masından itibaren 6 iş günü içinde hâkemlerin 
seçilmesinde güçlük çıkanyoraa, ezcümle işve
ren bunu istemem, şunu istemem diye mahke
meye gitmiş, hakem seçilmesinde güçlük çıkı
yorsa, o zaman, mahkemeye hakemlerin seçimini 
6 iş günü içerisinde tamamlama yetkisini ver
dik. Bu suretle işçinin eline çok kuvvetli bir si
lâh geçmiş olmaktadır. Grev tehdidi yoluyla 
işverenin özel tahkime gitmeye zorlama imkânı 
geçmiş olmaktadır ki, bu takdirde de kolaylık
la ve kısa zamanda hakem heyetti kurulacak 
ve işçinin bütün hakları yerini (bulacaktır, efen
dim. 

BAŞKAN -— Buyurun Sayın özek. 
KADKt ÖZEK (îamir) — Muhterem arka

daşlarım, sayın Coşkun Kırca arkadaşımın 
. vermiş oldukları değiştirge Önergesini hakika
ten okumadım ve okuma imkânına da sahip 
değildim. Yalnız burada okuduklarımdan an
ladığıma »göre; Çalışma Vekâletinin müracaatı 
halinde, ihtiyati tedbir mevzuunda, mahkeme, 
tarafları çağıracak; gelmeseler dahi karar ve
receğini, hattâ tarafları davet ettikten sonra 
icabet etmeseler dahi; bir karara raptedeceğini, 
beyan ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; bu bir iş davasıdır 
ve her şeyden evvel âmme nizamı ile ilgili bir 
müracaat olmakla beraber, bir hukuk davası
dır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 
deliller mevzuundaki hükümlerini nazarı itiba
ra alırsak, o zaman göreceğiz ki, mahkeme re'-
sen tarafların hak ve hukukunu ilgilendiren de
lilleri celbetmek hak ve salâhiyetini haiz değil
dir. Ancak, taraflar delil ikame ettikleri tak
dirde mahkeme, ikame edilen bu deliller mu
vacehesinde taraflardan (hangisinin haklı veya 
haksız olduğu hususunu tetkik imkânını bula
caktır. Mahkeme, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununa bağlı olduğuna göre , dâva
nın niyetinde Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu hükümlerini tetkik eıtmek mecburiye
tinde bulunduğuna göre hangi hükme istinaden 
ihtilaflı bulunan bu meselenin halline medar 
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olacak delillerin ibrazını eraıreltmek mevkiinde 
olacaktır Binaenaleyh, benim iarz ettiğim hu
sus, bu müessesenin yani ihtiyati tedbir mües
sesesinin aleyhinde değil, ancak bu müessese
nin imkân dâhiline sokulabilmesi ve Çalışma 
Vekâletinin, bu maddenin serdinde istihdaf et
tiği maksada erişebilmek için mevcudolaın boş
luğun doldurulması keyfiyetidir. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde başkaca 
konuşacak arkadaş bulunmadığına göre verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

19 ncu maddenin 1 ve 2 nci bendleri için deği
şiklik önergesi yoktur. Onun için evvelemirde 1 
nci bendi okutacağım, daha sonra oyunuza suna
cağım. 

Grev ve lokavt yetkisi 
MADDE 19. — 1. 7 ve 9 ncu maddeler gere

ğince yetkili işçi teşekkülü tarafından toplu gö
rüşmeye çağırılan iş veren teşekkülünün ve
ya iş verenin toplu görüşmeye gelmemesi veya
hut bu görüşmede kendisini temsil ettirmeme
si halinde, toplu görüşme çağrısında bulunan iş
çi 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 iş ve-r 
ren teşekkülü veya iş veren tarafından toplu 
görüşmeye çağrılan işçi teşekkülünün toplu 
görüşmede kendisini temsil ettirmemesi halin
de, toplu görüşme çağrısında bulunan iş veren 
teşekkülünün veya iş verenin, lokavta karar 
verme yetkisi vardır. 

BAŞKAN — 19 ncu maddenin 1 nci bendini 
okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 19 ncu maddenin 
.11 nci bendi aynen kabul edilmiştir. 

2. — Ulaştırma 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. 
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BAŞKAN — 19 ncu maddenin ikinci bendine 

ait. bir değişiklik önergesi yoktur. Bu yönden, 
ikinci bendi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... ikinci bend aynen kabul edil
miştir. 

3. — İşçiye veya işçi teşekkülüne mevzuat, 
örf ve âdet veya toplu iş sözleşmesi, ile sağlan
mış olan lıaldar, toplu iş sözleşmesiyle bağlı 
olan 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. 

iş verme 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 ait iş yerlerinde, lokavta 
karar verme yetkisi vardır. 

Bu bendin 1 nci fıkrasına göre greve veya 
2 nci fıkrasına göre lokavta kartır 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 usullere 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
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 
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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. 

BAŞKAN — Üçüncü bend hakkında verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 19 ncu mad

desinde, toplu sözleşmede taraf olan işçi veya iş 
verenler yanında Çalışma Bakanlığına da ihtiya
ti tedbir kararı alınmak üzere mahkemeye mü
racaat yetkisi tanınmaktadır. İki taraflı bir söz
leşmede taraflardan hiçbirinin gerekli görmedi
ği bir durumda Çalışma Bakanlığına böyle bir 
yetki tanımak toplu sözleşmenin mahiyetine ay
kırı ve anlamsız bir hükümdür. 

Bu sebeple, Çalışma Bakanlığına mahkeme
ye müracaat yetkisi tanıyan hükmün kaldırıl
masını teklif ediyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunulmasını 
dileriz. 

Saygılarımızla. 
Erzurum izmir 

Turhan Bilgin Saim Kaygan 

BAŞKAN — Komisyon katılyor mu efen
dim? 
. GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Deği
şiklik önergesi reddedilmiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin 3 ncü bendi aşağıdaki şe

kilde değiştirilmiştir, arz olunur. 
«3. işçiye veya işçi teşekkülüne mevzuat, 

örf ve âdet veya toplu iş sözleşmesi ile sağlan
mış olan haklar, toplu iş sözleşmesiyle bağlı 
olan iş veren veya iş veren teşekkülü tarafından 
veya onun teşvik veya tahriki ile bozulursa, 
toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan işçi teşekkülü
nün, o iş verene ait iş yerlerinde veya o iş ve
ren teşekkülünün mensubu olan iş verenlere ait 
iş yerlerinde greve karar verme yetkisi var
dır. 

iş verene veya iş veren teşekkülüne mevzu
at, örf ve âdet veya toplu iş sözleşmesi ile sağ-
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lanmış olan haklar, toplu iş sözleşmesi ile bağlı I 
olan işçi teşekkülünce veya onun teşvik veya 
tahriki ile bozulursa, toplu iş sözleşmesi ile 
bağlı olan iş veren teşekkülünün kendi mensu
bu olan iş verenlere ait iş yerlerinde ve iş vere
nin de kendisine ait iş yerlerinde lokavta ka
rar verme yetkisi vardır. 

Bu bendin 1 nei fıkrasına göre, greve veya 
2 nci fıkrasına göre lokavta karar verilebilme
si için, bir hakkın ihlâl edildiğini ileri süren ta
rafın, durumu karşı tarafa veya taraflara ve 
Çalışma Bakanlığına yazı ile bildirmiş olması; 
Çalışma Bakanlığının 15 nci maddede gösterilen 
sürelere ve usullere uyarak bir uzlaştırma top
lantısı tertiplemiş ve bu toplantının zikri ge
çen maddenin son fıkrası gereğince taraflar ara
sından bir uzlaşmaya varılmaksızm sona ermiş 
bulunması; ve bir hakkın ihlâl edildiğini ileri 
süren işçi teşekkülü yahut iş veren veya iş veren 
teşekkülünce karşı tarafa özel tahkime başvur
mak için uyuşmazlığın her hangi bir safhasında 
yapılmış olan teklifin kabul edilmemiş olması 
gereklidir. Çalışma Bakanlığı, ,uygun görürse, 
bu fıkrada söz konusu uzlaştırma toplantısının 
bölge çalışma müdürlüğünce mahallinde ter
tipleneceğini, bahis konusu süreleri geçirmek
sizin, taraflara ve bölge çalışma müdürlüğüne 
bildirebilir. 

Bu bendin 3 ncü fıkrası uyarınca özel tahki
me baş vurulması hususunda anlaşmaya varıl
mış olup da tarafların tahkimnamesinin imza
lanmasından itibaren altı iş günü içinde hakem 
veya hakemlerin seçimini tamamlıy amam alan 
takdirinde, mahallin iş dâvalarına bakmakla 
görevli mahkeme veya uyuşmazlık bir iş kolu 
çapında ise, Yargıtay Birinci Başkanı veya ve
kili, hakem veya hakemlerin seçimini tamam
lar. i 

Bu bendin 1 nci fıkrasına göre, greve veya 
2 nci fıkrasına göre lokavta karar verilmesi ha
linde, uyuşmazlıkta taraf olanlardan birinin ve
ya Çalışma Bakanlığının esas hakkında dâva 
açılmadan önce veya dâva sırasında başvurması ı 
üzerine, mahkemece, hakkaniyet gerektiriyorsa 
yahut grev veya lokavtın durdurulmasında 
uyuşmazlığın konusu olan hakların korunması 
bakımından tehlikeli olan veyahut önemli bir 
zararın doğacağı anlaşılan hallerde grev veya 
lokavtın durdurulmasına karar verilir. Bu ka- ! 
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rarın re'sen tebliği ile birlikte grev veya lokav
ta son verilir. 

Bu bendin 5 nci fıkrasının uygulanmasında 
görevli mahkeme uyuşmazlık ile kanunen görev
li olan mahkemedir. Dâva açılmadan önce grev 
veya lokavtı durdurma kararının en çabuk ne
rede yerine getirilmesi mümkünse, bu karar o 
yerin iş dâvalarına bakmakla görevli mahkeme 
tarafından da verilebilir. Dâvanın açılmasın
dan sonra ise, görevli mahkeme, bu kararın di
ğer bir yerde daha çabuk yerine getirileceğini 
mümkün görürse, bu hususa karar vermek üze
re o yerin iş dâvalarına bakmakla görevli mah
kemeyi naip tâyin edebilir. 

Mahkeme, bu bent gereğince grev veya lo
kavtın durdurulması hakkındaki istemi alınca, 
derhal ve acele kaydiyle tarafları çağırır ve 
gelmeseler bile gereken kararı verir. Acele 
hallerde, taraflar çağırılmaksızm dahi durdur
ma karan verilebilir. 

Bu bent gereğince grev veya lokavtı durdur
ma kararı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nu uyannca ihtiyati, tedbir kararı ile birlikte 
veya ayn olarak verilebilir. 

Bu bent gereğince alınması bahis konusu 
durdurma kararı ile ilgili evrak, esas dâva dos
yası ile birleştirilir. 

Bu bendin 3 ncü fıkrası uyarınca özel tahki
me baş vurulması hususunda anlaşma olmuşsa, 
her halde, tahkimnamenin imzalanmasının erte
si günü grev veya lokavta son verilir. . 

Her halde, grev veya lokavta, esas hakkın
daki mahkeme hükmünün tebliği ile son veri
lir.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 
C. Kırca 

REFET AKSOY (Ordu) — Reis Bey bu,ta
dil mi? 

BAŞKAN — Sayın Kırca, bu önergeyi ko
misyon adına mı verdiniz, şahsınız adına mı? 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Komisyon adına. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Değişiklik önergesi filhal kabul edildiğine göre, 
19 ncu maddenin 3 ncü bendini okunan şekliy
le oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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4. 1, 2 ve 3 ncü bendlere ıgöre greve veya i 

lokavta karar verme yetkisine sahibolan ta
raflar, özel tahkime başvurmakta serbestirler. 

Bu maddede zikri geçen 'hallerde greve ve
ya lokavta karar verilmesi caiz değilse, ta
raflar, özel veya kanuni tahkime başvurmakta 
serbestirler. 

BAŞKAN •— Dördüncü bend üzerinde bir 
değişiklik önergesi vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Toplu Sözleşme, Grev ve 

Lokavt kanun tasarısının 19 neu maddesinin 
4 neü bendine aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
saygılarımızla arz ederim. 

Eklenecek fıkra : 
Basın iş kolunda aynı iş yeri veya iş yerleri 

ile ilgili toplu sözleşme yapan veya yapmış olan 
sendikalar birbirlerini destekleme grevi yapa
bilirler. 

Gerekçesi : 
Grev ve lokavtın işçiler ve iş verenler bakı

mından âdil olarak uygulanması gerektiği bir 
gerçektir. Basın iş kolu, özelliği olan bir iş 
koludur. Burada fikir işçileri (gazeteciler) 
ile teknisyenler (beden işçileri, mürettip, diz
gici, makinist, klişeci, matbaa işçisi ve saire) 
istihsali temin için ortak çalışma zorundadır
lar. 

Fikir işçileri ve teknisyenler, .mahiyetleri 
itibariyle ayrı ayrı sendikalar kurdukları için, 
aynı iş verenle ayrı ayrı toplu sözleşme yaparlar. 
Ancak bunlardan biri ve bilhassa fikir haya
tım sağlıyan gazeteciler sendikaları greve karar 
verirler, buna karşılık teknisyenlere destekle
me grevi yapma hakkı tanınmazsa iş verenin ça
lışması ve teknisyenlerinin de grev yapmama
ları halinde bu basın iş yerinde istihsal durmı-
yacak, fikir işçilerinin grevi ise bir sonuç ver-
yecektir. 

Buna karşı, aynı iş yerinin sahibi lokavt 
ilân ettiği zaman istihsal duracak, hem fikir 
işçileri, hem de teknisyenler lokavttan eşit ola
rak zarar göreceklerdir. 

Bu gayri âdil durumun düzeltilmesi için hu
kuk düzeni için de çeşitli kanunlarla özelliği 
kabul edilmiş olan basın iş kolunda gerçek ada
leti sağlama yönünden teklif edilen fıkranın, 
maddeye eklenmesinde büyük zaruret vardır. 

Diyarbakır 
Recai Iskenderoğlu i 
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GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Değişiklik önergesi hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul — Muhterem arkadaşlarım, 
daha evvel maddenin görüşülmesi sırasında 
bu önergeyi veren arkadaşlar önergelerini izah 
etmedikleri için, bu gibi şıklarda, komisyonun 
katılmama gerekçesini kürsüden açıklaması 
usuldendir. Bu sebepten dolayı söz aldım, 

Ayrıca, takdir büyürsünüz, hayli demagojik 
meseledir, basınla ilgili bir takrir karşısında
yız. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunla sempati 
ıgrervlerini dayanışma grenlerini reddetmiş bulu
nuyoruz. Şimdi istenilen şey, basın iş kolunda 
fikir işçileriyle, teknisyenlerin ayrı. sendikalar
da yer alıp, birbirlerini, yekdiğerinin yapacağı 
toplu iş sözleşmesi için desteklemek mıaksa-
diyle yapmak imkânının açılmasına matuftur. 
Komisyonumuz, Hükümetin de desteği ile bu 
teklifin külliyen aleyhindedir. Bir kere kanun
lar kazüistik usullere göre yapılmaz. Böyle bir 
zaruret basın iş kolunda vardır, başka iş kol
larında varsa, teker teker tetkik edelim, her 
•birini bu kanuna koyalım. Kanunlar kazüistik 
usullerle yapıldığı zaman kırkambara döner. 
Böyle bir usulü kabul etmiyoruz. İkincisi 
böyle bir ihtiyacın mevcud olduğunu kabul et-
ıırriyoruz. 

Bu takriri hazırlamış olan ve aslında par
lâmento içinde bulunmıyan arkadaşlarıma, 
bana geldikleri zaman müteaddit defadar izah 
etmeye gayret ettim. Basın iş kolu, bir tek iş 
koludur. Bu iş kolunda çalışan insanlar teknis
yen olsun, fikir işçisi olsun, aynı sendika içinde 
yer alabilirler. Aynı sendika içinde yer alma
yı mahzurlu görüyorlarsa ayrı sendikalar 
içinde yer alabilirler. Falkat her iki sendika, 
biri teknisyenleri, ıbiri fikir işçilerini içine aldığı 
halde aynı iş kolunda kurulmuş olduğu için 
bu iki sendika bir federasyon halinde birleşe-
ıbilir ve bu federasyon hem teknisyenlere, hem 
de fikir işçilerine ımütaallik hükümleri içine 
almak üzere toplu sözleşme yapmak için iş ve
renlerin karşısına çıkar. Bu takdirde fikir iş
çileri teknisyenler için, teknisyenler fikir işçi
leri için sempati grevi mahiyetinde olmaksızın 
bir arada grev yapmak imkânına zaten sahib-
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olabilirler. Bu imkân zaten mevcut iken, sen
dikalar Kanunu da, toplu iş sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanunu da bu imkânı alabildiğine 
açmış iken, kanunumuzda prensip itibariyle 
reddettiğimiz sempati ve dayanışma grevi mü
essesesini sırf istisnaen fikir işçilerine ve 
muayyen teknisyenlere tanımayı eşitlik ilkesi
ne de, kanun tekniği anlayışına da komisyonu
nuz aykırı bulmaktadır. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini, kabul 
edenler... •Kabul etmiyenler... Değişiklik öner
gesi reddedilmiştir. 

Dördüncü bendle ilgili başka ıbir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
19 ncu maddenin 4 ncü bendinin 1 nci fık

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; arz olunur. 
«4. 1 ve 2 nci bendlere göre greve veya 

lokavta karar verme yetkisine sahibolan taraf
lar, özel tahkime başvurmakta serbesttirler.» 

Geçici Kominyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 
BAŞKAN — Değişiklik önergesi yalnız 

3 ncü bendden çıkan bir. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — 3 ncü bendde kabul edi
len değişiklik önergesinin bir neticesi alarak, 
efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine göre, 
3 ncü fıkra çıkarılıyor. O .bakımdan değişfiklik 
vardır. Tekrar okutuyorum değişiklik önergesi, 
anlaşılmadı galiba. 

(Geçici Komisyon sözcüsü Coşkun Kırca'-
nm 19 ncu maddenin 4 ncü bendi hakkındaki 
değişiklik önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler ... De
ğişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

19 ncu maddenin 4 ncü bendini kabul edi
len bu değişiklik önergesi dahilinde oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 19 ncu 
maddenin dördüncü bendi kabul edilmiştir. 

Kabul edilen bu değişiklik önergesi ile bir
likte 19 ncu maddenin tümünü oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 19 ncu 
madde kabul edilmiştir. 

Grev ve lokavt yasakları 
MADDE'20. — 1. Savaş halinde; 
2. Genel veya kısmi seferberlikte; 
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3. İlâç 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 Genel Komutanlığınca 
doğrudan doğruya işletilen iş yerlerindeki 
işçilerin ücret veya sair çalışma şartlarının, 
piyasada benzeri iş yerlerinin 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. 

Yukarıdaki fıkrada söz konusu iş yerlerin
de uygulanan ücretlerin veya sair çalışma şart
larının aynı şekilde iş verenin . aleyhinde ol
duğunun tesbit edilmesi halinde de, bu iş yer
lerinde lokavta karar verilmesi caizdir. 

Bu bendde söz konusu iş yerlerinde bu bend 
hükümleri dışında 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. 

BAŞKAN — 20 nci madde hakkında söz is-
tiyen Sayın Alp Doğan Şen, buyurun. 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu 20 nci maddede birtakım 
istisnalar vardır. Fakat, ferdî haklar bakımın-
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dan biz, nazarlarımızı birkaç, fıkraya takmak 
mecburiyetindeyiz. Çünkü, 5 nci fıkrada «kamu 
tüzel kişilerince veya kamu iktisadi teşebbüşle-
rince yerine getirilen su, elektrik ve havagazı is
tihsal ve dağıtımı işlerinde» diye bir ayırım ya
pıyor. Bunun esbabı mucibesi de grev yapamı-
yan diğer iş yerlerini çalışamaz durumda bırak
mamak içinmiş. Arkadaşlar bu fıkraya, kanaa
timizce, bir zaruret yoktur. Çünkü; bu kabîl yer
lerin yapacakları grevlerle mutazarrır olacak 
olan yerler, zaten evvelce tedbirini almışlardır 
veya alabilirler. Bu bakımdan, bu fıkranın çıka
rılması, işçi hakları bakımından yerinde olur. 
Bu hususta bir önerge takdim edeceğiz. 
1 İkincisi; 6 ncı fıkrada; «seyir halindeki ge
milerde, trenlerde, kara yolu ulaştırma araçla
rında ve uçaklarda» deniyor. Burada, cümlenin. 
tanzim tarzı, sadece seyir halindeki gemileri 
insana tedai ettiriyor; trenlerle uçakları bu şartr 
lar altında göz önüne getirmek kabil değil. Bu 
bakımdan, biz bunun da şu şekilde değiştirilme
sini rica edeceğiz : «Seyir halindeki gemi, tren, 
karayolu ulaştırma araçları ve uçaklarda.» Za
ten,''seyir halindeki uçakta grev olursa, uçak 
küt diye düşer. Bundan tabiî bir şey olamaz. 

Yalnız, burada komisyonun bir açıklama yap
ması gerekmektedir. O da «seyir halinden» mu-
rad nedir? Çünkü, gemiler ve uçaklar bağlama 
limanından kalktıktan sonra, birçok yerleri do
laşırlar ; tâli istasyonlar da durak yerleri midir, 
yoksa seyir halindeki yerleri midir? Bunun iza
hı gerekmektedir. 

Sonra, bu maddenin 7 nci fıkrası, noter hiz
metlerinde çalışanların grev yapmamalarını der
piş etmektedir. Noter hizmetlerinde çalışanlar 

• zaten mahdut kişilerdir. Yani, bunların grev 
yapmasında ne gibi bir mahzur vardır? Bunu 
anlıyamadık. Bu fıkranın da maddeden çıkar
tılması için bir takrir takdim edeceğiz. 

Nihayet, 9 ncu maddenin içerisine bir ibare 
ilâvesini rica ediyoruz. O da-, «Savunma ve gü- i 
venlik hizmetleriyle doğrudan doğruya ilgili» 
ibaresidir. Bu şekilde, bu fıkra da tamamlanmış 
olur. Hürmetlerimi arz ederim, efendim. : 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini okuta- | 
cağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) —Söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. j 
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ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Alp 
Doğan Şen arkadaşımız, istisnalarla ilgili 20 nci 
maddenin 5 nci bendiyle ilgili olarak, «kamu tü
zel kişilerince veya kamu iktisadi teşebbüslerin-
co yerine getirilen su, elektrik, havagazı istihsal 
Ye dağıtımı işlerinde;» grev yasağının aleyhinde 
bulunurken dediler k i ; gerekçe olarak, bu iş kol
larında yapılacak grevin, grev yapmayan baş
ka iş yerlerinde de işin durması neticesini doğu
racağı söyleniyor. Halbuki diğer iş yerleri, ön
ceden hazırlıklı olurlar ve bu grevden müteessir 
olmazlar, diyor. Buna arkadaşımız nasıl imkân 
görüyor, anhyamadım. Birçok iş yerleri vardır 
ki, ancak elektrikle işlerler; yine birçok iş yer
leri vardır ki, ancak su ile işlerler. Yine birçok 
iş yerleri vardır ki, ancak havagazı ile işlerler. 
Bunun dışında önceden nasıl tedbir alabilecek
lerini tasavvur edemiyorum. Milletlerarası Hür 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu da Türk - îş'e 
gönderdiği mektupta genel olarak bu sınırların 
aşırı olmadığını ileri sürmüştür; hattâ bizzat 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu gayet 
mâkul bir davranışla kendi hazırladığı bir teklif 
metninde istisnalar arasına havagazı haricolmak 
üzere bunları koymuştur : «Su, elektrik istihsal 
ve dağıtma işlerinde grevin yasak olmasının uy
gun olacağını» belirtmiştir. Gerçi biz buna bir de 
havagazı ekliyoruz. Fakat buna mukabil ancak 
kamu tüzel kişilerince veya kamu iktisadi teşeb-
büslerinee yerine getirilen su, elektrik ve hava
gazı istihsal ve dağıtımı işlerinde diye tasrih edi
yoruz, daha fazla sınırlanıyor. Onun için, ne 
dünya ölçülerine ve ne en geniş hakları isteme-, 
leri ancak kendi mantıklariyle sınırlı olmak üze
re başka bir sınıra tabi olmıyan Türk - İş dahi, 
sendikalar dahi, buna esasında itiraz etmiş değil
lerdir. 

6 ncı benddeki; «seyir halindeki gemilerde, 
trenlerde, karayolu ulaştırma araçlarında ve 
uçaklarda» sözüne temas etti arkadaşımız, Ko
misyon da, bildiğim kadar, bu ihtiyacı duymuş 
ve bu konuda her hangi bir tereddüdü önleyici 
şekilde bir değişiklik yapmıştır. 

Noterlikle ilgili hususa sayın sözcü arkada
şım cevap verecek zannediyorum. 

Millî Savunma Bakanlığınca ve İçişleri Ba
kanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca doğ
rudan doğruya işletilen iş yerlerindeki işçilerle 
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ilgili hükmün, muhterem Alp Doğan Şen arka
daşımızın savunma ve güvenlik hizmetleriyle 
doğrudan doğruya ilgili işlere münhasır olması 
yolundaki teklifine gelince* özellikle askerî iş 
yerlerinde grevin büsbütün ortadan kaldırılma-
yip tahdidedilmesindeki âmil, işin mahiyetin
den değil, askerî iş yerlerinde disiplin zaruret
lerinden ileri gelmektedir. O itibarla savunma 
ve güvenlik hizmetleriyle ilgili olup olmaması 
bu hükmün getirilmesinde bir âmil olmamıştır. 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Bu 
şartlar altında işçilerin hakları nasıl koruna
cak? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
(Devamla) — Efendim, maddeyi dikkatle oku
yacak olursanız görülecektir k i ; madde şöyle
dir : «Millî Savunma Bakanlığınca ve İçişleri 
Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca 
doğrudan doğruya işletilen iş yerlerindeki işçi
lerin ücret veya sair çalışma şartlarının, piya
sada benzeri iş yerlerindeki ücret veya sair ça
lışma şartlarına nazaran işçilerin aleyhinde ol
duğunun yetkili işçi sendikası veya federasyo
nunun başvurması üzerine Yüksek Hakem Ku
rulunca tesbit edilmesi halinde, bu iş yerinde 
greve karar verilmesi caizdir....» Aslında bu iş 
yerlerinde dahi grev yasak edilmiş değildir. 
Ama, nihayet bir sınır konmuştur. Eğer, haki
katen benzeri işlerin yapıldığı başka iş yerle-
rindekine nazaran, işçilerin daha gayrimüsait 
şartlarla çalıştığı tesbit edilirse, o zaman grev 
hakkına sahibolacaktır. Nitekim, yine memle
ket menfaatlerini düşünerek bu hususta gayet 
mâkul davranan Türkiye işçi Sendikaları Kon
federasyonu dahi bu hükmü bu şekilde benim-
siyen bir metin hazırlamıştır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
GEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
I 

meşhur Fransız âmme Hukukçusu Bartheluny'nin 
bir sözü vardır. Sayın Alp Doğan-Şen'e, meselele
rimizi açık açık konuşmayı itiyadedindiğimiz için, 
bu Yüce Mecliste, bu sözü hatırlatmak isterim. 
Der ki; Marthelemy'nin; «insan hak ve hürriyet
leri arasında tanınmış iki belli başlı hak ve hür
riyet vardır ki, bunların kanunlardaki usul 
ve şartlara göre, fakat, toptan kullanılması, aslın
da âmme nizamını, devlet nizamını, hattâ doğru
dan doğruya toplum nizamım ortadan kaldırır. 

24 . 4 .1963 0 : 1 
Bunlardan birisi toplantı hakkı, biri de grev hak
kıdır.» 

Şu anda mevcut Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Kanununa göre nazari bir imkân vardır. Tür
kiye'nin 67 vilâyet merkezinde, 700 küsur kaza 
merkezinde ve bin küsur nahiye merkezinde be
yannameler vermek suretiyle aynı anda miting 
yapmak imkânı vardır. Bu şüphesiz nazari bir şey
dir. Ama bu nazari imkân kanunda mevcuttur. 
Memleketin her meskûn mahallesinde, her şeh
rinde, her kasabasında hattâ her köyünde bir mi
tingin tertibedildiğini farzediniz, aynı günde ve 
aynı saatte. Bu takdirde ne Devlet ve ne de top-
yekûn millet âmme nizamını korumaya muktedir 
olamaz. Binaenaleyh bu gibi haklar, hattâ kanu
nen bu gibi nazari imkânlar açılarak verildiği za
man dahi bu nazari imkânlara baş vurulmıyacagı 
peşin olarak farz olunduğu için verilir. Bu yolda 
cemiyetin içinde bir teamül görüldüğü anda 
Anayasa düzenleri daima bunun çaresini de bul
muştur. O memleketlerde olağanüstü hal sıkıyö
netim ilân edilir. Çünkü, ancak toplum nizamı 
içerisinde bu insan hak ve hürriyetlerini tasavvur 
etmek imkânı vardır; toplum nizamını aşan, anar
şik bir düzen içinde değil, işte, kamu tüzel kişile
rince veya kamu iktisadi teşebbüslerince yerine 
getirilen su, elektrik ve havagazı istihsal ve dar 

ğıtımı işlerinde grev yasaği da bu mülâhaza ile 
buraya konmuştur. 

Nazari olarak bir kanuna göre bütün iş kol
larında toplu görüşmelerin zamanını akıllıca 
ayarlamak suretiyle aynı anda greve gitmek im
kânı, yani memlekette bütün iş kollarında umu
mi grev yapma imkânı nazari olarak vardır. Fa
kat şunu hatırlatmak lâzımdır ki, insan hak ve 

, hürriyetlerinin babası olan İngiltere'de dahi 
umumi grev yapılamamıştır; ingiltere hükümet
leri umumi greve derhal olağanüstü hal ilân ede
rek mâni olmuşlardır. Yoksa, aksi halde İngiliz 
toplumu, ingiltere Devleti diye bir şey kalmaz
dı. 

Şimdi bâzı iş kolları vardır kî, münhasıran o 
iş kollarında grev yapılsa dahi, bu iş kolları 
.memleket iktisadi bünyesinin enfrastırüktürün'e 
hâkim olduğu için, aslında o grevin neticesi, 
umumi ıgreve müncer olur. Türkiye'de sanayi 
tesislerinin tamamının suyunun, elektriğinin, 
havagazmm kesildiğini düşününüz. O memle
kette sadece havagazı, su ve elektrik, istihsal 
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ve dağıtımı işlerinde değil, fakat bütün iş kolla
rında faaliyet durur. Böyle bir faaliyet duru
şunu da havagazı, su, elektrik istihsal ve dağı
tımı iş kolu dışında çalışan işçilerin büyük ek
seriyetinin isteyip istemiyeceği pek şüphelidir. 
Binaenaleyh, böyle bir grev tarzını tanımak 
ayrıca işçi kütlesi için de demokratik bir hal 
yolu dahi olmaz. Bu sebepledir ki, meselâ Fran
sa'da grev hakkı (ki kanunla tanzim edilmemiş, 
Anayasada doğrudan doğruya yer alan bir hak 
olarak vardır ve hizim Anayasamız buna im
kân vermemiştir.) Anayasada doğrudan doğru
ya yer alan bir hak olarak ayrıca kanunla dü
zenlenmemiş olduğu halde sırf kamu hizmetle
ri için .bâzı kararnameler, tüzükler ve yönetme
liklerle tanzime uğramış bir hak olarak, Fran
sa'da su, havagazı elektrik istihsal ve dağıtı
mı işlerinde ^rev yasağı yoktur. Ama ne olur? 
Ne zaman ki Gaz de France'da ıgrev ilân edilir, 
derhal 1938 den kalma askere alma suretiyle el 
koyma (Reguisition) Kanununa Fransız Hükü
meti müracaat eder ve havagazı, su ve elektrik 
işlerinde çalışan işçilere derhal el koyar ve as
kerî üniforma ıgiydirir, orada çalıştırır. . Bunu 

mu istiyoruz? Binaenaleyh biz, bu grev, lokavt 
ve tonlu iş sözleşmesi sisteminin, memleketi 
fevkalâde hallere götürecek,, olağanüstü hal 
ilânını gerektirecek, sıkıyönetim ilânını gerek
tirecek, birtakım fevkalâde tedbirler alınması
nı gerektirecek tarzda uygulanmasını değil; nor
mal sivil nizam içinde uygulanmasını istiyoruz. 
Evvelemirde tonlumun mevcudiyetini koru
makla görevli olan vatandaşları endişeye düşür-
meks'izin kullanılmasını istiyoruz. Aksi halde 
grev hakkının kullanılmasından topluma bir 
fayda gelmez. Topluma faydası olmayınca da 
evvelemirde işçimize fayda gelmez, Bu itibarla, 
aslında umumî greve müncer olacağı için, ka
mu tüzel kişilerince veya kamu iktisâdi teşeb-
büslerince yerine .getirilen su, elektrik ve ha-
havagazı istihsal ve dağıtımı işlerinde grev ve 
lokavt yasağının muhafazasına kesin olarak ta
raftarız. 

Bu gibi meselelerin de bu kürsüden «zavallı 
işçilerin hakları ellerinden almıyor» tarzında 
müdafaa edilmesinde, bu kürsüden değilse bile 
bâzı mecmua sütunlarında, hiçbir ilmî esas ve 
hattâ hiçbir hüsnüniyet zerresi görememekteyiz. 
Bu söylediklerimi Alp Doğan Şen arkadaşımla 

24.4.1963 0 : 1 
ilgili olarak söylemiyorum. Fakat son zaman
lardaki bâzı neşriyat bu kürsüden bunu açıkça 
haykırmaya bizi zorlamaktadır. 

«.Seyir halindeki 'gemilerde, trenlerde, kara
yolu ulaştırma araçlarında ve uçaklarda» cüm
lesinde cemi edatlarım kaldırmak suretiyle 
«seyir halindeki gemi, uçak, tren ve kara
yolu ulaştırma araçlarında» diyoruz ki, kendi 
arzusu da bu merkezdedir. 

Ayrıca yine bir sualini cevaplandırayım : 
Durak yerleri, yani «escole» yerleri seyir ha
linde olmayı gerektirir mi? Gerektirmez 
gayet tabiî. Dünyadaki tatbikatta da böyledir. 
Gemi denizin ortasında iken seyir halindedir; 
hir limana girdiği zaman artık yolcular kâfi de
recede emniyete kavuşmuş demektir. Uçak için 
de böyledir, tren için de böyledir. Yolun orta
sında durup hen greve başladım diyemiyeeek-
tir. Ama bir istasyona, bir limana, bir hava 
meydanına geldiği zaman orada durur, yolcular 
emniyete alınır, boşaltılır ve orada gvev hare
ketine başlıyahilir. Zaten bütün dünyadaki tat
bikat da böyledir. Bu da zahıtlara geçirilmek 
suretiyle kendileri, zannederim ki, tatmin oldu. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 20 nei maddesi

nin 5 nci fıkrası kamu tüzel kişilerince ve ka
nın iktisadi teşebbüslerince yerine getirilen su, 
elektrik ve havagazı istihsal ve dağıtımı yapan 
iş yerlerinde grev yetkisi önlenmektedir. Bu iş 
yerlerinin iktisadi hayatın d'i^er veçheleriyle 
ilgili iş yerlerinden farklı olduğunu iddia etmek 
güçtür. 

Bu hususta dramatik bir örnek olarak veri
len hastanelerin elektrik hizmetlerinden normal 
durumlarda maihrum kalmaları halinde ellerin
deki jenaratörlerle bunu karşılıyacak şekilde 
teçhiz edilmiş olduklarını hatırdan çıkarmamak 
gerekir. Ayrıca, normal durumlarda bu kadar 
büyük, aksaklıklar gösteren bu hizmetlerin grev 
'halinde felâkete sebeholacak durum ortaya çı
karacaklarını iddia etmek güçtür. Böyle bir ge
rekçe ile bu iş kollarında grevi önlemek yersiz
dir. Bu sebeple maddenin tasarıdan çıkarılma
sını teklif ediyoruz. 
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Gereğinin yapılması için oya sunulmasını 

dileriz. Saygılarımızla. 
ıSakarya Erzurum 

Muslihittin Gürer Turhan Bilgin 
Manisa İstanbul 

Nusret Köklü İbrahim Abak 
îzmir İzmir 

Muzaffer Döşemeci Saim Kaygan 
Giresun Konya 

t. Etem Kılıçoğhı Faruk Sükan 
Zonguldak Zonguldak 

Ramiz Kârakaşoğlu Fevzi Fırat 
Kocaeli 

Hâldan Kısayol 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Komisyon katılmıyor. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Deği-
şilîk önergesi reddedilmiştir. 

Diğer bir önerge var. Okutuyorum -. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 20 nei madde

sinin 6 ncı fıkrası tatbikatta yanlış anlaşılma
yı önlemek bakımından bu fıkranın aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini. teklif ediyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunulmasını di
leriz. Saygılarımızla. 

Sakarya 
Muslihittin Gürer 

Erzurum 
Turhan Bilgin 

Manisa 
Nu'sret Köklü 

İzmir 
Muzaffer Döşemeci 

Giresun 
1. Etem Kılıçoğlu 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

İstanbul 
İbrahim Abak 

İzmir 
Saim Kaygan 

Konya 
Faruk ıSükan 

Zonguldak 
Ramiz Kârakaşoğlu 

Madde 20. — Fıkra 6. 
«Seyir halindeki gemi, tren, karayolu ulaş

tırma araçları ve uçaklarda.» 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Komisyon kendi lâfzım 
tercih ettiği için iştirak etmiyor. 

24.4.1963 O l 
BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik Önergesi reddedilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
20 nei maddenin 6 ncı bendi aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir; arz olunur. 
«6. Seyir halindeki gemi, uçak, tren ve ka

rayolu ulaştırma araçlarında;» 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Değiştirme takriri 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarının 20 nei madde
sinin 7 nei fıkrasında noterlik hizmetlerinde 
grev yapılamıyacağı hususunun ne maksatla ve 
hangi örneklere dayanarak tesbit edildiğinin be
lirtilmesi yerinde olur. 

Hizmetten elde edilen gelirle çalışanların 
sakladıkları kazanç arasında büyük bir fark 
bulunan böyle bir iş kolunda çalışanları, hak
larını korumak imkânından mahrum edecek 
manidar bir sebep ileri sürülebileceğini sanmı
yoruz. 

Bu sebeple 20 nei maddenin 7 nei fıkrasının 
tasarıdan çıkarılmasını teklif ediyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunulmasını 
dileriz. 

Saygılarımızla. 

'Sakarya 
Muslihittin Gürer 

Erzurum 
Turhan Bilgin 

İstanbul 
İbrahim Abak 

İzmir 
Saim Kaygan 

Giresun 
1. Etem Kılıçoğlu 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

Manisa 
Nusret Köklü 

İzmir 
Muzaffer Döşemeci 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

Konya 
Faruk Sükan 

Zonguldak 
Ramiz Kârakaşoğlu 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Efendim, Fransa'da sen
dika kurme^ hakkından dahi mahrum ola» no-
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terlik hizmetlerinde çalışan kimseler grev yap
tığı takdirde adlî cihazın tamamiyle duracağı 
ve bunun kamu düzenini ihlâl edeceği izahtan 
varestedir; bu itibarla bu önergeye iştirak et
miyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Diğer bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
20 nci maddeye 8 nci bent olarak aşağıdaki 

bent eklenmiştir; arz olunur- : 
«8 nci eğitim ve öğretim kurumlarında;» di

ğer bentlerin numaraları teselsül ettirilecektir. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

REFET AKSOY (Ordu) — Lütfen komisyon 
izah etsin. 

BAŞKAN — Komisyondan izahat isteniyor, 
buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarını, 
bu değişiklik teklifiyle öğretim ve eğitim -ku
rumlarında grev ve lokavt yasağı vazedilmek
tedir. Halen' öğretim ve eğitim kurumlarının 
aşağı - yukarı dörtte üçü Devletin elindedir. 
özel ellerde bulunanlar da hususi kanunlara gü
re tamamiyle kamu denetim ve gözetimi altında, 
âmme hizmeti mahiyetinde çalışma-yaparlar. 

Aynı vazifeyi görmek maksadiyle âmme eliii-
de veya özel ellerde çalışan okullarda memur ol
dukları için grev yapamıyacak olan .(ve böyle
likle oradaki öğrencilerin eğitim faaliyetinin ta
mamen devam edebileceği halde) aynı öğret
menlerin özel eğitim ve öğretim müesseselerinde 
grev yapabilmesi - çünkü orada hizmet akdine 
istinaden çalışmaktadırlar - Türkiye'de eğitim 
ve öğretim faaliyetinin aşağı - yukarı dörtte bi
rini geniş ölçüde aksatacaktır. Esasen bu husus
ta hei" hangi bir geniş taleple de karşılaşmakta 
değiliz. Bu itibarla- özel sektör ve kamu sektörü 
bakımından tam eşitliği muhafaza babında, ta
dil tekli; i komisyonca verilmiştir. 

BAŞKAN — Bu tadil değil, bir ayrı fıkra 
ilavesidir. Tekrar okutuyorum, 

(Geçici Komisyonun bir fıkra ilâvesi hakkın
daki önergesi tekrar okundu.) 

24 . 4 . 1963 0 : 1 
BAŞKAN — İlâve teklifini oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... İlâve teklifi 
kabul edilmiştir. Başka bir değişiklik önergesi
ni okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 20 nci maddesi

nin 9 ncu bendine «Savunma ve güvenlik hiz
metleriyle doğrudan doğruya ilgili iş yerlerin-. 
de» ifadesinin ilâvesini teklif ediyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunulmasını di
leriz. . 

Saygılarımızla. 
İzmir Erzurum 

A. Naili Erdem Turhan Bilgin 
Kocaeli Manisa 

Hâldan Kısayol Nusret Köklü 
İstanbul İzmir 

İbrahim Abak Muzaffer Döşemeci 
İzmir Sakarya 

Saim Kaygan Muslihittin Gürer 
Giresun Konya 

1. Etheın Kılıçoğlu Faruk Sükâıı 
Zonguldak 

Kâmil Karakaşoğlu 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Efendim, bu önerge, zan
nedildiği gibi, işçimizin lehinde değil, aleyhinde 
bir netice doğuracaktır. Çünkü, halen maddede 
Millî Savunma Bakanlığınca ve İçişleri Bakan
lığı Jandarma Genel Komutanlığınca doğrudan 
doğruya işletilen iş yerleri, tâbiri vardır. İlgili 
denildiği takdirde, Millî Savunma Bakanlığı ve 
Jandarma Genel Komutanlığı hizmetleriyle ilgili 
olup da bilfarz müteahhit vasıtasiyle yaptırılan 
hizmetler dahi bunun içine girer. Aslında grev 
hakkını daraltır mahiyettedir. O sebeple katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Bir daha böyle uzunca izah ola
cağı zaman lütfen, buraya, kürsüye gelip konu
şun. 

Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge, reddedil
miştir. 

20 nci maddeyi kabul edilen değişiklik öner
gesi ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 20 nci madde kabul edilen de
ğişikliklerle ve bent numaraları teselsül etiril-
mek suretiyle kabul edilmiştir.. 
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Grev ve lokavtın geçici olarak durdurulması; I 

Yüksek,Uzlaştırma Kurulu 
MADDE 21. — 1. Beklenen veya karar -ve

rilen kanuni bir grev veya lokavt, genel hayatı 
felce uğratıcı veya memleket sağlığını yahut 
millî güvenliği bozucu nitelikte ise, Bakanlar 
Kurulu, bu uyuşmazlıkta, grev ve lokavtı bir ka
rarname ile otuz gün süre ile geciktirebilir. Bu 
süre kararnamenin yayımı tarihinden iki gün 
sonra başlar. , 

Bakanlar Kurulu, geciktirme kararını ilân 
eder etmez, Yüksek Hakem Kurulundan gecikti
rilen grev veya lokavtın niteliği hakkında isti-
şari mütalâasını ister. Bu mütalâanın en geç 1 
nci fıkrada söz konusu otuz günlük sürenin biti
minden önee verilmesi gereklidir. . 

Bakanlar Kurulu Yüksek Hakem Kurulu
nun mütalaasını inceledikten sonra, geciktirme 
süresinin en çok altmış gün sonra, geciktirme 
süresinin en çok altmış gün daha uzatılmasına 
karar verebilir. Bu konudaki kararname, yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. I 

2. Danıştay, bu maddede söz konusu Ba- I 
kanlar Kurulu kararları hakkındaki iptal dâva
larına ilişkin icranın tehiri taleplerini bir hafta I 
içinde karâra bağlar. 

3. ' 1 nci bent gereğince çıkarılan geciktir- I 
me kararnamesinin yürürlüğe girmesinden baş- I 
lıyarak altı iş günü içinde uyuşmazlık, Başba
kanlıkça Yüksek Uzlaştırma Kuruluna havale 
edilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, Başbakanın ve
ya onun tarafından müşterek kararname ile tâ
yin edilecek bir bakanın başkanlığında, Yargı- I 
tay Birinci Başkanı, Danıştay Birinci Başkanı, 
Yargıtaym iş dâvalarına bakan dairesinin baş
kanı, Danıştay Genel Kurulunca seçilecek Danış
tay Daire Başkanlarından biri, en çok işçi men
subu olan işçi konfederasyonunun ve en 
çok iş veren mensubu olan iş veren 
konfederasyonunun seçeceği birer tarafsız 
aracıdan kuruludur. Bu nitelikte bir iş 
veren konfederasyonu yoksa, iş verenler adına 
tarafsız aracı, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Yönetim Ku
rulunca seçilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, geciktirme süre
sinin sonuna kadar tavsiyelerini karara bağlar. I 
Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu 
ile karar verir. 
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Yüksek Uzlaştırma Kurulunun kararı taraf

larca kabul edilirse, 15 nci maddenin 5 nci fık
rası hükmü uygulanır. 

Taraflar, Yüksek Uzlaştırma Kurulunun ka
rarları üzerinde anlaşmışlarsa, kurul bir tutanak 
düzenliyerek durumu tesbit eder. Bu tutanakla 
ilgili olarak 14 ve 16 nci maddeler hükümleri 
uygulanır. 

4. Geciktirme süresinin sona erdiği tarihte 
taraflar uzlaşamamışlar veya uyuşmazlığı özel 
tahkime havale etmek hususunda anlaşamamış
l a r a , greve veya lokavta karar vermekte ser
besttirler. Yüksek Uzlaştırma Kurulu, bu halde 
de çalışmalarına devam eder. 

5. Geciktirme süresi içinde, aynı uyuşmaz
lık için grev ve lokavt yasağı eşit olarak uygu;-
lanır. 

BAŞKAN — 21 nc'i maddeyi okutmuş bulun
maktayız. Müsaade buyurursanız İçtüzüğün 
108 nci maddesi gereğince bu m'adde de, müta-
addit bentlerden ibaret olduğuna göre, bent 
bent tefriki' suretiyle müzakere ve bu şekilde 
oylamasını yapalım. 

SADBETTÎN TÜSBÎ (Kütahya) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Maddenin tümü hakkında mı 
söz istiyorsunuz? 

ıSADRETTİN TOSBÎ (Kütahya) — 1 nci 
bent ve onu müteferri mütaad'dit hükümler 
arasındaki tezadı işaret edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Söz -istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Takdimen buyurun komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaışıîanm, 
hu maddenin birinci ' bendinde mevcudolan 
«beklenen veya karar verilen kanuni hir grev 
veya lokavt» ibaresini komisyonunuz, «karar 
verilmiş veya başlamış olan bir grev veya lo
kavt» şeklinde değiştirmektedir. Bu suretle Ba
kamlar Kurulunun grev, filhal karar altına alın-1 

madan, yahut lokavt filhal karar altına alınma
dan, meselâ daha uyuşmazlığın uzlaştırma ku
rulunda görüşülmesi safhasında i'ken, geciktir
me yetkisini kullanması önlenmiş olmaktadır. 
Geciktirme yetkisini Bakanlar Kurulu ancak 
greve karar verildikten sonra grev başlıyana ka
dar geçecek olan altı iş günü içinde, veya baş
layıp filhal icrasına geçildikten sonra kullana
bilecektir. 
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Komisyonunuzun teklif edeceği ikinci deği

şiklik, yine 1 nci bentten, «genel hayatı felce 
uğratıcı» ibaresinin çıkartılması teklifi olacak
tır. Hakikaten, genel hayatı felce uğratıcı her 
Ihangi b'ir grev veya lokavtın aynı zamanda ya 
memleket sağlığını veya millî güvenliği veya 
her ikisini birden ihlâl edecek mahiyette ola
cağı aşikârdır. Bu sebeple, bu gerekçeyi zapta 
geçirterek, «umumi hayatı felce uğratıcı» iba
resini çıkartıyoruz. 

Mukaddem olarak şunu arz etmek isterim 
ki; 'burada, ^Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 
Birleşik Amerika'da mevcut bulunmaktadır. 
Birleşik Amerika'da Cumhurbaşkanı grevin ve
ya lokavtın 80 gün !süre ile durdurulması için 
mahkemeden bir emir çıkarılmasını daima 'is'te-
ye'bilir. Şimdiye kadarki tatbikatta bu istekle
rin mahkemelerce reddedi'ldifn görülmemiştir. 
Amerika'da bu yetkinin bu şekilde tanzim edil
miş olmasının sebebi; orada idari kaza meka
nizmasının mevcudolmayışındandır. Bizde idari 
kaza mekanizması mevcudolduğu cihetle, dur
durma kararı Bakanlar Kurulunca alındığı va
kit, derhal neticesini icra edecek. Fakat, eğer 
bu karar kanıma uygun olarak alınmamışsa 
hakkında Danıstavda dâva açılabilecektir. Bu 
konuda anılabilecek dâvalarla ilgili icranın te
hiri talerlerinin de çok kısa bir süre içinde ka
rara bağlanması kanun hükümlerinin icapla-
rındandır. Bu suretle haddizatında geciktirme 
yetkisinin kullanışı bu metinde, Amerika'da-
kinden de daha teminatlı bir hale sokulmuş
tur. Geciktirme iki safhada olabilecektir, ilk 
safhada âzami otuz gün, ikinci safhada bu sü
re içinde Yüksek Hakem Kurulunun istişari 
mütalâasını tale'betmek şart'iyle ilâve olarak 
altmış gün daha grev veya lokavt durdurulabi
lecektir. Bu yetki, memleket sağlığını ve millî 
güvenliği ciddi surette bozucu grev ve lokavt 
hareketlerine karşı, bilhassa bu hakların tanın
ma safhası içerisinde zaruri görülmektedir. 

İleri sürülecek tenkidlere peşin olarak ce
vap vermek için şunu arz edeyim ki, Birleşik 
Amerika Devletlerinde hiçbir vakit yetkili mer
ciler tarafından insan hak ve hürriyetlerine 
aykırı telâkki edilmemiş «lan bu geciktirme 
yetkisinin memleketimizde ve memleketimizin 
içinde bulunduğu şartlar muvacehesinde, grev 
ve lokavt hakkını özünden ortadan kaldırdığı 
iddiası vâridolâmaz. Komisyonumuz bunun ay-
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nen kabulünü istirham etmektedir. Verdiğimiz 
değişiklik takrirlerinde ayrıca bir iki 'lâfzı, 
beknik düzeltme yapmaktayız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sadrettfin Tos-
bi. 

'SADRETTÎN TOSBt (Kütahya) — Muh
terem -arkadaşlar, sözlerime başlarken kısaca 
grenr hakkının ve ,grev vakıasının mahiyetine 
işaret etmekte zaruret görüyorum. 

•Grev, çalışanların nkedilerkıi haksızlığa du
çar olmuş hissettikleri zaman gösterdikleri bir 
reaksiyondur. Bu reaksiyonun müessiriyeti, 
grev hakkının, ona tesir sağlıyacak şekilde zama
nında, mekânında ve bu şartların hudusu tadi-
rinde kullanılması ile kaimdir. Binaenaleyh, za
man, mekân, şartlar tagayüre uğradığı zaman 
bu haktan melhuz olan f aidenin de elde edilme
sine maddeten imkân yoktur. 

Bu görüş zaviyesi içerisindeki bu bütün dün
yanın artık üzerinde münakaşa etmediği bir gö
rüştür. Devletin, önce bir ay, yine takdirî ola
rak altmış gün, grevi tehir etmesi, bütün bu 
kanundan maksadolan gayeyi altüst eder. Bir 
prosedür içerisinde kanun tedvin edilmiş; şu şart
lar içerisinde grev yapılır, grevin yapılabilme
si için şu şu ahvalin tahaddüs etmesi lâzımdır, şu-
şekilde müracaat edilir, şöyle yapılır, böyle ya
pılır... Bunların hepsi usulüne bağlanmış. 21 
nci maddeye geliyoruz, tamamen takdirî olarak, 
Bakanlar Kurulu canı isterse, grevi bir ay talik 
eder. 

ŞEREF BAKŞIK (İzmir) — Bak bak, canı 
isterse diyor. 

SADRETTİN TOSBİ (Devamla) — Canı 
isterseden. kasıt şu; bunu anlamıyacak kimse yok 
burada, takdir ederse, demek istiyorum. Demin 
kullandığım için, takdir kelimesini, üstüste kul
lanmak istemediğim için bu tâbiri kullandım. Ar
zusundan münbaistir tekdir, tabiî... Gayriiradi 
bir takdir bahis mevzuu olamaz. 

Bakanlar Kurulu, bir ay talik edecek. Yük
sek Uzlaştırma Kurulu bu işe karıştırılıyor. On
dan sonra Yüksek Hakem Kurulunun mütalâası 
isteniyor. Yüksek Hakem Kurulunun mütalâ
asının müspet veya menfi olmasına da işaret et
meğe lüzum görmektedir kanun vazıı. Yani, grev 
yapanları haklı da görse, buradan çıkan mâna 
odur, 60 gün daha hak tanıyor. Yani 90 gün 
grevi talik etmek hakkı Bakanlar Kurulunun 
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münhasıran iradesine terkediliyor. Bu kanunun 
tedvininden ve bu kanunun tedvininde esas teş
kil etmiş olan prosedürden tamamen uzak ve te
zat teşkil ,eden bir kaziyeye işarettir, benim gö-
rüşümce. 

Diğer taraf tan. 4 ncü fıkra var; «geciktirme 
süresinin sona erdiği tarihte taraflar uzlaşama-
mışlar veya uyuşmazlığı özel tahkime havale et
mek hususunda anlaşamamışlarsa greve veya 
lokavta karar vermekte serbesttirler...» 

Şimdi, altı ile üstü birbirini tutmuyor. Bakan
lar Kurulu bunu 90 gün talik ediyor. Hangi sebep
ten?. Komisyonun geri aldığı, almadığı şeyleri kas-
detmiyorum, alıralmaz, hangi sebeple alır,, o da 
ayrı. Şurada zikredilmiş olan hususat musir olu
yor, bu memleketin güvenliğe, şuna buna mu-
zırdır, diyor. Doksan gün talik ediyor, doksan 
günde karara bağlanmazsa grev ilân edilebili
yor. O zaman memleketin menfaatlerine uygun 
olan bir hal mi kesbediyor grev?... 

Yani maddenin tedvini eğer bir maksada 
maksursa, dördüncü fıkra bu maksadı ortadan 
kaldırıyor, Yani öyle bir şeyle karşılıyoruz ki, 
doksan gün ben bunu bir sallıyayım da, ondan 
sonra zaten kimsede grev yapmaya takat kal
maz. Uygun da değil ise varsın yapsın, 90 gün 
sonra ortada babayiğit kalırsa grev yapsın. 

Binaenaleyh, ben tekrar söz alacağım. Ama 
ifade etmek istediğim husus şudur. Bir kere bu 
kanunun tedvin tarzına, şuraya konan madde 
muarız. Çünkü, buraya kadar takdirî bir hü
küm yoktur. Hep şekiller tesbit edilmiş ve ob
jektif davranılmak istenmiş, hattâ 20 nci mad
dede şu, şu hususlarda grev yapılamaz, denmiş, 
takyitler konmuş. Ondan sonra, bunun dışında 
hangi esbabı mucibe ileri sürülebilir ki, Bakan
lar Kurulu vâzıı kanunun burada tadadetmedi-
ği ahvalin tahaddüsü gibi bir durum muvace
hesinde takdirini kullanacak ve bir ay tehir 
edecek, hattâ Yüksek Uzlaştırma Kurulu aksi 
mütalâada bulunsa dahi yine ısrar edecek; iki 
aylık handikabı da koyacak. Bunun sonunda da 
eğer greve devam etmek durumu hâsıl olursa, 
uzlaşamazlarsa, sebeplerde de bir değişiklik ol
madığı halde ne haliniz varsa görün, diyecek. 
Eğer bir takyide gidilecekse ve bunu muhterem 
Meclis yerinde görüyorsa o vakit buraya bir 
hüküm konsun; densin ki, sebeplerin kalktığı
na kaani olduğu takdirde, Bakanlar Kurulu bu 
müsaadeyi verir, filân desin. Yani hem sebep-
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ler devam edecek, hem de 90 gün dolduğu için, 
cezayı tamamladığından grevini yapsın. Bu te
zadı izale edecek hükmü buraya vaz'etsinler ve 
desinler k i ; biz Bakanlar Kuruluna bu takdiri 
tanıyoruz. Burada lüzumlu gördüğümüzden 
tahditleri koyduk. Bu tahditlerin dışında şimdi 
takdirî bir madde ile gelmek lüzumunu da his
settik, bunu da bir fren olarak, bir sigorta ola
rak elde bulundurmak istiyoruz. Onun da le
hinde, aleyhinde görüşülebilir. Sisteme aykırı 
olmakla beraber bunu lüzumlu görüyoruz, de
sinler. Fakat şu tezadı da maddeden kaldırsın
lar ve bunun izahını burada yapsınlar. îcab-
ederse ben tekrar buradan konuşmak istiyorum. 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu. 
SADIK TBKÎN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlarım, bendeniz daha ön
ce hazırlanmış bir takrirle, 21 nci maddenin bi
rinci bendinin tasarıdan çıkarılmasını teklif 
eder şekilde bir hazırlık yapmıştım. Yalnız, 
şimdi Saym Komisyon Sözcüsünün, bu madde
nin birinci.bendinde ve birinci satırında ifade
sini bulan «beklenen veya karar verilen grev» 
den bahisle, bunun tadil şekli olan, «karar ve
rilmiş veya başlanmış bir greve» kalbedilmesi, 
bidayette bendenizin hazırladığım takrire hak 
vcriı- bir durumdadır. Hazırlık o şekilde oldu
ğu için, aynı şekilde vermeye mecburum. Bu 
hazırlığın esbabı mucibesini arz etmek istiyo
rum. 

Mevcut tasarının bu maddesi, grev ve lo
kavtın muayyen bir müddet geciktirilmesi hu
susunda Bakanlar Kuruluna yetki veren bir 
hükmü taşımaktadır. Her şeyden önce şunu ka
bul etmek lâzımgelir ki, grev, karşılıklı hak
ların müdafaası ve mağduriyetlerin telâfisi için 
başvurulan bir yoldur. Yine, kabul etmek lâ
zımgelir ki, Anayasamızın 1.1 nci maddesinde 
hükmünü bulan temel hak ve hürriyetlerden
dir. Şu halde bu temel hak ve hürriyetin tah
didi veya kısıtlanması hususunun, yine Anaya
sa hükümlerine göre tesbiti ve tâyini icabet-
mektedir. 

Şimdi, Anayasanın 11 nci maddesi aynen 
şöyle demektedir : 

«Temel hak ve hürriyetler, Anayasanın sö
züne ve ruhuna uygun olarak ancak, kanunla 
sınırlanabilir. 
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Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu dü

zeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebep
lerle de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özüne 
dokunamaz.» 

Şimdi, temel hak olarak kabul ettiğimiz 
grev de yine Anayasada şu şekilde ifade edili
yor. Deniyor ki : 

«İşçiler, iş verenlerle olan münasebetlerinde, 
iktisadi ve sosyal durumlarını korumak veya 
düzeltmek amaciyle toplu sözleşme ve grev hak
larına sahiptirler. 

Grev halikının kullanılması:... Buraya bilhas
sa dikkatinizi çekerim. Anayasanın 47 nci mad
desinin ikinci fıkrasında sarahaten «grev hakkı
nın kullanılması» tâbiri vardır. 

Demek ki, greve takaddüm eden bir zaman var
dır, bir de buna. takaddüm eden zaman dolduk
tan sonra, hakiki hakkın kullanılmasını istihdaf 
eden bir nokta vardır. Anayasa, grev olarak buna 
takaddüm eden zamanı değil ve fakat bizatihi 
grevin kullanılması zamanının kullanılması hali
ni nazarı itibara almış ve bu hakkı işçilere tanı
mıştır. Şu hale göre, tasarıdan beklenen veya ka
rar verilen bir grevin, Bakanlar Kurulu tarafın
dan kısıtlanmasına yol açan veya geciktirilmesine 
muzaf olan hüküm, Anayasanın 47 nci maddesin
deki kullanma hakkını tahdideden bir unsur olu
yor, kanaatindeyim. Eğer, demin arz ettiğim-gibi, 
teklif, «karar verilmiş veya başlanmış bir grev» 
yerine «karar verilmiş» tâbirini kaldırarak «baş
lamış bir grevin uzatılması» mâhiyetinde olsay
dı, bendenize biraz daha mülayim gelecekti. Zi
ra, hak kullanılmaya başlanılmıştır. Bâzı durum
lar dolayısiyle bunun geciktirilmesi, millî men
faatlere uygundur mülâhazası biraz daha sempa
tik gelebilir. Burada ifadesini bulan, kısıtlama 
sebepleri olarak gösterilen, memleketin sağlı
ğı ve genel olarak hayatı felce uğratıcı yahut 
millî güvenliği bozucu nitelikteki ahvalin tesbiti 
ve tâyini hususunda, Sayın Komisyon Sözcüsü; 
«genel hayatı felce uğratıcı» fıkrasının metinden 
çıkarılması hususunda bir takriri olduğunu be
yan ettiler. 

Şimdi mesele şurada. Anayasanın, demincek 
okuduğum, 11 nci maddesi, hakların ne şekilde 
ve hangi hallerde kanunla sınırlanabileceğini tes
pit etmiştir. Bunların hiçbirisinde genel sağlık 
mefhumu yok, millî güvenlik mefhumu var. Fa
kat, genel sağlığa atfedilen bir lüzuma yok. Şu 
Surumda, burada asgari «genel hayatı felce uğ-

24.4.1963 O :1 
ratıcı» tabiriyle beraber «memleket sağlığı1» tâ
birinin kaldırılması lüzumu aşikârdır. 

• Muhterem arkadaşlarım,' mesele şurada. Bu 
21 nci maddeye gelinceye kadar, türlü şekillerde, 
grevi şu veya bu şekilde kısıtlayan bâzı hüküm
leri kanun haline kalbettik. Bunların da en mü
himi takdir edersiniz ki, biraz evvel görüşülen 
20 nci maddedir. Bu maddede, hangi hallerde ve 
nerelerde grev ve lokavt yapılamıyacağmı sa
rahaten tasrih ettik. Bir kısmında da ancak mah
kemelere gidildiği takdirde karar alınabilirse, 
grev yapılabileceğini kabul ettik. Takdir edersi
niz ki, buradaki yasaklar, doğrudan doğruya, 
millî güvenlik, sağlık ve huzur ile alâkalı yasak
lardır. Nitekim, hastanelerde, şuralarda ve bura
larda grev yasağı koymuş bulunuyoruz. Şimdi, 
bunları 20 nci maddede bu şekilde kabul ettik
ten ve kanun vâzı olarak bu şekilde çıkardık
tan sonra, icra Vekilleri Heyetine, kanun vâzı-
nm bulamadığı sebepler dışında başka sebep

lerle grev hakkını uzatmak ve geciktirmek yet
kisinin verilmesi kanaatimce, grevi daha çok ki-
-ntlamaktan başka bir işe yaramıyacaktır. Ni
tekim, yine konulan yasaklar içinde takdir eder
siniz ki, sempati grevi yapmak mevcut ve, müm
kün değildir. Siyasi grevi de, aynı şekilde yap-
Tiak mümkün değildir. Şimdi; Meclisiniz,: siyasi 
bir grev yapmak imkânını vermediği bir sırada,. 
:iyasi kuvvetin, grev yapmaya mâni olmasına 
müsaade etmesi; kanaatimce, birincisini kabul 
etmekle düşeceği hatayı, ikincisini kabul etmek
le düşeceği hata ile aynı şekilde mütalâa etmek 
lâzımgelir. Bendeniz arz ediyorum; siyasi greve 
nüsaade etmiyen Meclisinizin, grevin siyasi mak
satlarla uzatılmasına, müsaade etmemesi lâzım
dır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bolak. . 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Ye

rimden sorabilir miyim1?. 
BAŞKAN — Yerinizden olmaz. Çünkü, Ko

misyon kürsüde değil. Daha sonra Komisyon ko
nuşurken yerinizden sarabilirsiniz. Buyurun. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Yanlış anlamamışsam, Sayın Coşkun Kırca 21 
nci maddedeki, «genel hayatı felce uğratıcı1» cüm
lesini çıkarmak istiyordu. Buı istikamette bir tak
rir verdi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Evet öyle, 
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BAŞKAN — Henüz takrir gelmedi. 
AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — Di

yorlar ki, «memleket sağlığını ve millî güvenli
ği bozucu nitelikte olması hususunu aynı zaman
da genel hayatı felce uğratıcı mahiyette gördük; 
haşiv olduğu için, çıkarılmasında menfaat gör
mekteyiz.» 

Bendeniz, aksi kanaatte olduğumu arz etmek 
için söz aldım. Bir misal de arz etmek isterim. 
Genel hayatın felce uğraması, memleket sağlığı
nın tehlikeye düşmesiyle doğrudan doğruya ilgi
li olmadığı gibi, millî güvenliği bozucu mahiyet
te de olmıyabilir. Misalini arz edeyim; Amerika'
dan buğday ithal ederiz, ikiyüz bin ton. Bu buğ
day, îzmir, İskenderun ve istanbul antrepoların
da boşaltılır ve silolara doldurulur. Silolarda ça
lışan tahmil ve tahliye işçilerinin, bir grev yap
maları hâlinde, tahmil ve tahliye, yani buğda
yın tahliyesi mümkün olmıyabilir. FarzcdeHm ki, 
bu anda Türkiye, Ofis depolarında yerli buğda
yını bitirmiş ve yalnızca ithal malı buğdayı yi
yen bir memlekettir. Garbi - Anadolu'da değil, 
Orta - Anadolu dahi şu anda Amerikan buğdayı 
ile karın doyurmaktadır. Bu buğday ikmalinin 
gecikmesi halinde, Anadolu'nun birçok kasaba
sında ekmek ve tahsis, unu bulmak mümkün ol-. 
mıyacaktır. Bu, genel sağlığı bozucu bir hal ola
caktır. Yani, «ekmeksiz kalacaklar, ekmeksiz ka
lınca aç kalacaklar, aç kalınca hasta- olacaklar; 
şu halde bu, genel sağlığı bozucu bir haldir, bu 
sebeple grevi önlüyorum» demesi gibi uzun bir 
illiyet rabıtasına ihtiyacolur. Aynı misali ter
sinden alalım. E. K. I. işletmesi, halen iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin enerji kaynağını temin 
ede-r. Grev ve lokavt yasaklan maddesinde, ha
vagazı işletmelerinde istihsal ve dağıtım işlerin
de, grev tahdidi vardır. Fakat, havagazı, E.K.I. nin 
İstanbul'a gönderdiği kömürden yapılır. E. K. 1. 
de tahdit yoktur. E. K. I. grev yaptı -mı, istan
bul'da havagazı bulamazsınız. Genel hayatı fel
ce uğratmıştır. 

E. K. 1. de grev oldu mu, sanayi mmtakasına, 
diyeli/m ki, ıkok 'kömürü ile işliyen mıntıkaya 
kok gönderemezsiniz. Kok faJbrikası yalnız 'ora
dadır. Bu, şu anda aklıma gelen ye sizlere arz 
ettiğim, genel hayatın felce uğramasiyle, genel 
sapığın tehlikeye düşmesinin yaikinen irtibatı 
"olmadığına dair >bir misaldir. 

©ir de millî güvenlik misali vereyim. 
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EKl 'bir'grev yapmış ise, îstaribul'da ihayâ-

gazı yakalamıyorsa, millî güvenlik tehlikeye 
düşmüş müdür? Millî güvenliğin hangi Ihalijer-
de tehlikeye düştüğünün kıstasını tâyin etmek 
çıolk güçtür. Mil î güvenlik, 'benim anlayışlıma 
göre, millî 'bekayı tehdideden 'bir halin mevcu
diyetidir. Milletçe bekamızı 'tethdMeden bir ha
lin 'mevcudiyetidir. Buradaki EKİ çalışan iş
çilerin grev yapmaları halinde, millî güvenliğin 
bozulduğunu söylemek güç 'olur. Ama gejıel 
hayatı felce uğratacağını söylemek mümkündür. 
'Nitekim, seyir halindeki gemilerde grev yapıla
maz. Hopa'dan kalkan ve kömürle çalışan ,lMr 
ıgemi, Zonguldak Ereğli'sine geldiği zaıman se
yir halindedir. Varma limanı İstanbul 'dur. 
Gemi adamları grev yapamaz. Fakat, Zongul
dak İşletmesinden kömür ikmalini yapacak lOİan 
bu gemi, Zonguldak'taki kömür amelesinin grevi 
'sebebiyle kömür alamaz ve 'orası bağlama lima
nı olur. Bu zaruri bir sebeptir. Bütün gemile
rin enerjiyi, kömürden temin ettiğini düşünür
seniz, >o takdirde Şilepçilik işletmesinin gemile
rinin sefere çıkmasına imkân yoktur. Büyülk 
tazminatlar 'ödenecek veya Ibüyük üfemal sıkıntı
ları çekilecektir. Genel (hayat, felce uğraya-ı 
çaktır. (Bu (halın, millî 'güvenlikle ilgisi yoktur. 
ithalâtın ıbir miktar gecikmiş olması millî gü
venliği tdhlikeye düşürmiyebildr, fakat genel 
hayatı felce ujğrataMlir., 'Sayın Coşkun Kırca'-
nın bidayette Geçici Komisyon olarak metne it
hal ettiği şu cümle, hükümetlerin umuımi haya
tın nizamını muhafazada yardımcı olarak daya-
nâibileceklleri (bir ihükümdür. İşçi halklarını tah
ribe ımüstait 'bir hüküm değildir. Çünkü, ibir 
iş kolundaki 'grevin -sonucunda, diğer bir iş ko
lundaki ıbütün işçiler müteessir olur, zarar gö
rür. Busebeple talhdidî ve tazyika müstait Ibif 
hüküm 'Oİmam'ası dolayısiyle, lütfen maddede 
mu/haifaza buyurmanızı istinhaim ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın 'Müf tüoğlu. 
ISADIK TEKİN MÜFTÜO&LU '('Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlarım, ikinci defa söz al-; 
mamın selbe'bi, Sayın Ahmet Aydın Bolak arka-
daşımrzm 'buğdayı değil, E. K. I. nazarı itibara 
alarak vermiş olduğu misallerdir. Şayet Ibu mi
sal cevaplandırılmaz ilse, ibana öyle geliyor- ki, 
21 nci maddenin hükmü bu şekilde kaldığı tak
tirde, bundan sonra Zonguldak'ta grev yapacak 
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olan bütün maden işçileri sendikaları karşıla
rında daima bu 21 nci maddenin tatbikini göre
cekler ve ıhiçtbir suretle grevden elde etmek is
tedikleri neticeyi alamıyacaklardır. 

Sayın Aydın Bolak arkadaşımızın izahatına 
göre, Zonguldak'ta Maden İşçileri Sendikası bir 
grev yaptığı takdirde, 'demek oluyor ki, umu
mi hayat felce uğrayacaktır. Hakikat halde 
ise, katiyen böyle bir şey varit değildir. Gönül 
isterdi ki, Sanayi Bakanı burada olsun ve ha
lihazırda istihsal fazlası olarak stoklarda mev
cut bulunan kömür miktarını ve fazla kömür 
istihsali sebebiyle kapatılan bâzı ocakların liste
lerini bize takdim etselerdi, göreceklerdi ki, 
Zonguldak'ta Maden işçileri Sendikası bir grev 
yaptığında hiç de umumi hayat felce uğramı-
yacaktır. Zannedilmesin ki, Karabük'te, İstan
bul'da, şurada veya burada havagazı istihsaline 
yarıyan kömürler aynı gün veya birgün evvel 
ocaktan çıkar da oraya gider, orada rezervas
yona tabi tutulur ve havagazı elde edilir; böy
le bir şey yoktur. Orada bulunan kömürler, 
en az altı ay bir sene evvel istihsal edilen kö
mürlerdir. Binaenaleyh, Zonguldak'taki bir 
grevin,, umumi hayatı felce uğratacağını kabul 
etmek pek mümkün değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara) — Sayın arkadaşlar, şimdiye kadar 
konuşmuş olan değerli arkadaşlarımızın itiraz 
ve tereddütlerine elimden geldiği kadar kısaca 
cevap vermeye çalışacağım. 

Sayın Sadrettin Tosbi arkadaşımız, Hükü
mete tanınan tehir yetkisinden bahsederken, 
«Hükümetin canı isterse, bir grevi 3 ay tehir 
edebileceğini» söylediler. Halbuki, Hükümetin 
canı isterse bir grevi tehir edebilme yetkisi bu 
kanunla Türk Hükümetine tanınmamaktadır 
ama, demokratik olduğunda ve grev hakkının 
kemal halinde bulunduğunda, her halde kendi
lerinin de şüphe etmiyeceği İngiltere'de Hükü
metin böyle bir yetkisi vardır. Halbuki, Türk 
Hükümeti öyle bir yetkiyi istemekte değildir. 
Çünkü, bizim Anayasamıza göre, icranın bütün 
kararları gibi, Hükümetin tehir kararı da Da-
nıştayın denetimine tabidir. Hattâ tasarıda bu 
konuda o kadar titizlik gösterilmiştir ki, Danış-
tayda kararların aylarca geciktirilebileceği dü
şünülerek, «Danıştay, bu maddede söz konusu 
olan Bakanlar Kurulunun kararları hakkındaki, 
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iptal dâvalarına ilişkin icranın tehiri talepleri
ni bir hafta içinde karara bağlar.» denmiştir. 
Dejnek ki, Bakanlar Kurulunun tehir yetkisi 
mutlak olmadığı ve Danıştaym denetimine tabi 
olduğu gibi, Danıştaym da, bu husustaki ka
rarını bir hafta içinde vermesi şart koşulmuş
tur. 

Miletlerarası Hür İşçi Sendikaları Konfede
rasyonu, bu konuda, burada konuşan arkadaşla
rımızdan, yani muayyen bir istikamette konuşan 
arkadaşlarımızdan daha insaflı davranmış ve 
şöyle demiştir : Bu madde ile ilgili olarak, 
«Burada önemli olan nokta, memleketin güven
liği ve sağlığı terimine verilecek anlamdır. Bu 
kavram, dar anlamda yorumlanırsa soğutma dö
nemi yerinde görülebilir.» Yerinde görülebile
ceğini teslim ediyor. «Dar anlamda alınması 
için garanti sağlanmalıdır. Yoksa, bu gibi te
rimler Hükümetçe kötüye kullanılabilir» Millet
lerarası Konfederasyonu bu mütalâayı, Hükü
met tasarısı üzerine yazmıştır. Bu garanti de 
komisyonca sağlanmıştır. Danıştaym, bir hafta 
zarfında Hükümet kararı hakkında hükmünü 
vermesi şartı konulmakla bu garanti sağlanmış
tır. 

Ayrıca muhterem arkadaşlarım, Amerika 
ve İngiltere gibi memleketlerde dahi bu tehir 
yetkisi Hükümetlere tanınırken, "bir de orada 
iş veren durumunda olan müesseselerin, Hükü
met müessesesi veya özel bir müessese olsun, 
umumiyetle grevi yapan işçi yerine, başka işçi 
çalıştırmak - yetkisine sahibolunduğunu her hal
de Sayın Sadrettin Tosbi arkadaşımız değerli 
bir ilim adamı olarak gayet iyi bilirler. Bizde 
bir kere bu yetkiyi tanımıyoruz. Grev yapan 
işçinin yerine, yani hizmet akdi askıda bulu
nan işçinin yerine, başka işçi çalıştırılamaz, 
diyoruz. Halbuki Fransa'da, kendileri de çok 
iyi bilirler, Hükümet gücü yeterse ve kamu oyu 
önünde haklı çıkacağına inanırsa, grev yapı
lan bir iş yerindeki işçileri askere alıp, asker 
olarak çalıştırma imkânına dahi sahiptir. Biz
de Devlete ne böyle bir hak tanınıyor, ne de 
grev ve lokavt halinde, işçinin yerine 'başka işçi 
çalıştırmak hakkı tanınıyor. Bunların hiçbiri 
tanınmamış. Geçen gün bir vesile ile yüksek 
huzurunuzda söylemiştim, Almanya'da da bu 
hak vardır. Nitekim bize müracaat ettiler; 
«grev veya lokavt dolayısiyle çalışamıyan Al
man işçilerinin yerine Türk işçilerinin çalıştı-
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rılmasına müsaade eder misiniz » diye, bize su
al sordular. Bizde bu gibi haklar yok. Buna 
mukabil bu hakların bulunduğu memleketler
de, ileri demokrasilerde dahi Hükümete tanın
mış muayyen hallerde grevi tehir yetkisinin, 
o memleketlerdekinden da'ha sınırlı olarak, Da
nış/tayın iptal yetkisi Jle sınırlı olarak Devlete 
tanınması her halde çok görülmemelidir. 

Sayın Müftüoğlu arkadaşımızın tereddütle
rine gelince : Millî güvenlik gibi sebeplerle de 
olsa, Anayasanın bir hakkın özüne dokunul
masını menettiğini söylediler. Bir kere özüne 
dokunulmamaktadır. Çünkü, grev yasak edil
memekte ve grev hakkı ortadan kaldırama
maktadır. Hattâ Anayasa grevin istisnaları 
olabileceğini dahi kabul etmiştir. Ayrıca grev 
hakkının kullanılmasının düzenlenebileceğim 
kabul etmiştir. Bu durumda, ne yönden bakı
lırsa bakılsın burada grev hakkının özünün 
iMâl edilmesi gibi bir durumun olduğu her hal
de ileri sürülemez. 

Sayın Aydın Bolak arkadaşımızın sözlerine, 
karşı, Muhterem Müftüoğlu arkadaşımızın 
verdiği cevaba ben de iştirak ederim. Her han
gi bir gerekçe ile, nihayet muayyen hallerde 
millî güvenliği bozucu bir nitelükte olması, 
sarih bir şekilde ortaya çıkmış ise, bu gibi 
durumlar hariç, kömür işçisinin... 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Sayın Bakan, buğdaydan bahsediniz. Kâfi de
recede kömür stoklan varmış. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) —_ Evvelâ kömürden bahsedeceğim. 
Evet stoklar vardır. Esasen grev hakkı kömür 
madenlerinden doğmuş olan bir haktır. 

Onun için Hükümet bu maddeyi getirirken 
grevi kömür madenlerinde sınırlanması gibi bir 
art düşünce ile hareket etmiş değildir. Sayın 
Müftüoğlu arkadaşımızın bu bakımdan müste
rih olmasını rica ederim. 

Buğdayla ilgili olarak Sayın Ahmet Aydın 
Bolak arkadaşımızın endişelerine gelince : Bu, 
genel hayatı felce uğratıeı tâbiri 21 nci mad
deden çıkarılmıştır ama, 20 nci maddenin 10 
ncu bendinde «genel hayatı felce uğratan fe
lâket halleri» muhafaza edilmektedir ve bu 
durumlarda genel hayatı felce uğratan felâket 
halinin devamı boyunca, ancak o felâket hali-

24, 4 .1963 Ö : 1 
ııiıı devamı ile sınırlı olmak üzere, Hükümet 
gerekli gördüğü iş yerleri ve iş kollarında grev 
ve lokavtı yasak edebilecektir. Bu hak da esa
sen devam etmektedir. Bu bakımdan bir en
dişeye mahal olmadığı kanaatindeyim. 

SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Efendim, grevin özüne bir rnıüdahale yok
tur buyurdular. Anayasanın 47 nci maddesince 
açık olarak ifade edilmiş. Orada grev hakkı
nın kullanılması tabiri var. Demek ki, o hak
kın özü kullanılmakla başlıyor. Tasarıda ise, 
beklenen veya karar altına alınan bir grevin 
geciktirilmesi mevzubahistir. Tasarıda başlan
mış olan grevin geciktirilmesi mevzubahis ols#, 
idi. Vekil beyle aynı görüşe sahibolabilirdik. 
Beklenen veya karar altına alınmış olan bir-
grevin geciktirilmesi hususunda; Anayasanın 
47 nci maddesinde de ifade edildiği gibi, gre* 
vin özü kullanmak olduğuna göre, burada bir 
müdahale var gibi geliyor, bendenize. Lütfen 
bu hususu- açıklamanızı riea ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
(Devamla) — Efendim, muhterem arkadaşımız 
kelimelerin üzerinde bu kadar hassasiyetle 
durduklarına göre, kendilerinden rica ederim, 
Anayasanın aynı maddesindeki grevin istisna
ları üzerinde de aynı hassasiyetle dursunlar.; 
Demekki, aynı Anayasa, kullanılmaya başlan
ması veya başlanmaması halinde, bunları mev
zubahis etmeksizin, grevin bir takım istisna
ları olabileceğini yani, bâzı hallerde grevin 
yapılmıyacağmı dahi kabul etmiştir. 

Grev hakkının kullanılması tarzının dü
zeltileceğini de kabul etmiştir. Kaldı ki, 
hiçbir memlekette bu gibi istisnalardan vaz-
geçilmediğine göre, ileri demokratik ölçüler 
içerisinde dahi, bu bir hakkın özünü ihlâl mâ
nasına gelmez. Esasen, Hükümet ve komisyon 
olarak bunda ısrar edeceğiz. Anayasanın özünü 
ihlâl ediyorsa, Anayasa Mahkemesi elbette 
bunu iptal eder. 

BAŞKAN — Sayın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Eğer yalnış anlamadımsa, 20 nci maddenin 
10'ncu -bendinde; «yangın, su baskını, toprak 
veya çığ kayması veya depremlerin sebebiyet 
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verdiği ve genel hayatı felce uğratan felâket 
hallerinde, Bakanlar Kurulu, bu hallerin vuku-
bulduğu yerlere ve bu hallerin devamı süre
since yürürlükte kalmak üzere, gerekli gördü
ğü iş yerleri veya iş kollarında grev ve lo
kavtın yasak edildiğine dair karar alabilir.» 
Deniyor. Sizin biraz evvelki ifadenizle her 
halde bu maddeye atıf yaptınız, değil mi efen
dim 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Evet, efendim. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Bendeniz biraz, evvelki ifadelerimde arz et
miştim. Demiştim ki, bugün Toprak Mahsulleri 
Ofisinin depolarına yalnız ithal imalı buğday 
gelmektedir. Bu buğdayların boşaltma liman
larında boşalması mümkün olmadığı hallerde, 
Anadolu'nun birçok şehirlerinin buğdaysız (kal
ması sebebiyle genel hayatın felce uğraması 
halini arz etmek istedim. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLEN ECEVİT (An
kara) — Efendim, o genel hayatın felce uğra
ması hali olmaz, memleketin sağlık durumunun 
tehlikeye düşmesi hali olur. Eğer, başlıca gıdası 
buğday olan bir memleketin halkı buğdayını 
yiyemez hale gelirse, o memleket halkının sağ
lığı tehlikeye düşer. Bu yönden de 20 nci madde, 
Coşkun Kırca arkadaşımın belirttiği değişiklik
le dahi ihtiyacı karşılamaya yeter zannediyo
rum. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Bu 
sözünüzü senet sayıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

—- Efendim, istisnaları ben de kabul ediyorum. 
Yalnız, kelimeler üzerinde durmak lâzımgeliyor.. 
21 nci maddede, aynen, kanuni grevleri nazarı 
itibara alıyorsunuz. Halbuki, grevi ikiye ayırı
yorsunuz ; kanun dışı grev ve kanuni grev... 
Grev, kullanma hakkiyle doğacağına göre, bu
nun başlamadan durdurulmasını, bendeniz 47 
nci maddedeki kullanma hakkına aykırı müta
lâa ediyorum. Onun için bunu arz etmek istedim. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEYİT (De
vamla) — Efendim, şimdi hatırladığıma göre, 
Anayasa metni önümde yok; «grev hakkının is
tisnaları1» der. Demek, kullanılmadan dahi istis
naları olabiliyor, istisnaları olduğuna göre, is
tisnadan daha sınırlı ve daha az bir tahdidolan 
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tehir, herhalde Hükümetin ve Devletin yetkile
ri arasında olmalıdır. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Kanuni grev. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEYİT 
(Devamla) — Evet, kanuni grev. Fakat, benim 
o kanuni grevi yasak etmek yetkim dahi var. 
İstisnalar arasına almak imkânı varken, istisna
lar içine almıyoruz da daha küçük ölçüde bir tah
dit getiriyoruz. Bir anlayış meselesidir. Biz, bu
nun Anayasanın özüne aykırı olduğu kanısında
yız. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı, size bir 
sual daha sormak istiyorlar. 

EROL YILMAZ AKOAL (Rize) — Efendim 
zabıtlara dercedilmesi için söylüyorum. Çünkü, 
ortada bir hakikat vardır, Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 ncu maddesinde; meselâ görülen lüzum 
üzerine emekliye ayırma işlemi yapıldığı zaman 
Devlet Şûrası bunu tetkik ediyor. 

Aynı şekilde, tatbikata ışık tutması bakımın
dan arz ediyorum; 21 nci maddenin 1 nci ben
dinde genel hayatı felce uğratır tâbiri vardır. 
«Genel hayatı felce uğratır» mevzuunu Devlet 
Şûrası tetkik edebilecek midir, yoksa bu takdir
ler tamamen Hükümete mi aittir, efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Efendim, nihayet, Danıştay da 
memleketteki demokratik gelişmeye tâbiatiyle 
ayak uydurur. Hattâ biraz önünde gitmesi bek
lenir. Şimdi, arkadaşımızın hatırlıyacağı üzere, 
son zamanlarda 31 nci maddeye dayanan bâzı 
emeklilik işlemlerini Danıştay pekâlâ iptal et
mektedir. Bir başka misal : Gazetecilerin asgari 
ücreti veya, her hangi bir asgari ücret meselesi, 
nihayet bir takdir meselesidir. Takdire taallûk 
eden bir meselede dahi Hükümetin aldığı bir ka
rarı Danıştay iptal etmiştir. Elbette, arkadaşı
mızın, haklı olarak zapta geçmesinde fayda gör
düğü hususu belirtmek isterim. Danıştaym; bir 
grev, memleketin sağlığını veya millî güvenliği
ni bozucu nitelikte midir, değil midir konusun
da, Hükümetin kullanacağı takdir yetkisi üze
rinde dairi bir karar yetkisi olduğu açıktır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kırca; Sayın 
Tosbi söz istiyor. . 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Sayın Tosbi'den sonra söz 
istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosbi. 
SADRETTÎN TOSBÎ (Kütahya) — "Efen

dim, bütün mesele «geliyor, şu noktaya dayanı
yor. Hükümet takdir hakkını kullanmak su
retiyle, idari bir tasarruf neticesinde canı 
istediği zaman demiyorum lüzumlu gördüğü 
vakit grevi durdurabilecek mi, durduramı-
yacak mı? Nihai olarak, burada olan cihet; Hü
kümetin bir lüzum takdirine mi vabeste kal
maktadır? Buradan çıkan mâna bu, 

Vekil beyin ifadelerine göre Danıştayda 
tehiri icra kararı alınabilecek, o malûmunuz. 
Elbetteki, Danıştay bir takdirde bulunan Hü
kümetin bu takdirinin dışında bir karara va
rabilmek için, Hükümetçe bilinen, muta olan 
bilgilere sahip değildir, öyle bir durum vardır 
ki, Hükümet lüzumlu görmüştür ve o grevi ta
lik etmiştir. Danıştay, tutup bunu tetkik ede
mez. Danıştaym elinde doneler yoktur ki, bu 
takdirini kullansın ve Hükümet takdirinin dı
şında bir karara varsın. Aydın Bolak arkadaşı
mız bunun misalini verdiler. Bu raisonnemen 
silsilesi içinde mükemmölen böyle de düşünüle-
ibilir. Maden ocaklarında faaliyet durursa, i§ 
kollarında da faaliyet durur. Bu ise Türkiye'- , 
de iktisadi ve sosyal hayatın felce uğraması j 
demektir. Felce uğrıyan sosyal hayat, etkile- j 
rini sıhhi sahada da, millî müdafaa sahasında \ 
da gösterebilir, öyle politik durumlar olur ki, j 
Hükümet takdir hakkını kullanır *ve o takdir j 
hakkı neticesinde de grevi talik eder. Ben bu 
presedürün -üzerinde duruyorum; yani bunu 
kabul edecek miyiz etmiyecek miyiz? Mesele 
burada. 

Vekil bey buyurdular ki, Fransa'da îngil- ı 
tere'de de Hükümet (grevleri durdurur. Evet I 
durdurur; fakat fevkalâde hal ilân eder, ondan 
sonra durdurur. Veya grev yapan işçi fabrikayı j 
terk edince Fransa'da askeri oraya korlar ve 
asker çalışır. Ama burada bahis koausu olan 
husus; Hükümet grevi talik ettikten sonra : 
artık grev kanunu himayesinde olmuyor, îtanu- i 
nun himayesi düşüyor. Kanun dairesinde yapı
lan bir grevi kanun himaye ediyor. Hükümetin 
takdiri, bütün önceki safhailar uygunda olsa ; 
icabında kanuni bir grevi durdurabiliyor Nite- j 
kim buradaki ifade onu anlatıyor. «Beklenen 
veya karar verleoı kanuni bir ıgrev.» deniyor. 
Kanunun eşkâline uygun olarak bir greve ka
rar verilmiş; bütün eşkâli, 'etrafı her tarafı 
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mükemmel. Hükümet, bir takdir hakkına sa-
hibolması dolay isiyle, grevi durduruyor ve 
adeta kanun dışı ilân ediliyor. Bu grev yapı
lamaz dediği anda, grev artık kanunun himaye
sine sığınmış bir müessese olmaktan çıkıyof. 
Toplu sözleşme de askıda kalmıyor artık; bunun 
hukuki neticesi böyle olmak gerekir. Diğer taraf
tan buna rağmen, grev yapan sendikaya da, evvel
ki hükümlerde de gördüğümüz gibi, ceza da kese
bilir Hükümet.. 

Burada çok mühim olan bir nokta üzerin
deyiz. Demokratik memleketlerde elbetteki 
Hükümetin müdahale salâhiyeti var; ama bu 
salâhiyeti buradaki salâhiyetle birıbirine ka
rıştırmamak lâzımdır. Hükümet muayyen anvaM 
ihdas ettikten sonra bu yetkiyi kullanıyor.. 
Burada öyle değil, doğrudan doğruya takdire 
kalmış; bu takdire bağlı olarak yaptığı idari 
tasarruf hakkında Danıştaya dâva açılacak. Da
nıştay bir defa için de karar verecek. Danıştay, 
Hükümetin elinde bulunan donelere sahip bir, 
müessese olmadığına göre, Hükümetin siyasi, ik
tisadi ve diğer faktörleri göz önünde tutarak 
ve herekesin bilmediği bâzı sebepler dolayısiy-
le o grevin bütün memleket varlığını veya iktisa
di hayatını felce uğratabilecek bir netice 
tevlidettiğini ileri sürerek talik ettiği grev hak
kında Danıştay hangi donelerle tehiri icra ka
rarı alacak?. 

Sonra tatbikatına gelelim....:. «Danıştay bu 
maddede söz konusu Bakanlar Kurulu kararları. 
hakkındaki iptal dâvalarına ilişkin icra tehri ta
leplerini bir hafta içinde karara bağlar.» Bağla
mazsa ne olur? Grev devam mı eder? Hak mı 
kazanır o vakit? Çok vakit görülmüştür, bu ka-? 
bîl kayıtlar. Danıştaym böyle bir karar verebil
mesi için hiçolmazsa tetkikat yapması lâzım; ya
ni konseansiyö bir müessesesi olarak. Bu memle
ketin hayatını felce uğratır mı, uğratmaz mi? Da
nıştay âzası bunu kendiliğinden bilemez. Belki eh
livukuf tâyin edecek, belki alâkalıları dinleyecek.. 
Bunu bir hafta içinde hasıl karara bağlar? Bağla
mazsa ne olacaktır? Binaenaleyh, hâdiseyi bura
da tek cepheli olarak almak doğru değildir. Bir 
kere üzerinde durulması ve tesbiti icabeden yâkıa 
şudur : Kanuni şekillere uygun olarak'tekevvün 
etmiş bir grevi, bu kanunun bu maddesine kjadar 
tekevvün etmiş olan bir hakkı Hükümet kendi , 
tasarrufu ile talik edebilir mi edemez mi? Bunun 
halli. Esas buraya müncer oluyor. Eğer bütün 
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Meclis bunda mutabıksa bir diyeceğim yok. Ama 
bence kanunun tedvininde gözetilen usule aykırı; 
hep objektif esaslar alınmış, böyle devam eder
ken bir yerde karşımıza Hükümetin takdir hak
kı çıkıyor. Demin de arz ettim; grev öyle bir hak
tır ki, bu haktan elde edilmesi icabeden netice o 
hakka sahibolan kimsenin karşı taraf üzerinde te
sir icra etmesine vabestedir. 

Umumi hayatı felce uğratır mı? îşçinin elin
den gelirse umumi hayatı da felce uğratmak isti-
yecek elbet... Müessir bir silâh ne kadar keskin 
olursa karşı tarafı o kadar ürkütür. Yani biz bu
rada bu mevzuu alıp bütün etrafiyle mi tedvin 
edeceğiz; yoksa ondan sonra icaplarını bir grev ka
nunu getirelim, ondan sonra inkişaf ettikçe 
icaplarını mütalâa ederiz mi diyeceğiz? Eğer öy
le bir görüş içerisinde isek ona da bir diyeceğim 
yok. Ama dâvayı deşmeliyiz. 

Bütün dünyada umumi grevlere, yani jeneral 
grevlere hemen hemen hiç raslanmaz, binde bir; o 
da muvaffak olur ya olmaz. Çünkü grevi yapan 
kimse efkârı umumiye ile başbaşadır, onu da he
saba, katmak mecburiyetindedir. Ben bu grevi 
yaparsam halk bana ne diyecektir, haklı mı gö
recektir, haksız mı görecektir? Bunun en büyük J 
kıstası umumi efkârdır. Şimdi ben korkarım, bu
rada Hükümet bu tasarruflarını kullanırken işçi
nin karşısına bir taraf olarak çıkmasın. En bü
yük tehlike de buradadır. Bu tehlike o kadar bü
yüktür ki, Hükümet bu tasarrufu . tam yerinde 
kullanmaz da şu veya bu politik sebeplerle buna 
tevessül edecek olursa, o vakit işçinin üzerinde; 
Hükümet, işçinin haklarını v-ermiye yanaşmıyan, 
ona hasım olan, lıasım demiyelim de ona karşı olan 
ve iş veren tarafını tutan bir organdır. 

Bu zaıftan korkuyorum, en büyük tehlike bu
rada, mündemiç. Binaenaleyh, bunu objektif esas
lara bağlarsak ilerisi için Hükümete teveccüh ede
bilecek olan isnatların da önüne geçmiş oluruz. 
Yani bu takdir hakkı burada mücerret olarak ta- I 
mamen Hükümeti idare eden kimselere, Heyeti 
Vekileye bırakılmaktadır. Bu noktadan da mah
zur görüyorum. Nasıl ki, objektif esaslar takibedi-
lerek şurada srrev yapılır şu şekilde yapılır, şu 
Şartlarla yapılır diye tadadedilmiş ve grev yasak
ları da burada tasrih edilmiş; icabediyorsa grev ya
saklan arasına başka şeyler de ilâve edilsin ama bu 
takrir keyfiyeti mücerret Hükümete bırakılma
sın. Çünkü hem kanun tekniğine aykırı hem ta
raflar arasında Hükümetin âdil bir pozisyonda j 
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olması, icabederken, Hükümete istisnalarda bulun
masına müsaittir. Ben vekil beyefendinin Garp
taki tatbikatı hususundaki sözlerine iştirak etmi-
yeceğim. Belki ben iyi anlamadım. -Evet Garpta 
da Hükümetin müdahalesi vardır; ama bu müda
hale burada derpiş edilen hot behot bir takdir hak
kına dayanmaz. Hükümet fevkalâde hal ilân eder, 
grevi, durdurur. Hükümet .çalışmıyan işçiyi fabri
kadan defeder, yerine askerleri çalıştırır, devam 
ettirir. Ama burada birçok nazik meseleler çıkı
yor. Maddedeki cümleden de anlaşılıyor; grev bir 
hak olarak tekevvün etmişken, Hükümet bu hak
kı idari tasarrufuyla sekteye uğratabiliyor ve bun
dan mümbais bir sürü problemler ortaya çıkıyor. 
Mâruzâtım bundan ibarettir, yoksa üzerinde şöy
le veya böyle çok konuşmak mümkündür; oraya 
girmiyeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kırca sizden evvel iki ha
tip daha söz almış bulunmaktalar. Siz söz istiyor
sunuz, buyurun. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) —Muhterem arkadaşlar ko
nuşmalarımızda hakikaten biraz insaflı olmak 
ve başka memleketlerdeki tatbikatı ve mevcut mev
zuatı gözden uzak tutmamak icabeder. Eğer ko
misyonun getirdiği tadil teklifi ile grev ve lo
kavtı geciktirme bakımından bu metinde Hükü
metin eline hotbehot grevi durdurma yetkisi 
veriliyorsa, bu yetki bugün Amerika'da Başkan 
Kennedy'nin elinde de mevcuttur. Her halükâr
da Anayasa hükümlerine riayetin, kazai mura
kabeye tabi olduğu Amerika'da Taft - Hartbey 
Kanunu çıktığından beri bu kadar sene geçtiği 
halde, Demokrat Partinin vaktiyle mücadele et
tiği, sonra iktidara geçtiği zaman tatbik ettiği 
bu kanun şimdiye kadar Anayasa ve insan hak 
ve hürriyetlerine aykırı olarak ilân edilmiştir. 
Demokratik bir hukuk devleti olan ve insan 
haklarına uyan Amerika'da Cumhurbaşkanının 
elinde aynı ibarelerle; hattâ biraz daha geniş 
olarak, yazılarak mevcut olan bir yetkinin, Hü
kümete grevi hodbehod grevi durdurma imkâ
nını verdiğini söylemek insafsızlıktır; hakikat
lere aykırıdır arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten müdafaa 
ettiğimiz esaslar dairesinde bir mantıki silsileye 
sadece grev bahsinde değil* her bahiste uymak . 
mecburiyetindeyiz. Grev ve lokavt kapitalist 
cemiyetin ilk inkişaf sıralarında diğer bütün ik-
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tisadi ye sosyal haklar gibi, hiçbir devlet mü
dahalesine mâruz olmaksızın kullanılabilecek 
haklar arasında telâkki edilebilirdi. Nasıl ki, 
çalışma serbestisi, nasıl ki, mukavele serbesti
si, nasıl ki, özel teşebbüs serbestisi kamu niza
mı, millî güvenlik, sosyal adalet gibi hiçbir 
esas nazarı itibara alınmaksızın, bu bakımlar
dan hiçbir tahdide uğranmaksızm 19 ncu as
rın ortalarında liberal cemiyette kullanılabili
yor idi ise; grev hakkı da, lokavt hakkı da ka-
zai içtihatlar bir müddet sonra inkişaf ettiği 
zaman doktrinde aynı şekilde tahditsiz olarak 
kullanılabilir diye anlaşılır idi. 

Muhterem arkadaşlar, bu metni buraya geti
ren arkadaşlarımız, grev hakkının kullanılma
sının da, tıpkı özel teşebbüs serbestisinin, tıpkı 
çalışma serbestisinin, tıpkı mukavele serbestisi
nin, kamu nizamı mülâhazaları ile, millî güven
lik mülâhazaları ile 20 nci asrın bu devrinde, 
birtakım devlet müdahaleleriyle karşılaşmasını 
bugünün cemiyetinin bir zarureti olduğu için 
kabul etmektedirler. Biz nasıl özel teşebbüs ser
bestisini, karma ekonomi esası içerisinde millî 
menfaatlerimizle bağdaştırır birtakım tahditle
re tabi tutmak mecburiyetini bugün hissediyor
sak, bunun gibi elbette ki, grev hakkını da, el-' 
bette ki, lokavt hakkını da, toplum menfaati 
bakımından Devletin birtkaım müdahalelerine 
mâruz tutmayı tabiî karşılıyacağız. Bugün, ak
si halde, hakikaten 19 ncu asrın ortasındaki 
«Jungİe» devrine, işçinin iş verenle, iş verenin 
işçiyle hiçbir toplum mülâhazası tanımaksızın 
mücadele ettiği ve sanki o cemiyette sadece ken
di hakkı varmışcasma hareket ettiği iptidai bir 
nizamın içine dönmüş oluruz. Böyle bir iptidai 
nizamı biz, ne özel teşebbüs serbestisi bakımın-' 
dan, ne çalışma serbestisi, ne mukavele serbesti
si bakımından tanımıyoruz. Ama aynı zaman
da grev ve lokavt bakımından da tanımıyoruz, 
arkadaşlar. Hareket ettiğimiz felsefe esas itiba
riyle budur. 

Şimdi had böhot Bakamlar KuruLuam bir yet
ki veriyor onu? Hayır 'efendim, hod 'beihot bir 
yetki verilmiyor. İdari tasarrufları birtakım 
unsurlardan teşekkül eder. Eğer Erol Akçal ar
kadaşımızın dediği gibi bu kanunda, görülen 
lüzum üzerine Hükümet grevi, durdurur den-
seydi işte o zaman grev hakkının özü zedelen
miş olurdu. Görülen lüzum nedir, neden lüzum 
görülmüştür? Çünkü böyle bir idari tasarrufun 
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hukukî saikı belli olmaz. Hukukî saikı belli ol
mayınca da Devlet Şûrası hangi objektif saik-
lere istinaden bu tasarruf yapılmıştır ve acaba 
o objektif saikler hakikaten mevcut mudur, der 
ğil midir, bu hususta kazai murakabesini icra 
edemez; böyle bir tasarrufu asla iptal edemez
di. Zaten bu sebepten dolayı değil midir ki, han
gi kanunda görülen lüzum üzerine şu veya bu 
idari tasarruf yapılır denirse, hemen bunun man
tıki neticesi de çıkar ve denilir ki, bu bir Hü
kümet tasarrufudur, Şûrayı Devletin murakabe
sine tabi değildir. Biz, böyle demiyoruz, Şûrayı 
Devletin murakabesine tabidir, diyoruz. Niçin? 
Çünkü tasarrufun saiklerinin ne olacağını bura
da derpiş ediyoruz. Nedir o saikler? Millî gü
venlik ve memleket sağlığı.. Muhterem arkadaş
lar, kabul buyurunuz ki, şu Yüce Mecliste otu
ran siyasiler kadar Yüce Devlet Şûrasında otu
ran muhterem hâkimler de obektif kıstaslarla 
muayyen bir grev ve lokavt hareketinde mem
leket sağlığının veya millî güvenliğin ihlâl edi
lip edilmediğini pekâlâ takdir edebilirler. Bun
lar objektif kıstaslardan mahrum olan hususlar 
değildir. Elbette ki, bu gibi şeyler müşahhas 
şıklardan hareket edilmek suretiyle içtihat- hu
kukunun teessüsü yoliyle sınırlanır ve meydana 
çıkar; başka türlü olamaz. 

Sayın Aydın Bolak arkadaşımızın verdiği mi
sallere ittiba edilecek olursa, bilfarz kömür ma
denlerinde yapılacak her türlü grevin yasak 
edilmesi veya bu grevlerde Hükümetin bu yet
kiyi kullanması iktiza eder. Bu bakımdan Müf-
tüoğlu arkadaşımızın tahliline iştirak etmemem 

» mümkün değildir. Elbette ki, böyle bir maksat 
burada güdülmemiştir. - (Umumi hayatı felce 
uğratmak) tâbiri aslında Aydın Bolak arkada
şımızın yaptığı tarzdaki tefsirlere müsait görün
düğü içindir ki ve memleket sağlığı ve millî gü
venlik ibareleri aslında başka memleketlerdeki 
içtihatlarla hayli sınırlanmış ve tebellür etmiş 
mefhumlar olduğu içindir ki, biz (umumi hayatı 
felce uğratmak) tâbirini buradan çıkartmayı 
uygun gördük* Böylelikle bu metin hiç değilse 
idari tasarrufa hükmetmesi gereken saikler ba
kımından tamamiyle Amerika'daki metne uy
muş bulunmaktadır. 

Şimdi elbette ki, Devlet Şûrası da muraka
besini yapacaktır. Millî güvenlik diyoruz : Bir 
gemi gelmiş, buğday boşaltacak. O sırada dok
larda grev olmuş, liman işçileri grev yapmış. Bir 
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geminin buğday boşaltması ânında grev olursa, 
bunun ne memleket sağlığını ve ne de millî gü
venliği bozmıyaeağı ortadadır. Bunun umumi 
hayatı' felce uğratacağı da şüphelidir. Bunun 
Aydın Bolak arkadaşımız tarafından misal di
ye nasıl zikredildiğine bendeniz , şaşmaktayım. 
Ama bir buğday boşaltmama hâdisesi öyle za
manlara raslıyabilir ve öylesine tevali ederek 
doklarda buğday getiren gemilere karşı grev vu
kua gelebilir ki, işte o zaman hakikaten memle
ket sağlığı veya millî güvenlik zarara uğrıyabi-
lir. Nitekim bunun misali de vardır. Fransa'da 
doklarda grev yapılması hiçbir suretle umumi
yetle ne memleket sağlığını, ne de millî güven
liği ihlâl eder telâkki edilmemiştir. Ama vaktaki 
Marshall Plânından Fransa'ya yapılan yardım
ları taşıyan Amerikan gemileri aleyhine komü
nist Partisinin teşviki ile dok işçileri grev yap
mışlardır; işte o zaman açıktır ki, Fransa'ya eğer 
o gemiler gelip o yardımlar rıhtımlara boşalma-
şaydı Fransa halkının millî güvenliği de, sağ
lığı da topyekûn ortadan kalkacaktı. Bunu gör
mek için o zamanın şartları içinde bulunmak kâ
fi idi ve o şartları görünce de bu müşahhas ha- '. 
kikati ortaya koymamak mümkün değildi. Nite
kim böyle olduğu içindir ki, Fransa'da, Hükü
met derhal 1938 senesinden kalmış bir kanuna 
istinaden, Sayın Tosbi'nin zannettiği gibi değil, 
zaten silâh altında bulunan askerleri oraya sevk 
ederek değil, fakat oradaki işçilerini, o anda si
lâh' âltma alıp, askere alıp, askerî disiplin altın
da çalıştırıp vapurları boşalttırmıştır. 

Binaenaleyh, bu zaruret bütün memleketler
de mevcuttur. Her memleket bu zarureti karşı
larken kendi bünyesine uygun hukukî şekli bul- 4 

muş getirmiştir. Amerika bunun en iyisini bul
muş getirmiştir. Amerika'nın bulup getirdiği 
ve bugün bizim ilham aldığımız'şekil aslında 
sivil bir şekildir, aslında fevkalâde hal ilânını 
gerektirmiyen bir şekildir. İngiltere'de dahi 
bugün 1920 den kalma (Emergeney Powers 
' act) (Fevkalâde hal ilânı) Kanununa göre böyle 
•bir durumda Hükümet fevkalâde hal ilân eder 
ve zorla fevkalâde hal hükümleri gereğince iş
çileri çalıştırır, iş yerlerini çalıştırabilir. Muh
terem arkadaşlarım, biz bunu yapmıyoruz. 
Fransa'daki (Requisition) Kanunu gibi bir hal 
çaresi getirip, aslında sivil hayatta bulunan in
sanları muvakkat bir zaman için askere alıp 
üniforma altında, askerî disiplin altında çalış-
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tırmak yoluna' gitmiyoruz. Tamamiyle toplum 
menfaatlerinin işçi ve iş veren menfaatlerinden 
üstün olduğunun aşikâr olduğu bir devrede ne 
yapıyoruz? Sivil idare altında ve sivil hir hu
kukî prosedür içinde, fevkalâde hal gib'i bir 
yola başvurmaksızın, sıkıyönetim gibi bir hale 
başvurmaksızın müşkül bir durumu halletmeye 
ve bu durum içinde hem işçinin, hem iş vere
nin, hem de toplumun, milletin menfaatlerini 
korumaya uğraşıyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
Lütfen toparlayınız. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Müftüoğlu'nun sorusuna 'da cevap ver
mek isterim. «Kullanılması» buyurdular. Muh
terem arkadaşlarım, «kullanılması», «başlaması* 
demek değildir. Bir hak, iktisaibedilmesi veya 
istimal edilmesi noktai nazarından tetkik edi
lir. Burada kullanılan kelime, aslında bir hak-
km istimali ile hukuk literatüründe anlaşılan 
şeyden başka hiçbir şey değildir. Anayasa ka
rnin vâzıına şu hallerde işçileri grev hakkına 
sahip, kılacaksınız, diyor. Bu, hakkın iktisabıdır. 
Bu hakkın kullanılması kanunla düzenlenir. 
Burada da grev hakkı kullanılıyor. Geciktir
me yetkisi grev hakkını ortadan kaldırmıyor, 
sâdece kullanılmasını geciktiriyor; yani kulla
nılmasını düzenliyor. Bunun da (Sayın Bakan
dan bu bakımdan ayrılacağım) grevin istisnala
rı ile zerre kadar alâkası yok. Bu, grev hak
kının, işçinin iktisabettiği grev hakkının kul
lanılmasının düzenlenmesi ile ilgili bir husus
tur. Amerika'da da zaten bu yetki başka tür
lü anlaşılmış değildir. . 

Şimdi, bendeniz bu mâruzâtımdan sonra 
zannediyorum ki, mevzuun mahiyetinin ister 
istemez bizi içine sürüklediği muğlaklıktan âza
mi derecede kurtulmak gayesi içinde ve Şûrayı 
Devlete karşı âzami itimadı gösterip ona mu
rakabesini yapabilmesi için, bütün imkânları 
tanıyacak, başka bir memlekette, demokratik 
hi'r memlekette, insan haklarına saygılı bir 
memlekette, sendikacılığın çok geliştiği bir 
memlekette, Amerika'da mevcudolan bir yetki
yi, hattâ Amerika'dan daha teminatlı bir su
rette getiriyoruz. Amerikan metninde beklenen 
bir grev.tâbiri vardır. Biz, şimdi getirdiğimiz 
değişiklik takririnde; beklenen grev halinde 
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bunun kullariılmıyacağunı, kullanılabilmesi için I 
ancak greve evvelemirde karar verilmiş olması 
gerektiğini, yani daha evvel karar verilmiş ol
duğuna göre 6 günlük müddet içinde ve bilfiil 
greve bağlanmışsa ondan sonra bu salâhiye
tin kullanılabileceğini söylüyoruz. Böylelikle 
hattâ Taft - Hartley Kanunundan da ileriye git
miş oluyoruz. Zannederim, bu şekil iş verenin 
de, işçinin de, milletin de menfaatlerini telif 
eden tek şekildir. İltifatınıza mazhar olacağı I 
ümidindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, madde -hak- I 
kındaki görüşmelerin yeterliğine dair önerge I 
gelmiştir. Ancak, içtüzüğün 85 nci maddesi I 
mucibince, son sözün milletvekilinin olması I 
hasebiyle Sayın Reşit Ülker'e sö>z veriyorum. I 
Daha sonra yeterlik önergesini oyunuza suna- I 
cağım. Buyurun. 

REŞÎT ÜLKER (istanbul). '— Çok muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Coşkun Kırca, esas I 
itibariyle işin prensiplerini vaz'etti. Yalnız, I 
bendeniz bir, iki umumi noktai nazarı ifade et- I 
mek istiyeceğim. I 

Bir defa tümünde de açıkladığım gibi, Tür- I 
kiye'ye kullanılması ve 'hak olarak kabulü ye- I 
ni olan bir müessese, bir kuruluş (getirilmekte- I 
dir, Elbete ki, isçi teşekkülleri, Türk-îş ve di- I 
ger işçi teşekküllerindeki arkadaşlarımız, bir I 
kanun çıkarken, kendileri bakımından en ileri I 
olan şekli istemekte tamaiyle haklıdırlar. Ama, I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi de, Türk Mille- I 
tinin bünyesine ııvgım bir kanun çıkarmakta I 
aynı derecede haklı bulunmaktadır. I 

Burada, «grev hakkı ortadan kaldırılıyor» te- I 
zine iltifat etmeve katiyen imkân yoktur. Grev I 
hakkı ortadan kaldırılmıyor; kamu yararına," mil- I 
letin menfaatine, bir süre için geciktiriyor; mâ- I 
n i olunmuyor. Ayrıca, Hükümetin grev hakkı- I 
m geciktirmesi kertesine gelmiş olması, bir iş I 
ihtilâfının, Türkiye çapında efkâfrı umumiye- I 
nin gözü önüne serilmiş olması demektir. Işçî- I 
lerle iş verenler haklarını savunurlarken, onu I 
öyle bir noktaya getirmiş oluyorlar ki, o nok- I 
tada Bakanlar Kurulu, icra yetkisini haiz ku- I 
rul toplanıyor ve bir karar veriyor. Doğrudan I 
doğruya da vermiyor bu kararı, memleketin I 
güvenliğini ve sağlığını bozacak nitelikte gö- I 
rürse durumun in'oeleaımesini Yüksek Hakem Ku- l 
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ruluna bildiriyor. Yüksek Hakem Kurulu, en 
geç 20 gün içinde durumu inceliyerek hazırlı-
yacağı raporu başkanlığa veriyor. Görülüyor 
ki, böyle Bakanlar Kurulunun gelişi ıgüzel bir 
tasarrufu ortada mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, ingiltere ve Ame
rika misali* manalı bir misaldir. Hürriyetlerin 
kaynağı ingiltere'dir, ingiltere'den Fransa'ya 
ve kara Avrupasma yayılmıştır. Bu müesseseler 
rin en olgunları, en kotarılmışları ingiltere'de 
bulunmaktadır. Bu bakımdan, ingiltere ıgibi b i t 
memlekette, arkadaşımın söylediği, 1920 tarihli 
Fevkalâde Haller Kanunu ve Amerika'da 1947 
tarihli Taft Hartley Kanununun olması ve \et 
iki memlekete, o memleketlerin anayasasına ay
kırı sayılmaması, bunun normal olarak nasıl 
ele alınabileceğini'bize göstermektedir. Biz, 
övle bir kerteye geldik ki, bunu 2, 3, 5 sene ev
veliyle mukayese edemeyiz. Türkiye'de her 
yandan hareket, her fiil kazai murakabeye ta
bidir. Bu Meclis, bundan bir süre evvel, Ziraat 
Bankası Umum Müdürlüğünün şu veya bu se
beple, yanlış içtihat, doğru içtihat,- ama, içtihat 
olarak* «ben şu teminat mektubunu ödemem» 
dediği zaman, Bakanlar Kurulundan kendisine, 
emir de verilmemiş, bankaya, «şen bunu yapa
caksın, yapmaya mecbursun, yapmazsan seni 
işinden ıgücünden ederim» denilmemiş olduğu' 
halde, kazai murakabeyi ve Meclis üstünlüğü
nü kabul ederek Bakanlar Kurulundan da ge
çirilmemiş, nihayet bir kanun getirilmiş, bura
da o kanunu, Millet Meclisi olarak üzerinde 
tartışma yapdıktan sonra kabul etmiş bulunu- • 
yoruz. Demek ki, bundan sonra bütün müesse
seler tam ve kâmil mânasiyle işliyecektir. Bu 
bakımdan, getirilen teklif tamamen yerinde
dir; tatbikatını görelim, eğer o tatbikatın için
de aksaklıklar olursa', onu da.başka Meclisler 
tamamlıyarak, kemale doğru götürür. 

Saylgılarımlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmele
rin yeterli görüldüğüne dair önengeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunun 21 nci maddesinin birinci bendi 

üzerindeki <görü§melerin yeterliğini arz ve tek-,. 
lif ederim. 

Tekirdağ 
'Turhan Kut 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

21 nci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 21 nci madde

sinin 1 nci fıkrasında Bakanlar Kuruluna, bek
lenen veya ilân edilmiş kanuni bir ıgrevi Önce 
32 tgün ve sonra da Yüksek Hakem Kurulunun 
bağlayıcı olmıyan mütalâasının alınması ile 60 
gün, yani toplam olarak 92 gün geciktirme yet
kisi tanınmaktadır. Yalnız, Amerika'da görülen 
buna benzer mevzuat ve tatbikat sendikacılık 
tarihinde bir gericilik 'örneği olarak tanınmak
tadır. Kanun, bu kötü örneği Türk mevzuatına 
da 'getirmekte büyük bir hataya düşmektedir. 

Bakanlar Kuruluna çok indî değerlendirme
lere dayanarak, grev hakkını kullanmayı im
kânsız hale getirme yetkisi tanımak, bu hak
kın temel ilkelerine ve amaçlarına aykırıdır. 
Her grev, iktisadi hayatta bâzı problemler ya
ratacaktır. Bu halckm kullanılmasını problem 
yaratmama şartına bağlamk, ıgrev hakkını is
tememek demektir. Bu bakımdan, Bakanlar 
(Kuruluna bir müdahale yetkisi tanımak Ana
yasa ilkelerine aykırıdır. Bu sebeple 21 nci 
maddenin 1 nci bendinin tasandan çıkarılma
sını teklif ediyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunulmasını 
dileriz. Savcılarımızla. 

Sakarya Kocaeli 
Musîihittin Oürer Hâldan Kısayol 

Erzurum Manisa 
Turhan Bilgin ^ Nuısret Köklü 

îstanbul îzmir 
îbrahim Abafe Muzaffer Döşemeci 

îzmir Zonguldak 
Saim Kaygan Fevzi Fırat 

Giresun Konya 
1. Etem Kıhçoğlu Faruk Süikan 

Zonguldak Zonguldak 
Ramiz Karakaşoğlu S. Tekin Müftüoğlu 

îstanbul Zonguldak 
t Hakkı Tekinri A. Fuat Ak 

: GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIBCA (îsta'nbul) — Milletlerarası Hür işçi 
Sendikaları Konfederasyonunun da prensip 
itibariyle kabul ettiği bir yetkinin Anayasaya 

aykırılığı iddia edilemiyeceği ve -bir zaruret 
olduğu için takrire katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Değişiklik önerfgesi reddedilmiştir. 

Diğer hir değişiklik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci maddenin 1 nci bendinin 1 nci fıkra

sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Arz olu-, 
nur. 

«1. Karar verilmiş veya başlamış olan ka
nuni bir grev veya lokavt, memleket sağlığını 
veya millî (güvenliği bozucu nitelikte ise, Ba
kanlar IKuralu, bu uyuşmazlıkta, ıgrev ve lo
kavtı bir kararname ile en çok otuz gün sürey
le (geciktirebilir. Geciktirme süresi, kararname
nin yayımı tarihinden iki gün sonra başlar. Ge
ciktirme karan otuz günden daha az bir süre 
için alınmışsa, hu süre avnı şekilde otuz güne 
kadar uzatılabilir; bu takdirde, kararnamenin 
yürürlüğe giriş tarihi yayımı tarihidir.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
îstanbul 

Coşkun Kırca 
BAŞKAN — Değişiklik önergesi üzerinde 

konuşacak? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Başka bir önerge var onu okutuyorum. Bu 
değişiklik önergesi de 21 nci maddenin, birinci 
bendinin üçüncü fıkrasını değiştirmektedir, 
buna gftre diğer fıkralar olduğu 'gibi kalmak
tadır. 

GEOtOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Birinci bendin son fık
rası hakkında da bir önerge vardır. 

BAŞKAN — Bu bend ile ilgili diğer takriri 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci maddenin 1 nci bendinin 3 ncü fık

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Arz olu
nur. 

«Bakanlar Kurulu, Yüksek Hakem Kurulu
nun mütalâasını inceledikten sonra, geciktirme 
süresini en çok altmış ıgün daha uzatabilir. Bu 
kotludaki kararnameler, yayımı tarihinde yü
rürlüğe ıgirer.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
îstanbul 

Coşkun Kırca 
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BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

21 nei maddenin her bendini ayrı ayrı oya 
sunacaktım. O yönden, şimdi 1 nci bentte vu
ku bulan değişiklik ile birlikte 21 nçi madde
nin 1 nci bendini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.... 21 nci maddenin 
1 nci bendi kabul edilen değişikliklerle birlik
te kabul edilmiştir. 

ıtkinci bende geçiyoruz. 
2. Danıştay, bu maddede söz konusu Ba

kanlar Kurulu karaları hakkındaki iptal dâ
valarına ilişkkı icranın tehiri taleplerini bir 
hafta içinde karara bağlar. 

BAŞKAN — 21 nci maddenin 2 nci bendi 
hakkında bir değişiklik önergesin yok. 2 nci 
bendi okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler.... 21 nci mad
denin 2 'nei bendi okunan şekliyle kabul edil
miştir. 

21 nci maddenin 3 ncü bendini okutuyorum* 
3. I nci bent gereğince çıkarılan gecik

tirme kararnamesinin yürürlüğe girmesinden 
başlıyarak altı iş günü içinde uyuşmazlık, Baş
bakan! ılsça Yüksek Uzlaştırma Kuruluna ha
vale edilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, Başbakanın ve
ya onun tarafından müşterek karaname ile 
tâyin edilecek bir bakanın başkanlığında, Yar
gıtay Birinci Başkanı, Danıştay Birinci Baş
kanı, Yargıtaym iş dâvalarına bakan daire
sinin başkam, 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, dş verenler adına tarafsız 
aracı, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ye Ticaret Borsaları Biriliği Yönetim Kuru
lunca seçilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, ^geciktirme sü
resinin sonuna kadar tavsiyelerini karara bağ
lar. Kurulv üye tamsayısının salt çoğunlulu-
nun oyu ile karar verir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulunun »kararı ta
raflarca kabul edilirse, 15 nci maddenin 5 nci 
fıkrası hükmü uygulanır. I 
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Taraflar, Yüksek Uzlaştırma Kur^lunpn 

kararları üzerinde anlaşmışlarsa, kurul bir •$.• 
tanak düzenliyerek durumu teşftit eder. $u 
tutanakla ilgili olarak 14 ve 16 nci maddeler 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 3 ncü bentle ilgili bir düzeltme * 
takriri var. Onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
21 nci maddenin 3 ncü bendinin 5 nci fıkra

sının 2 nci satırındaki «kararları» kelimesi 
«kararı» olarak düzeltilecektir. Arz olunur.l 

Geçici Komisyon Sözcümü 
İstanbul 

Öoşkun Kırca 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kaljul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bu düzeltme ile birlikte, 21 nci maddenin 
üçüncü bendini okunan şekliyle toyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul1' etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dördüncü bende geçiyoruz. 
4. Geciktirme süresinin sona erdiği tarîh-

•te taraflar uzlaşamamışlar veya uyuşmazlığı 
özel tahkime havale etmek hususunda antyşa-
mamışlarsa greve veya lokavta karar vermek
te serbesttirler. Yüksek Uzlaştırma Kurjüu, 
bu halde de çalışmalarına devam eder. 

BAŞKAN — Dördüncü bendi okunan şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci bende geçiyoruz. 
'5. Geciktirme süresi içinde, aynı uyuş

mazlık için grev ve lokavt yasağı eşit olarak 
uygulanır. 

BAŞKAN — 21 nci maddenin beşinci bendi
ni 'okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

21 nci maddeyi yapılan değişiklikler ve; dü
zeltmelerle birlikte, tüm olarak oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, daha evvel komisyon tarafından geri 
alınmış bulunan 17 ve 18 nci maddelerin oylan
masına geçiyoruz. 

Komisyon tarafından geri alınıp, düzeltil
miş şeklini okutuyorum. 
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, Yüksek.Başkanlığa 

17. »c/i madde aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir;,arz olu/nur ; : 

«iMadde 17. — İşçilerin, topluca çalışmamak 
suretiyle, bir iş. kolu veya.iş yerinde faaliyeti 
durdurmak veya işin niteliğine göre önemli öl
çüde aksatmak amaciyle aralarında anlaşmaları 
üzerine veyahut bir teşekküllün aynı amaçla 
topluca !'çahşmamaları için verdiği bir karara 
ıtyarak işi "bırakmalarına grev denilir. 

îş^ilerin i§ verenlerle olan münasebetlerinde 
iktisâdi ve sosyal burumlarını korumak veya 
düzeltmek amaciyle ve bu kanundaki şart, usul, 
şekil ve sürelere uygun olarak yapılan greve, 
kanuni grev; bu amacın dışında ve bu kanun
daki şart, usul, şekil ve sürelere uyulmaksızın 
yapılan greve, kanun dışı grev denilir.» 

Geçici Ko'mlsyon $özeüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

(BAŞKAN — Komisyon tarafından 17 nci 
madde bu şekilde düzenlenmiştir. Madde üze
rinde söz istiy en var mı 7 Yok. 

Maddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabu,İ. edenler... Etmliy enler... Kabul edilmiş-

18 nci madde de komisyondan geni gelmiş
tir. Okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
18 nci madde aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir; arz olunur. 
«Madde 18; — Bir iş kolunda.veya iş yerin

de faaliyetin büsbütün durmasına sebebolacak 
tarzda, iş veren veya iş veren vekili tarafın
dan kendi teşebbüsüyle veya bir teşekkülün 
verdiği bir karara uyarak işçilerin topluca 
işten uzaklaştırılmasına lokavt denilir. 

İş verenlerin işçilerle olan münasebetlerin
de iktisadi ve sosyal durumlarını korumak ve
ya düzeltmek amaciyle ve 'bu kanundaki şart, 
usul, şekil vo sürelere uygun olarak yapılan 
lokavta, kanuni lokavt, bu amacın dışında ve 
bu, kanundaki şart, ..usul, şekil ve sürelere uyul
maksızın yapılan lokavta kanun dışı lokavt de
nilir.,» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 
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BAŞKAN — 18 nci madde, bu birleşimde 

daha önce geri. alınmıştı. Şimdi, bu şekilde dü
zenlenmiştir. Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Olmadığına göre, 18 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
18 nci madde okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

22 nci maddeye geçiyoruz. 22 nci maddeyi 
okutuyorum. 

Grev oylaması 
MADDE 22. — Kanuni bir grevin belli bir 

iş yerinde uygulanabilmesi için oylama yapıl
masını o iş yerinde çalışan işçilerin üçte ibiri, 
23 ncü maddenin 8 ncü bendinde söz konusu 
ilânın o iş yerinde yapılmasından başlıyarak 
altı iş günü içinde, yazılı olarak isterse, o iş 
yerinde ,grev oylaması yapılır. 

Grev oylamasında söz konusu iş yerinde 
çalışan işçilerin salt çoğunluğu grevin o iş ye
rinde uygulanmamasına karar verirse, o iş ye-
rindo 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 başlıyarak üç iş günü 
içinde mahallin iş dâvalarına bakan hâkime 
yapılır. Bu itirazlar üç iş günü içinde kesin 
olarak kaarar bağlanır. s 

Grev oylamasının sonucu dört nüsha ola
rak düzenlenecek bir tutanakla gösterilir. Bu 
tutanağın bir nüshası iş verene, bir nüshası 
greve karar vermiş olan işçi teşekkülüne, 'bir 
nüshası bölge çalışma müdürlüğüne gönderi
lir; dördüncü nüshası da mülki amirlikte sak
lanıl*. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz 
istiyen... Buyuran sayın Şen. 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır.) — Muh
terem arkadaşlar; biz, bu maddenin tasarıdan 
çıkarılmasını 'teklif edeceğiz. Çünkü, iradenin ' 
tezahürü ve mesuliyet esası bakımından, bu 
maddede iki görüş hakim olmaktadır. Bu ka
nundaki son maddelerde, yani, cöza bölümün
de sendika idarecilerinin kanunsuz grevlerden 
ötürü tecrim edilmesi fiili derpiş edilmiştir. 
Halbuki, burada grev oylaması haliyle, işçi
lerin 1/8 nün talebiyle bir grev oylamasına 
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gidilmesi ve kurar alınması meselesi)ortaya çık
maktadır. Kanunsuz bir grevden dolayı işçi
nin bizatihi teorimi cihetine gidilmesi, her hal
de yerinde olmıyacaktır. Bu bakımdan, kanaa-
tımızca, eğer bu madde kalacaksa, sendika ida
recilerinin, yani sendika idare heyetinin greve 
karar verme yetkisini tanımak icabetmektedir. 
O zaman oylamaya zaten lüzum kalmaz. 

Gelelim ikinci Ihususa; eğer, grev kararı 
karşısında işçilerin çoğunluğu bu grevi tasvip-
etmiyorlarsa, o zaman bir oylamaya gidilmesi 
düşünüielbilir ki, o şekilde yeni bir formülle bu 
maddeyi tedvin etmek lâzımdır. Burada zaten 
ikinci bir fıkra olarak vardır; «grev oylama
sında söz 'konusu iş yerinde çalışan işçilerin 
salt çoğunluğu, grevin o iş yerinde uygulanma
masına karar verilse, o iş yerinde grev uygulan
maz.» denilmektedir. Yani, bir nevi itiraz ola
rak, işçilerin bu halde oylamaya gitmesini dü
şünüyoruz. Bu bakımdan, bu maddenin ya tek
lif imizdeki gibi 'tamamen 'kalkması, yahut da 
karar verme meselesinde sendika idare heyet
lerine yetki tanınmasının maddeye yerleştiril
mesi gerekir. Bunu komisyondan rica ediyo
ruz. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Bir değişiklik önergeniz var 
mı sayın Şen? 

Bu madde üzerinde »başika söz istiyen? Yok. 
Buyurunuz komisyon. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlar, 
sayın Alp Doğan Şen arkadaşımızın maksadını 
pek iyi kavrıyamadım. Kendileri, ya bu madde 
kalksın veyahut sendika idare heyetlerine ka
rar verme yetkisi tanınsın, buyurdular. 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Bir iti
raz olursa, oylansın. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Yani sendika idare he
yeti karar versin, ama, sendika idare heyetinin 
kararma karşı bir itiraz olursa, bu oylansın. 
diyorsunuz. Şimdi iyice anladım. Yalnız, teklif 
edilen sistemin, mahiyet itibariyle derpiş etti-
ğiiiniz hususdan pek farkı yok, sayın Alp Do
ğan Şen filhakika bu kanuna göre grev ilân 
etmeye yetkili olan bir işçi sendikası veya fe
derasyonunun grev ilânına yetkili organı han
gisi ise (ki, ekseri şıklarda sendika veya fede
rasyon idare heyetidir;) bu idare heyeti greve 
karar verecektir. Bu grev kararı aslında, Ikai-
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detan, kapsadığı iş yerlerinde uygulanır. İşte, 
bir takım istisnai hallerde aslında kaideten 
o iş yerinde uygulanması gereken sendika veya 
federasyonun yetkili oı ganinin aldığı grev ka
rarma karşı, işçilerin muayyen bir kısmından 
muayyen sayıda gelecek itiraz üzerine oylama 
yapılmaktadır. Zaten sistem budur. O halde 
sayın Alp Doğan Şen arkadaşımla prensip iti
bariyle mutabıkız dernektir. 

Şimdi, buna niçin zaruret görülmüştür? 
Hükümet tasarısının 21 nci maddesinde de bir 
oylama bahis tkonusudur. Yalnız, bu oylarına bi
zim anladığımız, umumiyetle tatbikatın ve 
doktrinin anladığı mânada grev oylaması de
ğildir. Tasarının 21 nci maddesinde yer alan 
oylama, aslında bir iş yerinde işçilerin çoğunlu
ğu kendi üyesi olmıyan sendikanın o iş yerinde 
toplu ig sözleşmesi yapmaya yetkili kılınabil
mesi için, kendi üyelerine, orada, o iş yerinde 
çalışan veya sendikanın üyesi olmıyan işçilerin 
oylama yoliyle rıza beyanı suretiyle katılma
larını temin eden (bir sistemden ibarettir. Hal
buki, komisyonun metnindeki oylama tamamiy-
le tatbikatta ve doktrindeki grev oylamasının 
ta kendisidir. 

Kanunun tümü üzerindeki müzakereler 
sırasında bu (konudan [bahsetmek fırsatını bul
muştum. Kısaca belirtmek isterim ki, demokra
tik nizamda her hakkın kullanılması ikna yo
liyle mümkündür. Bizim grev anlayışımız, bîr 
sendika veya federasyon idare heyetinin karar 
alması üzerine, bu kararı bir iş yerinde, eğer o 
iş yerindeki salt çoğunluk greve gitmek istemi
yorsa, o grevin uygulanmasını kolaylaştırıcı 
kanuni tedbirler alınması mahiyetinde değildir. 
Demokratik rejimde ister siyasi, ister sosyal 
hakların kullanılmasında bu hakların kullanıl
ması bakımından kütlelere rehberlik edecek 
olan insanlar, bu hakları bilfiil kullanacak 
olan ve kendi yararlarına kullanılması için ih
das edilmiş olan kütleleri evvelemirde ikna et
mek mecburiyetindedirler. İknaya dayanmıyan 
hiçbir sistem demokratik rejimde makbul te
lâkki edilemez. Burada sadece umumi müzake
reler sırasında tercümesini zabıtlara intikal et
tirdiğim meşhur Fransız iş Hukuku Profesör
leri Jean Rivero ve Jean Savatier'in iş Hukuku 
adlı 1960 ta çıkan kitaplarının 194 ve 195 nci 
sayfalarında yer alan aynı hususları tekrar et
mekle yetineceğim. 

- 4 9 1 -
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hakkının kullanılmasına klâsik demokrasinin te
mel vasıflarından birisi olan çoğunluk prensi
bini getirmek maksadı ile ihdas edilmiş bir mü
essese olduğu söylenmektedir. Bu müessese sa
yesinde birtakım müessir ve hareketli azınlık
ların, iş yerlerinde çoğunluklara kendi iradele
rini zorla kabul ettirmek yoluna gitmelerinin 
önlenmekte olduğu ve böylelikle anarşik ve si
yasi maksatlı grevlere son verilmesi için önemli 
bir adım atıldığı ve nihayet bu suretle grev 
hakkının kullanılmasında çoğunluğun iradesi
nin hâkim kılındığı açıkça belirtilmektedir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, Sayın Kırca. 

GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Grev oylamasının bu şe
kilde tanziminden sonra greve iştirak bakımın
dan durumun ne şekilde tanzim edileceği dok
trinde münakaşa edilen bir konu ise de, bugüne 
kadar grev oylaması müessesesinin sadece bu 
kadarlık tanzimiyle yetinilmekte ve bunun dı
şında grev hukukunun klâsik neticeleri bakı
mından yeni bir tedbire mevzuatta ve tatbikatta 
raslanmamaktadır. 

BAŞKAN 
rum : 

-'Değişiklik önergesini okutuyo-

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 22 nci maddesi 

sendika üyesi olmıyan işçilerin de önayak ola
cağı ve katılacağı bir grev oylamasına imkân 
vermektedir. Madde hem prensipler, hem de 
tatbikat bakımından önemli mahzurlar doğura
caktır. 

Bu sebeple tasarıdaki 22 nci maddenin kal
dırılmasını teklif ediyoruz. 
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Gereğinin yapılması 

leriz. Saygılarımızla. 
İzmir 

Ali Naili Erdem 
Kocaeli 

Hâldan Kısayol 
İstanbul 

İbrahim Abak 
İzmir 

Saim Kaygan 
Zonguldak 

Ramiz Karakaşoğlu 
Giresun 

1. Eteni Kılıçoğlu 

için oya sunulmasını di-

Erzurum 
Turhan Bilgin 

Manisa 
Nusret Köklü 

İzmir 
Muzaffer Döşemeci 

Sakarya 
Muslihittin Gürer 

Konya 
Faruk Sükan 

Zonguldak 
Fevzi Fırat 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Komisyon olarak katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
22 nci maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı 

«üç iş» gününün «dört iş» günü olarak değişti
rilmesini arz ederim. 

Kırşehir 
Halil özmen 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, daha ev

vel Yüce Meclisçe alman bir karar gereğince 
saat 19 a kadar çalışmamız devam edecekti. Bi

naenaleyh, saat 19 u geçmiş bulunduğuna göre, 
26 Nisan 1963 Cuma günü saat 14 te toplanıl
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,13 

SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

1. — Mücahide Yüzbaşı Ayşe Toker'in, Mec
lisin 43 ncü açılış yıldönümünün Meclise, millete 

hayırlı ve Atatürk'ün ruhunun şadolmasmı dili-
yen telgrafı 
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A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKÎNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
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 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

3. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlanmn 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 hamura 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 Rızâ Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe 
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

8. — İsparta Milletvekili- Ali İhsan Balım'-
m, 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 Zekâi 
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
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım 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, Milli 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 »özlü 
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 
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çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın- I 
dan sözlü sorusu (6/514) 

16. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
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'nın, 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
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 (6/5201) 

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

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 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 Gen
elge 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 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar 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) j 

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 nci 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. (6/630) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nur ve ve M. D. O cuların 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/531) 

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'-
nın, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne zaman 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. '— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfi ve huzur hozan 
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 ajîşlerjnç giy*» 



_ â -
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

36. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün-
dar'm, 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. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini t ye zabıt kâtiplerine daiı 
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'in 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 Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına 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, İmar ve İskân 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, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

51. — Ay4ın 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'nın, 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 İskân, 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'm, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

59. — Bursa Milletvekili gadrettin Çanga'-
mn, gece öğrenimi yapan meslekî ve teknik 
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'nm, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve îçişleri 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 
Çilesizin, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü-

4 — 
I nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 

(6/567) 
65. —- Siirt Milletvekili Cevdet Âydın'ın, 

Sason İlçesi G. 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 îçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

68. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
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 önerin, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak 
mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olma
dığına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/573) 

70. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu - Cide 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-

I mış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğü-



ne dair tmar ve iskân Bakanından sözlü so
rusu, (6/576) 

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

74. — Ordu Milletvekili Yusuf izzettin Ağa-
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırlan 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 içişleri ve tmar ve iskân 
Bakanlanndan sözlü sorusu (6/579) 

75. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, meteoroloji 
sahasında yetişmiş mühendis veya yüksek mü
hendis istihdam edilip edilmediğine ve teknik 
eleman yetiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/580) 

76. — istanbul Milletvekili Muhiddin Gü
venin Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair imar 
ve Iskan Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

77. — istanbul Milletvekili Vahyi özarar'm, 
istanbul'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 imar ve 
iskân, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlanndan 
sözlü sorusu (6/582) 

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

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

80. —Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminuı ihtiyaca yeter olup 

olmadığına dair, tmar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

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

82. — Balıkesir Milletvekili Celâlettin Uzeır'-
in, tanmsal plânlamaya yarar .bir harita veya 
rapor bulunup bulunmadığına ve 5 yıllık plâua 
göre tanma ayrılan ödeneğin hangi ölçülere gö
re tarımsal çalışmaya yatmlacağına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/587) 

83. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşlann geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

84. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

85. -T izmir Milletvekili Mustafa.Uyar'ıin, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen ev
lerinin hangi tarihte ve ne maksatla yapıldığı
na ve halen bu evlerde oturanlara dair tmar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/590) 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN tŞLER 
X I . — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem ve 

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

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

X 3. — Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım ver
gi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasansı 
ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlan rapör-
lan (1/201) (S. Sayısı : 122) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasansı ve Ticaret ve Plân komis-
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yonİarı raporları (1/345) (S. Sayısı : 124) [Da- ı 
ğıtma tarihi : 1 . 4 .1903] 

5. — 97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmet
lerini Millî Eğitim 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 ÎVEDİLÎK KARARI 

VERİLEN tŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Tokat Milletvelali Ali Dizman'ın, Ka

nunu Medeninin sureti meriyet ve şekli 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. — istanbul 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 neti 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 
içel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 22 arkada
şının, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra görevle
rinden uzaklaştırılan memurlar hakkında ka
nun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları. (2/34, 2/309) (S. Sayısı : 137) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1963] 

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- I 
meşine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis- [ 
yonu raporları. (M. Meclisi 4/3, 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 tasansına dair C. Senatosunca 

yapılan değişiklik hakkında 0. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Tanm Komisyonu raporu 
(1/250) (S. Sayısı : 265 e ek) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

6. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Ka
nununa ek kanun tasansına dair Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314 e 
ek) [Dağıtma tarihi : 15.4.1963] 

7. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ye 92 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifinin C. Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenmiyen metni hakkın
da Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 2/77, C. Senatosu 2/8) (S. 
Sayısı : 8 e 4 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 
1963] 

8. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 33 ncü mad
desi sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Millî Savunmıa Komisyonu raporu, 
(2/435) (S. Sayısı : 147) [Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1963] 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

X I . — istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak-
lannda 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 içişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonlan ra-
porlan (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

X 2. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlannm tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 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 sa
yılı 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. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı 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 İstiklâl 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 ,10 .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 madensinin % nci fıkrasının yürürlükten 

kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
îskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Damıtma 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 raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 14. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine 
dair Bakanlar Kurulu kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma tarihi : 
17 .12 .1962] 

15. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
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 ncü 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 raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

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

18. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (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 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (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 : 31.12.1962] 

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 All-
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 Zazaoğhı 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 İnayet'-
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. — İstanbul 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, Zebra
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

26. — Yıldızeli ilçesinin Kaim 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 tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [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. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri 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. — lstanbul_ 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 kanun 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'nın 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 Alioğlıı, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl-
maz'ın 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 raporları (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. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve imar ve İskân, 
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 İsmail ve 
Elif oğlu 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'ın 
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 tezke
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 Saf iy a'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 Zambakh 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) m ölüm cezasına 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 
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S ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
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 İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

47. — Âmme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/286) 
(S. Sayısı : 112) [Dağıtma tarihi : 2 1 . 2 .1963] 

48. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, 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 : 117) [Dağıtma tarihi: 
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 raporlan. (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 raporlan. (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 içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

03. — istanbul 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. Sayısı : 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 Andlaşmanm 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 isviçre Konfederasyonu arasında Ti
cari mübadelelere ve tediyelerin tanzimine mü-
taallik Anlaşma» mn 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 : 136) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

59. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş-
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rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
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 
ncı ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Sağlık ve Sos
yal Yardım komisyonları raporları (1/353, 
2/457) (S. Sayısı : 140) [Dağıtma tarihi : 
13 .4 .1963] 

61. — Türk Eczacıdan Birliği Kanununun 31 
ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/358) (S. Sa
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] ' 

X 63. — Haşhaşın ekimi ile afyonun istih
sal, milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve isti
malini tahdit ve tanzimine dair Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/403) 
(S. Sayısı : 144) [Dağıtma tarihi : 16.4.1963] 

64. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mahmut Ali-
canoğlu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere emekli
lik ve özlük haklarının tanınmasına dair ve 
Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 15 arkadaşının, 
3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye ve 
Plân Komisyonları raporlan (2/26, 2/83, 2/87) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi : 17.4.1963] 

65. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Dağıtma tarihi : 17 .4.1963] 
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(Millet Meclisi Birleşim :77) 




