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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

'istanbul' Milletvekili Beşit Ülker, sayın üye-
ılerin muntazaman Meclise devamı için Başkan
lık Divanının, İçtüzüğün emrettiği vazifeyi ye
rine getirmesini istiyen gündem dışı demeçte 
bulundu. 

,Başkanvekili Nurettin Ok, Başkanlık Diva
nının sayın üyelerin devamını çok yakından 
kontrol etmekte olduğunu ve İçtüzük hükümle
rinin tatbiki hususunda kararlı bulunduğunu 
bildirdi. 

. * 
Tümgeneral Arno. H. Luehman, Millî Haki-

oıiyet Bayramının 43 neü yıldönümü münase
betiyle, şahsı ve 6 ncı Müttefik Taktik Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı subay ve erlerinin bü
tün Millet Meclisi mensuplarına - ve temsil et-

Itikleri Türk Milletine en iyi temenni ve teb
riklerini sunan mesajı okundu, bilgi edinildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına, okunan Başkan
lık tezkeresindeki sürelerle, izin verilımesi ka
bul edildi. 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt ka
nun tasarısının 17 nei maddesinden 22 nei 
maddesine kadar kabul olundu. 

26 . 4 . 1963 Cuma günü saat 14 de topla
nılmak üzere Birleşime »on verildi. 

iBaşkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Ağrı 

Rıza Polat 

Balıkesir 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yar

gılama usulleri hakkındaki kanuna ilişik -(1) 
sayılı cetvele bir 'kadro eklenmesine dair kanun 
tasarısı (1/446) (Adalet ve Plân komisyonları
na) 

2. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 Nisan 1954 ta
rihli Ticaret Andlaşmasına ek Protokol» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak-
ikında kanun tasarısı (1/441) (Dışişleri ve Ti
caret komisyonlarına) 

Teklifler 
3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu

cip Ataklı ve 9 arkadaşının, Erkek Teknik 
Yüksek öğretmen Okulu kuruluş kanunu tekli
fi (2/481) (Millî Eğitim ve Plân komisyonları
na) » 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tuoeli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifi (2/482) (Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

5. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Ti
caret Bakanlığı teşkilâtı ve vazifelerine dair 
4442 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin tadiline 
ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/483) (Ticaret ve Plân komis
yonlarına) 

6. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nei maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/484) (Millî Savunma Komis
yonuna) 

7. — Sivas Milletvekili Sebati Hastaoğlu'-
nun, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na bir madde eklenmesi hakkında kanun tekli
fi (1/485) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 
8. — Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe yılı 

Kesihesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/558) (Sayıştay Komisyonuna) 

9.. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi (3|/559) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

10. — Havza ilçesinin, ıÇakıralan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmet "oğlu, MevKide'den doğma, 1 . 1 , 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı 1nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/560) (Adalet Komisyonuna) 

Raporlar 
11. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1955 yılı 

anütedavil sermaye hesaplarına mütaallik bilân-
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ço ile murakıp raporlarının gönderildiğine dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Türk Tütün Limited 
Şirketinin 1955 yılı bilançosu ile murakıp ra
porunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezke
resi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 1955 'bütçe
ydi Kesinılıesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1955 malî yılı Ke-
sinhesup kanunu, tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/98, 3/99, 3/103, 1/49) (Gündeme) 
(S, Sayısı : 149) 
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12. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1956 yılı 

mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik bilan
ço 'ile murakıp raporlarının sunulduğuna dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Tekel Genel Müdür
lüğünün 1956 malî yılı Kesinhesabına ait uy
gunluk 'bildiriminin «umulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlü
ğünün 1956 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı, ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/111, 
3/469, 1/56) (GKindeme) (S. Sayısı : 150) 

B Î M H C İ O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanyekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Rıza Polat (Agn) . 

BALKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı) 
J i AŞK AN — Kâfi çoğunluğumuz vardır, mu

za kerelere başlıyoruz. 
CELİ.L SUNGUR (Yozgat) — Gündem dışı 

KÖZ istiyorum Reis bey... 
BAŞKAN — Sayın •arkadaşlarım; sayın dört 

üye arkadaşımız yazı ile gündem dışı söz tale-
ibetmiş bulunmaktadırlar. Takdir edersiniz ki, bu 
dört arkadaşımın hepsine birden söz verebil
mem mümkün değildir. Bu yönden bendenizi 
mazur görsünler; bu Birleşimde bu şartlar al
tında gündem dışı söz vermem mümkün olamı-
yacaktur. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Huşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, 
milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve istimali
ni tahdit ve tanzimine dair Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısı. ve Geçici Komisyon raporu (l/403)-(S. Sa
yısı: 144) (1) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanının, müs
taceliyet arz ettiği beyan olunan bir kanun tek-

(1) * 144 S. say Mı basmayazı tutanağın sonun-
detdir. 

lifinin bu Birleşimde görüşülme talebi mevcut
tur. Ancak Yüce Heyetlimiz bugünkü Birleşim
de münhasıran ve müstemirren Grev ve Lokavt 
Kanununun müzakeresi hakkında daha evvel 
karar vermiş bulunmakta idi. Şimdi bu talebi 
okuıtacağıım; eğer Yüce Heyetiniz bugün bu ka
nunun müzakeresine izin verirse, kanunun ımü-
zakeresane ıgeçeceğiz. Yok, Yüce Heyetiniz bu 
kanunun görüşülmesine lüzum yoktur, Grev ve 
Lokavt Kanununun müzakeresine devanı edelim 
derse, kanunu görüşmliye imkân bulaımıyacağız, 

Okutuyorum efendim, 
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Millet Meclisi Yüksek Başjkanılığına 

Haşhaş ekimi ile afyon istihsal, «milletlera
rası ticaret, toptan ticaret ve istimalinin tah
dit Ve tanzimine daliır olan Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısı ve geçici komisyon raporu Yüksek Mec-
îdısin gündemindedir. 

Balen Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde • 
405 ton civarında afyon mevcuttur. Her yıl 
geçtikçe bu stok artmaktadır. Yüksek Meclisin 
tetkik ve tasviplerine arz o'lunan kanun tasarısı 
Ikabul buyurulup mevzubahis Protokol Hükü
metçe tasdik edilinciye ıkadar bu afyonlarımı
zı Amerika'ya veya diğer pazarlara satmamız 
mümkün olamıyacaktır. 

Bahis ıkonusu kanun tasarısının arz «ittiği 
ehemmiyet ve müstaceıliyeıtin dikkaıbe alınarak 
halen görüşülmekte olan (Toplu Sözleşme Grev 
ve Lokavt kanun tasarısı) nın müaafeeresi sı
rasında bir kaç dakikalık müddetin mezkûr 
tasarıya hasredilmesine ve öncelik v:e ive>dil;iık-
'le görüşülmesi husununa delâlet ve ımüsaaideıle-
rdnizi saygı ile rica ederim. 

Ticaret Balkanı 
• ' Muhlis Ete 

BAŞKAN — Şimdi, bu talep daha evvel Yü
ce Heyetiniz tarafından abnnftş bulunan ve bu 
Birleşimde münhasıran Grev Kanununun görü
şülmesi hususunda verilmiş :buluınan kararı de
ğiştirme talebidir. >Bu kanunun bu Birleşimde 
görüşülmesi hususunu oyunuza sunacağım... 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Usul hakkımda söz istiyorum. 

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

— Muhterem arkadaşlarım; teklif edilen kanu
nun ehemmiyetini bendeniz de müdrikim. Yal
nız, Muhterem Meclisin çalışması İçtüzük hü
kümlerine bağlıdır. İçtüzük, gelen tasarıların 
olarak ortaya koymuştur. Bunlar, ivedilik ve 
ne gibi bir usul tahtında görüşüleceğini sarih 
öncelik ^kayıtlarıdır. Halen huzurunuzda önce
likle görüşülmesi lâzımgelen bir kanun tasarısı
nın yarısına kadar gelmiş bulunmaktayız. Sayın 
Vekilin teklifi de aynı mahiyettedir ve ivedilik 
ve önceliği teklif eden bir hüküm taşımaktadır. 
Şimdi bu takrir hakkında öncelik ve ivedilik 
kararı verirsek; yüksek malûmunuz olduğu üze
re, öncelikle görüşülmesi kabul edilen tasarılar 
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bir sıra tahtında görüşülmektedir, öncelikle gö
rüşülmesine daha evvel karar verilmiş bir mev
zu varken, ikinci bir tasarının Önceliği kabul 
edilir ve o öncekinin Önüne geçerse, bu önceli
ğin önceliği olur ki, kanaatimce usule aykırı
dır. Fakat tasarının ehemmiyeti de aşikârdır. 
Zararı yok bu kanunu bitirelim, icabederse ya
rın tekrar toplanalım, o kanunu da o şekilde çı
karalım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Müftüoğlu'nun, usul me
selesi yönünden haddizatında hakkı vardır. 
Ancak, Yüksek Heyetiniz, her zaman gündeme 
hâkim bulunduğundan bu kanunun müzakeresi 
hususunda kurar yermeye yetkilidir. 

Biraz evvel burada arz ettiğim gibi, Yüksek 
Heyetiniz daha evvel bugün münhasıran Grev 
Kanunumun görüşülmesini kabul etmişti. An
cak yine bir karar ile1 bundan rücu ederek bu 
kanunun öncelik ve ivedilikle, bütün kanunlara 
takdimen müzakeresi hususunda bir karar vere
bilmek yetkisini haizdir. Bu yönden, kanunun 
bu Birleşimde görüşülmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanunun bu 
Birleşimde görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Kanunun öncelikle görüşülmesi teklif edil
mektedir. öncelikle görüşülmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
(«Dağıtılmadı ki.» sesleri.) 
Daha evvelden dağıtılmıştı efendim. Çok ev

vel dağıtılmıştı. > 

Sayın Bakan, konuşmak mı istiyorsunuz ? 
Buyurun. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka
ra) — Muhterem arkadaşlarım; hepinize teşek
kür ederim. Meselenin müstaceliyetine sebep; 
elimizdeki afyonlara bugünlerde müşteri çık
mış olması ve bir an evvel tasfiye edilmesidir. 
Bir maddelik ve dolayısiyle 3 maddelik olan 
bir kanun tasarısıdır; komisyonumuz da itti
fakla karar vermiştir. Okunmasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde görüş
mek istiyen olmadığına göre maddelere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Çabul edilmiştir. 
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İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo

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

Haşhaşın ekimi ile Afyonun istihsal, Milletlera
rası ticaret, toptan ticaret ve istimalinin tahdit 
ve tanzimine dair Protokolün onaylanmasının 

uygun bulunduğu hakkında Kanun 

MADDE 1. — Haşhaşın ekimi ile Afyonun 
istihsal, miletlerarası ticaret, toptan ticaret ve 
istimalinin tahdit ve tanzimine dair 23 Haziran 
1953 tarihinde New -• York'ta imzalanan ilişik 
Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Olmadığına göre 1 nci maddeyi oya sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -»- Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte söx 
istiyen?... Yok. Olmadığına göre kanunun tümü
nü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân Komisyon)! 
raporları. (1/273) (S. Sayısı : 132) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısı üzerindeki 
müzakerelere devam ediyoruz. Geçen Birleşimde 
23 ncü maddeye kadar gelmiştik. Şimdi 23 ncü 
maddeyi okutuyorum. 

Grev ve lokavtın başlaması 
MADDE 23. — 1. 15 nci madde veya 19 

ncu maddenin 3 ncü bendinin 3 ncü fıkrası ve- j 
yahut 21 nci madde gereğince uzlaşmaya varıla-
madığmı gösteren tutanağı alan greve karar ' 
vermeye yetkili işçi sendikası veya federasyonu, I 
greve başvurma kararında ise, bu kararını, tu
tanak tarihinden başlıyarak altı iş günü içinde 
karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

(1) 132 S. Sayılı basmayazı 17 . i . 1963 ta
rihli 74 ncü Birleşim tutanağı sonundarhr. 
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1 nci fıkrada söz konusu bildiri tarihinden 

başlıyarak altı iş günü geçmedikçe, grev kararı 
yürürlüğe giremez. 

Tutanak tarihinden başlıyarak altı iş günü 
içinde gereken bildiride bulunulmadığı takdir
de, grev yapılamaz. 

2. 1 nci bendin 1 nci fıkrasında zikredilen 
• maddeler hükümleri gereğince uzlaşmaya varı-

lamadığım gösteren ^tutanağı alan lokavta karar 
vermeye yetkili iş veren veya iş veren vekili ve
yahut iş veren sendikası veya federasyonu, lo
kavta başvurma kararında ise bu kararını, tuta
nak tarihinden başlıyarak altı iş günü içinde 
karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

Bildiri tarihinden başlıyarak altı iş günü geç
medikçe, lokavt kararı yürürlüğe giremez. 

Tutanak tarihinden başlıyarak altı iş günü 
içinde gereken bildiride bulunulmadığı takdirde, 
lokavt yapılamaz. 

3. Grev veya lokavt kararının yukardaki 
bentler gereğince karşı tarafa bildirilmesi gere
ken süre içinde, bu karar, bölge çalışma müdür
lüğüne de yazı ile bildirilir ve grev veya lokav
tın kapsamına giren iş yerlerinde uygun şekilde 
yazı ile ilân edilir. Grev veya lokavta bir iş ko
lunda karar verilmesi halinde, söz konusu bildiri 
Çalışma Bakanlığına yapılır. 

BAŞKAN — 23 ncü maddeyi okutmuş bulun
maktayız. Sayın arkadaşlarım, İçtüzüğün 108 
nci maddesine göre* müsaade buyurursanız bu 
madde de, mütaaddit bentler ve fıkralardan iba
ret olduğuna göre, bunun müzakere ve oylama
sını bent bent yapalım. 

Şimdi, 23 ncü maddenin 1 nci bendi üzerin
de söz istiyen var mı?.. Olmadığına göre 1 nci 
bendi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. • 

23 ncü maddenin 2 nci bendi üzerinde söz is
tiyen var mı?. Söz istiyen yok, değişiklik öner
gesi de yok. 2 nci bendi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... 23 ncü maddenin 
2 nci bendi kabul edilmiştir. 

23 ncü maddenin 3 ncü bendi üzerinde söz is
tiyen var mı?. Söz istiyen yok, değişiklik öner
gesi de yok. 3 ncü bendi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... 23 ncü maddenin 
3 ncü bendi kabul edilmiştir. 

23 ncü maddenin tümünü oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... 23 ncü mad
denin tümü kabul edilmiştir. 
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Grev ve lokavt halinde iş yerinden ayrılma 

zorunluğu 
MADDE 24. — Bir iş yerinde grev veya lo

kavtın uygulanmaya başlanması ile birlikte, 
işçiler, iş yerinden ayrılmak zorundadırlar. An
cak, greve katılmıyan veya katılmaktan vazge
çen işçileri çalıştırıp çalıştırmamakta iş veren 
serbesttir. 

Grev sonucunda bir toplu iş sözleşmesi yapıl
dığı takdirde, bu sözleşmede aksine bir hüküm 
yoksa, söz konusu sözleşme 1 nci fıkrada zikri 
geçen işçilerden iş yerinde çalışmış olanlara uy
gulanmaz. 25 nci madde gereğince greve katıla-
mıyacak olan işçilerin hakları ile toplu iş sözleş
mesinin teşmil edilmesi hali saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Bu madde ile ilgili değişiklik önergesi 
de olmadığına göre, maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kiibul edenler... Btmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Grev veya loka-vta katılamıyacak işçiler 
MADDE 25. — Hiçbir suretle istihsal veya 

satışa matuf olmamak kaydiyle: 
a) Niteliği bakımından sürekli olmasında 

teknik zaruret bulunan işlerde faaliyetin devam
lılığını; 

b) İş yerinin güvenliğinin, makina ve de
mirbaşlarının, gereçlerinin, hammadde, yarı-ma
mul ve mamul maddelerinin bozulmamasını 

Sağlıyacak sayıda işçi, grev veya lokavta ka
tılamaz. 

c) (a) ve (b) bentlerine göre grev veya lo
kavtın dışında kalacak işçilerin niteliği ve sayı
sını, toplu iş sözleşmesinde gösterilmemişse, iş 
veren veya iş veren vekili, toplu görüşmenin açı
lışından başlıyarak altı iş günü içinde yazı ile 
ilân eder ve bu ilânın birer örneğini toplu gö
rüşmede taraf olan işçi teşekküllerine gönde
rir. 

Bu ilânın aleyhinde altı iş günü içinde il ha
kem kuruluna toplu görüşmede taraf olan işçi 
teşekküllerinden biri yazı ile itirazda bulunmaz-, 
sa, ilân hükümleri kesinleşir. İtiraz halinde, il 
hakem kurulu altı iş günü içinde karar verir. 
Bu karar kesindir. 

d) Grev veya lokavtın bir iş yerinde uygu
lanması halinde, hangi işçilerin yukardaıki bend-
ler hükümlerine göre, iş yerinde çalışmaya de
vam edecekleri. Bölge Çalışma Müdürlüğünce, 
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23 ncü maddenin 1 nci bendinin 2 nci fıkrası ve
ya aynı maddenin/2 nci bendinin 2 nci fıkrasın
da söz konusu süre içinde tesbit edilerek ilgili 
iş verene ve işçilere yazı ile bildirilir. O iş yerin
de çalışıp da toplu görüşmede veya toplu iş söz
leşmesinde taraf olan işçi teşekkülünün veya o 
teşekkül mensubu olan alt kademedeki bir diğer 
işçi teşekkülünün başkan ve yönetim kurulu 
üyeleri, bu hükme tabi tutulamazlar. Kesin zo-
runluk halinde, iş veren, Bölge Çalışma Müdür
lüğünün yazılı izni ile, yukardaki bendlerde sözü 
edilen işlerin yerine getirilebilmesi için yeni işçi 
alabilir. 

BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde söz isti
yen var mı? Buyurun, Sayın Alp Doğan Şen. 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muhte-
« 

rem arkadaşlar, bu 25 nci maddede, bir nokta
nın komisyon tarafından vuzuha kavuşturulma
sı gerekiyor. O da şudur : «hammadde» tabiriy
le ne anlaşılmaktadır? Bunun tefsiri gerek. Zi
ra, buna ait bir misal verelim; faraza şeker pan
carı tarlada iken de hammadde sayılır, fabrika 
antreposunda iken de hammadde. sayılır. Bina
enaleyh bu geniş mânada alınırsa, çiftçinin istih
sal ettiği pancar hammadde sayıldığına göre, 
o halde bu (h) fıkrasının tatbikatı yapılamaz. 
Bu bakımdan komisyon bizi tenvir ederlerse 
memnun kalırız, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) —Efendim, Sayın Alp Do
ğan Şen arkadaşımızın endişe duymasına bu 
bakımdan mahal yoktur. 25 "nci maddenin (b) 
fıkrasının yazılış tarzı aşırı tefsire mahal ver-
miyecek mahiyettedir. Çünkü burada, i§ ye
rinde işlenecek hammade değil, i§ yerinde bu
lunan hammaddeden bahsedilmektedir. Bina
enaleyh, bu iş yerinde işlenmek üzere daha ev
vel bilfarz tarlada mevcut bulunan hammadde 
elbette ki bu maddenin ışümulü dâhiline girmez. 
Maksat iş yerinde bulunan hammaddedir ve o 
şekilde yazılmıştır. Endişelerine mahal yoktur. 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen? Yok. 25 nci 
madde üzerinde komisyonun bir düzeltiş öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
25 nci maddenin (c) bendinin 37 nci sayfa

sındaki 4 ncü satırındaki «içinde» ve «yazı» 

- 4 9 8 -



M. Meclisi B ; 78 26 . 4 . 1963 0 : 1 
kelimeleri araşma «iş yerinde» kelimesi girecek
tir. Arz olunur. 

Geçici Komisyion Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Düzeltme önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kahul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

25 nci maddeyi bu düzeltiş önergesi ile bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... 25 nci madde düzeltiş önergesiyle 
'birlikte kabul edilmiştir. 

Grev veya lokavt hakkının teminatı 
MADDE 26. — Hizmet akitlerine,. grev ve

ya lokavt hakkından vazgeçilmesine veya bu 
hakların kısılmasına dair hükümler konamaz. 
Bu tarzda konulmuş olan hükümler bâtıldır. 

Toplu iş sözleşmelerine, sözleşme süresince 
uyuşmazlık hakkında özel tahkime başvurula
cağına dair hükümler konabilir. Bu hükümler
de, aynı mahaldeki iş yeri veya-iş yerleri için 
özel tahkimin il hakem kurulu tarafından; 
bir iş kolu içinse, Yüksek Hakem Kurulu tara
fından yapılacağı belirtilebilir. 

BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok. Bu madde ile ilgili deği
şiklik önergesi de olmadığına göre, maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Grev veya lokavtın hizmet akitlerine etkisi 
MADDE 27. — 1. Kanuni bir grev kararı

nın alınmasına katılma, böyle bir kararın alın
masına teşvik etme, böyle bir greve katılma ve 
böyle bir greve katılmaya teşvik etme fiille
ri ve kanuni bir lokavta uğramış olma hali, hiz
met aktini ortadan kaldırmaz. 

1 nci fıkrada yazılı fiilleri yapanlar ile 24 
ncü maddenin 1 nci fıkrası gereğince-iş yerinde 
çalışmayı arzu edip iş veren tarafından çalıştı -
rılmıyan işçilerin hizmet akitlerinden doğan 
hak ve borçları, grevin sona ermesine kadar as
kıda kalır. 

Kanuni lokavta uğramış olan işçilerin hizmet 
akitlerinden doğan hak ve borçları, lokavtın 
sona ermesine kadar askıda kalır. 

2. İş veren, kanuni bir grevin veya lokav
tın süresi içinde, yukardaki bent gereğince 
hizmet akitlerinden doğan hak ve borçlan askı- j 

da kalmış olan işçilerin yerine, hiçbir suretle, 
daimî veya geçici olarak başka işçi alamaz. 

3. Kanuni bir grev veya lokavt dolayısiy-
le hizmet aktinden doğan hak ve borçları askı
da kalan işçiler, başka bir iş tutamazlar. Aksi 
halde, işçinin hizmet akti, iş verence, feshin ih
barına lüzum olmaksızın ve her hangi bir taz
minat ödenmeksizin feshedilebilir. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. Bu madde ile ilgili değişiklik 
önergesi de olmadığına göre, maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanuni grev veya lokavtın konut haklarına 
etkisi 

MADDE 28. — İş veren, hiçbir halde, kanu
ni bir grev veya lokavt süresince, greve katılan 
veya lokavta uğnyan işçilerin oturdukları ve 
iş veren tarafından sağlanmış konutlardan çık
malarını istiyemez. Bu fıkrada yer alan ya
sak, grev veya lokavtın iş yerinde ilânından 
başlıyarak doksan gün sonra uygulanmaz. 

1 nci fıkrada yazılı süre içinde, bu konutlar
da oturan işçiler, bu konutlarla ilgili ,onarım 
su gaz, aydınlatma ve ısıtma masrafları ile ra
yiç kirayı iş verene ödemek zorundadırlar. 

tş veren, 1 nci fıkrada söz konusu konutla
rın su, gaz, aydınlatma ve ısıtma hizmetlerini, 
kanuni grev veya lokavt süresince kısıntıya uğ-
ratamaz. Ancak, bu hizmetlerin kanuni grev 
veya lokavt yüzünden kısıntıya uğramış olan
larının devamı, işçiler tarafından istenemez. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. Bu madde ile ilgili değiştirge 
önergesi de yok. 28 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun dışı grev ve lokavtın etkileri 
MADDE 29. — 1. Kanun dışı grev yapıl

ması halinde, iş veren, böyle bir grevin yapıl
ması kararma katılan, böyle bir grevin yapıl
masını teşvik eden, böyle bir greve katılan ve
yahut devam eden veya böyle bir greve katıl
maya veyahut devama teşvik ed«n işçilerin hiz
met akitlerini, feshin ihbarına lüzum olmaksı
zın ve her hangi bir tazminat ödemeye mecbur 
"bulunmaksızın feshedebilir. 

Kanun dışı bir grev yapılması halinde, bu 
grev veya bu grevin yönetim ve yürütümü yü-
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zünden iş verenin uğradığı zararlar, greve ka- . 
rar veren işçi teşekkülü veya kanun dışı grev 
her hangi bir işçi teşekkülünce kararlaştırılmak-
sızm yapılmışsa, bu greve' katılan işçiler tara
fından karşılanır.. 

2. Kanun dışı lokavt yapılması halinde, iş 
veren, lokavt süresince, işçilerin hizmet akdin
den doğan bütün haklarını ve uğradıkları zarar
ları bir iş karşılığı olmaksızın ödemeye mecbur
dur. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz isti-
yen var mı? 

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

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Efendim, bu maddenin 
ikinci bendinde bir hususu unutmuşuz. Nasıl ki 
maddenin birinci bendinin birinci fıkrasında der
piş edildiği şekilde, kanun dışı bir grev yapılma
sı halinde iş veren bu greve katılan işçinin hizmet 
akdini tazminatsız ve ihbarsız feshedebiliyor ise, 
kanun dışı bir lokavt yapılması halinde de işçi, 
istediği takdirde iş verenle olan hizmet akitleri-
ni ihbarsız ve tazminatsız feshedebilmelidir. 

Binaenaleyh, ikinci bendin başına 1 nci fıkra 
olarak' bu hususun ilâvesini teminen bir takrir 
veriyorum. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
29 ncu maddenin 2 nci bendinin başına 1 nci 

fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenecek ve mevcut 
olan fıkra, 2 nci fıkra olacaktır. Arz olunur. 

«1. Kanun dışı lokavt yapılması halinde, iş
çiler, böyle bir lokavtı yapan iş verenle olan hiz
met akitlerini feshin ihbarına lüzum olmaksızın 
ve her hangi bir tazminat ödemeksizin feshedebi
lirler». 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklik tahtında oyunuza şu-
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nuyorum. Kabul edenlef... Etmiyenler... 29 ncü 
madde kabul edilmiştir. 

Lokavt hakkının kötüye kullanılması 
MADDE 30. — Kanuni bir lokavtın iş yerini 

temelli olarak kapalı tutmak amaciyle yapıldığı 
veya işçileri kıdem hakkından yoksun bırakmak 
amacını güttüğü, kesinleşmiş mahkeme kararı ile 
sabit olursa, mahkeme kararının lokavt yap
mış olan iş verene veya iş veren teşekkülüne bil
dirilmesiyle birlikte lokavt durdurulur. Bu tak
dirde,. ,29 ncu maddenin 2 nci fıkrası ile iş veren 
ve işçiler hakkında İş Kanununun ihbar ve kı
dem hakkına ilişkin hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. Madde hakkında değişiklik 
önergesi yok. Maddeyi okunan şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Grev bekçileri 
MADDE 31. — Kanuni bir grev kararma 

uyulmasını sağlamak için, cebir ve şiddet kul-
lanmakşızm ve tehditte bulunmaksızın propa
ganda yapmak ve kendi üyelerinin grev kararı
na uyup uymadıklarını denetlemek amaciyle, iş 

, yerinde grevi ilân etmiş olan işçi teşekkülü, iş 
yerinin giriş ve çıkış yerlerine, kendi mensupla
rı arasından en çok ikişer grev bekçisi koymak 
yetkisine sahiptir. Çalışma serbestliği herhalde 
saklıdır. 

[BAŞKAN — 31 nci onadde üzerinde söz is-
tiyen ıvar mı? Buyurun, Sayın Alp Doğan Şen, 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Bu 
maddede grev bekçilerini ıtalhdit meselesine 
şahsan mulhalifiim. 'Çünkü, bu hal iş veren ile 
işçi sendikası arasında toplu sözleşme ile hal-
ledilelbilir. Maddenin ıbaşmda; «Kanuni • bir 
grev kararına uyulmasını sağlamak için, cebir 
ve şiddet iku'Manmaksızın ve telhditte bulunmak
sızın...»ı den'diğine ıgöre, zaten bu fiili ika eden
ler 'ayrıca kanunla teorim edilirler. IBunun al
tındaki hükümden, ikişer ıgrev bekçisi tanın
makla bir nevi Ibu iki hüküm ıbirbiriıni nakzet
miş 'ölüyor. Bu bakımdan ya Ibu madde tasarı
dan kalkmalı, yahut da 'bu işe, toplu sözleşmede 
taraflara bırakılmalıdır. Bu ıbakımdan bir 'tak
rir/takdim ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRGA (îstambul) — (Söz 'işitiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇICÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
yüksek malûmunuz olduğu 'veçhile, Hükümet 
(tasarısında ıgrev bekçilerine ımütaallik lıer 'han
gi ıbir hüküm mevcut (bulunmuyordu. Böyle 
bir hüküm mevcudiolmadığı zaman Ibu maddede 
•bahsettiğimiz faaliyeti yapmak için dalhi olsa, 
'bahusus işçiler, .grev Ihalinde iış yerini 'terk et
mekle mülkellef tutulduklarından, (her hangi 
bir şe'kilde grev (bekçisini, maihdut adedde dalhi 
olsa, sendilkaların, iş yerlerinin ıgiriış ve çıkış 
yerlerine koymalarına imkân yoktur. Şimdi, 
Ibu imkân, ıbu maddedeki sınırlar içerisinde Ge
çici Komisyonun metniyle açılmış «olmaktadır. 
Alp Doğan Şen arkadaşımızın, Ibu maddenin 'ta
mamen çıkarılması yolundaki takriri İkabul edi
lecek olursa, hiçbir 'suretle 'grev belkçilsi koya- i 
bilmek: im'kânı Ihâsıl olmıyacaktır, Eğer, Alp 
Doğan Şen arkadaşımızın maksadı, ıgrev bek
çilerinin .sayısını talhdidetmeksizin 'koyabilmek 
ise, komisyonunuz 'bunun aleyhindedir. Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 'gereğin
ce 'grev ilân etmiş olan sendikalar, hu kanunun 
hükümleri dairesinde, (kapalı salon, aıçık hava 
toplantıları ve gösteri yürüyüşleri tertibedelbi-
lirler. Ancak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Hürriyeti Kanununun dalhi müsaade etmediği 
şdkilde, iş yerlerinin civarına ıbir nevi devamlı 
kıtaat igöndermek suretiyle, o iş yerleri civa
rında asayişi ciddiyetle i'hlâl edecek Ibir hava
nın yaratılması, memleketimizin içinde bulun
duğu santiar bakımından çok zararlı görül
müştür. Böyle bir hava, (ıgrev sırasında, nasıl 
olsa sinirler gerileceğine) >göre İş yerleri eiva- I 
rmda yaratıldığı talkdirde, meselelerin işçi ive 
iş veren 'arasındaki çözümü büsbütün 'güçleşe
cektir. Binaenaleyh., asayişi korumak bakı
mından ıgrev bekçisi sayısının tahdit 'edilmesi 
ve »grev bekçilerinin yapabilecekleri faaliyetin 
kesin olarak tarif 've tespit edilmesi, memleSke-
timizin özellikleri 'bakımından 'komisyonca za
ruri görülmüştür. Komisyon Ibu maddenin ay
nen geçmesinde 'kamu nizamı bakımından bü
yük ehemmiyet ıgürmelktedir. Alp Doğan Şen, 
arkadaşımızın takririnin reddini ve komisyon 
maddesinin olduğu -gibi kabulünü (bilhassa is
tirham ederim. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — .Bir su
al sorabilir miyim? • | 
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ı - BAŞKAN — Sayın Kırca, 'komisyona sual1' 

var.' 
I EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — 31 nci 

maddenin ıbir cümlesinde cebir, şiddet ve teh
dit unsurları 'var. Bunların 'hepsinin bir arada 
mı bulunması icalbediyor, yo'ksa, iher (hangi 
birisi ıbu maddenin şümulüne »girecek midir? 
'Başka bir ifade ile «ve», «veya» 'OÜmalı mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) —Burada, nevama «ve»1 tâ
biri de «veya» tâbiri de 'kullanılsa, zannediyo
rum maddenin yazılış tarzı itibariyle aynı mâ
naya ıgelir. Çünkü; «cebir ve şiddet kullan-
ma'ksızm», sadece bunu yapmaksızın değil, za-< 
yit, «tehditte bulunmaksızın propaganda yap
mak». Her ikisini de yapmamak mecburiyetin
dedir. «Veya» deseniz de aynı netice hâsıl1 

olur zannediyorum, «ve» deseniz de. 
BAŞKAN — Sayın Alp Dopan Şen tara

fından verilmiş bulunan değişiklik önergesini 
oikutuyorum. 

Mil;1 e1; Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte .olan tasarının 3'1 nei madde

sinde grev bekçilerinin .sayıları tahdidedilmek-
tedir. Bu, müessesenin mahiyetine aykırıdır. 
Sayıyı sınırlayan 'hükmün Ikaldırılması gerek
lidir. Bu sebeple 31 nci maddenin tasarıdan 
çıkarılmasını teklif ederim. 

Gereğinin yapılması için oya sunulmasını 
dilerim. Saygılarımla. 

Diyarbakır 
Alp Doğan Şen 

GEOlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Komisyon katılmıyor 
•efendim. 

IBAŞKAN :— Değişiklik: önergesini 'Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Değişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Maddeyi okunan 'şekliyle loyunuza 'sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lokavt denetçileri 
MADDE 3'2. — Kanuni Ibir lokavt kararına 

uyulmasını sağlamak için, cebir ve ışiddet kul-
lanmaksızın ve tehditte bulunmaksızın propa
ganda yapmak ve kendi üyelerinin lotkavt kara
rına uyup uymadıklarını denetlemek amaciyle, 
lokavtı iş yerinde ilân etmiş olan iş veren te-
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şekkülii, lokavtın kapsamına ıgiren iş yerlerine 
'deneticiler ıgonderm<ek yetkisine salıiptir. . Ça
lışma /serbestliği (her 'halde (saklıdır. 

BAŞKAN — $2 nci «madde üzerinde söz. is-
tiyen var 'mil Yok. İBu madde ile ilgili değişik
lik önergesi yok, 1812 inci ımaddeyi okunan şelkti 
ile (oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Ka-
'bul etmiyenler... !3i2 inci madde kabul edilmiştir. 

'Grev ve lokavt ıhalinde 'mülki âmirin yetfkileri 
MADDE 33. — 'Grev veya lokavt Ihalinde, 

mahallin en yükse'k mülki âmiri, .grev veya lo
kavt Ihalinde, mallıallm en yüksek mülki âmiri, 
grev veya lokavt yapılan iş yerlerinde 'gere'kli 
emniyet, inzibat, Ikoruma ve sağlık tedbirlerini 
ve 'halkın .'gündelik yaşaması için. zaruri olan 
ilh'tiyaıçlarının sağlanması amaciylle gereken 
tedbirleri, hu 'kanun hükümleri saiktı kalmak 
kaydiyle ve 'kanuni, yetkilerine dayanarak alır. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz is
ti yen var :mı? Yok. 'Bu 'madde ile ilgili bir dü
zelt m o önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
33 ncü maddenin 2 ye '3 ncü satırlarındaki 

«grev veya lokavt halinde, malhallin en yük
sek ıınüllkî â'miri,»1 ibaresi baskı 'hatası olduğun
dan çıkaıılaçaktır. Arz olunur. 

Geçici Komisyon vSÖzcüsü 
Istanlm! 

Coşkun Kırca 

(BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Kabul etmiyenler... Bas'kı hatası /olan 
'husus çikarıl'mıştır. 'Bu şekliyle 33 ncü madde
yi ^oyunuza sunuyorum. Kalbul. edenler... Ka
bul etmyienler... Madde kalbul edilmiştir. 

Grevi vef lokavtın sonat ermesi 
MADDE 134. — (Kanuni 'bir grev veya lo

kavtın sona ermesine dair grev veya lokavta. 
karar vermiş olanlar tarafından alınan 'karar
lar, yazı ile karşı tarafa ve 'bölge çaluşma 'mü
dürlüğüne /bildirilir ve aynı ıgiin, mahallinde 
çıkan en a-z bir ^gazetede, 'gazete yoksa uygun 
şekilde ilân edilir. Grev veya lolkavtın ibir iş 
kolunda yapılmış (olması takdirinde, bu İbikli ri 
Çalışma Bakanlığına yapılır; İm Ihalde, ilân 
işlemi, grev veya lokavtın uygulandığı mahal
lerde çrkan en az ıbirer ıgazetede, 'gazete yoksa 
uygun şekilde yerine getirildikten -başka, An
kara., Istanibul ve İzmir'de çıkan en az ikişer 
gazete ve radyo ile yapılır. 
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'Kanuni İbir ıgrev veya, lokavt, tebliğ ve ilân 
ile ibirlikte ^ona erer. 

IBAV^KAN — 34 nicü madde üzerinde soz isti-.. 
yon yok. Bu madde ile ilgili değişiklik: öner
gesi de yok. ıMaddeyi 'oyunuza 'sunuyorum. Ka
lbul edenler... Ka'bul etm'i'yenler... ıKaibui edil -
mistir. 

'Sayın arkadaşlar, açık oylamada oyunu kul-
lanmıyan arkadaş varsa, lütfen kulU ansın. 35 
nci maddeye geçiyoruz. 

GEÇİCİ 'KOMİSYON 'SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Istan'bul) — Ondan evvel, iböl atın adı 
üzerinde 'bir tashihimiz var. Bölümlerden iti
baren ve <m a/Haplarda o'kunarak müzakere edil
sin. 

BAŞKÎA'N* — Bvvelâ, maddeleri tabedilmiş 
şekliyle 'olkfutalım; dalha sonra önergeyi okutan 
cağız. Müsaade ederseniz onu takdir öderiz. 

BİRİNCİ1 İBÖLÜM 
Tahkim • 

ît Ih a kem kurulluoun kuruluşu ve görevleri 
MADDE m: — A)! İl Ihakem Ikurulu, ,0 

ildeki iş mahkemesi 'başkanının, iş mahkemesi 
'kurutmamış, olan yerlerde de iş dâvalarına 
ibakmak üzere görevlendirilmiş (bulunan hâki
min 'başkanlığında: 

1. Bölge Çalışma Müdürü veya görevlen
direceği yardımcısı veya bir iş müfettişi; 

2. Tl 'Hu'kük itişleri Müdürü 'veya özürlü 
ise yerine 'balkan kimse; 

3. 'İşçiler a'dma seçilecek ilki hakem ile, 
4. İş verenler adına seçilecek iki hakem

den Ikurulur. 
IB)! 'İl HaJkem Kurulu, uzlaşmaya vanla-

madığını belirten tutana'kla ibirlikte taraflar
dan Ibirinin yazılı olarak başvurması üzerine, 
(başvurma tarifhinden. isonra altı iş günü içinde 
kurul (başkanının çağrısı ile toplanarak kara
rını verir. 

Kurul, toplu igörüşmeye konu 'olan mesel e-
ler hakkında gerelkli ıgÖrdüğü kimselerin ta
nık ve 'bilirkişi olarak 'bilgi ve ıgö nişlerin i sö'zlü 
•veya yazılı olaraik 'bildirmelerini îstiyetbilir. 
Bu şekilde çağrılan 'herkes il ha'kem «kurulu 
önüne gelerek sorul anları cevaplandırmaya 
meiciburdur. Bunlar 'halk'kında Hukuk Usulü 
IMuihakemeleri-Kanununun tanıklara ve hilir-
IkiÇilere ilişkin hükümleri uygulanır. . 
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Kurul, üyelerinin, 'tamamının kaltıknasiyle. 

toplanır. Ancak, üyelerden ibirmin gelmemesi 
toplanmaya enıge! dlımaz. 

'İl Ihakem 'kurulu, toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile 'karar verir. Leıhte ve aleyih-
te oylar eşitse, 'başkanın bulunduğu taraf ço
ğunluğu sağlar. IBu karar, taraflara ve iş ye--
rinin ıbağ'lı 'olduğu ibir 'bakanlık 'varsa, ayrıca 
bu bakanlığa yazı ile bildirildiği iğimden başlı-
yaralk oniki iş ıgünü içinde kurul başkanlığına 
itiraz dilekçesi verilmezse kesinteşir. 

(BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, (bu madde
nin 'bağlığında .'bulunan «'birinci ıbölünı» olarak 
yazılı paragrafın «6 nci Ibölüm 'olarak düzeltil-
mesini -mutazammm bir önerge vardır, okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
41 nci sayfadaki «ibirinci bölüm» ibareisi 

baskı 'hatalsı «olup «'beşinci 'bölüm:» »olarak dü
zeltilecektir. Arz olunur. 

Cleçili Komisyon! Sözcüsü 
îstanıbul 

'Coşkun Kırca 

BAŞKAN — İ3C> nlci maddenin ibaşlığı ibu-
Itınan ve 'taıbedilmiş raporlarda «birinci bölüm» 
olarak zikredilen iliusus «'5 nci bölüm»1 •olarak 
değiştirilmiştir. 

•35 nci madde üzerinde söz istiyen var mı ? 
Yok. Bu madde ile ilgili İbir değişiklik öner
gesi yoktur. 35 nci 'maddeyi oyunuza sunu
yorum: Kaibul edenler... 'Et miy enler... Kabul' 
edilmiştir. 

Yüksek Hakemi Kurulunum 'kuruluşu ve 
görevleri 

MADDE '36. — 1. Bu kanunda 'başkaca 
'bir 'hüküm yoksa, il hakem 'kurulu karar lan 
aleyhine bu kurulan başkanlığına verilen iti
raz dilekçeleri, 35 nci maddede yazılı itiraz 
süresinin (bitiminden «sonraki üç iş günü içinde 
Yüksek Hakem Kumlu 'Başkanlığına gönde- \ 
rilir. 

Uyuşmazlık bir iş kolunda çıkmış olup bir
den fazla ilde Ibulunan iş yerlerini ilgilendiri
yorsa, Yüksek Hakem 'Kurulu doğrudan doğ-
raya yetkilidir. 

'2. Yüksek Hakem Kurulu, itiraz veya mü
racaat dilekçesinin alındığı 'günden 'bağlıyarak 
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altı iş ıgünü içinde Ankara'da toplanır. 'Toplan
tının ıgün, saat /ve yeri Çalışma Bakanlığınca 
teslbit edilir. 

3. Yüksek Hakem Kurulu, Danıştay Oeııel 
' Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği 
ibir daire başkanının ıbaşkanllığında: 

a)l Yargıtay'ın iş dâvalarına bakan Daire
sinin. Başkanı; 

b) Üniversitelerin ıhu'kuk, iktisat ve siya
sal bilimler 'öğretim üyelerinin ibir seçici kurul 
halinde Ankara'da Ankara Üniversitesi Rek
törlüğünün çağrısı üzerine toplanarak kendi 
arasalanndan seçecekleri İbir iktisat 'veya iş Ihıı-
kulku üğrot'im üyesi; 

c) 'Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk Mü
şaviri ; 

d) Çalışma Bakanlığı Çalışma 'Genel Mü
dürü ; 

e) 'İşçiler adına, seçilen iki Ihakem ile, 
f) İş- 'verenler adına seçilen iki 'hakemden 

'kurulur. 
Seçimle 'gelen Başkan ve üyeler iki yıl İçin

de seçilirler. .Yeniden ıseç'iimek caizdir. 
!îşçi ve iş verenler adına 'seçilen (hakemlerle 

yukarda söz ik'onuisu üni'versiıte öğretim üyesi
nin, Ih er ihanlgi bir siyasi partinin üyesi olma
ması. şarttır. 

•Başkanlık ile seçimle igelen her bir üyelik 
için aynı şekilde ikişer yedek seçilir. 

'Bu maddede süz konusu seçici kurullar, üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar. Se
çilebilmek için, Ihazır ıbulunan üyelerin is al t ço
ğunluğunun oyu şarttır. 

4. Yüksek Ihakem 'kurulu .meseleyi, evrak 
üzerinde inceler. Yeteri kadar aydınlatılmamış 
Ibulduğu yönleri, ilgililerden 'sorarak tamam
lat'. Ayrıca, görüşlerini 'öğrenmek istediği kim-
'seteri çağırıp dinler veya Ibıınların ıgörüşlerini 
yazı ile bildirmelerini ister. (Bu kimseler 'hak
kında Hukuk Uısu'lü Muhakemeleri Kanununun 
tanıklara V£ 'bilirkişilere ilişkin 'hükümleri uy-
'gulanır. 

Yüksek Hakem 'Kurulu üyelerinin tamamı
nın katılm asiyi e toplanır. Ancak, IBaşkan hariç, 
üyelerden ikisinin katılmaması toplanmaya en
gel 'olmaz, özürlü veya izinli olan asit Başkan 
veya üyenin yerini yedek Başkan, veya yedek 
üyelerden 'biri alır. 'İşçiler adına seçilen bir 
asil hakemin yerini, ancak yine işçiler adına 
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seçilen 'bir yedek Ihakem alabilir; iş verenler 
adma seçilen bir asıl hakemin yerini de, ancak 
yine iş verenler adına seçilen bir yedek, hakem 
alabilir. Yüksek Hakem Kurulu, toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir, 
Lehte ve aleyhteki oylar eşitse, Balkanın oyu 
esastır. 

Yüksek Hakem Kurulu Ikararları kesindir. 
BAŞKAN — 36 ncı maddeyi . okutmuş bu

lunuyoruz Bu madde de mütaaddit bend ve. 
fıkralardan ibarettir, içtüzüğün 108 nci mad
desi gereğince, müsaade buyurursanız bu mad
deyi de bend mütalâa ederek buna göre oyla
masını yapalım. Söz istiyen var mı? .. 

SAÎM KAYGAN (izmir) — Söz istiyorum. 
KADRİ ÖZEK (izmir) — Son bend hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN —• Buyurun sayın Kaygan. 
SAÎM KAYGAN (izmir) — Muhterem ar

kadaşlarım ; 36 nci «maddenin 3 ncü bendine 
olan itirazımızı arz edeceğim. 

36 ncı maddenin 3 ncü bendi; Yüksek Ha
kem Kurulunun teşekkül tarzını ifade et
mektedir. Danıştaydan seçilecek bir âzanm 
riyasetinde, Yargıtay iş dâvalarına bakan dai
resinin başkanı ve üniversitelerin hukuk, itki-
sat ve siyasal bilimler öğretim üyelerinin se
çici bir kurul halinde Ankara'da Anlcara Üni-

• versitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine topla
narak kendi aralarından seçecekleri bir ikti
sat veya iş hukuku öğretim üyesi; buna ilâ
veten Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk Mü- j 
şaviri, yine buna ilâveten Çalışma Bakanlığı J 
Çalışma Genel Müdürü, akabinde işçiler adma 
seçilen iki hakemle, iş verenler adına seçilen 
iki hakemden kurulur, denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir edersiniz I 
ki; Danıştaydan, Yargıtaydan ve üniversite
den seçilecek 'azalar hakkında her hangi bir 
itiarzda bulunacak değiliz. Ancak, işçi ve iş.ve
renlerden müsavi surette seçilecek ve Yüksek 
hakem Kuruluna temsilci olacak arkadaşları
mızın da aleyhinde bulunmıyoruz. Yalnız mem
leketimizde bu bir realitedir ki, büyük iş yer
lerini temsil eden Devletin temsilcisi olan 
Çalışma Bakanlığının iki azasının, iş • veren
lerin dışında yine bu heyete itşirakini sağ-
lıvan bu bendin çıkarılmasını arzu ediyoruz. 
Nasıl ki, işçilerden iki arkadaşın bu Yüksek 
Hakem Heyetinde temsilci olarak görev al- | 
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ması tensi'bediliyorsa, iş verenler adına da. iki 
arkadaşın bu Yüksek Hakem Kurulunda va
zife görmesini temenni ediyor ve bunun dışın
da, yine muayyen bir kuvvete sahip Çalışma 
Bakanlığının 2 temsilcisinin, ki ekseriyetle iş 
veren durumunda olan Hükümetin bu iki aza
sının, ayriyeten iş veren sıfatiyle bulunan ar
kadaşlara ilâvesinde bir fayda. mütalâa etmi
yoruz. Binaenaleyh, Çalışma Bakanlığının 
göndereceği hukuk müşaviri ve Çalışma Ba
kanlığı Çalışma Genel Müdürünün bu bendden 
çıkarılmasını Heyeti Aliyenizden istirham et
mekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVtT 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, bir kere 
Hükümet temsilcilerinin mutlaka iş veren sa
yılması yolundaki görüşü reddederim. Devlet 
memurlarının kendilerini iş veren durumunda 
görmeleri için hiçbir sebep yoktur. Nitekim 
bugüne kadar da Yüksek Hakem kurullarında 
Hükümetin temsilcileri,. Çalışma Bakanlığı tem
silcileri bulunduğu halde, umumiytle hakem 
kurullarının bitaraf hareket edebildikleri ta
raflarca teslim edilmiştir. Kaldı ki, bu Yük
sek Hakem Kuruluna gelecek mevzular üze
rinde en fazla bilgi sahibi olan kimseler ara
sında Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk Mü
şaviri ile Çalışma Bakanlığı Çalışma, Genel 
Müdürünün bulundukları her halde teslim edi
lir. Bu gibi üçlü heyetler dünyanın her tara
fında vardır. Bu üçlü heyetler daima, aşa
ğı - yukarı, bizdeki gibi bir denge halinde
dir. Hattâ bizde daha da ileri gidilerek Yük
sek Hakem Kurulu bir üçlü heyet olmak ye
rine tarafsızların katıldığı bir dörtlü heyet ha
line gelmiştir. 

O itibarla, asla kabulüne yanaşmıyacağım 
bir faraziye olarak iki Çalışma Bakanlığı tem
silcisinin de iş veren temsilcileri gibi, hareket 
edeceklerini bir an için kabul etsek bile, iki 
de tarafsız üye bulunduğuna göre, heyette yi
ne işçilerin aleylıine bir dengesizlik olmıyacak 
demektir. 

Nitekim, evvelce muhtelif vesilelerle huzu
runuzda atıfta bulunmuş olduğum bir vesikaya 
burada yine temas etmek isterim : Milletler
arası Hür işçi Sendikaları Konfederasyonunun 
Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonuna 
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gönderdiği mütalâada ti Hakem Kurulunun te
rekküp tarzı için, «îl Hakem Kurulunun meyda
na gelişi âdil ve usullere âdil gözükmektedir» 
dedikten sonra, «Yüksek Hakem Kurulu için 
de aynı şey söylenebilir» demektedir. ıSonra da, 
«Fakat madde 35-C deki gibi bâzı önemli me
selelerde Çalışma 'Bakanlığı tarafsız üyeleri 
seçmeden^iş veren ve işçi sendikalarına danış-
saydı daha iyi olurdu» demektedir. Yani bir 
yanlış anlama neticesi Milletlerarası Hür îşçi 
Sendikaları Konfederasyonu, Yüksek Hakem 
Kurulundaki tarafsız üyeleri dahi Çalışma Ba
kanlığının seçeceğini zannetmiş ve onu dahi 
anormal karşılamamış, garipsememiş; sadece 
bunları seçerken iş veren ve işçilere de danışır
sa iyi olurdu, demiş. 

Halbuki metin dikkatlice, tötkik edildiği 
takdirde, tarafsız üyelerin, tarafsız teşekkülle
rin kendi bünyeleri içinden seçileceği görülür. 
(Milletlerarası Hür işçi Sendikaları Konfederas
yonu dahi bu hüküm gayet âdil bulunduğuna 
göre, arkadaşlarımızın ıstıraplarını haklı bula
bilmek için demokratik dünyada dahi bir mes
net (gösterilemez, zannediyorum. Demokratik 
dünyada arkadaşlarımızın itirazına bir mesnet 
bulabilmek şöyle dursun, elimde-îktisadi tş Bir
liği ve Kalkınma (OEÖD) Teşkilâtının yeni 
çıkmaya başlıyan dergisinin 2 numaralı sayısı 
var. Burada enflâsyonu önlemek için hükümet
lerin, OEÖD üyesi devletlerin toplu iş sözleş
melerine ne ölçüde müdahalelerde bulundukla
rına dair bilgiler vardır. Meselâ bunlarda Ho-
lânda'da, ki demokratik bir memleket 'oldu
ğunda kimsenin şüphesi olmasa ıgerektir, 
1945 te çıkan bir kanunla Hükümetin kendisi 
bir heyet tâyin etmiştir ve bu heyet bütün top
lu sözleşmeleri inçeliyerek, bu toplu sözleşme
leri enflâsyonist bir tehlike getirir halde bu
lursa bunları reddetme, yürürlükten kaldırma 
hakkını bu heyete tanımıştır. Bizde bu gibi de
mokratik dünyada dahi, normal sayılır hale 
gelmiş tedbirlerin hiçbiri yoktur. Birçok mem
leketlerde bu gibi heyetler üçlü olduğu halde 
bizde tarafsızlar da dâhil edilmek suretiyle 
dörtlü bir heyet kurulmuştur. Bu bakımdan 
Muhterem Saim Kaygan arkadaşımızın bu en
dişesine yer olmadığı kanaatindeyim. Saygıla
rımla. 
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BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKU f̂ 

KIRCA (İstanbul) — Benden evvel Sayıı* 
Apaydın söz almışlar. Ben, 'ondan sonra konul-
sayım. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Apaydın. 
ORHAN APAYDIN (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım, 36 ncı maddenin 3 numaralı beril
di, .Yüksek Hakem Kurulunun, Danıştay Genel 
Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bit 
daire başkanının başkanlığında toplanacağa 
şeklinde tanzim edilmiştir. Fakat malûmunuz 
olduğu veçhile Anayasamızda yüksek mahket-
m,eler hiyararşisinin başında Yargıtay gösterilf 
inektedir. Sonra Yargıtayın iş dâvalarına bakaıi 
dairesi, iş ihtilâflarında ve bu kanunun tatbii-
Katında mütehassıs olan bir dairedir. Bu sebepr 
le bendeniz, Yüksek Hakem Kurulunun, Yart-
gıtaym iş dâvalarına bakan dairesinin başkanı^ 

-um başkanlığında kurulmasını teklif ediyoruml 
Bu hususta da şimdi bir takrir takdim edece»-
ğim, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN ^- Komisyon. , ' ' 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUît 

KIRCA (Isıtanbul) — Muhterem arkadaşlarım! 
zannediyorum. Sayın Saim Kayşan arkadaşı
mız, Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk müşa
virlerinden veya Çalışma Bakanlığı Çalışma 
Genel Müdüründen birisinin Yüksek Hakenj. 
Kurulu üyeliğinden çıkarılması yoluödav bir 
teklif yapıyorlar. 

Bu hususta, Saym Bakanın sözlerine ilâvej-
ten söyliyecek bir, iki sözüm var. 

Birincisi, Komisyon bu hususta çalışırken;, 
daha önce Yüksek Hakem Kurulunun teşkili huh 
susunda neler düşünmüş? Komisyon, bu husuı-
su inceden inceye tetkik etmiştir. Neticede!, 
Yüksek Hakem Kurulunun kazai bir. kurul 
olmadığı, hak menfaatlerini, hakkı izhar yolu 
ile halletmediğini, fakat, ıgrev ve lokavtırjı 
mümkün olmadığı hallerde hak ihdas eden kar 
rarlar verdiğini, hâk ihdas edici karar vermek 
yetkisinin yanı sıra, ayrıca Hükümet nezdind^ 
de bâzı istişari yetkilerinin bulunduğunu tes* 
bit etmiştir. Binaenaleyh, Yüksek Hakem Kui-
rulu, yeni bir hak ihdas ederken, aynı zaman- , 
da Uzun. Vadeli Kalkınma Plânı muvacehesin* 
de, Devletin takibetmesi gereken ücret siyaseti
nin icaplarını da nazarı itibara almak mecbui-
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riyetindedir. İBu itibarla, elbete ki, icra organı
nın temsilcilerini il gerektiği ölçüde bu kurulda 
buulnınaları lâzımdır. 

Kaldı ki, herzeye rağmen, bu kurulda, ic
ra organı dışında bulunanlar ekseriyettedirler. 

Dalıa önce misil düşünülmüş/? Meselâ, Ça
lışına Bakanlığınca 14 Ekim 1959 tarihinde 
'Başbakanlığa sevk edilmiş olan Kolektif İş 
Mükellefiyeti hakkındaki kanun lâyihasının 1!) 
nen maddesinde, Yüksek Hakem Kururu, ki 
burada zaten grev hiç bahis konusu edilmediği 
için, o tasarıda, o zaman bütün iş ihtilâfları 
ihdası kararlar yoluyla Yüksek Hakem Kuru
lunun; yetkisi dâhiline giriyordu. Her nevi iş 
kolları.ve iş yerlerinde, grev ve lokavt olmak
sızın, ücret ve sair çalışma İhtilâflarını 'halle
decek olan Yüksek Hakem Kurulu " o zanıan 
şöyle düşünülmüş; Temyiz Mahkemesinin iş 
dâvalarını rüyet eden daire reisi veya daire 
reisvekilinin başkanlığı altında, bir kişi; Da-
uıştaydan kimse yok, •üniversiteden yine bir 
kişi, Çalışma Bakanlığı Hukuk Müşaviri ve 
(/alışma Umum Müdürü ayniyle mevcut, buna 
ilâveten Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Umum 
Müdürü de var. Nihayet iş ve ren "temsilcileri
nin. ikisini de, Ticaret Odaları, Ticaret ve Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği İdare 
Heyeti 'seçiyor. Halbuki, bizim maddemizde, iş -
veren temsilcilerinden birisi de, büyük bir kamu 
sektörü mevcut bulunduğu için Bakanlar Ku
rulu tarafından seçiliyor. Bakamlar Kurulu ta
rafından seçildiğine göre, her halükârda kamu 
sektüri'uıün temsilcisi olan bu zatın münhasıran 
özel sektör iş verenlerinin menfaatini koruyu
cu bir davranışı olacağım da peşin olarak ileri 
sürmek mümkün değildir. — 

Şunu arz edeyim ki, işçi kütlesinin kendi
lerine bahşedilmiş olan bu kadar geniş - siyasi 
hareket imkânları içerisinde, Yüksek Hakem 
Kuruluna dâhil olacak 'üç'icra organı temsilci
sinin, .sosyal adalet ve sosyal Devlet ilkelerine 
uygun şekilde hareket etmesini sağlatması, bu
raya. göndereceği temsilcileri iyi seçmek sure
tiyle kolaylıkla mümkün hale getirilmiş olmak
tadır. 

ikinci olarak, sayın Apaydın arkadaşımı
zın temas ettiği hususa değineyim : Yargıtay, 
Anayasamızdaki sırada Da niş t ay dan başta ge
lir. Binaenaleyh,-burada riyaıset, Yargıtay iş 
dâvalarına bakan dairenin başkanına verilme-
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lidir, fikrine komisyonumuz katıLmamaktadır. 
Bunun sebebi şudur : Bir kere Anayasamızdaki 
sıra, bundan böyle nihayet ancak protokol ba
kımından esas alınabilir. Bunun dışında kanu
ni yetkiler dağıtılır ve tesbit edilirken, behe
mehal Anayasadaki sıraya uyulması mecburi
yeti diye bir şeyi Anayasadan çıkarmaya im
kân yoktur. Kaldı ki, burada danıştaydan ge
len zatın başkanlık yapması için. hususi bir 
sebep vardır. 4 ncü bendde «Lebdeki ve aleyh-
deki oylar eşit ise- başkanın oyu esaıstır.» diye 
'bir hüküm .mevcuttur. Biraz evvel arz ettiğim 
gibi, Yüksek Hakem Kurulu hak menfaatleri 
hususunda. salâhiyiettar değildir; hak ihdas 
eder yolda karar verecektir, birtakım istişari 
mütalâalar verecektir; ezcümle, grev veya lo
kavtın geciktirilip veya geciktirilmemesi hu
susunda. Bit gibi meseleler, doğrudan doğruya 
Devlet idaresi sanatını, icra organının, kamu 
nizaımı bakımından olması gereken davranışın 
iyi takdir edilmesini gerektirir. Bu ği'bi mese
lelerde, aslında münhasıran hak ihtilâflarında 
yetkili olan bir .organdan gelecek kimLsenin de
ğil; fakat, daha ziyade idarenin ve icranın 
zaruretlerini müdrik kimselerden kurulmuş 
olan Danıştaydan gelecek kimsenin başkanlık 
etmesinde zaruret ve fayda vardır; daha doğ
rusu, Payda ve zaruret vardır. 

Bir de, 4 ncü bendin 2 nci fıkrasının son 
cümlesi, «Lehteki ve aleyhteki oylar eşitse, baş
kanın oyu esastır.» demektedir. Biraz evvel ka
bul buyurduğunuz >'Î5 nci maddenin son fıkra
sında" ise «Lehte ve aleyhte oylar eşitse, başka
nın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.» diye 
bir ibare vardır. Her iki ibareyi aynı şekilde 
tedvin etmek bakımından bir tashih takriri 
veriyoruz, efendini. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Apaydın. 
O KITAN APAYDIN (Aydın) — Muhteremi 

arkadaşlarını, 'bendeniz yalnız Anayasadaki 
protokol, yahut hiyerarşi bakımından mevzuu 
ele almadım. Bir de ihtisas bakımından mevzuu 
vaz'ettinı. 

Şimdi arkadaşım, bunun fonksiyonu nihayet 
hak ihtilâflarına, taallûk eden, yani kazai ma
hiyette değildir, şeklinde mütalâa dermeyan 
ediyorlar. Yüksek Hakem Kurulu kendisine 
mahsus bir hüviyete sahibolacak. Yar'gıtaydan 
gelen şahıs da, Danıştaydan gelen şahıs da.ora-
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daki kuvvetlerini bir tarafa bırakıp, yeni bir 
kuvvetle yeni bir .müessesede vazife ifa edecek
lerdir. Burada mühim «olan şey, ihtisas mese
lesidir. Bu da bir İhtisas organı olacaktır. Bu 
mevzulara vâkıf olan, bu mevzularda mütalâa 
verecek olan bir organdır. îş ihtilâflarında, ka
nunun tatbikatında mütemadiyen vazife görmüş 
bir şahsın bu hususlarda daha mütehassıs olaca
ğını kabul etmek doğru olur kanaatindeyim. 

'Şimdi biz ne diyoruz? Yargıtaym iş dâvala
rına bakan dairenin başkanı, Yüksek Hakemler 
Kurulunun Başkanı olsun. Devlet Şûrasından 
gelecek âza da yine orada vazife ifade edecek, 
kendi salhasma taallûk eden mevzularda noktai 
nazarını orada serd edecektir. Yani müessese
nin 'bünyesi başkanlıkla beraber değişecek değil
dir. Fakat, akli ve mantıki olan da budur, ka
naatindeyim. Bu sebeple fikrimde ısrar ediyo
rum, takrir de verdim, kabul etmenizi bilhassa 
rica ediyorum. ' 

BAŞKAN — Buyurun .•Sayın Kaygan. 
SAlMKAYGAN (İzmir) — Muhterem arka

daşlarım, sayın Çalışma Balkanımız, «Çalış
ma Bakanlığı temsilderinin iş veren sayılma
sını 'reddederim,» şeklinde bir ifadede bulun
dular. Müzakere ettiğimiz maddenin o ncü 
bendinde, Yüksek Hakem Kurulunu teşkil 
edecek olan kimselerin ayrımını yaparken, Da
nıştay, Yargıtay ve üniversiteyi tarafsız olarak 
kabul ediyoruz. İşçi teşekkkllerinden seçile
cek iki arkadaşı bir taraf; iş veren adına seçi
lecek ilki arkadaşı da diğer bir taraf olarak 
kabul ediyoruz. Pek iyi; iki taraf arasında 
bir de tarafzız olan üç. müesseseyi 'kabul eti-
ğimize göre, Çalıgıma-Bakanlığı acaba burada 
neyi temsil ederler?.. Kendisinden bunun 
açıklanmasını istirham eder ve Ibiraz levvel sun
duğum takririn kabulünü Heyeti âlinizden is
tirham ederim'. 

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

BAŞKAN - t Buyurun. 
GEÇİCİ" KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Evvelemirde Saim Kay
gan arkadaşıma şu hususu arz etmek z'oruııda-
yim; Yüksek Hâkem Kurulunun bütün, üyeleri 
kimin" tarafından seçilirse seçilsinler, hâkem 
vasfını haizdirler. Esas itibariyle işçiler 'tara
fından seçilmiş olan hâkemlerin, kendilerini 
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seçen kurulların emri ile hareket etmeleri, hâ
kem oldukları için yasaktır, iş veren içiaı de 
aynı şeydir. Bunlar hâkemdir, hâkem olarak 
'kendilerini seçen kurulları temsil etmezler, vic
dani kanaatlerine göre durumu nasıl görüyor
larsa, serbestçe reylerini verirler; bir kere bu
nu böylece tesbit edelim. Ancaik, ameliyata 
kalbül ediyoruz iki, işçiler tarafından seçjilen 
kimseler;., elbette ki, daha ziyade işçilerin ta
rafını tutacaklardır;- bunda şüphe yoktur. 
Umumiyetle böyle olur. Çerçi İş imaihkemeleri 
tatbikatında işçi ve iş veren temsilcileri vardır; 

.ama orada «temsilci» sıfatı yanlış 'kullanılmış
tır ; haddizatında onlar hâkimdirler, işçi! ve 
aş verenlerin seçtikleri hâkimlerin, bâzı husus
larda birleşerek karar verdikleri de görülme
miş bir şey değildir. 

Şimdi, umumiyetle tatbikatta iş, veren tara
fından seçilmiş ftıâkeımler, daha ziyade iş. veren
lerin tezi istikametinde oy (kullanırlar; işçiler 
tarafından seçilmiş olan işçi hâkemleri de işçile
rin tezi istikametinde oylarını kullanırlar. Bjuıııı 
'böyle anlamak lâzımdır. Bir kere i§ veren adı
na seçilen iki hakem için de loir hususiyet var. 
İş verenler için seçilen iki hâkemden biri özel 
sektörü, biri kamu sekterünü temsil edecektir. 
özel sektörü temsil eden kimse en çjo'k iş ve-ren 
mensubu olan iş veren konf ederasyonunca,- 'böy
le 'bir konfederasyon yoksa iki, vardır, Türkiye 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret par
saları Birliği Yönetim Kurulu tarafından1 se
çilecektir. Diğerini Bakanlar Kurulu seçecek
tir. Bakanlar Kurulunun seçeceği bu kimsenin 
ekseri hallerde bir memur olması muvacehesin
de münhasıran iş veren menfaatlerini göz önün
de tutarak hareket edeceğine ve aslında büyük 
bir kütle olan iş^i kütlesinin tesiri altında bu
lunan Hükümetin, işçiler lehine siyasi mülaha
zaları yahut esasen sosyal adalet ilkesi üzerin
de müesses uzun vadeli Kalkınma Plânının 
zaruretlerini nazarı itilbara almıyacağını şim
diden söylenîek mümkün değildir. Binaenaleyh, 
ıkamu sektörünü temsil eden iş veren temsilicisi, : 
iş veren hakemi diye oraya girmiş olan kimse, 
çok kere bir devlet memuru olacak ve devletin 

. bu husustaki politikası istikametinde hareket 
edecektir. Bu politikanın da behamahal iş ve
renlerin lehine olacağını söylemek için en azın
dan bu politikayı tesbit eden ve değiştirilme
dikçe bütün- hükümetleri bağlıyan uzun vâde- v 
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li Kalkınma Plânını okumamış olmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine «Çalışma Ba
kanlığı Birinci Hukuk Müşaviri, Çalışma Bakan
lığı Çalışma Genel Müdürü neyi temsil edecek
ler?» diyorlar. Tarafsızlar var, bir de taraflar 
vardır, diyorlar. Ameliyatta, bir an için her za
man böyle tecelli edeceğini kabul etsek bile, 
burada münhasıran taraflar ile tarafsızlar yok
tur, arkadaşlar. Bir de Devletin siyasetini ida
re eden, Devletin iktisadiyatına hâkim olması 
gereken esasları ve kamu nizamını korumakla 
görevli bulunan bir de Hükümet vardır. Bü
tün bu meselelerde, Devleti bir kenara atmanın 
bugün bizim plân anlayışımız altında yatan ik
tisadi kavramlara aykırı olduğu kanaatindeyiz. 
Böyle bir Devlet, sosyal devlet ilkesine bağlı 
devlet; sosyal adalet ilkesine bağlı olarak, sos
yal devlet esasına binaen, uzun vadeli kalkınma 
plânının yürütülmesinde görüldüğü gibi, sadece 
iş verenlerin, menfaatlerini düşünmekle, sadece 
işçilerin menfaatlerini düşünmekle mükellef de
ğildir, sırf belli bir sınıfın menfaatlerini koru
mak endişesi içerisinde hareket edemez. Bu gö
rüşe iştirak etmiyorum. Devlet, burada, olsa ol
sa bağlaştırıcı bir rol oynayacaktır. Niye bağ
daştırıcı? Devlet, münhasıran işçi ve iş veren 
menfaatlerini değil, işçi, iş veren ve toplum 
menfaatlerini de bağdaştıracaktır. Biaenaleyh, 
toplum noktai nazarından bakacak Mr kimsenin 
böyle bir kurulda bulunmamasını müdafaa et
mek aslında iktisadi felsefe bakımından 19 ncu 
asrın liberalizmini müdafaa etmekten başka bir 
mânaya gelmez.. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Apaydın ar
kadaşımızla olan ihtilâfımız devam ediyor. Bu
raya Yargıtaydan gelen üye îş Dâvaları Daire
sinden geleceğine göre, elbette, bu işlerde haki
katen ihtisas sahibi olmadığı ileri sürülemez. 
Ancak, Yüksek Hakem Kurulunun yetkisine 
giren meseleler hak izharına taallûk etmez. Pek 
mühim olan bu meseleler hak ihdas etmek ve 
bilfarz, bir grevin memleketin sağlığını, millî 
güvenliğini tehdit edip etmediği yolunda isti-
şari mütalâa vermektir. Bunun Yargıtayda iş 
dâvalarına bakan 'dairede çalışan kimsenin ih
tisas sahası ile hiçbir alâkası olmadığı açıktır. 
Buna mukabil icra organı içinde çalışmış, orada 
icranın, Devletin problemleri nedir, onları bilen, 
onlarla hemhal olmuş kimselerden teşkil edilen, 
Danıgtaydan gelecek bir kimsenin - ki bu kim-

— 608 
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senin Yargıtayda oturan bir üye kadar hukuk 
anlayışı ile de melûf olduğunu kabul etmemek 
için hiçbir sebep yoktur - bu kurulun başkanı 
olması ve reylerin müsavatı halinde onun reyi
nin hâkim olması elbette ki, âmme nizamı bakı
mından hem faydalı hem de zaruridir. 

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

— Muhterem arkadaşlarım; bu mevzua bir neb
ze dokunacağım. Saim Kaygan arkadaşımız; 
maddenin tedvini hususunda ileri sürülen «taraf 
lı, tarafsız» bir de «bitaraf» arkadaşların tesbi-
tinde Çalışma Bakanlığından alınacak olan ar
kadaşların hangi tarafı temsil edeceği hususunu 
sayın Bakandan sormuşlardı. Komisyon sözcü
sü, eksik, olmasınlar, bu hususta malûmat ver
diler. Yalnız, bu malûmatı takdim ederken de
diler ki, bu temsilciler Devleti temsilen toplu
mun menfaatlerini koruyacaklardır* Yine aynı 
sözcünün ilk konuşmasında haklı olarak beyan 
ettiği üzere, Yüksek Hakem Kurulunun bir va
zifesi de Hükümete istişari malûmat yermektir. 
Meselâ, Yüksek Hakem Kurulu toplandı; bir 
meselede Hükümete istişari bir malûmat vere
cektir. Şimdi, bu madde aynen kabul edildiği 
takdirde, Çalışma Bakanlığının orada iki tem
silcisi mevcuttur. Ve bu arkadaşlar kendi fikri
yatlarını toplum menfaatlerini temin edecek şe
kilde ileri sürüyorlar. Fakat en az onlar ka
dar .toplumun menfaatini düşünen üç tarafsız 
üye işçi, iş veren temsilcileri, onlarla aynı mü
talâada bulunmuyorlar. Karar başka bir yön
den meydana geliyor. Bu takdirde, bu arka
daşlar Hükümeti temsilen orada bulundukları
na göre, sayın sözcünün normal masıtıki netice
si, Hükümet temsilcileri görüşünün Yüksek Ha
kem Kurulunda kabul edilmemesi halinde istişa
ri mütalâanın İcra Vekilleri Heyetince nazarı 
itibara alınmaması gibi garip bir durum meyda
na çıkacaktır. Bu takdirde, bu kanunda Yük
sek Hakem Kuruluna istişari mahiyette mütalâa 
serdine dair olan hükmün hiçbir kıymetinin 
kalmıyacağı da aşikârdır. Kaldı ki, sosyal ada
letin tahakkuku ve toplum menfaatlerini sade
ce ve sadece Çalışma Bakanlığının iki temsilcisi* 
nin inhisarında görmek bence çok hatalı bir so
nuç meydana getirecektir. Size başımdan ge
çen bir hâdiseyi anlatayım. 

Zonguldak, Filyos Ateş Tuğlası Fabrikasın
da asgari ücret yükseltilmiş ve bir ayarlama ya-
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pılmıştı. Sendika bu ayarlamanın ücret kade
melerine de inikası için geldi, burada birçok 
temaslarda bulundu. Fakat Sanayi Bakanlığı, 
Sümerbank kısmında, Sümerbank Dokuma En
düstrisinde de aynı şekilde asgari ücretin ayar
landığı fakat -kademelere inikasının mümkün 
olmadığını, zira böyle bir yola gittikleri tak
dirde, büyük bir malî külfetle karşı karşıya bu
lunulacağını söylemiştir. Nasıl ki, Çalışma Ba
kanlığının memurları varsa, Sanayi Bakanlığın
daki memurlar da sosyal adaleti düşünmeksizin, 
'bizatihi Devletin menfaatini koruma babında, 
asgari ücretin kademelere intikaline imkân ver
memişler ve teklifi reddetmişlerdi. 

Binaenaleyh; sosyal adaletin tahakkuku ba
bında, sadece Çalışma Bakanlığı mümessillerine 
bu hakkı tanımak; diğer Danıştay, Temyiz 
Mahkemesi ve Üniversiteden galen arkadaşları
mızı ve hattâ iş veren ve işçi temsilcilerini bu 
hususta kaale almamak, kanaatimce çok İTatalı 
olur. 

Arkadaşımızın verdiği takrir ye tindedir. Ka
bulünü bendeniz de istirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü sayın Kır
ca. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Sosyal adalet ilkeleri icap
larına uygun hareket etmenin, münhasıran Ça
lışma Bakanlığının Sayın Birinci Hukuk Müşa
viri ile, Çalışma Bakanlığı Sayın Genel Müdü
rüne inhisar edeceğine dair ben bir söz sarf et
miş değilim. Yüksek Hakem Kurulunda üye olan 
her kimsenin bu ilkeleri korumakta birbirleriyle 
yarış edeceklerinden zerre kadar şüphem yoktur. 
Binaenaleyh, böyle bir inhisar olacağını nereden 
çıkarıyorlar ki, her birisi aynı oy hakkı ile Yük
sek Hakem Kurulunda da üyedirler. Çalışma Ba
kanlığı Birinci Hukuk Müşaviri ile Çalışma Ba
kanlığı Çalışma Genel Müdürü, ayrıca Bakanlar 
Kurulunca seçilecek iş veren hakemi, hiçbir su
retle. Yüksek Hakem Kurulu içindeki faaliyet
lerinde Hükümetin emrine tabi değildirler; ken
dilerini seçenlerin emrine tabi değildirler. Çün
kü, vasıfları hakemliktir. Orada bulunmalarının 
sebebi, kendilerinin, Devletin ücret siyaseti ile 
ve umumiyetle toplumun menfaatleri ile yakineıı 
ilgili kimseler olmaları ve binaenaleyh, mesele
yi münhasıran hakkaniyet noktasından görmek 
mümkün olmadığına göre, işi dafya ziyade hu
kuk ve hakkaniyet açısından.görecek olan kim-
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selerin yanısıra birtakım iktisadi ve sosyal rea
liteleri de açıklamak, göstermek durumunda 
olan kimselerin de orada bulundurulmasında 
katî zaruret olmasından doğmaktadır. 

Şimdi, bizzat Müftüoğlu arkadaşımızın ver
diği misal, meseleyi açıklamaya yeter. Biz ne 
zannediyoruz? işçi tarafından gelecek olan her 
ücret artışı talebinin sosyal adalet ilkesinin ke
sin olarak icabı olduğu kanaatinde miyiz? Böy
le bir şey mevcut değildir. Bâzı hallerde vâki 
olacak ücret artışı talepleri öyle aşırı ola
bilir ki, memleketin ekonomisini bir enflâsyo
nun içine düşürebilir. Bunun tabiî sonucu ola
rak da işçinin reel ücretleri azalır. Millî gelir 
daha gayriâdil bir şekilde dağılabilir. Elbette 
ki, Devlet, bir yandan millî gelirin daha âdil 
bir şekilde dağılmasını sağlıyabilmek için, üc
retleri, firmanın marjinal verimliliğinin müsaa
desi nisbetinde, daha doğrusu, o firmanın, hât
tâ o iş kolunun içindeki iş gücünün marjinal 
verimliliğinin müsaadesi nisbetinde artırmak 
cihetine gitmelidir. Ama, tek mülâhaza elbette 
ki, bu değildir. Gerek özel, gerek kamu sektö
ründe yatırım faaliyetinin devam edebilmesi 
için bütün bu sektörlerdeki işletmelerin yatırı
labilir fon yaratmaları da mecburidir. Eğer biz 
sosyal adalet ilkesini yatırılabilir fon her arttı
ğında bunu işçi ücretlerine inikas ettirmek 
olarak anlıyorsak bu memlekette işsizliği önli-
yecek ve aslında iş gücünün enderleşmesi yo-
liyle işçi ücretlerinin reel artışını sağlıyacak, 
tek yol olan yatırıma akacak kaynaklan kısmış 
oluruz, bundan başka hiçbir netice doğmaz. Bi
naenaleyh, bütün bu birbiriyle çelişir gözüken 
mülâhazaları kısa ve uzun vâdede nazarı itiba
ra almayı bilecek insanların orada bulunması 
lâzımdır. İşte bu sebepledir ki, Yüksek Hakem 
Kurulu bu şekilde kurulmuştur. Istişari müta
lâa verirken dahi Çalışma Bakanlığı mensup
ları hiçbir suretle Hükümetin emrinde değildir. 
Bakanlar Kuruluna verilen mütalâa nihayet is-
tişari bir mütalâadır. Niçin istişari bir mütalâa
dır? 

Çünkü memleket sağlığı, millî igüvenlik 
gibi konularda Bakanlar Kurulunun dışında 
hiçbir surette teşriî organ karşısında mesul ol-
mıyan bir kurula Devleti idarede çok büyük 
tesiri olacak birtakım kararları aldırmak müm
kün değildir. Demokratik nizamda, parlaman* 
ter sistemde kamu nizamından mesul olan, 
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memleketin sağlık ve millî güvenliğinden mesul 
ıolan bir tek makam vardır, 10 da Hükümettir. 
Hükmetin yerine birtakım kurulları ikâme et
me 'zihniyetini Anayasadaki parlömaınter sistem
le ve Bakanlar Kurulunun sorumluluğu sistemi 
ile bağdaştırmak mümkün değildir. Yüksek 
Hakem Kurulu bir yandan ihdası kararlar ve
recek, hak ihdas edecek bir yandan da icraî ka
rarlar verecek. "Şu husus, memleket sağlığını 
ve millî güvenliği tehdidediyor diyebilecek ve 
tek başına bunu yapabilecek ve Bakanlar Kuru
lu hiçbir şeye karışmıyacak! O takdirde Yüce 
Heyetinize karşı mesul olacak olan heyette Yük
sek Hakem Kurulu mu olacaktır? Bunun par-
lömanter sistemin esasiyle de bağdaşmasına im
kân yoktur.. Maddenin olduğu gibi kabulünü 
istirham ederim. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT 

(Ankara) — Mulhterem arkadaşlar, Sayın Coş
kun Kırca arkadaşım, benim söyliyeceklerimi 
mükemmel bir şekilde söyledikleri için tekrar 
•huzurunuzu işgal etmiyecektim. Fakat bir ar
kadaşımın tarizi üzerine benim de söz almam 
icap etti. 

iSaim Kaygan arkadaşımız daha önce bana 
bir sual tevcih ederek, «iki taraf var, işçi ve 
iş veren; birde tarafsızlar. Ayrıca Çalışma Ba
kanlığının temsilcileri var. Bunlar neyi temsil 
ediyorlar1?» dedi. Bir kere Coşkun Kırca ar
kadaşımızın çok iyi belirttiği gibi, bu heyette 
(herkes bir hakem rolünde olduğuna göre, as
lında bir taraf tutmamaları esastır. Fakat, el-
betteki bir ölçü içerisinde, nispî olarak bir tem
silcilik durumları da vardır. Çalışma Bakanlı
ğının iki mümessili bu kurulda bir kere huku
kî ve teknik bilgiyi temsil ediyorlar. İkincisi: 
Devleti temsil ediyor. Bu Devlet de, elimizdeki 
Anayasanın sosyal Devlet dediği ve bu sosyal 
Devlet sözünü sözde bırakmadığı bir Anayasa
dır. Bu Anayasanın sosyal ve iktisadi haklar 
ve ödevlerle ilgili bölümünde sıralanan sosyal ve 
iktisadi haklar, her halde başka hiçbir demok
ratik memleketin Anayasasında bu elimizdeki 
bu Anayasadan daha ileri bir şekilde belirtilme
miştir. Dömek ki, Yüksek Hakem Kurulunda 
bulunacak iki Çalışma Bakanlığı temsilcisi, men
subu üye, Devletin temsilcisi olan kimseler ola
rak", bu Anayasa üzerine kurulu, bu Anayasa 
ile bağlı Devletin temsilcileridir. Ve bu Ana-
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yasa ile bağlı, bu Anayasa üzerine kurulu bir 
devlet de her ihalde, iş verenler tarafına yatkın 
bir devlet sayılamaz. En azından işçi ve iş ve-

t renler arasında tarafsız kalmağa mecbur olan 
bir devlettir. Bu devlet işçiye -çok büyük güven 
göstererek, hür, demokratik dünyanın tanıdığı 
en ileri inakları tanıyor, en az lonlar kadar gü
veninde işçi tarafından kendi devletinıe (göste
rilmesini beklemek ve hele böyle bir güvensizliğin 
sayın milletvekilleri tarafından belirtilmemesi'-
ni beklemek hakkımız -olsa gerek. Dalha .önceki 
konuş-malarmıda belirttim, nihayet her 'hakkın 
bir ötesini istemek ve işi efkârı umumiye önün
de, Hükümetten falanca zümre için daha ileri 
haklar isteyoruz demek mümkündür. Böyle 
bir iddialaşmanın ölçüsünü kaçırmamak için, 
bu kanunun müzakeresine başlarkan bir ricada 
bulunmuştum vo demiştim ki, bu (kanunda bu
lunan haktan daha ilerisini istiyen .arkadaşları
mız, Hûtfen 'o daha ileri haklar hangi memle
ketlerde vardır, una misal versinler. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Müftüoğlu. 
SADIK -TESKİN MÜFTÜOĞLU (Zongul

dak) — Muhterem arkadaşlarım, bendeniz Sa
yın Vekilin bilhassa bir noktasına dokunması 
için söz almış bulunuyorum. Buyurdular ki; 
«Devlete karşı itimatsızlığı, bilhassa milletve
killerinden beklememek hakkımızdır.» Hakika
ten bu mevzuda yerden ıgöğe kadar haklıdırlar. 
Fakat, ber p.e kadar bu iki kişi, yani Çalışma 
Bakanlığını temsil eden arkadaşımız Devleti 
temsilen bulunuyorlar ise de, hakikat halde; 
taşıdıkları sıfat, Hükümeti temsildir. Hükümeti 
murakabe ise, takdir ederler ki, Meclisin ve 
Meclisi yegân yeıgân teşkil eden milletvekilleri
nin hakkı ve vazifesi cümlesindendir. Devlete 
karşı itimatsızlık başka, Hükümete karşı iti
matsızlık yine başkadır. Burada Hükümete 
ademiitimat verdiğimiz zaman, bu demek de
ğildir ki, Devlete de ademiitimat veriyoruz. 
Binaenaleyh, çok hassas bir mevzudur. Hükü
metle, Hükümet temsilcisi ile Devleti birbirine 
karıştırmamak lâzımgelir. 

Nazarı dikkatimi çeken diğer nokta şu : 
Sayın Komisyon Sözcüsü, bu iki, Çalışma Ve
kâletini temsil eden arkadaşımızın, buradaki 
bulunma sebeplerini, bir Devleti temsil yetki
siyle, bilhassa Anayasamızda hükmünü bulan 
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sosyal Devlet teriminin tahakkuku babında 
bulduklarını; ikincisi de, ikinci konuşmasında 
bu temsilcilerin iktisadi ve sosyal meseleleri 
bu kurula (getireceklerini beyan ettiler. Buna 
ilâveten de Sayın Vekil arkadaşımız, bu arka
daşlarımızın hukukî ve teknik bilgiyi Yüksek 
Hakem Kuruluna getireceklerini beyan ettiler. 
İnsan ıgayriihtiyari düşünüyor, eğer mesele hu
kukî ve teknik bilgiyi veya Komisyon Sözcüsü
nün buyurdukları gibi iktisadi ve sosyal durum
ları bu kurulun bilgilerine sunmak ise, biz o 
kanaatteyiz ki, en az, bu arkadaşlarımız kadar, 
Yaugıt aydan, Danış'taydan ve üniversiteden bi
zatihi bu ekolle ımeşgul olan arkadaşların .̂bu 
mevzudaki bilgileri hiç de diğerlerinden aşağı 
kalmıyacaktır. Maksat bu ise, gaye bu ise o 
takdirde bendenizin nâçiz kanaatime göre ;bu 
iki arkadaşın dahi bu kurulda yeri olmaması 
lâzımıgelir. Bu durum da arkadaşımın verdiği 
takriri haklı gösterir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde verilmiş 
bulunan derişiklik önergelerini okutuyorum. 
36 ncı maddenin birinci ve. ikinci bentlerine ait 
derişiklik önergesi verilmemiştir. 3 ncü bend ile 
ilgili değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 36 ncı madde

sinde Yüksek Hakem Kurulunun yanışı değiş
tirilmiş ve yangı organları temsilcilerinden bir 
kısmı yerine Çalışma Bakanlığının memurları 
getirilmiştir. Yargı organı üyelerine yer veren 
ve içinde memur bulunmıyan şekliyle Yüksek 
Hakem Kurulu daha çok güven verecek bir 
bir kuruluş olacaktır. Kurulun (görevlerinin ye
rine getirebilmesi için bunda zaruret vardır. 
Bu sebeple tasarının 36 ncı maddesinin 3 ncü 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ediyoruz. 

Gereğinim yapılması için oya sunulmasını 
dileriz. Saygılarımızla. 

İzmir Sakarya 
Ali Naili Erdem Muslihittin Gürer 

Kocaeli Erzurum 
Hâldan Kısayol Turhan Bilgin 

Manisa İstanbul 
Nusret Köklü İbrahim Ab ak 

İzmir İzmir 
Muzaffer Döşemeci Saim Kaygan 
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Zonguldak 

Fevzi Fıraıt 
Zonguldak 

Ramiz Karakaşoğlu 

Giresun 
1. Eıthem Kılıçoğlu 

Konya 
Faruk Sükan 

Madde 36. — Fırka 3. 
«Yüksek Hakem Kurulu, Yargıtay, Hukuk 

ve Ticaret daireleriyle İcra ve İflâs Dairesi 
Başkanlarının kendi aralarından ve Yargıtay 
Birinci Başkanının başkanlığında toplanarak 
seçecekleri birinin başkanlığında aşağıda belir
tildiği şekilde kurulur. 

a) Yargıtay Hukuk ve Ticaret daireleriyle 
İcra ve İflâs Dairesi üyelerinden yukarda gös
terilen kurul tarafından seçilecek bir üye, 

b) Danıştay daire başkanlarının kendi 
aralarından ve Danıştay Başkanının başkanlı
ğında toplanarak seçecekleri bir üye, 

c) (b fıkrasında) ıgösterilen kurulun Da
nıştay üyeleri arasından seçeceği bir üye, 

d) İşçiler adına seçilen iki üye, 
e) İş verenler adına seçilen iki üye. 
Yüksek Hakem Kurulu başkan ve üyeleri 

iki yıl için seçilirler. Yeniden seçilmek caizdir. 
Üniversitelerin Hukuk, İktisat ve Siyasal; 

Bilgiler öğretim üyelerinin bir seçici kurul ha
linde Ankara'da Ankara Üniversitesi Rektörlü
ğünün çağrısı üzerine toplanarak kendi arala
rından seçecekleri bir İktisat veya İş Hukuku 
öğretim üyesi Yüksek Hakem Kurulu çalışma
larına oy hakkı olmaksızın katılır. Bu öğretim 
üyesi de iki yıl için seçilir. 

İşçi ve iş verenler adına seçilen iki üye ile 
yukarda. söz konusu üniversite öğretim üyesin 
nin her hangi bir siyasi partinin üyesi olma
ması şarttır. 

Bu maddede söz konusu seçici kurullar üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır; seçiı 
lebilmek için hazır bulunan üyelerin salt ço
ğunluğunun oyu şarttır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz, efendim.1 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik-j 
lik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik öner* 
gesi reddedilmiştir. 

ıSayın Başkanlığa 
36 ncı maddenin 3 No.lu bendinin, Yüksek 

Hakem Kurulunun Yargıtayın i§ dâvalarına 
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bakan dairenin Başkanlığında, kurulacağı şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Orhan Apaydın 

GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Komisyon katılmıyor, 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önengesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 38 e karşı 45 rey 
ile reddedilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
36 ncı maddenin 42 nci sayfadaki (f) ben

dinden sonraki fıkrasının 2 nci satırının başın
daki «de» edatı baskı hatası olduğundan çıka
rılacaktır. Arz olunur. 

Geçici Komisyon (Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

(BAŞKAN — 36 ncı maddenin üçüncü ben
dinin (f) fıkrasında «seçimle 'gelen başkan ve 
üyeler iki yıl içinde seçilirler» cümlesindeki 
«içinde» kelimesindeki «de» kalkacak, «için» 
haline gelecektir. Değişiklik önergesi bunu 
ısdar etmektedir. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, düzelt
me yapılmıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
36 ncı madenin 4 ncü bendinin 2 nci fıkra

sının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. Arz olunur. 

«Lehte ve aleyhte oylar eşitse, Başkanın bu
lunduğu taraf çoğunluğu sağlar.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN —. 36 ncı maddenin 4 ncü bendi
nin ilişkin fıkrasının değişikliğe uğraması hak
kındaki önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen değişiklikleriyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... 36 ncı madde yapılan değişiklikle
riyle birlikte kabul edilmiştir. 

Hakem kararlarının hukukî niteliği 
MADDE 37. — Kesinleşmiş il hakem kurulu 
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kararları ile Yüksek Hakem Kurulu kararları, 

. belirsiz süreli toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 
i; özel tahkime gidilmiş olduğu hallerde de, 

hakem kararları, belirsiz süreli toplu iş sözleş
mesi hükmündendir. Ancak, işçiye veya işçi te
şekkülüne mevzuat, örf ve âdet veya toplu iş 
sözleşmesi ile sağlanmış olan hakların yahut iş 
verene veya iş veren teşekkülüne mevzuat, örf 
ve âdet veya toplu iş sözleşmesi ile sağlanmış 
olan hakların ihlâl edildiği iddiası ile özel tah
kime başvurulmuşsa, bu takdirde, hakem kararı
nın hukukî niteliği hakkındaki genel hükümler 
uygulanır. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isti-
yen arkadaşımız var mı?.. Yok. Bu madde ile 
ilgili bir değişiklik önergesi de olmadığına göre 
37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 37 nci madde kabul edil
miştir. 

Hakem kurullarına katılacak hakemlerin 
nitelikleri 

MADDE 38. — Hakem kurullarının asıl ve 
yedek Başkan ve üyelerinin nitelikleri şunlar
dır-. 

a) Türk vatandaşı olmak; 
b) Okur - yazar olmak; 
e) Medeni ve siyasi haklardan yoksun ol

mamak; 
d) Ağır hapis cezasını gerektiren bir suç

tan dolayı veya taksirli suçlar haricolnıak üze
re beş yıldan fazla hapis cezası ile veya zimmet, 
ihtilas, irtikâp, hırsızlık, dolandırıcılık, sahteci
lik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi 
yüz kızartıcı suçlardan biri ile, affa uğramış ol
salar dahi, kesin olarak hüküm giymiş, olma
mak. 

Hakem kurullarına işçiler veya iş verenler 
adına seçilerek katılacak hakemlerin işçi veya 
iş veren niteliğinde olmaları gerekli değildir. 
Ancak, işçiler adına seçilerek kurula katılan ha
kem, Sendikalar Kanununa göre iş veren; iş.ve-

" renler adına seçilerek kurula katılan hakem de, 
aynı kanuna göre işçi niteliğinde olamaz. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde söz isti-
yen? 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Ben is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğan Şen, biraz acele 
buyurunuz, efendim. 
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ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Burada 

anlıyamadığım bir husus var efendim. O da şu: 
Bu madde hakem olmak için nitelikleri tadad-
ediyor. Yalnız burada bir hüküm vardır. «Affa 
uğramış olsalar dahi». Affa uğramış olan insa
nın zaten afla birlikte bütün hukukî neticeler
den istifade etmesi gerekir; bunu koymaya ma
hal yoktur. Bunun kaldırılması yerinde olur 
kanaatindeyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına; buyurun. 
Açık oylamada oylarını kullanmıyari sayın 

arkadaşlarımızın oylarını kullanmalarını rica 
ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Bu maddede bulunan «af
fa uğramış olsalar dahi» kaydı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine seçilmeye mâni suçlar hakkın- i 
daki Anayasa hükmünün tekrarından ibarettir. 
Fevkalâde önemli, kamu yetkileri kullanacak 
olan hakem kurullarında birtakım yüz kızartıcı 
suçlar, ezcümle hırsızlık-yapanların suçları affa 
uğramış olsa dahi bunların faillerinin bulunma
malarında Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
bulunmamaları kadar kamu menfaati mülâhaza 
edilmektedir. Bu hususun muhafazasını zaruri 
görmekteyiz. I 

BAŞKAN — 38 nei madde üzerinde başkaca 
söz istiyenl.. Yok. Bu madde ile ilgili olan de
ğişiklik önergelerini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin (c) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. Arz olunur. 
«c) Medeni ve siyasi haklan -tam olarak 

kullanma ehliyetinden yoksun olmamak;». 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

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

Yüksek Başkanlığa 
38 nci maddenin (d) bendinin 4 ncü satırın

daki «irtikâp» ve «hırsızlık» kelimeleri arasına 
«• «rüşvet» kelimesi girecektir. Arzolunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca | 
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I BAŞKAN — Değişiklik Önergesini oya su^ 

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
I edilmiştir. 

38 nei maddeyi kabul edilen değişiklik öner* 
geleri ile birlikte oya sunuyorum. Kabul edeni 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hakem kurullarına işçiler adına hakem seçilmesi 

MADDE 39. — 1. İl hakem kumluna işç> 
I ler adına hakemler, uyuşmazlıkta taraf olan iş-

çi teşekkülünce seçilir. 
2. Yüksek Hakem Kuruluna işçiler adına 

hakemler, en çok işçi mensubu olan işçi konfe-
derasyonunea seçilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok, Madde ile ilgili değişiklik önergesi de yok. 
39 ncu maddeyi oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hakem kurullarına iş verenler adına hakem 
seçilmesi . 

MADDE 40. — 1. İl Hakem Kuruluna iş 
verenler adına seçilecek hakemler, uyuşmazlık
ta taraf olan iş veren veya iş veren teşekkülün-; 
ce seçilir. 

2. Yüksek Hakem Kuruluna iş verenler 
adına seçilecek hakemlerden biri, - varsa - en 
çok iş veren mensubu olan iş veren konfederas-
yonunca, - yoksa - Türkiye Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Yöne
tim Kurulunca; diğeri de, Bakanlar Kurulunca 
seçilir. 

BAŞKAN — 40 nci madde üzerinde söz is
tiyen?... Yok. 40 nci madde ile ilgili değişiklik 
önergesi de yok; maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 40 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Hakemlerin seçilmesinin istenmesi 
MADDE 41. — İl Hakem Kuruluna katıla

cak hakemlerin seçilmesini Bölge Çalışma Mü
dürü; Yüksek Hakem Kuruluna katılacak ha
kemlerin seçilmesini de Çalışma Bakanlığı, ku
rul toplantısından en az dört iş günü önce, uyuş- f 
mazlığm konusunu, toplantı yer, gün ve saatini 
bildirerek ilgililerden ister. 

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde söz is
tiyen?... Yok. Bu madde ile ilgili değişiklik 
önergesi de yok. 41 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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İşçiler adına seçilen hakemlerin izinli 

sayılması 
MADDE 42. — il Hakem Kurulu ile Yük

sek Hakem Kuruluna işçiler adına katılan ha
kemler, her hangi bir iş yerinde çalışan kimse
lerden ise, bunlar, kurulun toplantı günlerinde 
ve bu toplantılara gidip gelmek için geçmesi 
gerekli günlerde ücretli izinli sayılırlar. O gün
lere ait ücretler, bu kimselere 44 ncü madde 
hükmüne göre ödenecek paradan kesilerek Ça
lışma Bakanlığınca bunların iş verenlerine öde
nir. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz is-
tiyenl.. Yok. Bu madde ile ilgili değişiklik 
önergesi de yok. 42 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum, Kabul edenler... Etmiyenler... 42 nci 
madde kabul edilmiştir. 

özel tahkim 
MADDE 43. — Taraflar, anlaşarak, uyuş

mazlığın her safhasında özel tahkime başvura
bilirler. Toplu iş sözleşmesinde, taraflardan bi
rinin başvurması üzerine özel tahkime gidilece
ğine dair hükümler saklıdır. 

Uyuşmazlık, uzlaştırma yahut grev veya 
lokavt veyahut kanuni tahkim safhasında iken, 
taraflar, özel tahkime başvurmak istediklerini, 
uyuşmazlığın bulunduğu safhaya göre yetkili 
oldukları hallerde Bölge Çalışma Müdürlüğüne 
veya Çalışma Bakanlığına veyahut İl Hakem 
Kurulu veya Yüksek Hakem Kurulu Başkanlı
ğına yazı ile bildirirlerse, uzlaştırma veya ka
nuni tahkime ilişkin hükümler uygulanmaz. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Bu madde ile ilgili değişiklik 
önergesi de yok. 43 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 43 ncü 
madde kabul edilmiştir. 

Tahkim tüzüğü 
MADDE 44. — ti Hakem Kurulları ile Yük

sek Hakem Kuruluna gelen işlerin - bu kanun
da gösterilmiş ise - kaç gün içinde sonuçlandı
rılacağı; bu kurulların yazı işleri ile diğer iş
lemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılaca
ğı ; bu kurulların başkan ve üyeleri ile bunların 
raportörlerinin huzur hakları ile naip, bilirkişi 
ve tanıklara verilecek ücretler, bu kanunun ya
yımlandığı tarihten başlıyarak üç ay içinde yü
rürlüğe konacak bir tüzükle gösterilir. Yukar
da sözü edilen kimselere, gerektiğinde. Harcı-
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rah Kanunu esaslarına göre yolluk ve gündelik 
verilir. Yüksek Hakem Kuruluna katılacak olan 
üniversite öğretim üyesini seçmekle görevli ku
rul üyelerinin yolluk ve gündelikleri, Çalışma 
Bakanlığınca, verilir. 

BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Bu madde ile ilgili değişiklik 
önergeleri var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
44 ncü maddenin 3 ncü satırındaki «göste

rilmiş» kelimesi '«gösterilmemiş» olarak düzelti
lecektir. Arz olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

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

Yüksek Başkanlığa 
44 ncü maddenin 4 ncü satırındaki «kurul

ların» ve «yazı» kelimeleri arasına «ve yüksek 
uzlaştırma kurulunun» kelimeleri girecektir. 
Arz olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oya su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

44 ncü maddeyi kabul edilen değişiklik 
önergeleri ile birlikte oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli hükümler 

İş verenler 
MADDE 45. — Aylık veya ücretleri kanunla 

belirtilmiş olsa bile, iş veren veya iş veren ve
kili durumunda bulunanlar hakkında, bunlara 
ilişkin olarak bu kanunda yer alan hak ve so
rumluluk hükümleri uygulanır. 

Bir işletme veya müessese yahut iş yerinde 
iş veren vekili durumunda olan ve temsilci sıfa-
tiyle de olsa, toplu iş sözleşmesinde veya toplu 
görüşmede taraf olarak hareket eden kimse, 
bu kanunun uygulanması bakımından iş veren 
sayılır, 
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BAŞKAN — 45 nei madde üzerinde söz is-

tiyen?... Yok. Madde ile ilgili değişiklik öner-
gesi de yok. 45 nei maddeyi okunan şekli ile oya 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

iş yerinde ilân 
MADDE 46. — Bir toplu iş sözleşmesi ile 

veya toplu iş sözleşmesi hükmündeki uzlaştırma 
kurulu kararı yahut çalışma şartları ile ilgili 
olarak mahkemece alınmış bir ihtiyati tedbir 
kararı yahut kesinleşmiş bir mahkeme kararı 
ile bağlı olan iş veren, bunların noterlikçe onan
mış birer örneğini, iş yerinin işçiler tarafından 
görülebilecek uygun yerlerine asmaya mecbur
dur. 

BAŞKAN — 46 ncı madde hakkında söz is-
tiyen?... Yok. Madde ile ilgili değişiklik öner
gesi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
46 ncı maddenin 3 ncü satırındaki «kurulu» 

ve «kararı» kelimeleri arasına «veya hakem ve
yahut hakem kurulu» kelimeleri girecektir. 
Arz olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Denetleme 
MADDE 47. — Toplu iş sözleşmesi veya 46 

ncı maddede zikri geçen uzlaştırma kurulu, ha
kem veya hakem kurulu ve mahkeme kararla
rına uyulmadığı, iş Kanunu hükümleri uya
rınca denetlenir. 

„ BAŞKAN — 47 nei madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Bu madde ile ilgili bir değişiklik 
önergesi var, onu okutuyorum : f 

Yüksek Başkanlığa 
47 nei maddenin 4 ncü satırının başındaki 

«na» edatiyle «uyulmadığı» kelimesinin arasına 
«uyulup» kelimesi girecektir. Arz olunur. 

Geçici Komisyon. Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 
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BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenjer... Kabul etmiyenler..* 
Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

47 nei maddeyi bu değişiklikle birlikte oyu-
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., 
47 nei madde kabul edilmiştir. 

Hükümetin arabuluculuğu 
MADDE 48. — Bir uyuşmazlığın her hangi 

bir safhasında, Başbakan veya görevlendireceği 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılarından 
biri yahut Çalışma Bakanı, taraflara bir arada 
vey ayrı ayrı tavsiyelerde bulunmak suretiyle 
arabuluculuk faaliyetine.girişebilir. 

BAŞKAN — 48 nei madde üzerinde söz jis-
tiyen?... Yok. Bu madde ile ilgili değişiklik 
önergesi de yok. 48 nei maddeyi okunan şejkli 
ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... 48 nei madde kabul edilmiştir. 

Resim ve hare muafiyeti 
MADDE 49. — Toplu iş sözleşmesi ve toplu 

iş sözleşmesi hükmündeki uzlaştırma kurulu ve 
il hakem kurulu ve yüksek hakem kurulu ka
rarları ve bunlarla ilgili bütün işlemler, her 
türlü resim ve harçtan muaf tır.'Noter harçları, 
bu hükmün dışındadır. 

. 19 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince 
mahkemece alman grev veya lokavtın durdu
rulmasına dair hare ile bu kararın tebliği, Iıer 
türlü resim, hare ve tebligat ücretinden muaf
tır. 

BAŞKAN — 49 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen?... 

ASIM EREN (Niğde) — Bu parantez için
deki ibarenin kaldırılması lâzım her halde.,. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Bu zaten maddeye dâjıil 
değil efendim. 

BAŞKAN — Maddeye dâhil değil, Sayın 
Eren. 

GEÇfCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Maddeye dâhil değil. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
49 ncu madde üzerinde söz istiyen?... Olma

dığına göre bu maddeyle ilgili değişiklik öner
gesi de yok; 49 ncu maddeyi okunan şekli ile 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 49 ncu madde okunan şekli ile kabul edil
miştir. 

— 515 -



fit Meclisi B:7Ö 
Genel hükümler 

MADDE 50. — Bu. kanunla açıklık olmı-
.yan hallerde, Medeni Kanun ve Borçlar Kanu
nu hükümleri uygulanır. 

BALKAN — 50 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Bu madde ile ilgili bir değişiklik 
önergesi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
50 nci madde aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir. Arz olunur. 
«Madde 50. — Bu kanunda açıklık olmıyan 

hallerde, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu ile 
hizmet akdini düzenliyen diğer kanunların hü
kümleri uygulanır.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir^ 

Plân Komisyonu burada mı? (Burada, ses
leri) 

ödenek 
.MADDE 51. — Bu kanun gereğince yapıla-

cek ödemeleri karşılamak üzere gerekli ödenek 
Çalışma Bakanlığı bütçesine konulur. 

BAŞKAN — 51 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok. Bu maddeyle ilgili verilmiş 
bulunan değişiklik önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
51 nci maddede Plân Komisyonunun met

nine katıldığımızı arz ederim. 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bu madde Plân Komisyonunca 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Buna zamimeten 
Geçici Komisyon da katıldığını beyan etmek
tedir. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Plân Komisyonunca kabul i 
edilen metnin görüşülmesi kabul edilmiştir, oku- \ 
tuyorum : î 
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ödenek 

MADDE 51. — Bu kanunun 44 ncü maddesi 
gereğince yapılacak ödemeleri karşılamak üzere 
gerekli ödenek, Çalışma Bakanlığı bütçesine ko
nulur. 

51 nci maddeyi bu şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Ceza hükümleri 

Toplu iş sözleşmesinin ilgili mercilere 
gönderilmemesi 

MADDE 52. — 13 ncü madde gereğince top
lu iş sözleşmesini veya toplu iş sözleşmesinin 
değiştirilmesi veya feshi veyahut toplu iş söz
leşmesine katılma hakkındaki hukukî vesika
ları, söz konusu maddede gösterilen resmî mer
cilere aynı maddede yer alan süre içinde gön
dermek zorunda olup da- göndermiyen iş veren 
veyahut işçi veya iş veren teşekkülünün buna 
âmil olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri, 
yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır para ceza
sına mahkûm edilirler. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz is-
tiyen yok. Madde ile ilgili değişiklik önergesi 
de yok. 52 nci maddeyi okunan şekliyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 52 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Toplu iş sözleşmesinin ilân edilmemesi 
MADDE 53. — 46 nci maddede yazılı mec

buriyetleri yerine getirmiyen iş veren, yüz lira
dan beşyüz liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Bu madde ile ilgili bir değiştirge önergesi 
de yok. Maddeyi okunan şekliyle oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun dışı grev ve lokavt 
MADDE 54. — Kanun dışı greve veya lo

kavta karar verenler, kanun dışı greve veya 
lokavta katılanlar, böyle bir greve veya lokavta 
devam edenler, kanun dışı greve veya lokavta 
karar verilmesine veya bunlara katılmaya veva 
devama zorlıyan veya teşvik edenler veya bu 
yolda propaganda yapanlar, bir aydan üç aya 
kadar hapis ve yüz liradan bin liraya ka<bu« 
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ağır para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür 
halinde, üç aydan altı aya kadar hapis ve beş-
yüz liradan beşbin liraya kadar ağır para ceza
sına hükmolunur. 

BAŞKAN — Komisyon adına, buyurun Sa
yın Kırca. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (întanbul) — Muhterem arkada-şlarım, 
Kominyonumuz bilâhara yaptığı tetkikler neti
cesinde 54 ncü maddede ikamın dışı greve ka
rar verenler veya zorlayıcı veya teşvikçi veya 
propagandacı durumunda olanlarla kanun dışı 
greve katılanlar veya devam edenler arasında 
ceza bakımından bir tefrikin yapılmasını hak
kaniyete uygun mütalâa ;eıtmiştir. Hakikaten 
alelade bir işçimin kanun dışı bir greve katıl
ması veya kanun dışı bir greve devametmesi 
hâli, onu bu greve sürükliyen, zorlıyan 'kimse
lerin ceza mesuliyetti durumuna nisbetle çok 
daha hafiftir. Bu itibarla bu iki şıkkı birbirin
den ayırıyoruz. 

- Lokavtta böyle bir durum yoktur. İşveren 
bir kütle hareketi içerisinde bulunmuş olmak 
durumunda olmayıp işveren teşekkülü lokavta 
karar vermiş olsa bile kanun dışı bir lokavta, 
iştirak bakımından, ferden ferda, işverenlerin 
mesuliyetini, böyle bir kanun dışı lokavta ka
rar vermiş olan işveren teşekkül ve idarecileri
nin mesuliyetinden farklı görmek için bir .se
bep yoktur. . 

Yeniden tedvin ofctliğinıdz madde şu şekilde
dir: «Kanun dışı greve veya lokavta karar ve
renler, kanun dışı lokavta katılanlar, böyle bir 
lokavta devam edenler, kanun dışı greve veya 
lokavta-karar verilmesine veya 'bunlara kaitıl-
mıya veya devama, zorlıyan veya teşvik •eden
ler veya bu yolda propaganda yapanlar, bir 
aydan 3 aya kadar hapin ve 100 liradan 1000 
liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir
ler. Tekerrür halinde 3 aydan 6 aya kadar ha
pis ve 500 liradan 5000 lapaya kadar ağır pa
ra cezası hükmolunur. 

Kanun dışı greve katılanlar veya. devam 
edenler 500 liraya kadar ağır para eczasına 
mahkûm edilirler. Tekerrür faalinde 1 aya ka
dar hapis ve 1000 liradan 2000 liraya kadar 
ağır para cezasına hükmolunur.» 

Görülüyor ki, kanun dışı greve katılan ve
ya devam edenler, layrıca teşvikçi, zorlayıcı ve-
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ya idareci rolleri bulunmıyorsa sadece 500 li
raya kadar ağır para cezasına mahkûm edile
ceklerdir. Bunlar hakkında hapis cezası ancak 
tekerrür halinde bahis konusudur ki, bu halde 
de 1 aya kadar hapis cezası tesbit edilmiştir. 
Ayrıca yine tekerrür halinde daha ağır bir pa
ra cezası da derpişedilmiştdr. Bu suretle hakka
niyet ölçüleri yerine gelmiş olmaktadır zannm-
dayım. 

BAŞKAN — Buyurun svaym Orhan Apaydın. 
ORHAN APAYDIN (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım, bir hususun tavzihinde fayda gö
rüyorum. Bu ve bundan sonraki maddelerde ih
das edilen suçlar, bizim anladığımız mânada, 
kasitli suçlardır. Fakat bunların işlenmesinde 
bâzı şekil kaidelerinin 'ihlâli de mevzuubahis 
olabilir. Yâni şunu demek istiyorum. Bunlar 
şeklî suçlar değildir; kasıtlı suçlardır. Pek ta
biî olarak, tatbikatta kasıt unsuru aran a çaktır. 
Yoksa bir takım mağduriyetlere sebebiyet vere-
bildr. Muhterem arkadaşım bu hususu tavzih 
ederse, tatbikata ışık tutacaktır. Bunun için söz 
aldım, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon, 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA 

(İstanbul) — Bu kanunda derpiş edilen bütün 
suçların kasıtlı suçlar olduğunda şüphe yoktur, 
arkadaşlar. 

BAŞKAN —• 54 ncü madde üzerinde sayın 
Akçal. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhte
rem arkadaşlar, bu kanunun görüşülmesine 
başlandığından beri devam eden usulü bir nok
taya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kanun, biz
lere dağıtılmıştır, görüşüyoruz. Fakat, millet
vekili arkadaşlardan hiçbir tadil teklifi gelme
diği halde, Komisyon Sözcüsü arkadaşımız 
kendisi bir tadil teklifi veriyor ve biz bu tadil 
tekliflerini lâyikiyle inceleme fırsatını maalesef 
bulamıyoruz. Bu tadil teklifleri üzerinde Ko
misyonun kararı olup olmadığını sormak, her 
halde bizim hakkımız olsa gerektir. Bunu bu 
şekilde söyledikten sonra, şimdi 54 ncü mad
denin bünyesine temas etmek istiyorum. 

54 ncü maddede, kanun dışı grev ve lokavta 
karar verenler, yani asli failler, daha sonra 
bu asli faillik durumuna inzimamen bir ızdı-
rar hali mevzubahsedilmiş, ondan sonra ka
rtı r verilmesine, katılmaya, devama zorlayan 
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şahısların durumu meyzubahsedilmiş, ondan 
sonra müşevvik durumunda bulunanların 
yani fer'i faillerin durumu mevzuubahis edilmiş, 
daha sonra da bu yolda propaganda yapanla
rın, teşvik edenlerin durumu mevzuubahis edil
miştir. 

Bu suretle, 5 ayrı suç zümresi ortaya çık
mış 'bulunuyor. Bu 5 ayrı suç zümresinde, 
hâkimin takdir hakkı, 1 ay ile C ay arasında 
hapis cezası ile değişecektir. Buradaki madde
lerin, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu
nunun alâkalı bulunan 18 nci madde ile ahenkli 
bir şekilde konmuş olması icabederdi. 18 nci 
maddede, kanuna aykırı toplantı veya kanun
suz yürüyüşleri tertip veya idare edenlerle; 
bunların hareketlerini bilerek iştirak eden
ler, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı 
bir suç teşkil etmediği takdirde, 6 aydan bir 
yıla kadar hapis ve 500 liradan 1 000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır, den
mektedir. Bu iki madde arasında bendeniz t i r 
ahenk buramadım. Ben, bu maddenin Komis
yonca geri alınmasını ve sadece Komisyon 
sözcüsü tarafından değil, Komisyon üyeleri 
tarafından da yeni baştan tedvin edilmesini 
ve hu suretle getirilmesini rica edeceğim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına sayın Kırca, 
buyurun. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Erol Akçal arkadaşımızın, tahkik etmeden it
hamına mâruz kaldığım için üzüntülüyüm. 
Komisyonun da milletvekilleri kadar takrir 
verme yetkisi vardır. Ve fou takrirler, Komis
yonda tezekkür edilmiştir. 

Kendisinin, Toplantı-ve Gösteri Yürüyüş
leri Hürriyeti Kamımı ile ilgili olarak ileri sür
düğü paralelizmin tesisi zarureti yolundaki mü
lâhazalarına gelince, biz bu kanaatte değiliz. 

Tertip veya idareden ve bir de bilerek katıl
madan bahsediliyor. Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Hürriyeti Kanununun 18 nci maddesi 
bakımından bir grev hareketiyle, bir grev veya 
lokavt hareketine katılmakla, kanunsuz mu, ka
nuni mi olduğu evvelden belli olmıyan bir top
lantıya tesadüfen katılmak arasında, en aşağı
sından iki hareketin birinin içinde bulunmakta
ki değişik ihtimalleri nazarı itibara alırsak, bir 
mahiyet farkı olduğu da kendiliğinden meyda-
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ııa çıkar. Bir kere malûmuâliniz, kanunu 
bilmemek mazeret sayılmaz. Elbetteki, 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürri
yeti Kanununun 18 nci maddesinde «bile
rek» kelimesinin girmiş olması, Ceza Hu
kukunun temel prensiplerinden biri olan, 
«kanunu bilmemenin mazeret sayılamıyacağı» 
yolundaki, ilke ile hiçbir alâkası olmıyan bir 
hükümdür. Fakat, burada, kanun dışı grev ve
ya lokavta karar verenlerle, kanun dışı bir grev 
veya lokavtın yürütülebilmesi için teşvikte bu
lunanlar, propaganda yapanlar veya zorlayıcı 
fiillerde bulunanlar birbirinden tefrik edilemez. 
Bunlar, aslında grev ve lokavt yapan hakiki nü
veyi, onun nevama çekirdeğini teşkil eden züm
renin içinde bulunan insanlardır. Kanun dışı 
bir greve karar veren teşekkülün idare heyeti 
üyeleriyle kanun dışı bir grevi yürütmek için 
iş yerinde faaliyete devam ederek propaganda 
yapan ve işçileri zorlıyan sendika temsilcilerinin 
mesuliyeti arasında her hangi bir tefrik yapma
ya imkân yoktur. 

Hattâ, belki de kanun dışı bir grev veya lo
kavtta sadece bir oda içinde oturup karar ver
miş olmakla iktifa eden kimse ile, bilfiil iş ye
rinde kanun dışı bir harekete teşvik veya zor
lamada bulunan bir kimsenin mesuliyeti arasın
da, ikincisinin aleyhinde bir tefrik yapılabilir
di. Bütün bu hususları hâkimin takdirine, her 
müşahhas şık bakımından, bırakmayı daha uy 
gun gördük. Fakat, her halükârda getirdiği
miz tadil önergesi ile, kanun dışı grev bakımın
dan bir tefrik yapıyoruz. Bir tarafta kanun 
dışı greve sürüklenen insanlar, bir tarafta ka
nun dışı greve sürükliyen insanlar. Elbette ki, 
sürükliyen insanların mesuliyeti- daha fazladır. 
Hattâ bu sürükliyen insanların içiıide teşekkü
lün idarecileri vardır, propagandacılar, teşvik
çiler ve zorlayıcı fiillerde bulunanlar vardır. 
Bunların hepsini bir zümre içerisinde mütalâa 
etmek ve aralarında her müşahhas şıkta, deği
şik mesuliyetlerin neticelerine göre verilecek ce
zayı hâkime bırakmak, daha uygun olacaktır 
kanaatindeyiz. Bu itibarla, şunu bilhassa be
lirtmek isterim; bir grev yahut lokavtın kanun 
dışı olup olmadığını bilmek, hattâ bir cahil işçi, 
okuma yazma bilmiyen bir işçi dahi aslında, 
sokakta yürüyen bir topluluğun içine katıldığı 
zaman, bu topluluğun yürüyüşünün kanuni mi, 
gayrikanuni mi olup olmadığının bilinip bilin-
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memesi bakımından, bir münevver insandan da
ha fazla mücehhez bir vaziyettedir. Binaena
leyh, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti 
Kanununun 18 nci maddesinde «bilerek» keli
mesi toplantının ve gösteri yürüyüşünün mahi
yetinden doğan bir husustur. Burada böyle bir 
tasrihe lüzum yoktur. Böyle bir tasrihi koy
duğumuz takdirde fevkalâde tehlikeli bir durum 
doğar, sevgili Akçal arkadaşımız. Çünkü, o za
man kanun dışı greve idareci rolünü oynamı-
yan, teşvikçi ve propagandacı rolü oynamıyan, 
zorlayıcı rolü oynamıyan her kimse, «Ben bu işe 
bilerek katılmadım, kanun dışı olduğunu bilmi
yordum.» mazereti altında mesuliyetten kurtul
ma yolunu tutabilir. Bu da her halde tehlikeli 
görülmesi gereken bir husustur. 

EROL YILMAZ. AKÇAL (Rize) — Cezalar 
arasında bir nisbet gözetilmesi hususunu söyle
dim; katılanları cezalandırmamak diye bir şey 
söylemedim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Bunu, size cevap olarak 
söylemedim. Onu tavzih edeyim. Siz söylemiş 
olduğunuz için değil, tavzih ederim. 

Bu tefriki bu bakımdan yapıyoruz. Greve 
sürükliyenler greve sürüklenenler... Fakat, gre
ve sürüklenenlere hiçbir ceza vermemek olmaz. 
Greve sürükleyenler arasında şu kanunda mü-
şahade etmiş bulunduğunuz değişk isimler al
tında adlandırılan kimselerin mesuliyeti muay
yen bir kanun dışı grevde farklı olabilir. Kanun 
dışı bir grevde idarecinin mesuliyeti kazan zor
layıcının mesuliyetinden daha fazla olur. Başka 
bir şıkta daha az olabilir. Binaenaleyh, bunları, 
kanunda derpiş edilen asgari ve âzami hadler 
arasında hâkim, her müşahhas şıktaki mesuli
yet durumunu takdir ederek neticeye bağlıya
caktır. 

BAŞKAN — 54 ncü m a d d o üzerinde Sayın 
Giritlioğlu. 

FAHlR GİRİTLÎOĞLU (Edirne) — Sözcü
nün vermiş olduğu izahattan sonra konuşmak
tan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Anlıyamadım efendim. 
FAHİR GİRÎTLIOĞLU (Edirne) — Konuş-

mıyacağım efendim, tatmin edildim. . 
BAŞKAN — Tatmin edildiniz, vazgeçiyorsu

nuz. Peki efendim. 
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54 ncü madde üzerinde verilmiş olan değişik

lik 'önergesini (okutuyorum. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 54 ncü madde

sinde «Kanun dışı ıgrev veya lokavta katılan» 
işçiler için cezai hüküm konulmaktadır. Gre
vin kanuni olup olmadığını bilmekte tereddüt 
edebilecek veya iş veren tarafından kanuni ıbir 
'grevin bile kanunsuz olduğu ileri sürülerek ka
sıtlı olarak -böyle bir tereddüte sevk edebilecek 
işçileri 'böyle-bir ceza tehdidi altında bulunma-' 
lan faydasız 've mahzurlu iolacaktır. 

Bu sebeple yukardaki katılanlar ifadesinin 
.çıkarılarak yerine «Sendika yönetim kurulları 
ile iş veren vekillerine» ifadesinin konmasını 
teklif ediyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunulmasını di
leriz. 

Saygılarımızla. 

izmir 
Ali Naili Erdem 

(Erzurum 
Turhan Bilıgin 

Manisa 
Nusret Köklü 

İzmir 
Muzaffer Döşemeci 

(Sakarya 
M'iTSİihittin Gürer 

Konya 
Faruk Sükan 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Kocaeli 
Hâldan Kısayol 

İstanbul 
İbrahim Abak 

İzmir 
ıSaim Kaygan 

Giresun 
1. Eteni Kılrçoğlu 

Zonguldak 
Ramiz Karakaşoğju 

GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Ceza hukuka temel pren
siplerine aykırı olduğundan, komisyon katıl
mamaktadır. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Ceza hu
kukuna'hangi noktadan aykırıdır? 

(BAŞKAN — İzah mı istiyorsunuz, Sayın 
Bilgin? 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — İzah et
sinler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OOŞIOJN 
KIRCA • (İstanbul) — Kanun dışı hareket et
miş olanların her hangi bir suretle cezalandırıl
mamasını derpiş eden bu teklif elbette ki, ceza 
hukuku prensiplerine -aykırıdır. Bu itibarla 
değigiklik önergesine katılmıyoruz. 
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İ3AŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer bir değişiklik önergesi var, onu 'oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
54 ncü madde aşağıdaki şekilde değişti-

.rilmiştir. Arz olunur. 
Madde 54. — Kanun dışı greve veya lokavta 

karar verenler, kanun dışı lokavta katılanlar, 
böyle bir lokavta devam edenler, kanun dışı 
greve veya lokavta karar verilmesine veya bun
lara katılmağa veya devama zorlayan veya teş
vik edenler veya bu yolda propaganda yapan
lar, bir aydan üç aya kadar hapis ve yüz lira
dan bin liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edilirler. Tekerrür halinde, üç aydan al
tı aya kadar hapis ve beş yüz liradan Ibeşbin 
liraya kdar ağır para cezasına hükmıolunur. 

Kanun dışı greve katılanlar veya devam 
edenler beşyüz liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, (bir aya 
kadar hapis ve bhı liradan ikibin liraya 'kadar 
ağır para cezasına hükmolunur. 

(Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler.... Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. Mad
deyi bu şekliyle 'oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... .54 ncü madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, açık oylamada oyunu kul-
lanmıyan arkadaş varsa, lütfen oyunu acele 
kullansın. 

Oy verme muamelesi bitmiştir, kupayı kal
dırınız. Madde 55. 
Devlet, il özel idaresi ve belediye kararlarına tesir 

maksadiyle grev ve lokavt 
MADDE 55. — Kamın dışı bir grev veya lo

kavtın Devlet, il özel idareleri veya belediyeler
ce bir karar alınmasına veya alınmış bir kararın 
değiştirilmesini veya kaldırılmasını sağlamak 
veyahut yukarda sayılan kamu tüzel kişilerince 
alınmış bir kararı protesto etmek amaciyle ya
pılması takdirinde böyle bir greve veya. lokav
ta karar verenler, böyle bir greve veya lokavta 

26 .4 ı 1963 0 : 1 
katılanlar, böyle 'bir greve veya lokavta devam 
edenler, böyle bir greve veya lokavta karar ye
rilmesine veya bunlara katılmaya veya devama 
zorlıyan veya teşvik edenler veya bu yolda pro
paganda yapanlar, altı aydan az olmamak üzere 
hapis cezasına ve beşyüz liradan az olmamak 
üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. Te
kerrür 'halinde, bu cezaların iki katma ıhükmolu-
•nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istayen 
var mı, buyurun Sayın Alp Doğan Şen. 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlar, bu maddenin de, 54 ncü mad
denin ışığı altında gözden (geçirilmesi dca-bet-
nıektedir; o da şudur: «Kanun dışı bir ıgrev 
veya lokavtın Devlet, il özel idareleri veya be
lediyelerce bir karar alınmasını veya alınmış 
bir kararın değiştirilmesini veya .kaldırılması
nı sağlamak veyahut yukarda sayılan kamu 
tüzel 'kişilerince alınmış hir kararı protesto 
etmek amaciyle yapılması takdirinde..» deni
yor. Burada, kanun dışı bir ıgrev veya lokavt 
dolayısiyle mi, protesto vardır, yoksa Devlet, 
il özel idareleri veya belediyelerce alınmış bir 
kararın değiştirilmesi için mi? Bu .bakımdan, 
burada işçiler, lehine bir esbabı tahfife elde et
memiz için, şöyle bir hükmün bu fıkraya kon
ması yerinde olacaktır, kanaatindeyim. O da şu
dur; «işçilerin hayat şartları ve iş münasebet-
1 eriyle ilgisi blmıyan hususlarda.» böyle bir 
hükme ihtiyaç vardır. Bunun haricinde, madde
de mana yerindedir, bunu kabul ediyoruz. 

İkincisi; 20 nci maddenin nîüzakercsi sırasın
da da. arz etmiştik, «böyle bir grev veya lokavta 
katılanların» diye bir ibare var. Bu katılanian 
tasrih etmek lâzımgeliyor. Şahsi mesuliyetler 
bakımından tasrih etmek lâzımgeliyor, 

Çünkü, burada tüm işçi toplulukları da an
laşılabilir. Bu bakımdan, «sendika yönetim ku
rulları ve iş veren veya iş veren vekilleri» diye 
bii" sarahat konursa, çok yerinde olur. Zaten 
bundan sonra gelen cümlede de «böyle bir grev 
veya lokavta, devam edenler» deniyor; bu tâbir
den topluca bir işçi kütlesi de anlaşılabilir. Bu 
hususta, komisyon bizi tenvir ederlerse memnun 
kalırız. Bu hususta bir takrir takdim ediyoruz. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Süz isti
yorum. 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bilgin. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, 54 ncü madde üzerinde ileri sür
düğümüz noktai nazarı bu maddede de t3krarlı-
yacağız. Dikkat buyurulduğu takdirde görülür 
ki, beş kısma ayrılmıştır : 

1. Karar verenler, 
2. Katılanlar, 
3. Devam edenler, 
4. Karar vermeye veya katılmaya v^ya de

vama zorlayanlar, 
5. Teşvik edenler, 
Bütün bunlar hakkında istenilen ceza, «altı 

aydan az olmamak üzere hapis ve 500 liradan 
az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm 
edilirler,» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, hürriyeti bağlayıcı 
cezaları bu kadar ağır olarak kanuna yerleştir
diğimiz takdirde, grevin veyahut da lokavtın 
yapılmasını peşinen önleyici bir düşünceyi ka-> 
bul etmiş oluruz. Şöyle ki, işçi kapasitesi bizce 
malûm. Bir sendika karar veriyor, kamın dışı 
grev olduğu belirtilen bu harekete, güvendiği ve 
itimat ettiği yöneticilerin kararına işçi arkadaş
ları ittıba ediyor. Bunlar katılanlar kısım. Di
ğer kısmı ise, bütün mülâhazalara rağmen, de
vama karar veriyor. 4 ncü kısımda ise katılmaya 
veya devama zorlayanlar var. 5 ncisinde teşvik 
edenler var. 

Şimdi, suçlar arasında - eğer bu suç ise - bu 
derecede nisbetsiz cezaların olmaması ienbeder, 
Kaldı ki, tasarıyı tetkik ettiğimiz zaman görü
yoruz ki, aksi bir düşünceye yer verilmemiş. O 
da şu : Kanuni bir grevi; «kanunsuz grev, ka
nun dışı grev diye teşvik edenler, kanuni bir 
grevi, kanunsuz şeklinde empoze edenler teşvik 
edenler ve katılmaya mâni olmaya çalışanlar» 
hakkında, komisyon hiçbir cezai müeyyide getir
memiştir. Büyük bir topluluğu, evvelâ 29 ncu 
maddede gördüğümüz gibi, hiçbir ceza, hiçbir 
ihbara lüzum kalmaksızın, tazminat verilmeksi
zin, işinden menediyoruz; bununla iktifa edilmi
yor, tazminat verilmiyor, bir de buna ilâveten, 
«katılmak» gibi bir fiili işliyenlere hürriyeti 
bağlayıcı 6 ay ceza veriyoruz. Ve ilâveten bin 
lira da para cezası veriyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'deki işçilerin 
hangi şartlar altında yaşadıklarını bilen insan
larız. Kanun dışı bir greve katılan insana, şu 
statüyü takibetmek suretiyle reva görülen mad-
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di ve mânevi cezanın azametini, işlenen fiilin 
neticesinden çok daha ağır görmekteyiz. Bu ba
kımdan «katılanlar» tâbirinin hiçolmazsa hür
riyeti bağlayıcı cezalardan muaf tutulmasını 
şahsan arz ve teklif ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kırca. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Turhan Bilgin arkadaşımızın, itiraf ede
yim ki, pek dramatik bulduğum konuşmasında
ki fikirlere, hiçbir suretle iştirak edemediğim
den dolayı müteessirim. Kendileri, 55 nei mad
dede mevzuubahsolan suçu, zannederim, bir ev
vel kabul buyurduğunuz 54 ncü maddedeki suç
la karıştırıyorlar. Sanki, karşımızda pek masum, 
lâaletltayin bir kanım dışı grev veya lokavt var
mış gibi mütalâa serdediyorlar. Sanki, sürelerle 
riayet edilmemiş yahut uyuşmazlık prosedü
ründen geçirilmeksizin grev yapılmış, münha
sıran 54 ncü maddenin şümulüne giren bir grev 
veya lokavt fii'M 'kanunsuz olarak yapılmış ve 
sanki onun tercimi mevzuubahls imiş bigi, «za
vallı işçi kütlesini bir de böyle durumlara duçar 
etmek, tazminatsız olarak akitlerinl feshetmek» 
yoluna nasri gidiyorsunuz diye konuşıtular. Muh
terem arkadaşlarım, bahis konusu 55 nci mad
denin ne olduğunu iyice teşhis etmek lâzımdır. 
Bu bakımdan kendilerinin şahısları adına ko
nuşmuş olmalarından dolayı hususi bir memnu-
nliy-et duymaktayım. «Kanun dışı bir grev ve
ya lokavtın, Devleti, il özel idareleri veya be
lediyelerce bir karar alınmasını veya alınmış 
bir kararın değiştirilmesini veya 'kaldırılmasını 
sağlamak veyahut yukarda sayılan kamu tüzel 
kişilerince alınmış bir kararı protesto etmek 
amaciyle yapılması 'takdirinde» deniyor. Bura
da tarif edilen şey, düpedüz siyasi grevin veya 
siyasi lokavtın ta kendisidir. Komisyonunuz o 
kanaattedir ki, Anayasanın, tanınmasını asla za
ruri kılmadığı birtakım fiilleri grev ve lokavt 
hakkmm ilk defa tanınacağı ve tatbikine giri
şileceği bir yerde, hele memleketimizin içindıe 
bulunduğu şu asayiş şartları içinde tanımalf, 
düpedüz bu memlekette kamu düzenine kaydet
mektir. öyle zannediyorum, ki, muhterem Tur
han Bilgin arkadaşımız, bu memlekette her şe
yin kamu düzeni içinde olmasını arzu eder. Biz, 
bu noktada, böyle bir grev ve lokavtın ne ol
duğunu, en küçük işçinin dahi bilebileceğine, 
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vatanperverlik hissine ve kanuni bilgisine sahi-
bolabilec'eğine inanıyoruz. Nedir bu? Beledi
yenin 'kararına, Devletin (kararma «ithal karar
namesi çıktı, biılmiern şu kadar tops ithal edil
medi, haydi 'buyurunuz grev, haydi buyurunuz 
lokavt».. Biz, bunun 'karşısındayız ve bunun 
karşısında olmayı da bir vatanperverlik borcu 
addediyoruz. Bunu burada açıkça tescil ettir
mek istiyorum. 

Şiniıdi aırkadaşılaır, ıbu noktada idareci ile 
katılan arasımda bilgi ve mesuliyet bakımın
dan, prensip itibarriyle 'hiç' bir faıik görımüyo-
ruz. Bu hususun, burada tâyin edilmiş olan ce
zalarla tecriminil ile, grev ve lokavt hakkının 
kullanılması bakımından, yarın Türk işçisi Ve" 
iş vereni arasına katılacak olan birtakım kötü 
niyetli muzır ve aslında başka yerlerin kuman
dası •altında bulunan kimselerin faaliyetlerini 
peşin olarak önlemek için de zaruri aclıct'edi'yo-
ni'z, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayım Eren, zaltı âlinizden ön
ce sayım Bakan söz istedi. Takdim en sayın Ba
kana söz veriyorum. Buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) — Arkadaşlarım, bu maddeyi ağır 
bulan arkadaşlarımız, sanki bu madde sadece 
bâzı kanun dışı grevler için düşünülmüş gibi, 
konuştular. Halbuki; Devletin, özel İdarelerim 
ve belediyelerin kararlarına karşı, kanun dışı 
grev kadar, kanun dışı lokavt da bu maddede 
cezalandırılmaktadır. Bu maddeden asıl lokavt 
için isltlifade edilebileceği düşünülürse, bu mad
dedeki cezalar ağır değil, belki de hafif bulu
nur. Şöyle ki, Devlet veya belediye otobüse 
veya elektriğe zam kararı alır. Aslında toplu 
sözleşme yürürlükte olduğuna göre, «Elektrik 
fiyatları yükselmtiş'tir,» diye, hiç Ibiır «faibrika 
işçisinin ücretini düşüremiyeceği için, işçinin 
grev yapmasına mahal yoktur. Ama, galip bir 
ihtimalle elektrik ücreltine zam yapıldı diye ve 
bu zam karşısında «Ben şimdiye kadar verdi
ğim ücretleri ödemekte devamedemem,» diye 
işverenlerin' lokavt yapması ihtimali vardır. Ve 
bu çok daha. kuvvetli bir ihtimaldir. Hiç b i r 
vakiıt, Devletin, belediyelerin, özel i'darölerin 
alacağı zam kararı, işçi ücretlerine doğrudan 
doğruya tesir -etmez. Ama, iş verenlerin malî 
durumuna mutlaka tesir eder ve eğer lokavt 
çok kolay olursa,* ıbu durumda, işverenler lo
kavt yaparlar, dolayıısiyle işçi bundan zarar 

görür. Bu maddeyi, işçi taraftarı bir görünüş
le tenkidetmek vaziyetinde olmak istiyem ar
kadaşlarımızın, bu noktaya dikkatli erini çeke
lini. 

BAŞKAN — Saym Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pak muhterem ar

kadaşlarım, sayın Komisyon sözcüsü arkadaşı-
ıinızla sayın Bakanın izahları, bendenizin arz 
ettiği maııızatımın bir kısmını kapsadı. Yalnız, 
arz edeceğim bâzı noktalar, hafife alınmak i s 
tenen, kanun dışı grev ve lokavtların haddiza
tında millî bünyede hâsıl edeceği hasarı, mad
dî ve mânevi zararı belirtmek suretiyle bumun 
pek hafife alınamıyacağıdır. Bunu beiliıitmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; ister teşvik, ister 
katılma, isterse bunlara aidolan maddede zikre
dilmiş diğer suç şekilleri, kanun dışı bir grevde 
veya lokavtda, umumiyetle millî bünyemiz üze
rinde siyasi, sosyal ve ekonomik olarak ağır za
rarlar yapar. Bunlar, başlıca şunlardır : 

Bir defa, işçiyi normal ücretini feda etmeye 
mecbur eder. Bizde, sendikalizm henüz kuvvet
lenmemiş ve uzun müddet de kuvvetlenme ihti
mali uzak olduğu için, sendikalar hiçbir zaman 
normal ücretini, greve katılanlara veya greve teş
vik ettikleri işçilere veremezler. Bu suretle, ken
disi, ve aile efradı normal ücretinden uzun nıüd-' 
del mahrum olur. Hatt(ı sendika kendisine bir 
tazminat verse bile, yine mahrum olur. Muhterem 
arkadaşlarım, işçinin grevi, moral bozukluğuna 
sebep olduğu gibi, ekonomik hayatta, Türkiye ça
pında, iş verenlerin lokavt hareketleri de ekono
mik muvazeneyi, piyasa hareketlerini, ithal ve 
ihraç hareketini, tediye muvazenesini sarsar. 
Bu bakımdan lokavtı da, grevi de memleket eko
nomisine ağır darbe vuran hareketler olarak 
telâkki etmek gerekir. Şu halde, kanun dışı her 
hangi bir grev veyahut lokavt hareketinin, mu
hakkak surette, sadece onu yapan insanların şah
sına münhasır zararlarda mahdut kalmıyacağıııı 
hatırlamamız gerekir. Vatandaşın bu yüzden ak
tif değeri de azalır, ekonomik hayatta istihsalin 
en mühim unsuru olan insan gücü bu suretle hc-
(!er~edümiş, bir müddet için çalışma hayatından 
alıkonulmuş olur. Türkiye'nin istihsaline, he
le bizim üç tane 5 yıllık kalkınma plânını arka 
arkaya dizip de bütün, gelişme ümitlerimizi bağ
ladığımız bu yollarda bu hareketler, Türkiye'de 
sendikalizmin kötü adımlarla başlamış olması gi-
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bi bir hareket mahiyetini gösterir. Bundan do
layı da tuttuğumuz ekonomik ve sosyal yola uy
maz. Süvarilikte bir binicinin kendi atını dizgi
ne alması tâbiri vardır. Tıpkı bunun gibi bir yan
dan mahmuzlayıp, bir yandan da dizginleri çek
mek suretiyle atı kendi emrine amade kılması 
şeklinde, ekonomik hayatımızı, memleketin eko
nomik yüksek menfaatlerine . ve âmme nizamı 
icaplarına göre dizgine getirmek icabeder, kana
atindeyim. Bu itibarla, vatandaşın aktif değerini 
heder edecek bir yola, bir müsamahaya, hafifle
tici cezalara gitmek doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, greve teşvik etmek, 
bir sabotaj teşkil eder. Hele, hepimizin ifa ile mü
kellef olduğumuz muhtelif kanunlarda belirtil
miş haklarımız mukabili olan, vecibelerimizi, ka
nuni vazifelerimiz yerine getirilmemiş olur. Bu 
itibarla vatandaşı âmmeye karşı içinde bulundu
ğu toplumun saadetine değil, felâketine yarıya-
cak şekilde, o topluma karşı cephe alacak vazi
yete sokmanın, hakikatte mânevi suç mahiyeti
ni alacağını takdir buyuracağınıza eminim. Bu 
itibarla da vatandaşı, vatandaşlık vazifelerini ifa
dan men etme itibariyle de suçun mahiyeti ağır
dır. O itibarla İm hafif bir ceza ile karşılanamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; sendika idarecileri 
her memlekette, sendika tarihinin başladığı 19 
ncu yüzyılın başlarından bu yana, kendi şahsi 
izzetinefislerini tatmin etmek için, daima işçiyi 
veya sermayesinin büyüklüğüne güvenerek, iş 
verenler toplulukları, sendikaları, yine kendi 
sermayelerinin tahakkümünü ara sıra, dünyada 
beşerî bir gelenek olarak hatırlayıp o yola bir 
parça temayül göstermek suretiyle kendi izzeti 
nefislerini tatmine çalışırlar. Muhterem arkadaş
larım, Şahısların veya hükmi şahısların, ekono
mik şahısların bu gibi kaprislerine, bir milletin 
yüksek menfaatleri feda edilemez. Binaenaleyh, 
bir hak olarak' Anayasada, belirtilmiş olan işçi
ye haklar verilirken onun bu noktalarda işliye-
bileceği ağır suçları, yani âmmeye karşı, men-
subolduğu topluma karşı işliyebileceği bu mahi
yetteki suçları ve fiilleri önlemek için, ne kadar 
baraj konsa yeridir. Hattâ bendeniz, gelmiş olan 
tasarıdaki ceza hadlerini, bundan evvelki muh
telif maddelerde yaptığımız gibi bizzat Komis
yonun Sözcüsü arkadaşımızın teklif edip de 
kabul buyurduğunuz tadil gibi muhtelif 
neviden sıiçlar kategorisini ayırarak, şu 
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maddenin içindeki ibareleri ayrı ayrı, biraz da
ha ağır cezalara mâruz bırakmayı tercih ederdim. 

Muhterem arkadaşlarım, Nihayet Sayın Ko
misyon Sözcüsünün belirttiği meseleyi bendeniz 
de belirtmek mecburiyetindeyim. Biraz evvel ka
bul buyurduğunuz Sendikalar Kanununun 14 
ncü maddesinde bir eğitim fıkrası vardır. Sen
dikalar işçilerin kültürlerini artırır, iş verenin 
kültürünü artırır, herkes kendi sendikası men
suplarının iş hayatında kültürlerini artırır, der-! 
ken, bu kültürün yalnız iş bilimine, teknik ola
rak işe ait bir kültür olmadığını umumi kültü
rün de buna girdiğini ve bilhassa kanunla hak
kındaki kültürün de girmesi icabettiğini, herke
sin «ne yapabilirim, ne yapamam» noktasında, iş
çi ve iş veren olarak, katî surette, bilgili şekilde 
bu hayata girmesi icabettiğini de belirtmek iste
rim. 

Eğer, Sendikalar Kanununun 14 ncü madde
sinde kabul ettiğimiz bir kültür hareketlerini 
idare ve tertibetımek vazifesi sendikaya veril
mişse, sendikanın Ibunu suiistimal etmesi doğru 
değildir, ihmal etmesi de doğru değildir. O hal
de, kanunu Öğretmesi lâzımdır, îşçi ve sendika 
idarecileri, iş verenler bunları bilmeli ve buna 
aykırı hareketten sakınmalıdır. 'Sakmımadıkla- ' 
rı takdirde «bilerek kasıtsız» tâbiri kullanılmış; 
bendeniz bunu kabul.'etmiyorum, bunlar bile
rek yapılmış olan suçlardır, o nisbette cezalan
ılın ağır olmasının icabettiğine kaaniim. Bina
enaleyh, bu madde pek sayın Turhan Bilgin 
arkadaşımızın hafifletme prensibine katılamı
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, şunu da arz edeyim 
ki, Sendikalar Kanunu kabul edildi, bu kanu
nu da kabul ediyoruz, ama, tekrarında fayda 
vardır, bu memlekete bu kanunlarla birlikte 
ihtilâlci isendikalizm girmiycee'ktir.. Biz, hiçbir 
zaman işçi veya iş veren olarak, kendi men
suplarını1 istediği zaman vatan menfaatlerine 
aykırı şekilde dış ideolojiler peşinde sürükliye-
cek hareketlere müsaade edemeyiz. Bu bakım
dan- buradaki baraj uygundur. Bundan dolayı 
muhterem arkadaşlarım, gelen maddeyi des
tekliyorum, hattâ hafif buluyorum. Fakat, bu
nu daha fazla hafifletmeyi, arz ettiğim açılar
dan, memleketin yüksek menfaatlerine zararlı 
buluyorum. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Akeal. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhte

rem arkadaşlarım, bir hususu her şeyden evvel 
tavzih etmek istiyorum : Suç işleyen şahıslara 
ceza verilmesin diyen arkadaş yok. Ceza ve
rilsin, bilerek kasden suç işliyenlere -ceza veril
sin. Prensibimiz budur ve ihtilâlci sendika'liz-
mi de Türkiye'ye muhakkak ki getirmek istemi
yoruz; bundan hepimiz eminiz tahmin ediyo
rum. 

Benim anlıyamadığım bir hususu komisyon 
sözcüsü arkadaşımın izah etmesini rica edece
ğim. 

54 ncü madde ile 55 nci madde arasında bir 
fark vardır. Ve komisyon süzcüsü bir tadil tek
lifi vererek 54 ncü maddede, suç işliyen şahıs
ları birbirinden ayırmakta fayda mülâhaza et
tiler. Yani asli faili, fer'î faili ayırdılar. Fa
kat diyorlar ki; «55 nci maddedeki suç çok 
önemlidir. Bunun için asli ve fer'î fail tefrikini 
yapmıyoruz, bıfna lüzum yoktur, bunların hep
sine aynı cezaları vereceğiz.» Benim arilıyama-
dığım mantık, işte bu mantıktır. Eğer bir suç 
daha ağır ise daha ağır ceza verilsin. Fakat, 
cezanın umumiliği prensibi hiçbir zaman kay
bolmasın. 6 ay hapis cezasının bir seneye çıka
rılmasına itiraz etmem. Ancak bu muayyen 
bir sınıflamaya, cezanın umumi prensiplerini 
nazarı itibara alarak sınıflamaya ihtiyaç var
dır. Ben başından beri bu hususu iddia ediyo
rum. Kendi zannımca tenakuza düşmüş olu
yorlar. Çünkü 54 ncü maddede verdikleri bir 
tadil teklifi ile bu hususun ısağlanmasmı ken
dileri uygun buldular. Nedense 55 nci maddede 
bövle bir tadile lüzum dahi görmediler. Bu 
hususu lütfen izah etsinler, biz de kaanr ola
lım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —. Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KTRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
55 nci maddede bahis konusu olan fiil, Ana
yasanın grev veya lokavt hakkı olarak tanınma
sını emretmediği bir fiildir; burada siyasi 
grev tarif edilmektedir. Bir grevin kanun dışı 
olabilmesi için muhakkak siyasi grev olması 
şart değildir. Uyuşmazlık prosedürüne ve gre
vin ilânı veya başlaması için lüzumlu şekil ve 
sürelere riayet edilmeksizin yapılan bir grev 
veya lokavt da kanun dışıdır. Bu gibi şekil, sü
re ve prosedürler bakımından, greve katılan 
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işçilerin veya greve devam eden işçilerin bu 
durumlara tamamiyle vâkıf olamamaları ve 
idarecilerine itimadederek bu yo'la gitmeleri 
elbette ki muhtemeldir. Ancak* 55 nci madde 
bu hususlardan değildir. 55 nci maddede bir 
toplu iş uyuşmazlığı, bir iş uyuşmazlığı mev
cut değildir. Bir iş uyuşmazlığının olup olma
dığını herkes bilmek ve anlamak durumundadır. 
Nedir ortada olan şey? Ticaret Bakanlığı it
hal kotalarını neşretmiştir; sendikanın işine 
gelmemiştir. Bunun bir iş ihtilâfı olmadığını 
Türkiye'de bilmiyen yoktur. Veya Devlet bir 
karar ittihaz etmiştir; münhasıran siyasi bir 
karar. Bu siyasi karar protesto edilmek iste
nilmektedir. Hiçbir iş ihtilâfı ortada mevcut 
defnidir. Buna sık sık Taslamaktasınız, İspan
ya'da idam edilen bir komünistin idamını pro
testo etmek için Fransa'da grev yapılır. Bu 
nedir? Bir siyasi grevdir düpedüz. Veyahut 
falanca kimselerin cezalandırılmasını protesto 
için bir grev yapılmıştır; bu bir siyasi grev
dir; Devlet adına alman bir kararı protesto 
etmek amacı ile yapılmaktadır. Bunun bir 'ş 
ihtilâfı ile alâkalı olmadığını Türkiye'de bilmî-
yen işçi yoktur. İşte bu sebepten dolayıdır ki, 
buna teşvik etmek, zorlamak ve karar vermekle 
katılmak arasında mesuliyet bakımından tah-
didedici tefrikler yapmava komisyon lüzum 
görmemiştir. 54 ncü maddedeki durumla, 55 
nci maddedeki durum arasında çok fark var
dır. Bunun gibi ilerde 56 ve 57 nci maddelere 
sıra gelince görülecektir ki, burada da ya açık
tan açığa kanunun vaz'ettiği bir grev ve lokavt 
yaısağı veya Bakanlar Kurulunun bütün yayn 
vasıtaları ile halkın veya işçilerin veya iş veren
lerin bilgisine arz ettiği grev ve lokavtın gecik
tirilmesine dair bir karar vardır. Burada da 
greve katılanlar için bu kararı veren idarecile
re itimadetmiş olmak gibi mülâhazalar ortaya 
atmak mümkün delildir. Bu gibi hareketler, 
katılanlar bakımından da, idare edenler bakı
mından da-prensip itibariyle aynı derecede me
suliyeti mucip telâkki edilmiştir. Bu bakım
dan, 54 ncü maddede yaptığımız ayırmayı, bu
rada yapmayı düşünmüyoruz. 

Gavet tabiîdir ki, biraz evvel sayın Anay
dın arkadaşımızın sualine cevaben^acıkladıĞ'ira 
gibi, bunlar kasıtlı suçlardır. Kasdm derece
sine, fiilin vehametine göre, âzami veya asgari 
had arasında hâkim gereken cezayı verecektir. 
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Bu noktada bu ayırmayı yapmak için hiçbir 
sebep görmüyoruz arkadaşlar. 

BAŞKAN — 55 nci madde (hakkında ve
rilmiş. bulunan değişiklik önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi) ıBaşkanlığına 
Görüşülmekte dlan tasarının '55 mci madde-

sinde kanun dışı grev veya 'lokavtta ^Devlet, 
il veya belediyelerce ıbir 'karar alınmasını, alın
mış, bir kararın önlenm esini, kaldırılmasını 
sağlamak veya 'böyle ;bir 'kararı protesto etmek 
maksadiyle yapılması» hali için cezai (hüküm -
Ier konulmak'tadı r. 

Böyle ıbir cezai hükmün ıbalhis konusu ka
rarın «işçilerin ttıayat şartları ve iş 'münaiseb-et-
leriyle ilgili olmıyan (hususlarda» alınması du
rumunda uygulanmaısı yerinde •olur. 

Ayrıca, böyle 'bir grev veya lokavta katı
lanlar yerine «Sendika yönetim kurulları ve iş 
veren ve iş veren vekilleri» İfadesinin konması 
gereklidir. 
Bu sebeple tasarının 55 nci maddesinin yakar

daki şekilde tadilini teklif ediyoruz. Gereğinin 
yapılması için oya sunulmasını dileriz. 

'Saygılarımızla. 
izmir 

Ali Naili Erdem 
Kocaeli 

Hâldan Kısayol 
istanbul 

Ibranim Ab ak 
izmir 

Saim Kaygan 
Zonguldak 

Fevzi Fırat 
Konya 

Faruk 'Sükan 

Erzurum 
Turhan Bilgin 

Manisa 
Nıısret Kölklü 

izmir 
Muzaffer Döşemeci 

ISakarya 
Mii'slİhittin Gürer 

Giresun 
t. Ethem Kılıçoğlu 

Balıkesir 
Cilhat Bilıgelhan 

Zonguldak 
Ram iz Karakaşoğlu 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi 
reddedilmiştir. 

55 nci maddeyi okunan tşekliyle oyunuza 
sunuyorum. • Kalbul edenler... Etmiyenler... 5£ 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Grev ve lokavt yasaklarına uyulmaması 
MADDE 56. — 20 nci »maddede yazılı grev 

ve lokavt yasaklarına aykırı olarak 'greve veya 
lokavta karar verenler, 'böyle bir greve veya 
lokavta katılanlar, iböyle ıbir .greve veya lo
kavta devam edenler, böyle ıbir ıgreve veya 
lokavta .karar verilmesine veya 'bunlara katıl
maya veya devama zorlayan veya teşvik eden^ 
ler veya 'bu yolda propaganda yabanlar, diğer 
kanunlarda daha ağır ıbir 'hüküm mevcut de
ğilse, altı aydan az olmamak üzere /hapis ve 
Ibeşyüz liradan az olmamak 'üzere ağır para ıce-
zaısına malhkûm edilirler. Tekerrür (halinde, 
'bu cezaların iki katma ihülkmiolunur. 

işçi niteliği taşımıyan kamu (hizmeti görev
lilerinin, 17 nci maddenin 1 nci fıkrasında ta
rif edilen, tarzda, işi bırafemaları (halinde, buna 
karar verenler veya bunu terti'pliyenler veya 
ilân edenler veya İbuna devam, edenler veyahut 
'buna karar verilmesine veya bunun tertiplen
mesine veya ilân edilmesine veya (buna katıl
maya. veya devama zorlıyan veya teşvik eden
ler veyalhut 'bu yolda propaganda yapanlar, 
diğer kanunlarda daha ağır bir (hüküm mevcut 
değiKse, .1 mci 'fıkrada 'gösterilen cezalara malh
kûm edilirler. 

BAŞKAN — '56 nci madde üzerinde sftz is-
tiyen? Yok. Madde ile 'ilgili değişiklik öner
gesi de yok. 56 nci maddeyi 'oylarınıza sunu
yorum. Ka-bul edenler... Etmiyenler... 156 nci 
madde yazılı olduğu şekilde kalbul • edilmiştir. 

iSayın arkadaşlari'm, Haşhaşın ekimi ile af
yonun istihsal, milletlerarası ticaret, toptan ti
caret ve istimalinin tahdit ve tanzimine dair 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu 
''hakkındaki kanun tasarısına (272) üye arka
daşımız oy vermiş; (269) kabul, '(I) ret, (2) 
çekinser oy ile Kanun Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Grev? veya lokavtı geciktirme kararma 
uyulmaması 

MADDE 57. — Bakanlar Kurulunun 21 nci 
madde uyarınca aldığı bir geciktirme kararın
dan sonra, greve veya lokavta karar verenler, 
'böyle Ibir greve veya lokavta katılanlar, 'böyle 
Ibir greve veya l'okavta 'bu konudaki Bakanlar 
Kurulu kararının yürürlüğe girmesinden sonra 
devam edenler, iböyle Ibir greve veya lokavta 
karar verilmesine veya buna katılmaya veya 
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söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürür
lüğe girmesinden sonra devama zorlıyan veya 
teşvik edenler veyahut 'bu yolda propaganda 
yapanlar, üç aydan ,bir yıla kadar 'hapis 've heş-
yüz liradan" az olmamak üzere ağır para ceza
sına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, hu 
cezaların iki katına hükm'olunur. * 

BAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok.. Bu maldde ile İlgili deği
şiklik önergesi de yoktur. 57 nci maddeyi 
'okunan şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

Verimi düşürmek içim toplu (hareket 
MADDE 58. — Her hangi bir sebep ve mak

satla, işçilerin anlaşarak topluca iş verimini 
düşürmeleri 'halinde, 'buna karar verenler ve
ya bunu tertipliyenler veya ilân edenler veya 
'buna devam edenler veyafhut Ibuna karar veril
mesine veya bunun tertiplenmesine veya ilân 
edilmesine veya ıbuna katılmaya veya devama 
'Zorlıyan veya teşvik edenler veyahut ibu yolda 
propaganda yapanlar, üç aydan ibir yıla ka
dar hapis cezasına ve heşyüz liradan az olma
mak üzere ağır para cezasına malhkûm edilirler. 

BAŞKAN — '58 nci madde 'üzerinde söz 5a-
tiyen var mı? Yok.. 58 nci madde hakkında de
ğişiklik önergesi yoktor. '58 nci maddeyi 'oyu
nuza sunuyorum. Ka'bül edenler... Etmiyenler... 
Madde aynen 'kaibul edilmiştir. 

'Grev 'oylamasında 'hile, tehdit ve celbir 
MADDE 59. — 22 nci .maldde uyarınca ter

tiplenen 'bir tgrev 'oylamasının sonucuna tesir 
etmek maksadiyle hile veya te/hdit veya celbir 
kullananlar, bir aydan bir yıla kadar hapis 
cezasına mahkûm edilirler, 

BAŞKAN — 59 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok.. Bu madde ile ilgili deği
şiklik önergesi yok. 59 ncu maddeyi »oyunu- • 
'za sunuyorum. Kaibul 'edenler... Etmiyenler... 
59 ncu madde aynen kahul edilmiştir. 

Grev veya lokavt halinde iş yerinden ayrılmamak 
MADDE 60. — 24 ncü maddenin 1 nci fık

rası gereğince iş yerinden aynlmıyan işçiler ile 
'bunları iş yerinden ayrılmamaya zorlıyan veya 
teşvik edenler veya 'bu yolda propaganda ya
panlar, iki yüz liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasına malhkûm edilirler. 

BAŞKAN — 60 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok.. Bu madde ile ilgili değişiklik 
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önergesi yok. 60 nci maddeyi 'oyunuza sunuyo
rum. 'Kabul edenler... Etmiyenler... 60 nci mad
de aynen ka'bul edilmiştir. 

Grev ve lokavtın kapsamına ıgirmiyen işçilerin 
çalışmaması 

MADDE 61. — 25 nci madde gereğince 'grev 
veya lokavt süresince iş yerinde çalışmaya mec
bur ola'n işçilerden iş yerinde makbul bir özrü 
'olmaksızın çalışmıyanlar ile hunları çalışmama
ya zorlıyan veya teşvik edenler veya 'bu yolda 
propaganda yapanlar, iki yüz liradan az 'olma
mak üzere ağır para cezasına ve üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezasına malhkûm edilirler. 

BAŞKAN — 61 nci madde üzerinde «söz is-
tiyen?.. Yok. /Bu ma'dde ile ilgili değişiklik 
önergesi de ydk. 61 nci maddeyi 'oylarınıza 
sunuyorum. Kalbül edenler... Ka'bul etmiyen
ler... 61 nci madde aynen kaibul edilmiştir. 

Grev ve lokavt kapsamına giren işçilerin 
(halklarının (bozulması 

MADDE 62. — 27 nci maddenin '2 nci 'ben
di hükmüne aykırı hareket eden iş veren veya-
ıhut iş vereni söz konusu hükme aykırı 'hareket 
etmeye zorlıyan veya teşvik eden veya ıbu yol
da propagandada ıbülunanlar, söz konusu 
hükme aykırı olarak aldıkları veya alınması
na âmil oldukları lıer işçi 'başına ibeş yüz lira
dan az olmamak üzere ağır para cezasına mah
kûm edilirler. 'Tekerrür [halinde, hu 'cezanın 
üç katma hükmolunur. 

'28 nci madde 'hükümlerine aykırı «olarak iş
çileri konutlarından çıkaran veya 'bu konutla
rın su veya 'gaz veya aydınlatma veya ısıtma 
hizmetlerini kesen iş veren veya iş vereni ibu; 
yolda Iharelket etmeye ızorlıyan veya teşvik 
eden veya Ibunun 'için propaganda yapanlar, 
ikibin liradan az olmamak üzere ağır para ce
zasına malhkûm edilirler. Tekerrür Ihalinde, hu 
cezanın üç Ikatma hükmolunur. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Buyurun... Sayın İhsan Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlarım; 62 nci maddenin '2 nci fıkrasın
da: «'28 nci madde hükümlerine aykırı 'olarak 
işçileri konutlarından çıkaran veya ıbu konut
ların su veya >gaz veya aydınlatma veya ısıtma 
•hizmetlerini kesen iş veren veya 'iş vereni 'bu 
yolda hareket etmeye zorlıyan Veya teşvik eden 
veya bunun için propoganda yapanlar ikibin 
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liradan az olmamak üzere ağır para cezasına 
mahkûm edilirler. Tekerrürü 'halinde, hu ceza
nın üç katına hükmolunur.» denilmektedir. 

Şimdi; işçinin 'konut hürriyeti ile ilgili bu-
dunan bu maddedeki cezayı ben şahsan az ibulu-
yorum. Maddi cezadan ziyade, tıpkı 61 nci 
maddedeki ıgibi, 62 nci maddenin de 'bu 2 nci 
fıkrasına «hapis cezasının» 'konmasına 'taraf
tarım. işçinin 'konut 'hürriyetini tahdldeden 
iş veren veya iş vereni ıbu yola sevk eden, bu
nun propoıgandasmı yapan insanlara yalnız 
maddi 'bir ceza vermeyi (kâfi görmüyorum. IBu 
ibakımdan 'komisyonun, 62 nci maddenin 2 nci 
fıkrasına hapis cezası 'koymakta ne ıgi'bi mah
zur gördüğünü açiklamaisını r'iica edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — ÎBaşIka sftz istiyen var mı? Yok.. 
Komisyon adına cevap verecek milsiniz? (Bu

yurun. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Efendim, 28 nci madde 
hükümlerine aykırı hareket Iha] inde hapis ce
zasının derpiş edilmesini ihsan Ataöv arkada
şımız 'teklif buyuruyorlar. Vermiş 'oldukları 
takrirde teklif edecekleri hapis cezasının mik
tarına 'göre durumu tezekkür ederiz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Üç aydan bir 
yıla kadar ceza teklif ediyorum, takrir (geliyor. 

[BAŞKAN — Çok süratli olsun, lütfen. 
Madde ile ilgili 'bir değişiklik önerıgesl var

dır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
62 nci maddenin 2 nci fıkrasında bahsedi

len 2 bin liradan sonra tekerrürü halinde 3 
'aydan 1 yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

Antalya 
ihsan Ataöv 

{BAŞKAN — Değişiklik 'önergesini 'oyunu
za sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmi
yenler... Anlaşılmadı 'efendim, ibir daha 'Oyunu
za sunacağım. 

Değişiklik 'önergesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... («Komisyon ne 
diyor,»1 sesleri) Komisyonun ibu hususta !bir 
'görüşü var mı, efendim? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Istanlbul) — Komisyona ıgeri verirse
niz meseleyi tezekkür ederiz. 
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(BAŞKAN — Maddeyi geri mi alıyorsunuz? 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA '(istanbul) —Maddey i takrirle bir
likte komisyona istiyoruz. 

BAŞKAN — Madde, verilen ;önerge ile bir
likte komisyona verilmiştir. 

Şimdi, 63 ncü maddeye geçiyoruz : 

Kanun dışı grev hekçileri 
MADDE '63. — 31 nci maddede ıgösterileîı-

den fazla sayıda veya iş yerinde grevi ilân et
miş olan işçi teşekkülünün mensubu olmıyan 
grev ıbekçisi koyanlar veyahut aynı şekilde 
fazla sayıda ve bir arada veyahut iş yerinde 
•grevi ilân etmiş olan işçi teşekkülünün mensu
bu olmaksızın grev bekçiliği yapanlar, ;bir ay
dan altı aya kadar hapis cezasına mahkûm edi
lirler. 

BAŞKAN — 63 ncü madde üzerinde söz is
tiyen var mı? Yok.. Bu madde ile ilgili deği
şiklik önergesi yok. 63 ncü maddeyi okunan 
pekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... 63, ncü madde okunan (şekliyle k&-. 
'bul edilmiştir. 

İSEKIZINCÎ BÖLÜM 
Geçici hükümler 

Hakem kurallarındaki 'işler 
GEÇÎCl MADDE 1. — Bu kanunun yürür

lüğe girmesinden önce î l Hakem kurullarına 
veya,Yüksek Hakem Kuruluna igelmiş bulu
nan toplulukla iş uyuşmazlıklarına ilişkin iş-
lemli evrak, ve dosyalardan il Hakem kurul
larında bulunanlar, aidoldukları hölge çalışma 
müdürlüklerine; Yüksek Hakem Kurulunda 
'bulunanlar da Çalışma Bakanlığına, Kurul 
Başkanlığınca, hu kanunun yürürlüğe girme
siyle ıbirlikte derhal gönderilir. 

BAŞKAN — Birinci geçici madde üzerinde 
ısüz istiyan var mı? Yok. Değişiklik önergesi 
yok. Geçici 'birinci maddeyi okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kahul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tahkim hakkındaki eski tüzük 
GEÇİCİ MADDE 2. — 44 ncü maddede sö

zü geçen tüzük yürürlüğe girinceye kadar, il 
Hakem kurullariyle Yüksek Hakem Kuruluna 
ait yazı işleri ve diğer gerekli işlemler, huzur 
hakları ile yolluk ve gündelikler hakkında 
Toplulukla iş Uyuşmazlıkları Uzlaştırma ve 
Tahkim Tüzüğünün ilgili hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Geçici 2 nci madde hakkında 

söz istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ASIM EBEN (Niğde) — Efendim, tasarıya 
geçici bir üçüncü »madde eklenmesi hususunda 
teklifimiz vardır. 

BAŞKAN — Efendim, geçici hükümler bö-
bir geçici 3 ncü madde eklenmesine dair öner
ge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu 

ile yeni ve ileri bir çalışma düzenine geçilmek
tedir. Çlışma hayatımızda bu düzenle kurula
cağına inandığımız ahenkli münasebetlerin bir 
•an önce gerçekleşebilmesi için, geçmiş bâzı 
acı olayların hatıralarının kapanmasında fayda 
vardır. O itibarla, iş ihtilâfları sonucu olarak 
işlenin bâzı suçların affı, yeni çulışma düze
nine geçilirken yerinde olacaktır. 

Bu gerekçeyle ilişikteki geçici üçüncü mad
deyi arz ve teklif ederiz. 

Niğde istanbul 
Asım Eren Reşit Ülker 

"Teklif edilen (Geçici madde 3) : Bâzı fiil
lerin affı. 

GEÇİCİ MADDE 3. ~ Bu kanunun Millet 
Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeye baş
lanması tarihinden önce iş hayatından dolayı 
Türk Cezto Kanununun 201 nci maddesine, 
üçüncü babının dokuzuncu faslına ve Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı fillerin
den , dolayı takibat yapılamaz, başlanmış olan 
takibat durur ve dâvalar düşer ve verilmiş ce
zalar infaz edilmez. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 

'arkadaşlarım, teklif ettiğimiz geçici 3 ncü 
madde için daha evvel muhterem. Hükümet ile 
ve ilgili Komisyon ile temas ederek, muvafa
katlerini aldık. 

Bunun gerekçesi şudur : Grev ve lokavt 
evvelce kanun dışı hareketlerdi, Bunlar, başta 
toplu sözleşme esas olmak üzere müdevvena-
tımıza bir hak olarak giriyor. Bu hakkın gir
diğini görmek üzere olduğumuz şu günlerde, 
buna takaddüm eden yakın tarihte gerek işçi
ler ve gerekse iş verenler tarafından, bu yol
da 218 sayılı Af Kanununun müzakere edildiği 
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günlerde is temiş ufaık - tefek, kamuna ay
kırı, yani, bugüne kadar olan kanunlar aykırı 
yani bugüne kadar olan kanunlara aykırı 
fiiller vardı. Bunlardan dolayı hu fiilleri iş
leyen' iş veren veya işçiler hakkında kanuni 
takibat açılmıştı. 218 sayılı Af Kanunu çık
tıktan sonra, bizim bu kanunumuzun henüz 
çıkmamış bulunması sebe'biyle, suçun sma-
hiyetini değiştirmediği için, bu kanun çıktığı 
tarihte yapılacak bir grev veya lokavtı ser
bestçe yapacak ve bunu bir hak olarak isti
mal edebilecek, olan sendika, işçi ve iş ve (en
lerin, bu hakkın pek cüzi bir kısmına ma
tuf da olsa hareketleri suç teşkil etmişti. 
Grev ve lokavt kanunu tasarısının literatürü 
düştüğü günden itiharem yani bir seneden 
beri, bunun çıktı - çıkacak havası içinde 
biraz gevşemiş zihniyetlerle, bu hak âdeta raev-
cutmuşçasma bir safiyetle yapılan bu fiillerden 
dolayı suç işlemiş ve o günkü kanunlara göre 
cezalandırılacak insanların bulunması, bir bakı
ma sosyal adalet manzarası teşkil etmez 

Muhterem arkadaşlarım, bu itibarla muh
terem Reşit Ülker arkadaşımla beraber bir tak
rir takdim etmiş bulunuyoruz. Bu kanun müza
kereye başlandığı tarihe kadar, yani Toplu Söz
leşme, Grev ve Lokavt tasarılarının görüşülme
sine başlandığı tarihe kadar olan bu kabîl suç
ları işlemiş ve haklarında takibat açılmış veya 
mahkemeye tevdi edilerek muhakemesi derdest 
bulunmuş veyahut hükme bağlanarak cefası in
faz edilmek üzere bulunmuş, gerek iş veren, ge
rek işçi, bütün vatandaşları, bugün bu hakkı 
alanların yapacakları fiillerin artık suç teşkil 
etmiyeceğini nazarı itibara alarak, suç işlememiş 
addedersek, muvafık olur kanaatindeyim. 

Bunun bir diğer sosyal faydası da; iş veren
lerle işçiler arasında bu ihtilâtlardan tahaddüs 
eden antipatinin izalesidir. Ve nihayet, şu ka
nun müdevvenatımıza girerken bütün iş âlemi
mize Büyük Meclisin bir lûtfu, bir bayrımı baş
langıcı telâkki edilmek suretiyle bu geçici mad
denin lütfen kabulünü arz ve istirham ediyo
ruz. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — 3 ncü ve ilâvesi istenilen geçici 
maddeyi okutmuş bulunuyorum. 

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

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, I 
gerçi bundan önce bir af kanunu çıkmış ve tak- I 
rirde bahis konusu edilen suçlar bu af kanunu- I 
nun şümulü için girmiştir. Ancak, iş hayatımı- I 
zm içinde bulunduğu intikal devresi bâzı hususi- r 
yeti er arz etmektedir. Mer'i olan grev ve lokavt 
yasağı hükümlerine binaen, aslında bu kanu
nun şümulü içine girdiği zaman kanun dışı grev I 
veya lokavt sayılamıyacak bâzı fiiller ika edil
miştir ki, bu fiiller mahkemeye sevk edildiği za
man bizzat savcılar Anayasanın 47 nci maddesi
nin sarahati karşısında bu hükümlerin Anaya
saya aykırılığını ileri sürmüşler ve bu itiraz 
mahkemelerce ciddî görülerek keyfiyet Anayasa 
Mahkemesine gönderilmiştir. Bu durumda, iş ih
tilâfına karışan işçi ve iş verenlerin zihinlerinde 
bir tereddüt olması tabiî olarak karşılanmak ge
rekir. Halen Anayasa Mahkemesi iş Kanununda 
mevcudolan grev yasağını iptal etmiş bulunmak
tadır. Ancak bu iptal kararının Resmî Gazetede 
neşri tarihinden itibaren altı ay sonra bu karar 
yürürlüğe girecektir, öyle ümidediyoruz ki, Yü
ce Mecliste görüşülen Sendikalar Kanunu ile, 
Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu bu 
altı aylık süreden çok önce kanunlaşacak, Res
mî Gazetede neşredilip bütün hükümleriyle yü
rürlüğe girecektir. Bu durumda bu kanunların 
esaslarının artık kâfi derecede efkârı umumiye-
cc malûm bulunması ve diğer yandan Anayasa 
Mahkemesinin herkesin hürmet ettiği kararı 
gereğince, bu iki tasarı bütün hükümleriyle yü
rürlüğe girinceye kadar, iş Kanununda mev
cudolan grev yasağına kemaliyle riayet etmek, 
Türk kanunlarına riayet ile borçlu her vatan
daşın vazifesi olduğuna göre, bugüne kadar bu 
hususta mevcut tereddütler dölayısiyle şu veya I 
bu fiili ika etmiş vatandaşlarımızın affını komis- I 
yonunuz prensip itibariyle uygun görmektedir. 
Bu fiillere, bu kanunların Yüce Meclis Genel I 
Kurulunda müzakereye başlandığı 8 Nisan 1963 I 
gününe kadar bir çizgi çekmenin ve aynı gün I 
burada Anayasa Mahkemesinin kararı Meclise I 
bildirildiğine göre, bundan sonraki fiilleri mü- I 
samahasız takibetmenin hukuk siyaseti bakımın- I 
dan uygun olacağı kanaatindeyiz I 

Takririn prensibine iştirak etmekle beraber I 
tedvin ve kanun tekniği bakımından yazılmak | 
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üzere takririn komisyona verilmesini rica ede
rim. 

BAŞKAN — önerge komisyona verilir iştir. 

Son hükümler 
Kaldırılan kanun maddeleri 

MADDE 64. — 25 Ocak 1950 tarihli ve 5518 
sayılı Kanun ve 2 Mart 1954 tarihli ve 6298 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş olan 8 Haziran 1936 
tarihli, ve 3008 sayılı iş Kanununun 29, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88,. 89, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 1<İ3, 134, 
135 ve 136 ncı maddeleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — 64 ncü madde üzerinde söz isti-
yeul . . Yok. 64 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, Toplu Sözleşme, Grev 
ve Lokavt Kanununun yürürlük maddesi ola
rak iki maddesi kalmıştır. Daha evvel komisyo
na iade edilen ve henüz Riyasete gelmemiş, bulu
nan iki maddesi mevcuttur. Bunlar üzerinde mü
zakereler bitmediği için son iki yürürlük mad
desini şimdilik okutmıyacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Hemen geliyor efendim. 

BAŞKAN — Eğer çok bekliyeceksek. Sendi
kalar Kanununa geçeceğim. 

Kanunun tümü açık oylamaya tabidir. Sayın 
arkadaşların salonu terk etmemelerini rica ede
ceğim. Bu oylama aynı zamanda bir yoklama 
mahiyetini iktisabedecektir. 

Efendim, 62 nci madde komisyondan gelmiş
tir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
62 nci maddenin 2 nci fıkrasının 52 nci say

fadaki 2 nci satırındaki «cezasına» ve «mah
kûm» kelimeleri arasına «ve bir aya kadar hapis 
cezasına» kelimeleri eklenmiştir; arz olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik 
önergesi kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
62 nci maddenin 2 nci fıkrasının son cümle-



M. Meclisi B:78 
sindeki «cezanın» kelimesi «cezaların» olarak 
değiştirilmiştir; arz olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişiklikleriyle birlikte 'oyunu
za sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. 62 nci madde, yapılan değişikliklerle bir-
likto kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelmiş bulunan geçici madde 
3 ü okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Dikkat nazarına alınması kabul edilen öner-

ıge muvacehesinde 3 ncü geçici madde aşağıdaki 
şekilde tedvin edilmiştir; arz olunur : 

«Bâzı fiillerin affı. 
Geçici madde 3. — 8 Nisan 1963 tarihinden 

tönce iş uyuşmazlıkları veya 20 Şubat 1947 ta
rihli ve 5018 sayılı Kanun gereğince kurulmuş 
işçi teşekkülleri ile iş verenler ve iş veren teşek
külleri arasında çıkmış uyuşmazlıklar dolayı-
siyle Türk Ceza Kanununun 201 nci ve 258 nci 
maddeleri, 266 ilâ 273 ncü maddeleri hükümleri 
<ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 
cezai hükümlerine giren suçlar ve bu suçlardan 
dolayı 'verilmiş cezalar .aff edilmiştir.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Söz is-
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ZEYYAT K*OCAMEMÎ (Tokat) — Aziz 

Başkanım, kıymetli arkadaşlarım, bir suçu, çı
kacak kanuna göre affedilecek bir suçu nazarı 
itibara alırsak, 'geçmişte işlenmiş suçların, o 
kanunun müzekeresi başladığı ana kadar değil, 
kanunun Meclisten çıktığı ana kadar uzatılması 
lâzımdır kanaatindeyim. Çünkü başlangıç nok
tası daha .gerilere kadar gidebilir. Fakat ka
nun artık Meclisten geçtikten sonra bu bir hak 
olarak kabul edilmiş olur. Bunun için bir tek
lif veriyorum, beni lütfen desteklemenizi rica 
ederim. 
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BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Bugünkü tarihin kabulü 
için her hangi bir hususi sebebi komisyonunuz 
(görmemektedir. Bugün her iki kanun da açık 
oylarınıza iktiran edebilir veya etmiyebilir. Bel
ki de Pazartesi gününe kalır. Elbette ki Yüce 
Heyetiniz de bu iki kanunun açık oylarınıza ik
tiran etmesi ve kabul edilmesi iş hayatımız ba
kımından büyük bir (hâdisedir. Ama Senato
nun da bu konuda birtakım tasarruf yetkileri
nin olacağını da unutmamak lâzımdır. 

Kaldı ki, bir afta tarih bakımından çizgiyi 
çekerken birtakım objektif esaslara istinadet-
mek lâzımdır. Bizim için mühim olan husus 
ikidir: Anayasa Mahkemesinin verdiği karar 
ve bu kanunların Mecliste müzakereye başlan
ması. Anayasa Mahkemesinin karanda aynı gün 
Yüce Meclisin ıttılaına: 44 sayılı Kanun gereğin
ce arz edilmiştir. Bu iki ihâdiseyi, affın şümulü 
ve zaman bakımından mütalâa ederken, bera
ber görmek lâzımdır. Bu itibarla Sayın Koca
nı emi arkadaşımızın ıgörüşüne iştirak edemiyo
ruz, efendim. 

BAŞKAN —Sayın Kocamemi tarafından ve
rilmiş değişiklik Önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Maddedeki tarihin 26 . 4 . 1963 ;olar,ak değiş

tirilmesini teklif ederim. 
'Tokat 

Zeyyat Kocamemi 

BAŞKAN — Değişiklik önergesi ibu şekilde 
yazılmış. Yazılan şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Değişiklik öner
gesi reddedilmiştir. 

Geçici üçüncü maddeyi tekrar iokutup oyu
nuza sunacağım. 

Geçici madde 3. — 8 Nisan 1963 tarihinden 
önce iş uyuşmazlıkları veya .20 Şubat 1947 ta
rihli ve 5018 sayılı Kanun gereğince kurulmuş 
işçi teşekkülleri ile iş verenler ve iş veren teşek
külleri arasında çıkmış uyuşmazlıklar dolayı-
siyle Türk Ceza Kanununun 201 nci 2i58 nci 
maddeleri, 266 ilâ 273 ncü maddeleri hükümleri 
ve Toplantı ve Gösteri Yürüşleri Kanununun 
cezai hükümlerine giren suçlar ve bu suçlardan 
dolayı verilmiş cezalar affedilmiştir. 
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BAŞKAN — Üçüncü geçici madde olarak ilâ

vesi istenilen maddeyi okutmuş bulunuyorum. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiş ve '8 nci bölümde ge
çici hükümler kısmına üçüncü .geçici madde ola
rak ilâve edilmiştir. 

Şimdi yürürlüğe ıgLriş maddelerini okutu
yorum : 

Yürürlüğe ıgiriş 
MADDE 65. — Bu kanunun Yüksek Uzlaş

tırma Kurulunun devamlı görev yapacak baş
kan ve üyelerinin seçilmesi veya .atanması, 
Yüksek Hakem Kurulunun devamlı 'görev ya
pacak asıl ve yedek 'başkan ve üyelerinin seçil
mesi veya atanmasına ilişkin (hükümleri ile 44 
ncü .maddede söz konusu Tahkim. Tüzüğünün 
hazırlanması ile ilgili ıhükümleri ve 51 nci mad
de hükmü, yayımı tarihinde; diğer 'hükümleri, 
yayımından otuz gün sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — '65 nci madde üzerinde söz isti-
y e n L 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — iSöz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun 
İHSAN ATA0V (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlar, Büyük Meclis çok önemli bir mü
esseseyi kurup bitirmek üzere olduğu şu sırada 
ıgrev ve toplu sözleşme 'hakkını 'bâzı kayıtlarla 
tekrar .geri tarihlere atmak gibi bir durumdan 
kendimizi kurtarmamız yerinde olur. '65 nci 
maddeye ıgöre, Yüksek Uzlaştırma Kurulunun 
seçimi ve tam mânasiyle kurulması ve Tahkim 
Tüzüğünün tamamlanması uzun bir zamana ih
tiyaç gösterebilir. Nitekim bundan önce Mec
lisimizden çıkmış olan 'bâzı kanunlar, Anayasa 
Mahkemesi Kanunu olsun, Yüksek Hâkimler 
Kurulu kanunları olsun, çıktıktan sonra tou 
müesseselerin teşekkülü, seçimlerde çoğunluk 
sağlanamaması veyahut da gerekli şekilde ive
dilikle takibedilmemesi neticesinde bir hayli ge
cikmiştir. Burada da- bu Tahkim Tüzüğünün 
yayınlanması ve uzlaştırma kurulunun secimi 
gecikebilir. O itibarla şahsan 65 nci maddeye 
bir fıkra eklenmesinde fayda mülâhaza ediyo
rum. 65 nci maddenin sonuna şöyle bir fıkra 
eklersek ve komisyon da buna katılırsa yerinde 
olur kanatindeyim. 

«... yürürlüğe girer» kelimesinden sonra, 
«Ancak bu kanunun yürürlüğe girebilmesi için 
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kurulacak yüksek uzlaştırma kurulu asıl ve ye
deklerinin seçimiyle 44 ncü maddedeki söz ko
nusu Tahkim Tüzüğünün hazırlanması, kanu
nun neşrinden itbiaren bir ay zarfında tamam
lanır.» Bu fıkranın ilâvesinde komisyonca bir 
mahzur yoksa o zaman Yüksek Uzlaştırma Ku
ruluyla Tahkim Tüzüğü, bu kanunun neşrinden 
itibaren bir ay zarfında seçilir ve yayınlanır. 
Bu suretle kanun daha çabuk ve belli bir tarihte 
yürürlüğe girmiş olur. Toplu Sözleşme, Grev ve 
Lokavt müesseselerini de Yüksek Meclisiniz bu 
suretle ilgililere hediye etmiş olur. Saygılarım
la.... 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Sözcüsü Coş
kun Kırca. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Çok muhterem arkadaşla
rım, 65 nci maddede kanunun esas hükümleri
nin yayımı tarihinden ,30 gün sonra yürürlü
ğe gireceğine mütaallik hükmün, sayın Ataöv 
arkadaşımızın bahsettiği Yüksek Hakem Kuru
lunun teferruatını düzenliyecek olan tüzükle il
gisi yoktur. O kadar yoktur ki, biraz evvel ka
bul etmek lûtfundâ bulunduğunuz geçici 2 nci 
maddede, 44 ncü maddede sözü geçen tüzük yü
rürlüğe girinceye kadar tahkim hakkındaki es
ki tüzük uygulanır deniyor. Binaenaleyh 30 
günlük bir sürenin burada derpiş edilmiş olma
sının sebebi bu değildir. Bunun sebebi tamamen 
başkadır ve Sendikalar Kanunu ile ilgilidir. 

Sendikalar Kanunu metninin 34 ncü madde
sinin 2 nci bendinde; «Bu kanunda bahse konu 
yönetmelik, bu kanunun yayımından itibaren 
en çok 30 gün sonra yürürlüğe girecek şekilde 
hazırlanır.» denmektedir. Bu yönetmelikte iş 
kolları tarif edilecek ve birbiri ile ilgili iş kol
ları da tesbit edilecektir. Bu yönetmelik yapıl
madan esasen Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanununun tatbik edilmesi mümkün değil
dir. Binaenaleyh, 30 günlük süreyi her iki ka
nunda mütenazır olarak tesbit etmek zarureti 
vardır. Bu bir kanun tekniği zaruretidir. Bu 
zaruret icabı bu 30 günlük süreleri her iki ka
nuna koyarken komisyonunuz asla sendika hür
riyetinin, Toplu sözleşme, grev ve lokavt hak
larının kullanılmasının geciktirilmesi gibi bir 
mülâhazayla hareket etmiş değildir. 

BAŞKAN — Bir dakika, sayın Kırca; bir 
soru var. 

— 531 — 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu kanun, ya

yınlandığı andan itibaren 30 gün sonra yürür
lüğe girecek midir? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIECA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
komisyonun yazdığı metin gayet sarihtir: 

«Bu kanunun Yüksek Uzlaştırma Kurulunun 
devamlı görev yapacak başkan ve üyelerinin se
çilmesi veya atanması,. Yüksek Hakem Kurulu
nun devamlı görev yapacak asıl ve yedek baş
kan ve üyelerinin seçilmesi veya atanmasına 
ilişkin hükümleri ile 44 ncü maddede söz konu
su Tahkim Tüzüğünün hazırlanması ile ilgili 
hükümleri ve 51 nci madde hükmü, yayımı ta
rihinde...» Yani tüzüğün hazırlanmasına başla
mak bakımından icra organına mükellefiyet 
yükliyen hüküm; (ki, isterse 30 gün içinde ha
zırlanmasın, hiç kıymeti yok; eski tüzük zaten 
tatbik edilecek). «Yüksek Hakem Kurulu ve 
Yüksek Uzlaştırma Kurulunun asıl ve' yedek 
üyelerinin seçimleri;» istenmiş ki, kanunun esas 
hükümleri tatbik edilmeye başlanmadan bu iki 
kurul seçilsin ve hazır vaziyette vazife yapma
yı beklesin. Bunların dışında, «diğer hükümle
ri, yayımından 30 gün sonra yürürlüğe girer.» 
denmiş. Burada metin, Sayın Ataöv arkadaşımı
zın bana sorduğu suali, zannedersem, kâfi dere
cede cevaplandırıyor; «30 gün sonra yürürlüğe 
girer.» deniyor. Yayınlandıktan 30 gün sonra 
elbette yürürlüğe girecektir. 

Komisyon ayrıca bir takrir vermiştir. Biraz 
evvel kabul etmek lûtfunda. bulunduğunuz 
3 ncü geçici maddede 30 gün sonra değil, pek 
tabiî olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi 
gereken hükümlerdendir; ilâvesini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — 65 nci madde ile ilgili bir değiş
tirge önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
65 nci, maddenin 9 ncu satırı aşağıdaki şekil

de değiştirilmiştir, arz olunur. 
«Ve üçüncü geçici madde hükümleri yayımı 

tarihinde; diğer hükümleri....» 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
C. Kırca 

BAŞKAN — Değiştirge önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Maddeyi bu değişiklikle birlikte oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyener... 65 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 66. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın arkadaşlarfm; bu şekliyle Toplu Söz

leşme, Grev ve Lokavt kanun tasarısının tümü 
üzerindeki müzakereler sona ermiş bulunmakta
dır. Son söz olarak, İçtüzüğün 110 ncu maddesi 
gereğince, oyunu izhar sadedinde üç arkadaşı
mız söz istemiş bulunmaktadırlar: Sayın Zeynel 
Gündoğdu, sayın Mehmet Turgut ve Adalet 
Partisi Meclis Grupu adına sayın Saim Kaygan. 

Sayın Kaygan, lehte, aleyhte?... 
SAİM KAYGAN (izmir) — Lehte konuşa-' 

cağım. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğdu lehte mi, ko

nuşacaksınız. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) - - Leh

te efendim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
lehte konuşacak olan sayın Saim Kaygan, bu
yurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SAİM KAYGAN 
(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem millefcve-
kii'liLeri; biraz sonra tümünü oylıyaeağımız «ta
sarıyla çalışma hayatımızda yeni ibir düzene 
gireceğiz. Bu düzen, bugüne kadar ihmal edil
miş, çalışma hayatımızın sulh ve sükûnunu îbe-
min edecek; laynı zamanda Anayasamızın sos
yal hak ve hürriyetler manzumesinin birçok 
kısmını gerçekleştirecektir. Tadarının müzakere 
ve kabulünü Millet Meclisinin ıbu döneminde 
olması, sizlerin bu tasarının memleketimize ge
tireceği yenilikler ve memleketimizdaı kalkın
masında oynıyaoağı rolü anlamış ve taıkdir et-, 
miş olduğunuzun açık bir delilidir. 

Bu sebeple Türk çalışma hayatının tarihi 
yazıldığında, ,'bu Meclisin şerefli bir yeri ola
cağından asla şüphemiz yoktur. 

Şu kadar ki, yüne bu tarihin yazılışında bi
zim burada Adalet Parttisii Meclis Grupu ola
rak çok: samimî ve içten tekliflerimiz meya-
nmda bu samimî teklif ve temennilerimize ce
vap verip, bizim samamiyetiınizden şüphe eden-
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lerin, tatbikat hMm lehimize nasıl aldandıkla- I 
rmı gösterecektir. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının gerek tümü 
üzerinde ve gerekse maddelerinin (müzakeresi 
sırasında yaptığımız konuşmalarda da bahset
tiğimiz şekilde; bu tasarımın, sayın Çalışma 
Bakanı ne derse desin, tarafların bu haklarını 
(kullanmalarında kısıtlayıcı bir çok hükümlerle 
dolu olduğunu, bu (kamunun tatibükatı bizlere 
gösterecektir. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi gru-
pu olarak yaptı ğnmız tadil tekliflerimin birçok
larının kaıbul edilmemesine rağmen tasarıya 
rnüshet oy vereceğimizi bildirir, 'kanunun çalı
şanı, çalıştıran ve Türk Milletti için1 hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi hür
metle selâmlarız. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun sayın Balkan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 

(Ankara) — Elendim, ben uzun toplantılarım 
biteceğime yakın söz alıp vaktinizi işgal leltımek 
istemiyorum. Ancak Adalet Partisi Ckupu adı
na konuşan sayın Sadm Kaygan arkadaşımın 
bâzı «sözleri, tarizleri beni tekrar huzurunuza 
çıkmıya mecbur etti. 

Muhterem arkadaşum ıbu (kanunun bir çok 
hükümlerinlkı kısıcı mahiyette olduğu, grev 
haückını, işçi haklarımı 'kısıcı mahiyette olduğu 
hususundaki görüşlerinde ısrar ettiklerini ve 
Çalışma Bakanının aksi yoldaki mütalâalarına 
i§tirak etmediklerini, kendilerinin haklı olduk
larını zamanın göstereceğimi ıbeyan ettiler. Za
manın hangi tarafa hak vereceği hususumda 
hiç bir kehanette bulunacak (kuvvette değilim. 
Ancak geçmişle ve hâlle ilgili bâzı görüşlerimi 
ve gerçekleri 'belirtebilecek durumdayım. 

Greçmişle ilgili olara'k sumu söyliyeıbiliriııı 
ki; bu ıkanuna âdeta «sonunda isteksiz bir şekil
de «musibet rey vereceğiz» diyen muhterem Sa-
im Kaygan arkadaşım, hu \kanun tamarnsımım 
Karma Encümendeki toplantılarınım ıbüyük bir 
'kısmına katıldılar. Bir çok maddeleri üzerinde 
değişiklikler birlikte hasırlandı ve (kendilerinin 
bu kanunun tümünden endişe ettikleri yolum
da, herhalde »buradaki konuşmasında belirtildi
ği 'kadar endişe ettikleri yolumda bir intibaı hiç
bir arkadaşımızın edinmemiş olduğumu samıyo-
nim. 

Arkadaşlarım, daha, önceki konuşmalarımız
da belİTttiğiim gıibi, her hakkın biraz daha öte- i 

26 .4 . 1963 O : 1 
sini istemek mümkündür. Nitekim ben naçiz 
arkadaşınız Çalışma Bakanı olduğum sırada el
de hazırlanmış bir Toplu Sözleşme, Grev ve Lo
kavt kanunu1 tasarısı vardı. Bunu 'beğenmiyem 
Türk İşçi Sendikaları Konfederasyonu bir tasa
rı hazırladı ve daha ileri hükümler getirdi. Biz 
Hükümet olarak, hâzı hususlarda, Türkiye îşçd 
Sendikaları Konfederasyonunun getirdiği tasa
rı örneğini dahi mütevazi bulduk ve sendikacı 
arkadaşlarımızın hazırladığı metinden daha ile
ri bir metin hazırladık. Bu sefer haklı olarak 
sendikacı arkadaşlar geri kalmak istemediler 
ve Hükümetin hazırladığı bu tasarının ilerisine 
geçen bir tasarı örneği hazırladılar. Dikkat bu-
yıtrulursa istikbale ait kehanetlerde (bulunma
dım ; yalnız geçmişteki tarihe ımalolmuş haki
katlerden bahsettim. Sözlerimin me 'kadar doğ
ru olduğunu anlamak için, 1 nci Karıma Hükü
met kurulduğundan beri göstermiş olduğum 
kanun tasarısı ve tekliflerini madde madde mu
kayese etmek yeter. 

Sonra bu kanunu huzurunuzda, bulunan ha
liyle yetersiz bulan, antidemokratik bulan, 
hakları kısıcı bulan, hattâ grev hakkının özü
nü hilâl edici bulam arkadaşlara devamlı ola
rak ıbir soruyu, sebatla ve sabırla sordum. Bir 
defa olsum cevap alamadım. Ben misallerle bi
zim tasarımızda bulunup da, başka pek az mem
lekette bulunan, veya hiç bir memlekette bu-
lunmıyan, bâzı ileri hükümlerin işçi lehine bu 
kamun metninde yer aldığını söyledim. Misal
lerle belirttim. Buna mukabil, (kendilerinden, 
başka, herhangi bir demokratik memlekette, 
bu ıkamumla tanınacak olan haklarları daha il evi 
toplu sözleşme ve grev ba.kkı varsa, tanınmış 
ise, bir tek ımisnl verleleriııi rica ettim. Vere
mediler. Bu sualime cevap verilmediği müd
detçe, arkadaşlarımın burada yaptıkları itha
mı, maalesef, bir siyasi istismar gayreti olarak 
görmekte kendimi mazur 'addediyorum. 

Burada aksine misali ben verdim. Milletler
arası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonunun 
bu tasarı hakkında, hattâ bugünkü kacter ileri 
hale gelmemiş şekli üzerinde verdiği mütalâaları 
birkaç, defa huzurunuzda okudum. Gönül ister
di ki, arkadaşlarım, hemen bütün başka mem
leketlerde, daha önce bâzı Adalet Partili muhte
rem arkadaşlarımın da belirttikleri gibi, çok 
kanlı mücadeleler sonunda, sınıf çatışmaları so
nunda elde edilmiş bir hak, bu kadar sreniş öl-
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ÇÜde, daha ilerisi bir tek misalle dahi güsterile-
miyeeek kadar geniş ölçüde, tanınma yoluna gi
dilirken, teşekkür beklemezdik ama, hiç değilse, 
bâzı arkadaşlarımız, bu kanunla işçi haklarının 
kısıldığı, işçilere yeteri kadar hürriyet verilme
diği, hattâ Anayasa ile tanınmış hakkın özünün 
ihlâl edildiği gibi yersiz ithamlarda bulunmasın
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, elbette, Sayın. Kay
gan arkadaşımızın söylediği gibi, bu tasarı hak
kında hükmü tarih verecektir. Nitekim, bu ta
sarının öncesini ilgilendiren, bu tasarı gelmeden 
önceki yılları ilgilendiren hususlarda da hükmü 
tarih verecektir, hattâ kısmen vermiştir. Bu ka
nun kusurlu olabilir. Fakat başlangıçta da söyle
diğim gibi, bu kusurların, eksikliklerin hiçbiri-, 
Türk işçisini en ileri ölçüde toplu sözleşme ve 
grev hakkına lâyık görmemek gibi sakat bir dü
şünceden ileri gelmemiştir. Türk işçisinin buna 
lâyık olduğuna, en ileri ve demokratik memle
ketlerde olduğu kadar lâyık olduğuna inanıyo
ruz ve aklımızın, bilgimizin yettiği kadar, dün
yadaki en ileri ölçülerine uygun bir kanım tasa
rısını, yüksek yardımlarınızla kanunlaştırmak 
üzere bulunduğumuza inanıyoruz. Teşekkür 
eder, saygılarımı sunarım. (Ortadan alkışlar) > 

BAŞKAN — Kanun tasarısı açık oylamaya 
tabidir. Oy kupaları gezdirilecektir. 

3. — Bursa Milletvekili İbrahim öklem ve 
üç arkadaşının, Sendikalar kanunu teklifi, İşçi 
ve iş veren sendikaları kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon ve Plân komisyonları raporları (2/286, 
1/382) (S. Sayısı : 126) (1) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu arada 
Sendikalar Kanununun daha önce komisyonca 
geri alınmış olan maddeleri, komisyonca görü
şülmüş, karara bağlanmış ve Başkanlığa sunul
muştur. Sendikalar Kanunu üzerindeki müza
kerelere bu yönden devam ediyoruz. 

Komisyonca geri alınmış bulunan 8 nci mad
de yeniden düzenlenerek getirilmiştir. Okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz, Önergelerle birlikte geriye 

aldığı Sendikalar Kanununun 8 nci maddesi 

(1) 126 S. Sayılı basmayazı 10 , 4 . 1963 
günlü 69 ncu Birleşim tutanağının sonundadır. 
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metninde aynen ısrar etmektedir. Yalnız, bu 
maddedeki «bakmaya görevli» ibaresi «bakmak
la görevli» olarak değiştirilmiştir. Arz olunur. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bahis konusu 8 nci madde üze
rinde Sayın Kâmil inal, ve Sayın Alp Doğan 
Şen tarafından değiştirge önergeleri verilmiş ve 
bu, komisyonca incelenmiştir. Komisyonun bu 
değiştirgesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tashihli şekliyle okuyoruz. 

Üyelikten çıkarma 
MADDE 8. — 1. Kanun ve teşekkül Tüzüğü 

hükümleri gereğince teşekkülden çıkarılan üye
nin, çıkarma kararma karşı genel kurula baş
vurma hakkı vardır. Genel kurul kararına karşı 
bu kararın ilgiliye tebliğinden itibaren üç ay 
içinde mahallin iş dâvalarına bakmaya görevli 
mahkemeye ilgili tarafından itiraz ediTebili .*; 
mahkemenin kararı kesindir. 

2. Çıkarılan üye hakkındaki genel kurul 
kararı, 12 nci maddede gösterilen resmî makam
lara yazı ile tebliğ edilir. Genel kurul kararma 
karşı, bölge çalışma müdürlüğü, keyfiyetin yet
kili resmî makama tebliğinden itibaren üç ay 
içinde, mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli 
mahkemeye itirazda bulunabilir: mahkemenin 
kararı kesindir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle 8 nci mad
de olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu madde de daha önce komisyona iade 
edilmişti, madde hakkında komisyondan ge.ien 
raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz, Sendikalar Kanunu metninin 

9 ncu maddesinin 2 nci bendinin (c) fıkrasını 
nazarı dikkate, alınması kabul edilen önergeleri 
inceledikten sonra, aşağıdaki şekilde kaleme al
mayı uygun bulmuştur : Arz olunur. 

«c) Konfederasyonlar, mevcut birlik, fede
rasyon ve Türkiye çapında faaliyette bulunmayı 
hedef tutmak şartiyle iş kolu esasına göre ku
rulmuş sendikalardan en az ikisinin üye sıfar 
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tiyle bir araya gelmeleri suretiyle kurulurlar» 

Geçici Komisyon Başkanı 
îzmir 

Şeref Bakşık 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, kabul edilen değişiklik önergesine 
göre maddeyi yeni şekliyle okutuyorum. 

Sendika, birlik, federasyon ve 
konfederasyonların kuruluş şartları 

Madde 9. — 1. îşçi sendikaları, "aynı iş 
yerinde veya ayni iş kolundaki iş yerlerinde 
çalışan işçileri veyahut birbirleriyle ilgili U 
kollarında çalışan işçileri içine alır. 

İş veren sendikaları aynı iş kolunda veya
hut birbirleriyle ilgili iş kollarında çalışan iş 
verenleri içine alır. 

2. a) Sendika birlikleri, belirli bir mahal 
veya bölge sınırları içinde, birbirleriyle ilgili 
olmıyan çeşitli iş kollarında dahi olsa, mev
cut sendikaların en az ikisinin; 

b) Federasyonlar, aynı iş kolunda ve o 
iş kolu ile ilgili iş kollarında mevcut en az iki 
sendikanın; 

c) Konfederasyonlar, mevcut birlik, fede
rasyon ve Türkiye çapında faaliyette bulun
mayı hedef tutmak şartiyle iş kolu esasına göre 
kurulmuş sendikalardan en az ikisinin üye sı-
fatiyle bir araya gelmeleri suretiyle kurulur
lar. 

3. iş kolları ve bunların birbirleriyle ilgili 
olanları, Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yö
netmelikle tesbit olunur. Bu yönetmelik, mil
letlerarası normlar dikkate alınarak hazırla
nır uygun olur. Çalışma Bakanlığı, yönetmeliği 
hazırlanırken, Yüksek Ha'kem Kurulunun, en 
çok işçi mensubu olan işçi konfederas
yonu ile en çok iş veren mensubu olan iş veren 
konfederasyonunun - yok ise - Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliğinin istişari mütalâalarını alır. Bu mü
talâaların talep tarihinden itibaren en geç 
on gün içinde verilmesi gereklidir. 

Bu yönetmeliğe göre, her hangi bir iş ko
luna dâhil olmayıp bu kanuna göre sendika 
kurmak ve sendikalara üye olmak hakkına 
sahip olanlar, genel hizmet koluna dâhil sa
yılırlar. Genel hizmet kolu ayrı bir iş kolu 
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olarak itibar olunup diğer bütün iş kolları ile 
ilgili sayılır. 

Bu konuda Danıştayda açılaca'k iptal dâva
ları iki ay içinde' karara bağlanır. 

BASİLİN — 9 ncu maddeyi kabul edilen 
bu değişiklikle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 9 ncu mad
de yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

Komisyona, daha önceki birleşimde iade 
edilmiş bulunan 20 ncj maddeye dair verilmiş 
bulunan karan okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz, nazarı dikkate alınması ka

bul edilen önergelerin ışığı altında 20 nci mad
deyi aşağıdaki şekilde kaleme almıştır; arz 
-olunur : 

«İşçi teşekkülü idareciliği ve temsilciliğinin 
teminatı. 

MADDE 20. — 1. îşçi teşekküllerinin yö
netim kurullarında veya başkanlığında görev 
almaları dolayısiyle kendi ırızalariyle işlerin
den ayrılan işçiler; bu teşekküllerdeki görevle
rinin, seçime girmemek, seçilmemek veya çe
kilmek suretiyle son bulması üzerine işe alın
malarını istedikleri takdirde iş veren bunları 
boş yer varsa yazılı istemleri anındaki şart
larla, eski işlerine veyahut diğer bir işe, sair 
isteklilere tercih ederek almaya mecburdur. Bu 
takdirde, ücrette ve işten çıkarılmasında, işçi
nin eski kıdem hakları saklıdır. 

Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki göre
vin sona ermesinden başlıyarak üç ay içinde 
mümkündür, özel nitelikteki mevzuatla toph\ 
iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak şartiyle, 
işten ayrılma tarihinden başlıyarak beş yıl 
geçmişse, bu hak düşer; yönetim kurulundaki 
veya başkanlıktaki görevleriyle ilgili cürüm
lerden dolayı hüküm giymiş olanlar, bu hak
tan istifade edemezler. 

2. îşçi teşekküllerinin yönetim kurulla
rında veya başkanlığında görev almaları do-
'layısiyle kendi rızalariyle işlerinden ayrılan 
işçiler; sosyal sigorta primlerini iş verene dü
şen primlerle birlikte ödemeye devam etmek 
şartiyle, eski iş yerlerindeki sigortalılık hakla
rını devam ettirebilirler. 

3. a) Bir iş. yerinde uygulanan toplu iş 
sözleşmesinde taraf işçi federasyonunun men-
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sübu olan veya o toplu iş sözleşmelerinde ta-
•raf bulunan işçi sendikalarından o iş yerinde 
en fazla üyeye sahibolan sendika,'o iş yerinde
ki işçilerin salt çoğunluğunu temsil etmese 
dahi, söz konusu iş yerinden toplu iş sözleşme
sinde başkaca hüküm yoksa : 

J - îş yerindeki işçi sayısı elliyi aşmıyorsa, 
en çok iki

l i - îş yerindeki işçi sayısı elli ilâ ikiyüz 
arasında ise, en çok dör t ; 

III - îş yerindeki işçi sayısı ikiyüz ilâ 
bin aansmda ise, en çok altı; 

IV - îş yerindeki işçi sayısı binden fazla 
ise, en çok sekiz temsilci gösterebilir. 

Bu sayılar, toplu iş sözleşmesi ile yarıdan 
aşağı olarak tesbit edilemez. Bu temsilciler
den 'biri baş temsilci olarak atanır. 

b) (a) fıkrasında yazılı vasfı haiz olma
makla beraber, iş yerindeki işçiler arasında 
en çok üyesi' bulunan sendika, (a) fıkrasında 
gösterilen sayıların yarısını aşmamak şartiyle, 
iş yeri temsilcisi gösterebilir. Bunlardan biri 
Tbaştemsilci olarak atanır. 

c) (a) ve (b) fıkralarında söz konusu tem
silci ve baştemsilcilerin ve !bu kanuna göre 
kurulmuş işçi teşekküllerinin iş yerinde çalışan 
başkanı, yönetim kurulu üyesi, haysiyet di
vanı üyesi veya denetçilerinin hizmet akitle
rinin iş veren tarafından 19 ncu madde hüküm
lerine aykırı olarak feshedildiği 31. nci mad
denin 3 ncü bendi gereğince verilen hükmün 
kesinleşmesi suretiyle sabit olursa, 19 ncu mad-

' denin 3 ncü bendi hükümleri saklı , kaydiyle 
feshedilmiş olan hizmet akdi, işçinin yukarda 
söz konusu hükmün kesinleştiği tarihten 
foaşlıyara'k bir ay içinde yaziyle iş verenden 
istemesi takdirinde, yürürlükten kalkmış ol
duğu tarihe kadar geriye yürümek şartiyle ye-

, niden ve kendiliğinden yürürlüğe girer.,» 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

istanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; 20 nci mad
de daha önceki birleşimlerde bâzı arkadaşlarımı
zın vermiş bulundukları değişiklik önergeleri üze
rine Komisyon tarafından geri alınmış ve bn 
kabule şayan görülen değişiklik önergelerinin ışı
ğı altında, madde yeni baştan, okunan şekildeki 
haliyle düzenlenmiştir. Madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Maddeyi okunan şekliyle oyunuza su-
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nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
20 nci madde okunduğu şekilde kabul edilmiştir. 

Daha önce değişiklik önergeleri dikkat nazara 
alınmak kaydiyle komisyona havale edilen 30 ncu 
maddenin düzenlenmiş şeklini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz, Sendikalar Kanunu metninin 

30 ncu maddesini, nazarı dikkate alınması kabul 
edilen önergelerin ışığı altında aşağıdaki şekilde 
kaleme alınmıştır; arz olunur : 

«Kapatma; faaliyetten men; yönetim kurulu
na işten el çektirme ve seçimlerin iptali. 

Madde 30. — 1. Bu kanuna göre kurulan bir 
meslekî teşekkülün tüzüğü kanuna aykırı is*\ as
liye. ceza mahkemesi : 

a) Bu teşekkülün faaliyetten men'ini; veya' 
b) Tüzüğünü kanuna uygun hale getirmesi 

.için, teşekküle altmış günü geçmiyen bir mehil ve
rilmesini kararlaştırır. 

e) (b) fıkrasının uygulanması takdirinde, ve
rilmiş olan mehil sonunda, tüzük, mahkeme kara
rma uyularak değiştirilmemişse, teşekkülün faa
liyetten men'ine karar verilir. 

d) Meslekî teşekkül, tüzüğünü mahkeme ka
rarma uyarak değiştirdiğini, 12 nci maddeye gö
re yetkili makama bildirir bildirmez, faaliyetine 
tekrar başlıyabilir. 

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

3. Bu kanuna göre kurulan bir mesleki teşek
kül, 22 nci maddesinin 3 ncü bendinde yazılı ya
sağa aykırı hareket ettiği takdirde, asliye eeza 
mahkemesi karariyle altı ayı. geçmemek üzere fa
aliyetten men edilir. 

4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1 ve 2 
nei maddeleri ile 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası 
ve 4 ncü maddesi, 19 ncu maddesinin 3 ncü fıkra
sı ve 57 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan 
ilkelere aykırı amaçlar güden veya faaliyette bu
lunan meslekî teşekkül, ağır ceza mahkemesi ka
rarı ile kapatılır. , 

5. Soruşturma ve yargılamanın her safhasın
da, hükümden önce dahi, işbu kanuna göre ka
patmayı "veya faaliyetten men'i gerektiren fiilin 
işlendiğine dair kuvvetli emareler bulunmak şar

kiyle, bu gibi teşekküller, Cumhuriyet Savcısının 
talebi üzerine, hâkim veya mahkeme karariyle 
faaliyetten men edilebilir. 
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(i. Faaliyetten men edilen teşekkülün mal

larının idaresi ve menfaatlerinin korunması, Me
deni Kanun hükümleri gereğince tâyin olunacak 
bir veya üç kayyım tarafından ifa edilir. 

Kapatma halinde fesih hükümleri uygulanır. 
7. Bu maddede zikri geçen haller dışında, 

bu kanuna göre kurulmuş meslekî teşekküller fa
aliyetten men edilemez ve kapatılamaz. 

8. 12 nci maddesinin 4 ncü bendi hükmü ile 
25 nci maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı ha
reket eden meslekî teşekkülün yönetim kurulu
na, meslekî teşekkül mensuplarından birinin baş
vurması üzerine, mahallin iş dâvalarına bakmak
la görevli mahkemenin karariyle işten el çekti
rilir; bu takdirde, görevli mahkeme, teşekkülün 
genel kurulunu kanun ve tüzük hükümleri gere
ğince en kısa zamanda toplanmak ve yeni yöne
tim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürüt
mekle görevli olmak üzere, Medeni Kanun hü
kümleri gereğince bir veya, üç kayyım tâyin eder. 

9. 25 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne ay
kırı olarak seçim yapılması halinde, meslekî te
şekkül mensuplarından birinin başvurması üze
rine, mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli 
mahkeme, bu seçimleri iptal eder. 

tptal edilen seçim Başkenlık seçimi ise, yö
netim'Kurulu, kendi üyeleri arasından, yenisi se
çilinceye kadar geçecek süre için bir geçici baş
kan seçer. 

tptal edilen seçim yönetim kurulu seçimi ise, 
8 nci bend hükmü uygulanır. 

tptal edilen seçim denetçi seçimi ise, mahke
me, yenileri seçilinceye kadar denetçilik yapmak 
üzere' Medeni Kanun hükümleri gereğince yeter 
sayıda kayyım tâyin eder. 

tptal edilen seçim Haysiyet Divanı seçimi ise, 
genel kurul yenisini seçmek üzere derhal toplan
tıya çağırılır.» 

Oeçici Komisyon 
Sözcüsü 
îstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, dana ön
ceki' Birleşimde komisyona havalesi kararlaş
tırılan bâzı arkadaşlarımızın değişiklik önerge
lerinin ışığı, altında komisyon maddeyi yeni
den düzenlemiştir. 30 ncu maddeyi okutmuş bu-
lunuyoırum. 

Madde üzerin de süz istiyen var mı? 
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CEOtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
bir daktilo hatası yapılmış ve kapatmaya mu
ta ali ik hükümde «Ağır ceza mahkemesi» yazıl
mıştır. Bunun asliye ceza mahkemesi olarak 
•değiştirilmesini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — 30 ucu madde üzerinde <söz is
tiyen yok. Maddeyi değişik şekliyle yani (Ağır 
ceza ımahkemesi} yerine (Asliye ceza mahkeme
si) olarak oyunuza sunuyorum. Kabu'l edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

31 nci madde de komisyondan gelmiştir, ko
misyonun düzenlediği şekli okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz, Sendikalar Kanunu 'metni

nin geriye aldığı 31 nci maddesini, verilmiş 
olan önergelerin ışığı altında ve bu arada 
30 ncu maddeyle ilgili olarak nazarı dikkate 
alınan bâzr 'önergeleri sistematik bakımından 
hu maddeye naklederek aşağıdaki şekilde ka
leme almıştır, arz olunur : 

«MADDE 31. — 1. 17 nci maddenin 1 ve 
2 nci bentlerinde yazılı yasaklara aykırı hare
ket edenlere, beşyüz liradan ikibin liraya ka
dar ağır para cezası 'hükmedilir. 

2. 17 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı 
yasağa aykırı hareket edenler, üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 
Söz konusu yasağa aykırı olarak yapılan imali 
yardıma el konulur ve îş Kanununun 30 ncu 
maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasar
rufuna verilir. 

3. 19 ncu madde hükümlerine aykırı hare
ket eden iş verenlere, beşyüz liradan ikibin li
raya Kadar ağır para cezası hükmedilir. 

4. 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı ya
sağa uymıyanlar ile bunların şerikleri hakkın
da Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesi uy
gulanmakla beraber, yapılan malî yardım ve
ya teberru kendilerine ödettirilir. Söz konusu 
yasağa aykırı olarak bu kanuna göre kurulmuş 
bir meslekî teşekküle yapılmış olan malî yar
dım veya teberrua el konulur ve îş Kanununun 
30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığı
nın tasarrufuna verilir. , 

5. 28 nci maddede yazılı defterleri tutmı-
yan teşekkül tüzüğüne göre sorumlu kişiler 
hakkında, beşyüz liradan ikibin beşyüz liraya 
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kadar ağır para cezasına hükmolunur. Teker
rür halinde, ağır para cezasının âzami 'haddi 
verilir. 

6. 29 ncu maddede yazılı bilgi ve belgele
ri süresi içinde Çalışma Bakanlığına göndermi-
yen teşekkülün tüzüğüne 'göre sorumlu kişiler 
hakkında beşyüz liradan ikibin beşyüz liraya 
kadar ağır para cezasına hükmolunur. Teker
rür halinde, ağır para cezasının âzami haddi 
verilir. 

7. 30 ncu maddenin 1 nci bendi 'gereğince 
faaliyetten men'ine karar verilen teşekkülün 
Çorumluları hakkında ellişer liradan 'beşyüz li
raya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

8. 30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince 
bir teşekkülün faaliyetten men'ine karar veril
mesi halinde, 16 ncı madde hükümlerini ihlâl 
etmiş olanlar hakkında, üç aydan bir yıla ka
dar hapis cezasına hükmolunur. 

30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir 
teşekkülün faaliyetten men'ine karar verilmiş 
olması halinde, eğer 16 ncı madde hükmüne 
aykırı olarak teşekkül tarafından' bir siyasi 
partiye veya bir siyasi parti tarafından teşek
küle ödenmiş olan bir meblâğ varsa, bu meb
lâğa el konulur ve îş Kanununun 30 ncu mad-; 
desi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufu- i 
na verilir. I 

9. 30 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince j' 
teşekkülün faaliyetten ımen'ine karar verilmiş j 
olması halinde, 22 nci maddenin 3 ncü bendin
de yazılı yasağa uymıyanlarla bunların şerikle
ri hakkında, eğer fiilleri daha ağır bir cezayı 
gerektirmiyorsa, altı aydan iki yıla 'kadar ha
pis cezasına ve malî yardım veya teberruun 
bir mislinden aşağı olmamak üzere ağır para 
cezasına hükmolunur. 

Söz konusu yasağa aykırı olarak alınmış 
malî yardım veya teberrua el konulur ve îş Ka
nununun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Ba
kanlığının tasarrufuna verilir. 

10. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek
küllerin faaliyetleriyle ilgili olarak - taksirli 
suçlar harieolmak üzere - altı ay veya daha faz
la hapis cezasına hüküm giymiş olanlar ve Top
lu îş 'Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 
'55, 56, 57, 58, 59, '60 ve 61 nci maddelerine göre 
hüküm giymiş olanlarla alelıtlak zimmet, ih
tilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı if-
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lâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm 
giymiş teşekkül yöneticileri veya mensupları, 
kanun hükümlerine göre haklarında uygulana
cak diğer cezalar saklı kalmak kaydiyle, hük
mün kesinleşmesinden ibaret beş yıl isüre ile bu 
kanuna göre kurulan teşekküllerde idare, hay
siyet divanı üyeliği, denetleme veya temsil gö
revi almak .hakkını kaybederler. Cezanın tecili 
veya af ile düşmüş 'olması, bu bend hükmünün 
uygulanmasına engel değildir.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
îstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — 31 nci madde Geçici Komis
yon tarafından okunan şekilde düzenlenmiştir. 
Madde üzerinde söz istiyen? Yok. 31 nci mad
deyi okunan ve Komisyonda düzenlenmiş olan 
ışekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 31 nci madde bu şekilde kabul 
edilmiştir. 

iSaym arkadaşlar, Grev ve Lokavt Kanunu
nun açık oylamasında oyunu kullanmıyan ar
kadaşımız varsa lûtifen kullansınlar... Kupaları 
kaldırıyoruz, oylama muamelesi bitmiştir. . 

Sendikalar Kanunu da «çık oylamaya ta
bidir. Dikkat nazarlarınızı çekerim. 

Şimdi 34 ncü maddeyi okutuyorum : 

Yürürlüğe »giriş 
MADDE 34. — 1. Bu kanun yayımı tari

hinde yürürlüğe 'girer. 
2. Bu kanunda bahse konu yönetmelik, bu 

kanunun yavımmdan itibaren en çok otuz gün 
sonra yürürlüğe girecek şekilde hazırlanır. 

3. 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı Ka
nun hükümlerine göre kuıulmuş olan işçi ve iş 
veren sendika, birilik ve federasyon ve konfeda-
rasyonlan, tüzüklerini, 2 nci bendde bahse ko
nu yönetmeliğin yürürlüğe (girmesinden itiba
ren en ıgeç altı ay içinde kanun ve mevzuat 
hükümlerine uydurmak zorundadırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında değişiklik 
önergesi var okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
34 ncü maddenin sonuna 4 ncü bend olarak 

şu bend eklenecektir. Arz olunur. 
4. «2 nci maddenin 1 nci bendinin 2 nci 

fıkrasında söz konusu 'özel kanun, Anayasanın 
7 nci geçici maddesinde gösterilen süre içinde 
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yürürlüğe girene kadar, işçi niteliği taşımıyan 
kamu hizmetleri 'görevlileri sendika kuramaz 
ve sendikalara üye olamazlar.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

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

Maddeyi yeni şekliyle okutuyorum. 

Yürürlüğe ıgiriş 
MADDE 34. — 1. IBu kanun yayımı tari

hinde yürürlüğe girer. 
2. IBu kanunda bahse konu yönetmelik, bu 

kanunun yayımından itibaren en çok otuz gün 
sonra yürürlüğe girecek şekilde hazırlanır. 

3. 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı Ka
nun hükümlerine göre kurulmuş olan işçi ve iş 
veren sendika, birlik, federasyon ve konfede
rasyonları, tüzüklerini, 2 nçi bendde bahse ko
nu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itiba
ren en ıgeç altı ay içinde kanun ve mevzuat 
hükümlerine uydurmak zorundadırlar. 

4: 2 nci maddenin 1 nci bendinin 2 nci fık
rasında söz konusu özel kanun, Anayasanın 7 
nci geçici maddesinde gösterilen süre içinde 
yürürlüğe girene kadar, işçi niteliği taşımıyan 
kamu hizmeti (görevlileri, sendika kuramaz ve 
sendikalara üye olamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 35 nci maddeyi okutuyorum. 
'MADDE 35. — Bu kamum Bakanlar Ku

rulu yürütür. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
21 nci madde daha önceki birleşimlerde ka

bul edilmiş bulunmakta idi. İçtüzüğün 109 ncu 
maddesi ıgereğince; bir kanunun tümü kabul 
edilmeden evvel tertip ve tanzim itibariyle bâzı 
düzeltmeler yapılabileceğini âmirdir. Bu yapı
labilir hükmüne istinaden düzeltmeyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sendikalar Kanunu" metninin 21 nci mad-

desinin 2 nci fıkrası İçtüzüğün 109 ncu madde
si uyarınca aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. Arz 
olunur. 
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«Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nununun 8 nci maddesi hükümleri saklıdır.» 
Geçici .Komisyon Sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bu düzeltme 21 nci madde 
üzerinde yapılacak. 

Sendikalar Kanununun da tümü üzerindeki 
görüşmeler bitmiş bulunmaktadır. 

Kanunun tümü üzerinde aleyhte ve lehte 
oyunu ihsas sadedinde Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Saim Kaygan söz istemiştir. 

SAİM KAYGAN (İzmir) — Hayır, isteme
dim. 

BAŞKAN — Burada yazılıdır. 
CK.M.P. adına Nureddin Ardıçoğlu. (Yok 

sesleri) 
Sayın Eren, leh te mi? 
ASIM EREN (Niğde) — Evet. . 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, İşçi, iş veren ve sendikalar Ka
nununun kabul edilmek üzere olduğu şu anda 
bir realiteyi ve bir amacı yanyaya getirmek 
zaruretindeyiz. 

Realite şudur : Biz sendikaların tarihinde 
bugüne vardığı merhaleden kanunda işe başla
mış bulunuyoruz. Unutmamalıdır ki, İkinci 
Dünya Harbinden sonra hür ve serbest sendi
kacılık dahi frenlenmiş bir mekanizma halinde 
iş hayatında Batıda bir hüviyet ıgöstermekte-
dir. Yani, bundan, çok hudutsuz bir serbesti 
beklemek elbette doğru değildir. 

Bu harici realitenin yanıbaşında Türkiye'
de sendika hayatının henüz beşik hayatında 
olduğunu, 12 milyona varan emekçi insanların 
ancak 300 bininin sınai sendikalara buıgün ya
zılı bulunduğunu, binaenaleyh sendikacılığın 
bizde bu kanuna dayanarak her şeyden evvel 
birleşme yolunda çalışması icabettiğini, bütün 
emekçileri sinesinde toplamaya çalışması icabet
tiğini bilmemiz lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir realite 
de şudur: Bugün müdevvenatımız içinde bir 
Cemiyetler Kanunu vardır ; bundan işçi ve iş 
veren toplumları kemaliyle istifade eder, sen
dika olarak. Bundan başka Toplu Sözleşme, 
Grev ve Lokavt Kanunu biraz evvel kabul edi
lerek yine sendika toplumlarına ikinci bir hak 
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verilmiştir. Nihayet kendi kanunları olan (şim
di kabul edilmek üzere bulunan) kanun da 
ellerine geçmektedir. 'Toplumda diğer neviden 
vatandaş topluluklarını teşkil eden dernekler, 
cemiyetlerdir. Onlar bir, (bunların üç kuvvet 
elemanı ellerinde mevcut, demektir. Zayıf, işçi
lerin tamamını 'bünyesine almamış olan Türk 
sendikacılığı buigün hu kuvtvetli vaziyetiyle ce
miyetin en kuvvetli toplumu halinde kanun 
•sahasına, kudret sabasına ıgirmektedir. Türk 
toplumuna uğurlu olmasını candan temenni 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, biz sendikacılıkta 
- 4 hulâsa kelime ile - şu işleri 'bekliyoruz : 

Birincisi, mademki henüz sendikaya kayıtlı 
Üyeleri çok azdır, birleşme 'gayesi takibedilme-
lidir. (Bütün işçilerimizin ve iş verenlerimiz .sen-
dikalaşmalıdır. Birinci amaçları ve çalışma 
alanları bu olmalıdır. 

îkinci çalışma alanları grev ve lokavt değil, 
uzlaşmadır. Zaten biraz evvel kabul buyurdu
ğunuz kanunla Toplu sözleşme her şeyin başın
da geliyordu. Kanunun isminde dahi başta ge
liyordu. 

Uzlaşma birleşmeden sonra ikinci amaçları 
olmak gerekir. Her hâdisede uzlaşma; Batının 
bugün vardığı merhale budur. Grev ve lokavt 
geride kalmış, itibarını kaybetmek üzere olan 
bir vasıtadır. Uzlaşma sendikaların en büytik 
teknik ve sosyal vazifeleri olarak bugün Batıda 

ı hâkimdir, bizde' de hâkim olmak zaruretindedir. 
Ü<;üncüsü muhterem arkadaşlarım, sendika

ların özleşmesi gerekir. Yani Sendikalar Kanu
nunun 14 ncü maddesinde belirtilen bütün amaç
larına yaraşır şekilde çalışmaları gerekir. Kül-' 
tür, kendi aralarında sosyal yardımlar, kendile
rinin her hususta memlekette en münevver, en 
faydalı, bilhassa bugünkü parolamız olan «hür
riyet içinde hızlı kalkınmaya» en faydalı top
lum olarak kendilerini isbat etmeleri gerekir. 
Bu itibarla buna yarar bütün iyi hükümleri ih
tiva eden bu güzel kanundan sırf bu amaçlar 
için faydalanmaları, menfi hiçbir amaçla hare
ket etmemeleri gerekir. 

Bendeniz tarihin bugünkü seyrinde; bugün
kü merhalesinde, kendilerinden beklediğimiz bu 
gayeleri kendilerine bir kere daha hatırlatırım. 
Bu1 kanunun bütün iş hayatımıza uğurlu olrnasi
tli dilerken, Inşaallah ileride tarım işçilerini de, 
Hükümetin va'di gereğince kamu sektöründe 
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çalışan işçileri de içine alacak şekilde genişle
miş büyük bir sendikacılık hareketinin Türki
ye'de nemalanmış, çiçeklenmiş olduğunu görür 
ve bununla, bunun kanun koyucusu sıfatiyle 
bü Yüksek ıMeclis ilelebet iftihar eder. Hürmet
lerimle efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına sayın Feyzioğ-
lu. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI TURHAN FTCYZtOĞLU (Kayseri) 
—Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın çıka
rılmasını emrettiği temel kanunlardan biri da
ha nihai oylama safhasına gelmiş bulunuyor. 
Bu kanunla ve biraz evvel oylanmış bulunan 
Toplu Sözleşme, G-rev ve Lokavt Kanunu ile 
çalışma hayatımız yeni bir marhaleye ulaşmak
tadır. Bu tasa filan Anayasaya uygun olarak 
hazırhyan ve Yüce Meclise sunan Hükümet, 
Türk işçisinin ve iş vereninin olgunluğuna iti
madını belirtmiştir. Yine Hükümet sosyal ada
letin Batılı anlamda, hür ve demokratik bir ni
zam içinde gerçekleştirilmesi ülküsüne inanmış
tır. Tasarı maddelerini daha da olgunlaştırarak 
kabul buyuran Yüksek Meclisin de aynı inançta, 
olduğu aşikârdır. 

Demokratik nizam bir sorumluluk rejimi
dir. Sendikalar Kanunu ve Toplu Sözleşme. 
Grev ve Lokavt Kanunu işçilerimize, iş veren
lerimize yeni bir demokratik düzen içerisinde 
bugünkünden daha büyük sorumluluklar yükle
mektedir. Her hakkın bir vazifeyle birlikte yü
rümesi hukukun temer ilkelerindendir. Batı de-
mokrasilerindeki serbestlik içinde teşkilâtlan
mak ve menfaatlerini korumak yetkisini elde 
eden işçi ve iş verenlerimiz, toplu sözleşme ma
sasına oturacak olan ve haklarını kanun çerçe
vesinde kullanacak olan taraflar, yeni hak ve 
sorumluluklarına hiç şüphesiz lâyık olacaklar
dır. Bu suretle yıllardan beri gerçekleştirilmi-
yen sosyal hakları Batılı ölçülerle gerçekleştir
mek yeni Anayasamıza ve bu Anayasaya göre 
kurulmuş olan Yüksek Meclis ile ondan kuvvet 
alan Hükümete nasip olmaktadır. 

Bu kanunlar sosyal haklara ve Türk işçisine 
gerçekten inanmanın zaferidir. Bu kanunlar; 
hürriyet içinde âdil bir içtimai nizam kurma dâ
vasını samimiyetle benimsiyenlerin zaferidir. 

Teşebbüsün ve emeğin hakkını dengeli şekil
de değerlendiren, bu kanunların, yeni bir dü
zene kavuşan çalışma hayatımıza, milletimize 
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ve'memleketimize faydalı olmasını dilerim. Say
gılarımla. (Ortadan alkışlar.) 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü açık 
oylamaya tabidir. Oy kutuları dolaştırılacak
tır. Lütfen oy kupalarını gezdiriniz. 

Sayın arkadaşlar, Toplu iş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt kanun tasarısına (253) sayın arkada
şımız' oy kullanmış, (5) çekinser, (1) ret oya 
mukabil (246) oyla kabul edilmiştir. Memleket 
ve Millet için hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkış
lar) 

4. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve 
daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım vergi 
borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/201) (8. Sayısı : 122) 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde müzakereler 
başlamış ve daha evvel ivedilik ve öncelik kararı 
alınmıştı. 

Hükümet adına ilgili Bakan?.. («Maliye Ba
kanı geliyor» sesleri, «müzakerelere başlıyabili-
riz» sesleri) 

Başka bir kanuna geçelim. Sayın Maliye Ve
kilinin teşriflerinde ona başlarız. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/345) (S. Sayısı : 124) (1) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı lütfen 
yerinizi alınız. Komisyon da lütfen yerini alsın. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmek istiyen 
var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvedilikle görüşülme
sini kabul edenler... Etmiy enler.,. Kabul edilmiş
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu
nun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Kanununun 33 ncü maddesi 
/aşağidaki şekilde değiştirilmiştir : 

(1). 124 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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«Madde 33. — Bankayı Genel Müdür temsil 

eder ve bu kanun ile banka tüzüğü hükümlerine 
göre bankanın çalışma yönetimini sağlar. Mü
dürler Kurulu emrindeki memurlar haricolmak 
üzere bankanın bütün memurları talimat ve 
emirleri genel müdürden alırlar. Genel müdürün 
dört muavini bulunur. 

Genel müdür ve muavinleri Ticaret Bakanlı
ğının teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile tâ
yin ve memuriyetleri Cumhurbaşkanı tarafından 
onaylanır. 

Genel müdür ve muavinleri Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılacak maktu aylık ücret alır
lar.» 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun, Sayın İhsan Ataöv. 

! İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarım, Ziraat Bankasının 4 tane genel mü-

I dür muavininin bulunacağı tasanda derpiş edil-
j mistir. Sayın Ticaret Bakanımız geçenlerde bir 
i müzakere sırasında da Başbakanlık Yüksek Mu-
j rakabe Heyetinin bir raporundan bahsetmişti. 
j Yüksek Murakabe Heyetinin raporunda, Ban

kada kanunsuz olarak iki tane fazla umum mü
dür muavininin çalıştığı, bu raporun Ticaret 

* Bakanlığına verildiği, Ticaret Bakanlığının da 
bankaya rapor muhteviyatına göre hareket et
mesini bildirdiği halde Bankada fazla iki umum 
müdür muavininin öteden beri vazife görmekte 
bulunduğu bir gerçektir. 

Şimdi, hali hazır vazife görmekte olan genel 
müdür muavinlerinin miktarı nedir?.. Ve bu ka
nunla bu eski genel müdür muavinleri meşru 
hale mi getirilmektedir?.. Sayın Ticaret Baka
nından bu hususun açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN.— Sayın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra) — Muhterem arkadaşlarım; diğer İktisadi 
Devlet Teşekküllerinden fazla olarak Ziraat 
Bankasının faaliyeti artmış, plasmanları artmış, 
mevduatı artmış, banka hizmetleri artmış ve per
soneli de tabiatiyle artmıştır. Bu vaziyet karşı
sında, bankanın kanununda ancak iki tane 

' umum müdür muavinliği vardı. Banka, bu iki 
umum müdür muavinine yardım etmek üzere 
müşavir unvanı ile iki tane daha umum müdür 
muavini koymuştu. Yüksek Murakabe -Heyeti, 
namınıza Bankayı tetkik ettiği vakit, bunu gör
müş ve normalleştirme yolunu tavsiye etmiştir. 

— 541 — 
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Bu arkadaşlar, diğer iki umum müdür muavini
ne yardım ediyorlar; ama diğer teşekküllerde 
de münasip miktarda umum müdür muavini var
dır. Hattâ bâzılarında 4 tane umum müdür mua
vini mevcuttur. Binaenaleyh, bunu da meşru bir 
hale koymak için bir kanun getirilmesini tavsiye 
ettiler. 

Yüksek Murakabe Heyetinde bu tavsiyeyi 
yapan bendeniz olduğum için Ticaret Bakanlı
ğına geldiğimde' bunu kanun tasarısı haline ge
tirdim ve huzurunuza sevk ettim. îki normal 
umum müdür muavini ve iki yardımcı umum 
müdür muavininin yerine, diğer teşekküllerde 
olduğu gibi, onlardan daha büyük ve farklı iş
ler yapan Ziraat Bankasına da dört umum mü
dür muavininin tâyin edilebilmesi için bu kanun 
tasarısını arz etmiş bulunuyoruz. 

Bu suretle hem Yüksek Murakabe Heyetinin 
dediği oluyor, hem de bu iş kanuni bir hale geti-
tirilmiş oluyor. Arz ederim. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başka 
söz istiyen var mı ? Olmadığına göre 1 nci mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.,. Etmi-
yenler... 1 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, açık oylamada oyunu 
kullanmıyan arkadaş varsa lütfen kullansınlar. 
Kupa kaldırılacaktır. Bu aynı zamanda bir yok
lama mahiyetinde telâkki edilecektir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Üçüncü 
madde kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz is
tiyen? Yok. Olmadığına göre kanunun tümünü 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler... Kanunun tümü Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Sendikalar Kanununa oy verme muamelesi 
bitmiştir. Kupaları kaldırınız?. 

ıSayın Maliye Bakanı 'teşrif ettiler mi? (Yok, 
sesleri) 

6. — 97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmet
lerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen 
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olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyin
leri hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/2B2) 
(S. Sayısı: 125) 

BAŞKAN — Hükümet adına ilgili Bakan 
buradalar mı? Onun adına izahat verecek salâ-
hiyetdar kimse var mı? Yok.. Geçiyoruz, «eriye 
bırakılmıştır. 

ıSayın Maliye Bakanı teşrif buyurdular. Bi
raz evvel, Sayın Bakan salonda bulundukları 
için müzakeresi geriye bırakılan tasarıya «geçi
yoruz. 

4. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım ver
gi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/201) (S. Sayısı : 122) (1) 

BAŞKAN — Daha önce öncelik karan alın
mıştı. Tümü üzerinde konuşmak istiyen var mı? 
Yok.. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. Kanunun ivedilikle 
ıgörüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve daha 
önceki bütçe, yıllarına ait bir kısım vergi borçla

rının tasfiyesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bu kanuna bağlı listede yazılı 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, mükellefi veya 
sorumlusu sıfatiyle Gelir, Kurumlar, Şeker İs
tihlâk ve Gider vergileri ile gümrük idarelerin
ce alınan vergi ve resimlerden, (Belediyelere 
aid olanlar hariç) ve Damga Resminden ve bun
larla ilgili vergi cezaları ile zam cezalarından, 
1960 ve daha önceki bütçe yıllarına aidolmak 
üzere borçlu Ibulundukları miktarlar, (Bu ka
nunun yürürlük tarihinde, malî kaza mercile
rinde veya Danıştayda ihtilaflı durumda bulu
nanlar ve itiraz, temyiz, dâva süreleri henüz 
dolmamış 'Olanlar hariç); bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar hesaplanacak gecikme 
zamları veya faizleri ile birlikte; ilgili tahsil 

(1) 122 S. Sayılı basmayazt tutanağın so-
nundadır. 
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dairelerinin tahakkuk kayıtlarından düşülür. 
(Bu borçlar'için bu kanunun yürürlük tarihin
den sonra faiz veya gecikme zammı tahakkuk 
ettirilmez.) 

(BAŞKAN —1 nci madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok... Olmadığına göre 1 nci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 1 nci madde kabul edilmiştir. 

(MADDE 2. — Makina ve Kimya Endrüstri-
si Kurumu adına Alman Mühimmat Teslimatı 
Andlaşması dahilinde 31 . 12 . 1960 tarihine ka
dar ıgümrüklere (gelmiş komple yatırım mal
zemesi ile ilgili olarak bu kanunun yürürlüğe 
ıgirdiği tarihten itibaren üç ay içinde verile
cek beyannameler üzerine tahakkuk ettirilmesi 
(gerekecek Gümrük vergileri ile ithâlde alınan 
(Damga Resmi ve İstihsal vergileri de tahak
kuklarını mütaakıp kayıtlardan düşülür. 

(BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti
yen? Yok.. Olmadığına göre 2 nci maddeyi 
'oyunuza .sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler... 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

ıMADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelere 
göre tahakkuk kayıtlarından düşülen alacak
ları;.,ilgili teşebbüslerim genel bütçeden olan 
alacaklarına ödenmemiş sermaye hisselerine, 
Hükümetçe ittihaz olunan tedbirler dolayısiyle 
uğramış oldukları zararlara mahsubetmeye ve
ya ilgili teşebbüsle birlikte tesbit edilecek şekil 
ve esaslar dairesinde tahsil etmeye Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

Yukardaki- fıkraya ıgöre .mahsup suretiyle 
yapılan ödemeler bir taraftan gelir bütçesinde 
açılacak özel bir bölüme irat, diğer taraftan 
Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bölü
me ödenek ve gider kaydolunur. 

(BAŞKAN — Üçüncü madde -üzerinde söz is
tiyen? Yok. Olmadığına göre üçüncü madde
yi oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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'MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum; kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(MADDE 5. — Bu ıkanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Oyunuza unuyorum; kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde oyunu izhar sade

dinde lehte, aleyhte konuşmak istiyen? Yok. 
Kanunun tümü açık oylamaya tabidir, daha ev-
ve bunu kur'a çekmek suretiyle 'kürsüde oy ata
caksınız. 

ıSaym arkadaşlar; iSendîkalar Kanununa 
(251) arkadaşımız oy kullanmış, ('5) çekinser, 
(1) red oya mukabil (245) oyla Sendikalar Ka
nunu kabul edilmiştir. Memleketimiz için hayır
lı ve uğurlu olsun. (Akışlar) 

Şimdi, hangi ilden bağlıyacağımıza dair kura 
çekiyorum. 

Ankara'dan itibaren oylamaya geçiyoruz. 
(Ankara milletvekillerinden itibaren oylar 

toplandı) 

(BAŞKAN — Lütfen arkadaşlarımız süratle 
oylarını kullansınlar, biraz sonra oylama mua
melesi sona erecektir. 

Oylarını kulianmıyan arkadaşlarımız var mı ? 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve daha 

önceki bütçe yıllarına ait bir kısım vergi borç
larının tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısının 
oylamasına (2119) sayın arkadaşımız katılmış, 
(7) çekinser, (6) red, (207) kabul. Gerekli ni
sap hasıl olmamıştır, gelecek birleşimde tekrar 
oylanacaktır. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 29 Nisan 
1963 Pazartesi günü saat 14 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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z 5. — DÜZELTÎŞLER 

Haşhaşın ekimi ile afyon istihsal, milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve istimalinin tahdit 
ve tanzimine dair Protokolün onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun tasarısının Pro
tokol kısmındaki düzeltişler. 

Sayfa 

6 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
İ l 
12 
12 
13 
14 
18 

Satır 

33 
27 
28 
33 
4 
5 

12 
13 
27 
28 
42 
43 
46 
41 
42 
43 
49 

Yanlış 

ettmek 
tutulabilir 
Potokole 
alkaloidler 
Sözleşmesinde 
tıbbî ilmî 
ticiret 
prograf m 
pâragralarmda' 
masulünün 
formüller 
pragrafmm 
fasıllarla 
temsilcisi ile 
alınmış kararlar 
parafrafmm 
olmmadan 

Doğn 

etmek 
tutabilir 
Protokole 
alkoloidleri 
sözleşmesinin 
tıbbî ve ilmî 
ticaret 
paragrafın 
paragraflarında 
mahsulünün 
formülerler 
paragrafının 
fasılalarla 
temsilcisi vasıtası ile 
alınmış olan kararlar 
paragrafının 
alınmadan 
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Haşhaşın ekimi ile Afyonun istihsal, miUetlerası ticaret, >toptan ticaret ve istimalinin tahdit ve 
tanzimine dair Protokolün onaylanmasının ıfyguı bulunduğu hakkındaki kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Ârpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Akıal 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
272 
269 

1 
2 

171 
7 

[Kabul 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

edenler] 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURDUR ' 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dünchtr 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul-

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Çemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

- W -



GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
thsan ön al 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Mustafa Oüloügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Ferinin Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlû 
Muhiddin Güven 
AH Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
thsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
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Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 

, Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Se^ai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişejıiriioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
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MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
(Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
FTalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
A-ta Topal oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Adil Altay 

Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal m 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü KÖsereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan E&engin 
Fevzi Fırat 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
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[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 
Şahmus Aralan 

[Çekinserler] 
İSTANBUL KOCAELİ 

Tahsin Demiray Nihat Erim 

[Oya kattlrmyanlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım- Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer (B.) 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Burhan Apaydın (t.) 
Hüseyin Ataman 
Raif Ayhar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
İsmail Gence 
îlvas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (1.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çeİikbaş (B.) 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyûrek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar (1.) 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlı 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

M 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç, 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykara 
Mahmut Rıza Bertan 
Ömer Zekâi Dorman 
tt) 

Saadet Evren 

Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Hilmi Oben (1.) 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yol aç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Nihat Kürşat 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Fethi Doğan çay 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yüanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemi r 
Halil Özmen 
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KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 

Ali Erbek 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 

H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

M. Meclisi İB : 78 
MANİSA 

Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(13.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk ' 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numânoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Âltınsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 

2G.4.1Ö63 O :1 
RİZE 

Fuad Sirmen *(Başkan) 
SAKARYA 

Ekrem Alican (B.) 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osu an Şahinoğlu 

SÜRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten (t.) 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Atalay Akan 

VAN 
Mu-slih Görentas (I. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Hatay 
istanbul 
Manisa 
Erzincan 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 

»>•« 



M. Meclfci 3 r » ,36 .••* . 19Ç3 0 : İ 
Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 253 

Kabul edenler : 246 
Reddedenler : 1 

Çekinaerler : 5 
Oya katılmıyanlar : 191 

Açık üyelikler : 7 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevz<at Şener 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Efcem Ağva 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nihat Su 

[Kabul 
ARTVİN 

Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

^BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

edenler] 
I Ziya Uğur 

İsmail Yılmaz 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
I Nuri Ahıskalıoğlu 

Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

' EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

| Zeynel Gündoğdu 

Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca , 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğhı 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul. Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
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İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Byüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

ÎZMtB 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERÎ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzi oğlu 
Vedat Ali Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

M. Mecİİst B : 78 
KONYA 

Kemal Ataman 
Ahmet Gürkan 
îhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
ismet inönü 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 

26 . 4 .1963 O : 1 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 

Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Suphi IÇonak 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 
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M. Meclisi S : 78 26.4.1963 0 : 1 
[Çekimerler] 

ERZURUM I I KIRKLARELİ 
Nihat Diler İSTANBUL Mehmet Alâeddin Eriş 

GİRESUN Tahsin Demiray KONYA 
İbrahim Etem Kılıçoğlu | Cahit Yılmaz 

[Oya kaUlmvyarilar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğln 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 

*• Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın (1.) 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B) 
Osman Bölükbaşı 
Muhlis Ete (B.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tlyaıs Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
AbdMhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe. 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Çulha (î.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet Özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
tbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Necmi Ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan (1.) 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 

Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
(t.) 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 

Ömer Zekâi Dorman 
do 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Hilmi Oben (1.) 
Ahmeıt Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
tlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya (1.) 

KASTAMONU 
Avni Doğan y 

Fethi Doğaneay 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
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KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Faruk Sükân 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 

M. Meclisi B : 78 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu (!B.) 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün (I.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 

RÎZE 
Fuad Sir-men (Başkan) 

SAKARYA 
E'krem Alican (B.) 

26.4.1963 O :1 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 

SÜRT 
Hayrettin özgen (1.) 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten (I.) 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

' VAN 
Muslin Görentaş (I.t).) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (İÜ.) 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müf tüoğlıı 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
1 Muş 
. Zonguldak 

1 
1 Yekûn 



M. Meclisi B : 78 26 . 4 .1963 O : 1 
Sendikalar Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul cdikni'jtir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko^ 

van 
İsmail Gence 
îbrahim îmirzalıoğlu 
îhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin. Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etera Agva 
îhsan Ataöv/ 
Ömer Eken 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 251 

Kabul edenler : 245 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 5 

Oya katılmıyanlar : 192 
Açık üyelikler : 7 

[Kabul edenler] 
Raf et Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Emiîiagaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoglu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 

BURSA 
,Edip Rüştü Akyürek 
Cevdet Perin 

Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik înan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
T e m a ı l T'i'ptmı 
I n l l l c l l l J J I lıChLL 

Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Tl hami Ertem 
Fahir Oiritlioglu 
Nazmi özoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
îbrahim Cem alçılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin üzer 

GAZİANTEP 
I V U U l v l -LVJ.Cİ Vi.bCt.Ll 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip faal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
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İSTANBUL 
îbrahim Abak 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir "Öurak 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
Hüsampttin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
îhsan .Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Lebit Yurdoglu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtıvar Vural 
Rıza Yal em 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOOAELI 
Cemal Babaç 
Nihat Erim 
Hâldan Kteayol 

M. Meclisi B : 78 
KONYA 

Kemal Ataman 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbây 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
İsmet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoglu 
Süleyman Çamlar 
Yaknp Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yaknp Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazit 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioglu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât O&nz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

26 . 4 .1963 O : 1 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asini Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoglu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker . 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza itlusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Kâmuran Ural 

TUNCELİ 
Vahap KışoSlu 

URFA 
Osman A£an 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Erogan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri* Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Thsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 

[Reddedenler] 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
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ERZURUM 
Nihat Diler 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-, 
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem fizcnn 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar (B.) 
Osman Röltikbaşı 
Muhlis Ete (B.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
îlyas Seçkin (B.)-

Ahmet Üstün 
Ajbdüılhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Hasan Fohmi Bostepe 
Nazmi Kerim oğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Reşat özarda 

[Çekinserler] 
OÎRESUN 

İbrahim Etem Kılıçoğlu 
İSTANBUL 

Tahsin Demiray 

[Oya katîlmıyanlar] 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KONYA 
Cahit Yılmaz 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLÜ 
Turgut Çulha (1.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
*Vthi Çeli-khaş (B.) 
"VTphmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrpftfn Oauga 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar (t.) 
tsmail Yılmaz • 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yıısuf Azizoğlu (B.) 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Sntır 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Tahsin TPIIİ 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zevtinn§ln 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Cnnbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞ ANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertap. 
Ömer Zekâi Dormaa 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Hilmi Oben (t.) 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
tlha»mi Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Abdurrahman Yazgftü 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertnnara 
Ragıp Gümtişpala 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğln 
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KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümûşpala 
Mehmet Sağlam 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir > 
Halil özmen 

KOOAELÎ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuöğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

M. Meclisi B : 78 
MANİSA 

Muammer Erten 
Şevket- Raşit Hatip-
oğlu (B.) 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami'öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
"Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

26.4.1963 O :1 
ORDU 

Ata Bodur 
Ata Topalog'lu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alican oğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Oelâ'l Sungur (İÜ.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

Yekûn 



M. Meclisi B : 78 26 . 4 , 1963 0 : 1 
JKamu iktisadi teşebbüslerinin 1960 ve daha önceki yıllarına ait bir kısım vergi harçlarının tasfi

yesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Yeter sayı yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cayit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut f>eniz 
AFYÛff KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Cemal Karan 
İsmail jŞarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Nifyaf; JŞerkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
İsmail Gence 
İbrahim îmirzahoğlu 
İhsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 219 

Kabul edenler : 207 
Reddedenler : 5 
Çekinserler : 7 

Oya katılmıyanlar : 224 
Açık üyelikler : 7 

[Kabul edenler] 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Kâmil inal 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

>Ç0RUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
îlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Oevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP VTJ^fci K X A İ JLASIf 
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GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen | 

GÜMÜŞANB 
Necmeddin Küçüker 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğhı 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Yahya Dermancı 
ihsan önal 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu. 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 
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KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

M. Meclisi B : 78 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Arif Hikmet Onat 

26 . 4 . 1963 O : 1 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 

Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 

Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİVAS 

Adil Altay 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza AkbıyıkoğİT* 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Gör en taş . 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu? 
Mehmet Alî Pestilci 

ANTALYA 

ihsan Ataöv 

[Reddedenler] 
ARTVİN 

Nihat Ata 

BALIKESİR 

Cihat Turgut 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

[Çehinserler] 
GİRESUN 

ibrahim Etem Kılıçoğlu 

İSTANBUL 

Tahsin Demiray 

KÜTAHYA 

Sezai Sarpaşar 

MANİSA 

Hilmi Okçu 
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[Oya katikmyanlar] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın (1.) 
Hüseyin Ataman 
Raif Ayibar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin (B.) 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hülmi Ay dinçer (1.) 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha (!.'} 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nacjir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
INuTetitinOk (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna * 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Şahmus Aralan (1.)' 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Oelâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İneioğlu 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceöğlu 
Naim Tirali 

aÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu1 

Abdullah Cüli 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Ömer Zekâi Dorman ; 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 

Hilmi Oben (1.) 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
llhami Sancar (B.) ! 

Selim Sarper 
İsmail Hakkı TeMneli 
Hüsamettin Tiyanşani 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgaâ 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci j 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh özdemir 
Halil özmen 
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KACAELÎ 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Rüştü Özal 
Fakih özfakih 
Sajt; jSjna Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MALATYA 
H. Avni -&kşit 
Ahmet Fırat 
İsmet tnönü (Başba-
fcanj 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 
Yakup Yakut 

M. Meclisi B : 78 
MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aylbar 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

26 . 4 . 1963 O : 1 
RİZE 

Fuad Sinmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem. Al'ioani (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 

SÎÎRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Sebati Hastaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökteıı 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

UŞAK 
Ahmet Tajtfakılıe 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (t. Ü.) 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Yusuf Ziya Yücebilgjn 

Ay dun 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M t L L E T M E C L İ S İ S. Say ı s ı : 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 33 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları 

raporları (1 /345) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 1 . 12 . 1962 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1866/3803 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 25 . 10 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 
33 ncü maddecinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet înönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası çeşitli istihaleler geçirdikten sonra 12 . 6 . 1937 târihin
de yürürlüğe giren 3202 sayılı Kanunla tüzel kişiliği haiz muhtar bir Devlet müessesesi haline 
getirilmiş ve mezkûr kanunun 33 ncü maddesine göre Genel Müdürlük kadrosu bir Genel Müdür 
ile iki muavinden teşkil olunmuştur. 

Bankanın söz konusu kanunun neşir ve yeniden organize edildiği 1937 yılı ile bugünkü teş
kilât ve iş durumu şöyledir: 

1. Şube ve ajans adedi (326) iken halen (624) e, 
Personel adedi de (2449) iken (9663) e yükselmiştir. 
2. Menabi (Her çeşit tevdiat), plasman durumu ile buna ilişkin tevdiat ve kredi işlemleri 

(her çeşit krediler) ve hususiyle Devletçe tahmil edilen ve çeşitli muameleleri ihtiva eyliyen ban
kacılık hizmetleri 15 - 20 misli artmıştır. 

1937 yılında ana hesaplar zimmet ve matlup bakiyesi 191 000 000 lira iken 1962 de 
4 874 000 000 liraya, nazım hesaplar 1937 de 35 000 000 lira iken 1962 de 4 220 000 000 liraya 
yükselmiştir. 

3. Kuruluşta 100 000 000 lira olan sermayesi son defa 6617 sayılı Kanunla 750 000 000 liraya 
Çıkarılmış, sevk ve idaresi çeşitli işletme özellikleri gösteren (48) iştirak ilâve olunmak suretiyle 
cesamet ve faaliyeti, büyük ölçüde genişlemiş ve artmıştır. 

îş hacmındaki genişliği öz olarak yukarıda açıklanan müessesenin sevk ve idaresini temin ede
cek Merkez teşkilâtının müdürlük ve personel adedi de o nisbette artmış ve büyümüş bulun
maktadır. 

Filhakika, bankanın, teşkilât ve iş durumunda meydana gelen önemli genişleme karşısında 
Genel Müdürlüğe mürettep iş ve vazifelerin iki Genel Müdür Muavini ile tedvini, imkânsız bir 
hal almıştır. 
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\ i teldm banka, nisbetsiz derecede dar bulunan bu icra. kadrosu ile Genel "Müdürlüğe mürettep hiz

metlerin ifasmdaki imkânsızlık karşısında 1955 yılı kadrolariyle kir Umumi Kâtiplik, 1ÎMİ2 yılı 
kadrola.riyle de iki Genel Müdür Müşavirliği ihdas etmek ve İm kadrolara, tâyin olunan Umumi 
Kâtip ve Genel Müdürlük müşavirlerine mevzuatın Genel Müdüre tanıdığı imkân ve yetkiye isti
naden. bâzı salâhiyetler vermek suretiyle, Genel Müdür ve muavinleri üzerindeki ağır iş yükünün 
hafifletilmesi ve biunetice Genel Müdürlüğe mürettep işlerin aksatılmadan yürütülebilmesi 
imkânlarını araştırmağa mecbur olmuştur. 

Yüksek Murakabe Heyetinin Türkiye Gumhuriyeti Ziraat Bankası 1 !Hİ0 yılı raporunda da (na
hife 18) Genel Müdür muavini adedinin kifayetsizliği belirtildiği gibi 154 sayılı Kanunun 17 nei 
maddesi hükmü gereğince kanka künyesinde yapılması gereken ıslahat arasında. )}202 sayılı Ka
nunun o.'} ncü maddesinin tadil edilerek Genel Müdür muavini adedinin artırılması lüzum ve 
zarureti, ileri sürülmüştür. 

Banka Genel Müdür muavini adedinin işlere kifayet etmediği bahis mevzuu edilirken cesamet 
ve faaliyetleri kendisiyle ölçülemiyecek durumda olan diğer resmî ve hususi bankalarda Genel 
Müdür muavini adedinin, Ziraat Bankasının çok üstünde bulunduğuna da işaret etmek emsal ve 
mukayese bakımından yerinde görülmüştür. 

Yukarıda belirtilen durum muvacehesinde banka, Genel Müdür muavini adedinin kifayetsiz 
olduğu ve işlerin selâmetle yürütülebilmesi için artırılmasının zaruri bulunduğu kanaatine va
rıldığından bankanın, bugünkü cesamet ve faaliyet durumu ve özelliği göz önüne alınmak sure
tiyle .'$202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun .'>:> ncü maddesinin değiştirile
rek Genel Müdür muavini adedinin ikiden dörde çıkarılmasını tein i nen ilişik kanun tasarısı hazır
lanmıştır. 

Ticaret Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Ticaret Komisyonu 25 . 12 . 1962 
Esas No. : î/345 

Karar No. : (i 
Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cıım'huriyeli Ziraat BankaiS] Kanununun 3o ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ilgili 'Maliye ve Ticaret Bakanlıkları ile Ziraat !Baııl«ısı temsil çilerinin de iştirak
leriyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede tafsilen izahı yapılan 'hususlar komisyonumuzca da uygun 'görüldüğünden 'kanun 
tasarısının aynen kabulüne ve (havalesi gereğince 'Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
'"Başkanlığa sunulmalsına <oy 'birliğiyle karar verilmiştir. 

Ticaret Komisyonu 'Başkanı Başkanvekili Sözcü Ankara 
izmir Balıkesir Ankara M. Mıhçıoğlu 

A. Ertunga C. Kanpulat 1. Gence 

Burdur Bursa Kars 
Ar. Yavuzkan Z. Uğur K. Okyay 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 124 ) 

file:///iteldm


Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 
.Esas No. İ/345 

Karar No. nO 

29.3.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 33 neü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ile Ticaret Komisyonu raporu, komisyonumuza havale edilmiş olmakla, ilgili Hü
kümet temsildierinin iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Banka Genel Müdür Muavini kadrosunun 11)37 tarihinden bu yana kemiyet ve keyfiyet iti
bariyle süratle genişl'iyen is, 'hacmi karşısında kifayetsiz kaldığı bir gerçektir. 

Filhakika, 3202 sayılı Kanunun .yürürlüğe girdiği, tarihten it'i'baren şube, ajans ve büro adedi 
326 dan 627 ye, bilançodaki ana hesaplar bakiye yekûnu 19.1 milyondan 4 milyar 874 milyona, 
nâzım hesaplar yekûnu 85 milyondan 4 milyar 220 milyona yükselmiştir. Bankanın idari ve malî 
murakabesine tabi kooperatiflerin sayısı yüzde ikiyüzden fazla bir artışla I 575 e yükseldiği gibi, 
bunların is bacımlarında da geniş mikyasta inkişaf olmuştur. 

Sevk ve idaresi çeşitli işletme özellikleri gösteren iştirak halindeki şirketlerin adedi ise 48 e 
yükselmiştir. Diğer taraftan zirai ve ticari kredi faaliyeti yanında .Devletin hazinedarı ve sair .sı
fatla yüklenilen vazifeler resmî ve hususi bankalar karşısında tevdiat toplamak ıiııaksadiyle giri
şilen çeşitli faaliyetler ve bu işlerin teftiş ve kont rol ıı için kurulan teşkilât, müessesenin sevk ve 
idaresini sağlı yan merkez teşkilâtında, '.servis ve personel adedinin de artmasını intacetmiştir. 

Bu durum karşısında Genel Müdürlüğe mürettep iş ve vazifelerin 1937 tarihinin şartlarına 
uygun olarak tesbit edilen iki Genel Müdür muavini ile tedvirine imkân kalmadığı aşikârdır. 

Esasen, İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizosyoııu nıaksadiyle 154 sayılı Kanunun 
17 nei maddesi gereğince (kurulmuş lola.n 'komisyonda, banka bünyesinde yapılması gereken ısla
hat sırasında Genel Müdür muavini adedinin artırılmasını lüzumlu ve zaruri görmüştür. 

Bu sebeplerle, diğer resımî ve hususi bankalara nazaran Genel Müdür muavini adedi yok 
kifayetsiz kalan Ziraat Bankası iera kadrosunun takviyesinde isabet olacağı mülâhazasiyle 
hazırlanan 'kanun tasarısı komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun 'tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur, 

Başlkan V. ve bu rapor 
Başkan sözcüsü Kâtip 
Hatay Balıkesir Yozgat Aydın 
Ş. înal F. tsUmyeli V. Uyar 1. Sezgin 

Aydm 
Söz hakkim mahfuzdur 

O. Apaydm 

Balıkesir 
A. A. BoUk 

Çanakkale 
ti. Sezgin 

Denizli 
A. Şohoğlu 

Diyarbakır Giresun Gümüşane 
B. îskenderoğlu Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 

/ . E. Kıhçoğlu S. Savacı 

İstanbul 
A. Oğuz 

İzmir 
iV. Mirkelâmoğlu 

Kırşehir 
A. Bilgin 

İmzada bulunamadı 

Mardin 
§. Aysan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 124 ) 



HÜKÜMETÎN TEKİ/İI 

Türkiye (cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 
33 ncü maddesinin değiştirilme sime dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası Kanununun 33 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 33. — Bankayı Genel Müdür temsil 
eder ve bu kanun ile banka tüzüğü hükümleri
ne göre bankanın çalışma yönetimini sağlar. 
Müdürler Kurulu emrindeki memurlar haricol-
mak üzere bankanın bütün memurları talimat ve 
emirleri genel müdürden alırlar. Genel müdürün 
dört muavini bulunur. 

Genel müdür ve muavinleri Ticaret Bakan
lığının teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile 
tâyin ve memuriyetleri Cumhurbaşkanı tarafın
dan onaylanır. 

Genel müdür ve muavinleri Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılacak maktu aylık ücret alır
lar.» 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

25 . 10 . 1962 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

II. Dinçer 

Devlet Bakam V. 
*Ş. H. Ilatipoğlu 

Devlet Bakanı 
İV. ökten 

Millî Savanına Bakam V. 
II. O. Bekata 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Ilatipoglu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
II. Öçten 

Devlet' Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Fsyzioğlu 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
/ / . O. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
İ. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. AUcan 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
F. Çelikbaş C. T. Kamsapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. 

"-meS&>€}<GS**— 
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Dönem : 1 
ToPianu:2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayıtı : 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve daha önceki bütçe yıllarına 
ait bir kısım vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ve 

Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporları (1 /201) 

T. C. 
Başbakanlık . 25 . 5 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Bar esi 

Sayı : 17/1747 - 1571 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 
9 . 5 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1930 ve daha önceki bütge 
yıllarına ait bir kısım vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eld 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Başbakan 
îsmet înönii 

GEREKÇE 

Bağlı listede yazılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri gelir, kurumlar, şeker istihlâk ve gider vergileri 
ile gümrüklerce alınan vergi ve resimlerden 1960 ve daha önceki yıllara ait olmak üzere halen 
Hazineye 425 milyon lira civarında borçlu bulunmaktadırlar. Çeşitli cezalar, gecikme zamları 
ve faizlerin eklenmesi halinde bu rakamın daha da büyüyeceği tabiîdir. 

Bu durumun tekevvününe; 1958 yılından beri devam eden iktisadi durgunluk ile birlikte; adı 
geçen müesseselere son senelerde gereken malî yardımın yeteri kadar yapılamamış olması, bâ
zılarına Hazinece deruhte edilen sermayelerin tamamen ödenmemiş bulunması ve bilhassa kendi
lerine empoze edilen fiyat veya tarifelerin bu müesseseleri zararla çalışır hale getirmesi gibi 
hususlar sebebolmuştur. Bu suretle işletme ihtiyaçlarını temin için, bu müesseseler, Devlete 
ödemek durumunda oldukları vergilerin ödenmesini mümkün mertebe geciktirmek ve bu suretle 
mezkûr mebâliği finansman ihtiyaçlarında kullanmak yoluna gitmişlerdir. 

Malûm bulunduğu üzere 18 . 12 . 1960 tarih ve 154 sayılı Kanunla, adı geçen müesseselerin 
yekdiğerine ve finansman müesseselerine olan borçları konsolide edilmiş; öte yandan, finans
man ihtiyaçları, 1961 bütçe yılı başından itibaren yeniden doğacak vergi borçlarını ödeyecek 
şekilde ayarlanmıştır. Bu tedbirler sayesindedir ki aynı müesseseler adına 1961 bütçe yılı içinde 
tahakkuk eden Gelir, Kurumlar, Gider, Şeker istihlâk vergileri ile Damga resimlerinin (ki yekû
nu 900 küsur milyon liradır) tamamen tahsili mümkün olabilmiştir. 

Hal böyle olmakla beraber; bu müesseselerin 1960 ve daha önceki bütçe yıllarına ait borçla
rını tahsil etmek imkânı bulunamamıştır. e^'"" 

Ancak; bu durumun böylece devamı da ehemmiyetli mahzurları havi bulunmaktadır. Bir ta
raftan külliyetli miktarda vergi bakayası kayıtlarda tahsilsiz beklemekte, yıldan yıla devredil
mekte ve öte yandan, müterakim borçlar bizzat borçlu müesseseler için de bir sıkıntı sebebi ol
maktadır. 

tşte bu duruma son vermek, hem mevcut bakayayı tasfiye etmek, hem de müesseseleri borçlu 
durumdan kurtarmak gayesi ile ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

122 



__ 2 — 
Tasarının birinci maddesine göre; bağlı listede isimleri yazılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 

mükellef veya sorumlusu durumunda bulundukları, Gelir, Kurumlar Şeker, İstihlâk ve Gider 
vergileri ile gümrük idarelerince alman vergi ve resimlerden (Belediyeye aidolanlar hariç) ve 
Damga Resminden ve kamu alacakları ile ilgili vergi ve zam cezalarından olan 1960 ve plaha ev
velki bütçe yıllarına ait borçları, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanacak faiz 
veya gecikme zamları ile birlikte ilgili tahsil dairelerinin tahakkuk kayıtlarından düşülecektir. 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve daha evvelki yıllara ait bulunan yukarda adı geçen ka
mu alacaklarından bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte malî ve idari kaza mercilerinde bulunan
lar veya henüz itiraz, temyiz ve dâva süreleri dolmamış olanlann miktarları belli olmadığı için 
bunlar bu kanun hükümlerinden hariç tutulmuş olduğundan, kayıtlardan düşülmiyecektir. 

Ayrıca 1960 ve daha önceki yıllara aidolmak üzere tahakkuk zamanaşımı içinde ikmalen veya 
re'sen tahakkuk ettirilecek olan bahis konusu vergi ve resimler de bu kanun hükümlerine tabi 
tutulmıyacaktır. Çünkü, bu kanunla halen mevcut borçların tasfiyesi hedef tutulmuş olup; bilâ-
hara tahakkuk etmesi muhtemel borçlan kanunim şümulüne ithal etmek mümkün görülememiş
tir. 

Tasarının 2 nci maddesi Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu adına, Alman Mühimmat And-
laşması dâhilinde 31 . 12 . 1960 tarihine kadar gümrüklere gelen malzeme ile ilgili vergilerin de 
tahakkuklarını mütaakıp kayıtlardan düşülmesini derpiş çtmekte; 3 ncü madde bu suretle kayıtlar
dan düşülecek alacaklann Hazine ile alâkalı teşekküller arasında ne yolda tesviye edileceğini 
hükme bağlamaktadır. 

4 ve 5 nci maddeler yürürlük ve yürütmeye taallûk etmektedir. 

Ticaret Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Ticaret Komisyonu 2 .10 .1962 
Esas No: 1/201 
Karar No: İS 

Yüksek Başkanlığa 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım vergi borçla
rının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakleri ile komisyonu
muzda görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve kanun tasarısı 
ve bağlı liste aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu Başkanı Sözcü Balıkesir Burdur 
İzmir İstanbul Cevat Kanpulat Nadir Yavmkan 

Arif Ertunga Abdurrahman Yazgan 
İmzada bulunamadı 

İstanbul İstanbul 
Vahyi ömrar Naci öktem 

Siirt 
Hayrettin özgen 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No: 1/201 
Karar No: 109 

15.10.196Ü 

Yüksek Başkanlığa 

Ticaret Komisyonunun 2 .10 . 1962 tarih ve 18 sayılı Kararı ile havale buyurulan, Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin 1960 ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım vergi borçlarının tasfiyesi 
hakkındaki kanun tasarısı, Maliye Bakanlığı temsilcilerinin huzuriyle tetkik ve müzakere olun
du; 

Gerek tasarının gerekçesinde serdedilen hususlar ve gerekse Maliye temsilcilerinin verdiği bil
gi yerinde görüldüğünden tasarı ve ekli listenin aynen kabulüne, havalesi gereğince Bütçe Ko
misyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Başkan 
Kocaeli 

Cemal Babaç 

Gümüşane 
Necmeddin Küçüker 

Başkanvekili 
Muş 

Sait Mutlu 

Manisa 
Yakup Yakut 

Bolu 
Kâmil İnal 

Ordu 
Orhan Naim Hazinedar 

Erzurum 
Gkyasettin Karaca 

Kütahya 
Ali Erbek 

İmzada bulunamadı 

Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 
Esas No: 1/201 
Karar No: 48 

29 . 3 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım vergi borçla
rının tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye komisyonları raporları komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarıya bağlı listede kayıtlı kamu İktisadi Teşebbüslerinin Gelir, Kurumlar, Şeker İstihlâk ve 
Gider vergileri ile gümrüklerde alman vergi ve resimlerden 1960 ve daha önceki yıllara aidolmak 
üzere Hazineye halen 437 küsur milyon lira borçları bulunmaktadır. 

Bu durumun tekevvününde : 
a) 1958 senesinden beri devam eden iktisadi durgunluğun, 
b) Bu müesseselere zamanında gerekli yardımın yapılmamış olmasının, 
c) Hazinece deruhde edilen sermaye iştiraklerinin tamamen ödenmemiş olmasının, 
d) Bilhassa kendilerine empoze edilen fiyat ve tarifelerin bu müesseseleri zararla çalışır hale 

getirmiş olmasının, 
müessir olduğu müşahede edilmiştir. 
Müesseseleri bu müşkül durumdan kurtarmak için evvelce şu tedbirler alınmıştır. 
1. Evvelâ, 13 . .12 . 1960 tarihli 154 sayılı Kanun ile bu müesseselerin yekdiğerine, Merkez 

Bankası ve Amortisman Sandığı gibi finansman müesseselerine olan bir kısım borçları konsolide 
edilmiştir. 

2. 1961 yılı başından itibaren de finansman ihtiyaçları yeniden doğacak borçlarını ödiyebîle-
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çekleri şekilde Hazinece ayarlanmış bu suretle 1961 yılında tahakkuk eden 900 küsur milyon Ura 
borçların tamamen tahsili sağlanmıştır. 

Bütün bu tedbirlere rağmen daha önceki senelerden olan müterakim borçların tahsiline imkân 
bulunamadığından müesseselerin müşkül durumları bugüne kadar devam edegelmiştir. 

Bu halin devamı ise bir taraftan mühim miktarlara baliğ olan vergi alacağının senelerce baka
ya kayıtlarında kalmasına diğer taraftan da, müesseselere yeni borçların ödenmesinde sıkıntı ve 
ağır bir yük mevzuu olmakta ve malî durumlarını idamede müşkülâta mâruz kalmalarına sebebi
yet vermektedir. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerini bu durumdan kurtarmak ve mevcut bakayayı tasfiye etmek gaye
siyle bu kanun tasarısının hazırlandığı görülmüştür. 

Tasan komisyonumuzca uygun görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
Birinci madde aynen kabul edilmiştir. Ancak «tasarıya bağlı listenin 1 No.» sında yer alan Sü-

merbanka ait müesseselerden : 
1. Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Sanayii T. A. Ş. Gümrük Vergisinden 455 409,32 lira, 
2. Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T. A. Ş. Gümrük Vergisinden 8 494 166,86 lira, 
3. Suni Tahta Sanayii T. A. Ş. Gümrük Vergisinden 2 688 326,69 lira, 
Borçlarının da ithali icabederken ilk sırada bunların özel sektöre dâhil olduğu nıülâhazasiyle 

hariç tutulduğu, halbuki bunların da âmme sektöründe bulunduğu anlaşılmakla cetvele ithali icab-
ettiği alınan izahattan anlaşıldığından mezkûr müesseselerin borçları da cetvele eklenmiştir. 

İkinci maddede Makina Kimya Endüstrisi Kurumuna ait borçların tasfiyesinde son çıkan Dam
ga Resmi Kanununun dikkate alınmadığı müşahede edilmediğinden metne Damga Resmi ve) iba
resi eklenerek madde değiştirilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen, yürürlük maddeleri olan 4 ve 5 nci maddeler ise tertip bakımın
dan yerleri değiştirilerek aynen kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı öncelik ve ivedilikle görüşülmek' ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Aydın 
/ . Sezgin 

Diyarbakır 
R. Îskenderoğlu 

N. 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. Îslimyeli 

Balıkesir 
Söz hakkım mahfuz 

A. A. Bolak 

Giresun 
Söz hakkım mahfuz. 

/. E. Kıltçoğlu 

Bu 

Söz 

Söz 

İzmir Kırşehir 
Mirkelâmoğlu A. Bilgin 

Rapor Sözcüsü 
Yozgat 

V. Uyar 

Çanakkale 
hakkım mahfuz. 

R. Sezgin 

Gümüşane 
hakkım mahfuz. 
S. Savacı 

Mardin 
Ş. Aysan 

Aydın 
0. Apaydın 

Denizli 
Â. Şöhoğlu 

tstanbul 
A. Oğuz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve daha 
önceki bütçe yularına ait bir İnsim vergi borçla

rının tasfiyesi hakkında kanım tasarısı, 

MADDE 1. — Bu kanuna bağlı listede yazılı 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin, mükellefi veya 
sorumlusu sıfatiyle Gelir, Kurumlar, Şeker is
tihlâk ve Gider vergileri ile gümrük idarelerin
ce alman vergi ve resimlerden, (Belediyelere 
aidolanlar hariç) ve Damga Resminden ve bun
larla ilgili vergi cezaları ile zam cezalarından, 
1960 ve daha önceki bütçe yıllarına aidolmak 
üzere borçlu bulundukları miktarlar, (Bu ka
nunun yürürlük tarihinde, malî kaza mercile
rinde veya Danıştayda ihtilaflı durumda bulu
nanlar ve itiraz, temyiz, dâva süreleri henüz 
dolmamış olanlar hariç); bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar hesaplanacak gecikme 
zamları veya faizleri ile birlikte; ilgili tahsil 
dairelerinin tahakkuk kayıtlarından düşülür. 
(Bu borçlar için bu kanunun yürürlük tarihin
den sonra faiz veya gecikme zammı tahakkuk 
ettirilmez.) 

MADDE 2. — Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu adına Alman Mühimmat Teslimatı 
Andlaşması dâhilinde 31 . 12 . 1960 tarihine 
kadar gümrüklere gelmiş komple yatırım mal
zemesi ile ilgili olarak bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde verilecek 
beyannameler üzerine tahakkuk ettirilmesi ge
rekecek Gümrük vergileri ile İthalde alınan 
istihsal vergileri de tahakkuklannı mütaakıp 
kayıtlardan düşülür. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelere 
göre tahakkuk kayıtlarından düşülen alacak
ları; ilgili teşebbüslerin genel bütçeden olan 
alacaklarına ödenmemiş sermaye hisselerine, 
Hükümetçe ittihaz olunan tedbirler dolayısiyle 
uğramış oldukları zararlara mahsubetmeye ve
ya ilgili teşebbüsle birlikte tesbit edilecek şekil 
ve esaslar dairesinde tahsil etmeye Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

Yukardaki fıkraya göre mahsup suretiyle. 
yapılan ödemeler bir taraftan gelir bütçesinde 
açılacak özel bir bölüme irat, diğer taraftan 
Maliye Bakanlığı bütçesinde açılacak özel bölü
me ödenek ve gider kaydolunur. 

TİCARET KOMİSYONUNUN DE(ÎİŞTİBİ§1 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve daha 
önceki bütçe yıllarına ait bir kısım vergi borç

larının tasfiyesi hakkında, kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümet tasarısının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümet tasarısının 2 noi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümet tasarısının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRÎŞl 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve daha 
önceki bütçe yıllarına ait bir kısım vergi borç

larının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümet tasarısının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümet tasarısının 2 noi 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümet tasarısının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

PLÂN KOMİSYONUNUN DEÖ-tŞTÎRtŞİ 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve daha 
önceki bütçe yıllarına ait bir kısım vergi boca

larının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Makina ve Kimya Endüstri
si Kurumu adına Alman Mühimmat Teslimatı 
Andlaşması dahilinde 31.12 .1960 tarihine ka
dar gümrüklere gelmiş komple yatırım mal
zemesi ile ilgili olarak bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde verile
cek beyannameler üzerine tahakkuk ettirilmesi 
gerekecek Oümrük vergileri ile ithalde alınan 
Damga Resmi ve İstihsal vergileri de tahak
kuklarını mütaakıp kayıtlardan düşülür. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Başbakan 
/. tnönü 

Devlet Bakam 
T. Feyzioğlıı 
Devlet Bakanı 

N. Ökten 
Adalet Bakanı 
AS'. Kurutluoğlıı 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

£>\ înan 
Bayındırlık Bakam 

E. Paksüt 
S. ve So. Yard. Bakanı 

*Sy. Seren 
Tarım. Bakanı 

(!. Oral 
(Jalışına Bakanı 

B. Ecemi 
Ba. - Ya. ve Turz. Bakanı 

K. Evliyaoğlu 

İ) . 5 . H)(>2 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğarı 
Devlet Bakanı 

N. 8u 
Millî Savunma Bakanı 

/. S anca r 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

H. incesulu 
Ticaret Bakanı 

/. O ursan 
Güm. ve Tekel Bakanı 

8. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

(\ Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbas 
İmar ve iskân Bakam 

M. Güven 

Ti. Ko. 

MADDE 4. — Hükümet tasarısının 4 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümet tasarısının 5 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Maliye Ko. 

MADDE 4. — Hükümet tasarısının 4 ncii 
maddesi aynen kabul çdümi^ir. 

MADDE 5. — Hükümet tasarısının 5 nci 
mad4e»i $yuen kabul edilmiştir. 

Plân ko. 

MADDE 4. — Tasarının 5 nci maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağlı liste 

1. Sümerbank Grupu : 
— Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii 

müessesesi. 
— Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi 

Defterdar Fabrikası. 
— Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi 

Bünyan Fabrikası 
— Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi 

İsparta Fabrikası. 
— Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi 

Hereke Fabrikası 
— Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi. 
— Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi 

Denizli iplik Fabrikası. 
— Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Mües

sesesi. ' 
— Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Mü

essesesi. 
— Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii 

Müessesesi. 
— Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi. 
— Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Mü

essesesi. 
— Sümerbank Gemlik Sungipek ve Viskos 

Mamulleri Sanayii Müessesesi. 
— Sümerbank Kendir Sanayii Müessesesi. 
— Sümerbank Ateş Tuğlası Sanayii Mües

sesesi. 
— Sümerbank Kütahya Seramik Sanayii 

Müessesesi. 
— Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi. 
— Sümerbank Genel Müdürlüğü 

2 Etibank Grupu : 
— Etibank (Ergani Bakır İşletmesi) 
3 Şeker Fabrikaları : 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Alpullu 

Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Burdur 

Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Elâzığ" 

Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Erzin

can Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Erzu

rum Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Malat

ya Fabrikası. 
— 'Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Susur

luk Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Turhal 

Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Uşak 

Fabrikası. 
4 TCDD Yolları işletmesi. 
5 Devlet Orman İşletmeleri. 
6 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri. 
7 T. C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletme

leri. 
8 Türkiye Petrolleri A. Ş. 
9 Azot Sanayii Türk A. Ş. 

10 Çimento Sanayii Grupu : 
— T. C. Çimento Sanayii A. Ş. Adana Fab

rikası. 
— T. C. Çimento Sanayii A. Ş. Bartın F a b 

rikası. 
11 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu» 
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Plân Karma Komisyonunun değiştirişine 

Bağlı cetvel 

1. Sümerbank Grupu : 
— Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii 

müessesesi. 
— Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi 

Defterdar Fabrikası. 
— Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi 

Bünyan Fabrikası 
— Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi 

İsparta Fabrikası. 
— Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi 

Hereke Fabrikası 
— Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi. 
— Sümerbank Basma Sanayii Müessesesi 

Denizli îplik Fabrikası. 
— Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Mües

sesesi. 
— Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Mü

essesesi. 
— Sümerbank Kayseri Pamuklu Sanayii 

Müessesesi. 
— Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi. 
— Sümerbank Merinos Yünlü Sanayii Mü

essesesi. 
— Sümerbank Gemlik Suni îpek ve Viskos 

Mamulleri Sanayii Müessesesi. 
— Sümerbank Kendir Sanayii Müessesesi. 

sesesi. 
— Sümerbank Ateş Tuğla Sanayii Müesse

sesi. 
— Sümerbank Kütahya Seramik Sanayii 

Müessesesi. 
— Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi. 
— Sümerbank Genel Müdürlüğü 
— Sümerbank Bergama Pamuk İpliği ve 

Dokuma Sanayii Müessesesi. 
— Sümerbank Antalya Pamuklu Dokuma 

Sanayii Müessesesi. 

— Sümerbank Suni Tahta Sanayii Müesse
sesi. 

2 Etibank Grupu : 
— Etibank (Ergani Bakır İşletmesi) 
3 Şeker Fabrikaları : 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Alpullu 

Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Burdur 

Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Elâzığ 

Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Erzin

can Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Erzu

rum Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Eskişe

hir Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Malat

ya Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Susur

luk Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Turhal 

Fabrikası. 
— Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Uşak 

Fabrikası. 
4 TCDD. Yolları İşletmesi. 
5 Devlet Orman İşletmeleri. 
6 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri. 
7 T. C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletme

leri. 
8 Türkiye Petrolleri A. Ş. 
9 Azot Sanayii Türk A. Ş. 

10 Çimento Sanayii Grupu : 
— T. C. Çimento Sanayii A. Ş. Adana Fab

rikası. 
— T. C. Çimento Sanayii A. Ş. Bartın Fab

rikası. 
11 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu. 

>&»<t 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YETMlŞSEKÎZlNCt BİRLEŞİM 

26.4.1963 Cuma 

Saat : 14,00 

I 

Â - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ 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, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

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

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

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

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, 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'm, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

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

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 



çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514), 

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

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

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

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

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

21. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tanm 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 Cen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

24. — Antalya Milletvekili İhsan AtaSv^n, 
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) 
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26. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-

ın, 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'm, 3008 
•sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip karan 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

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

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

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

32. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne 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 tozan 
hareketlerin sorumlulan hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

35. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya-



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

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

37. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
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 ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

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

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

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

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

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

45. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 

zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

46. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra izmit 
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. — istanbul 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, imar ve iskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

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

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

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

53. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.O. 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 iskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/558) 

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

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

59. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, 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'nın, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

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

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

64. — Giresun Milletvekili 'Mustafa Kemal 
Çilesizin, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü

nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

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

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

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

68. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
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 öner'in, 
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
mış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğü-



ı 

ne dair imar ve îskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

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

74. — Ordu Milletvekili Yusuf 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 imar ve iskân 
Bakanlarından 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-
ven'irt Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair imar 
ve İskân 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 Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/582) 

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

79. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların 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 vamlıt) yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaoa yeter olup 
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olmadığına dair, imar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

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

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

83.—Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların 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. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen ev
lerinin hangi tarihte ve ne maksatla yapıldığı
na ve halen bu evlerde oturanlara dair imar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/590) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Bursa Milletvekili ibrahim öktem ve 

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

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

X 3. — Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım ver
gi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/201) (S. Sayısı : 122) [Dağıtma tarihi : 
1,4.1963] 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân komis-
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yonları raporları (1/346) (S. Sayısı : 124) [Da- | 
ğıtma tarihi : 1 . 4.1963] 

5 . - 9 7 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 İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TUZUK GEREĞİNCE BİR DEFA 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Os
man Saim Sarıgöllü ve 2 arkadaşının, 27 Ma
yıs 1960 tarihinden sonra nezaret altına alınan
ların haklarının iadesine ait kanun teklifi ile 
İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 22 arkada- I 
şınm, 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- I 
deki 23 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül- I 
meşine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis- I 
yonu raporları. (M. Meclisi 4/3, C. Senatosu I 
4/5) (S. Sayısı : 142) [Dağıtma tarihi : I 
13 . 2 . 1963] 

5. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri- I 
nin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fık- I 
ra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması I 
hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosunca I 

yapılan değişiklik hakkında Ç. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Tarım 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 tasarısına 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 ve 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 Aydınçer'in, 
Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 33 ncü mad
desi sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu, 
(2/435) (S. Sayısı : 147) [Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri. 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra 
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

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

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
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primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 248) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşımın, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 »u-
,71lı 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 îstikflâl 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) [D>a 
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 raporlan 
(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 
raporlan (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

11. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 

kaldırılmasına dair kanun tasansı ile İmar ve 
tskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

12. —- 5442 sayılı 11 İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sansı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10 .1962] 

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

X 14. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12 .1962] 

15. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokudl 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı-
nlmalanna 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 tasansı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) TDağıtma 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-
Hye ve Plân komisyonlan raporlan (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

17. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon
lan raporlan (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 
nci maddesinin kaldınlmasma dair kanun tasa
nsı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonlan ra
porlan (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12 .1962] 
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19. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 

1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri 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 Ummihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komjsyonu 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 han© 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12.8.1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

23. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu tnayet'-
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 Mülletvekili Suphi Baykam 
ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk 3ü-
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 Mustaıaoğlu, Zehra-
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 Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'ın 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 Geçini Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

30. — İstanbul 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 Karmaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 
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32. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
4oğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl
maz'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telef on 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 satınalmması 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 İmar 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 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil Ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12 .2 .1963] 

37. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 .2.1963] 

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

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

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 Safiya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

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

44. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 -36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) 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 



3 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 (1/35Q) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

47. — Âmme hükmi şahıslan 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 : 21 . 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 raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

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

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

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

53. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı-
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nlması 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-
nmlannın karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanın ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon-
lan raporları (1/313) (S. Sayısı : 133) [Dağıt
ma tarihi : 9 .4.1963] 

X 56. — 8 Ağustos 1949 tarihli Türkiye -
Avusturya ödeme Andlaşmasmın feshi hakkın
daki 25 - 27 Eylül 1961 tarihli notaların onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sansı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonlan ra-
porlan (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 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kandırılmasına 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 mti-
taallik Anlaşma» nm feshi hakkındaki 8 Ağus
tos 1962 tarihli notaların onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasansı 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'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

60. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 
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 Eczacıları Birliği Kanununun 31 
ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/358) (S. Sa
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 înal ve 15 arkadaşının, 
3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun 5 noi 
maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye ve 
Plân Komisyonları raporları (2/26, 2/83, 2/87) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi : 17.4.1963] 

65. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
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] 

66. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi-
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S, Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi : 19 .4 .1963] 

}>&<* 

(Millet Meclisi Birleşim : 78) 



Dönem : 1 
Toplantı :2 M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı ; 

Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, Milletlerarası ticaret, toptan 
ticaret ve istimalini tahdit ve tanzimine dair Protokolün onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 

raporu (1/403) 

T. C. 
Başbakanlık 13 . 2 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1761-579 

MİLLET MECLÎSİ [BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kuru
lunca 26 . 1 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, Milletlerarası 
ticaret, toptan ticaret ve istimalinin tahdit ve tanzimine dair Protokolün onaylanmasının uy-
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve gerekçesi, ilişiğiyle birlikte ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
/. İnönü 
Başbakan 

GEREKÇE 

Birleşmiiş Milletler Teşkilâtı Genel Sekreteri tarafından, Ekon'am'ih: "ve Sosyal Konseyin 436 , 
A (XIV) sayılı ve *£! Mayıs 195!2 tarihli kararma uyularak toplantıya davet edilen ve 34 Devlet 
mümessili, 7 Devlet müşahidi, 3 Milletlerarası Teşekkül 'mümessilinden mürekkep Birleşmiş Mil
letler Afyon Konferansı 11 Mayıs - 18 Haziran 1853 'tarihleri arasında Ne\v -York'ta toplanarak 
haşhaş ekimi ile afyonun istihsal, Milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve istimalinin tahdit ve 
tanzimini hedef tutan 1953 Protokolünü müzakere ve kabul etmişti. 

{Konferansın müzaikeratma esas, (Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin Uyuştu
rucu Maddeler Komisyonu tarafından hazırlanan ve adı geçen komisyonun 10 Nisan - 24 Mayıs , 
1951 (tarihleri arasında vâki 6 ncı oturumda kabul ettiği proje olmuştur. 

1953 Ptfotökolü sadece afyonun istihsalinden istihlâkine kadar (geçirdiği' safhaları 'kontrol al
tına almak «gayesini gütmekte ve diğer taıb'iî uyuşturucu maddelerle sentetik uyuşturucu madde
leri hüküm altına almamakstadır. Filvaki Ibaşlaııgıç kısmında « en müstacel meselelerin haş
haş ekiminin ve afyon İstihsalinin kontrolü olduğunu müşahede ederek, Âkıd Taraflar hu «mak
satlarla (bir priot'olkol tanzimine karar vermişler » kaydı bulunmaktadır. 

{Bu itibarla 19513 Protokolü, afyona mütaallik meselelerin (bütün diğer uyuşturucu maddelere 
taallûk edenlere nazaran en evvel ve müstaceliyetle halledilmesi no'ktai nazarından hareket edile
rek hazırlanımış'tır. 

'Halbuki, Hükümetlimiz, uyuşturucu maddelerin !bir kül 'olduğu ve hu sahada tek bir maddenin 
kontrolünün sağlanması ile meselenin kısmen dahi halline imkân olmadığı, kaçakçılık ve suiis
timal Ibakımlanndan <b'ir telk maddenin "bu sahalarda istihlâkini önlemek için alman 'ted'birlerin, 
hu madde yerine diğer uyuşturucu maddelerin 'kullanılmasını teşvikten haş'ka hir işe yaraanıya-
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cağı, görüşü ile (hareket etmiş ve ibıı görüşle 1963 Protokolü yerine Ibütiin uyuşturucu maddele-
rin kontrolünü sağlıyacak «Tek Sözleşme»1 nin mevcut 'bütün söyleşmelerle (birlikte 1963 Proto
kolünün de yerine ikamesi İâzımgeldiği tezini daima müdafaa etmiştir. Bu fikri (benimseyenle
rin ç'okluğu 10Gİ yılında !bir konferansın akdine ve 73 Devlet murahhasının «Tek (Sözleşme» na
mı altında 'bütün uyuşturucu •maddelerin istihsalinden istihlâkine kadar kontrolünü sağlıyari bir 
ımetîn liderinde ımutalbakata varmalarına müncer olmuştur. 

Şu kadar var ki, 1993 Prot'ok'olünü, halen mer ' i sözleşmelerle 'birlikte, 1961 Tek Sözleşmesin
den daha müessir bir kontrol sistemi addeden Amerika 'Birleşik Devletleri 1963 Protokolünün 
ibir an evvel meriyete ıgiranesi için gayret sarf etmiş ve adı geçen prtoto'kolün mer'iyete giriş 
maddesindeki '('Sİ nci madde) hükümlere göre 7 müstahsil memleketten Hindistan 've İran' ın 
imalâtçı memleketlerden İngiltere ve [Kolanda hariç kaffesin'in tasdiknamelerini (Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreterine 'vermiş (bulunduklarını ve hu memleketlere ilâveten 43 devletin de tas-
dikname'lerinin aynı Genel 'Sekreterlikte bulunduğunu göz önünde tutarak adı geçen protokolün 
meriyete girmesi için sadece 'bir müstahsil memleketin tasdiknamesinin mevcuda ilâvetsinin kifa
yet edeceği düşüncesiyle hareket ederek hu hususu teminen Yunanistan'a mürcıcaatle İbıı dev
letlerin protiokolü tasdikini sağlamıştır. 

Halen bu protokol yürürlüktedir. Afyonlarımızın alıcısı bulunan memleketlerin hepsi, İngiltere 
ve Kolanda hariç, hu Protokolü tasdik etmiş bulunmaktadırlar ve Ibu yüzden 'bizden afyon satın-
alamaımak buna mukaıbil rakibîmiız Hindistan'a başvurmak durumuna girmişlerdir. Bizim ise 
1950 - 1962 alımlarımıza göre senelik vasati 236,5 tonluk istihsalimizle, afyon ihtiyacının »onda 
dokuzuna yiakın bir miktarını Hindistan'dan temin eden İngiltere ile senelik ihtiyacını 3 ton af
yonla katrşılıyan Holânda'ya 'bağlanıp son «senelerde bu ilki memlekete yaptığımız ihracatın vasa
tisini göz önünde tutarak 18 tonluk satışlarla iktifa etmek suretiyle 1953 protokolünün temin et
tiği piyasadan müstağni kalmamız mümkün değildir. 

Halen Toprak Mahsulleri Ofîsinin elinde bugün için 405 ton 'afyon 'mevcuttur. Bu miktara 
önümüzdeki senelerde de tahminen 300 er tonluk miktarların ilâve olacağını kabul etmek lâzım
dır. Bu itibarla 1953 protokolünün tasdiki yoluna gitmek ve bunu İbir an evvel sonuçlandırmak 
ıstırarındayız. 

Şu kadar var ki, adı geçen protokolün 11 nci ve 12 nci maddelerinin Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtının bir uzvu 'olan Daimî Merkebi Komitesine tanıdığı salâhiyetler muvacehesinde ve Or
ta - Şark memleketlerinin kaçakçılık mevzuund a Birleşmiş Milletlerde takındıkları tavır göz 
önünde tutulduğu takdirde çjok müteyakkız dav ranmami'z ve (bulgüne kadarki, tutumumuzu de
ğiştirerek mevzuatın tatbikini kusursuz bir şekilde sağlamamız gerekir. Aksi halde mahallî anket 
talefbi, ambargo tavsiyesi veya ambargo konması gibi haysiyet kırıcı müdahale ve tedbirlerle 
karşılaşmamız mümkündür. 

Anoak protokolün gözettiği sıhlhi ve sosyal gayelerin evrensel ölçüde gerçekleşmesi için böyle 
müessir bir milletlerarası denetleme mekanizmasının 'zaruretini de teslim etmek gerekir. Kaldı 
k i protokolün, öngörülen tedbirlerin protokole taraf olmıyan devletlere de imlkân niısfo'etinde uy
gulanacağı hakkındaki 13 ncü maddesi hükmü sözü geçen tedbirlere mııhatabolmak ihtimali ba
kımından Âkid Devletlerde ptfatokolü onaylamamış devletleri eşit duruma getirmektedir. 

Diğer taraftan, esasen taraftar bulunduğumuz Tek Sözleşmenin şimdiye kadar 26 devlet ta
rafından imza edilmiş olduğu ve 40 devlet tarafından tasdik edilmesiyle 44 ncü madde gereğin
ce meriyete girerek 1953 protokolü iyerine kaim loliacağı nazarı itibara alınırsa 1953 protokolü
nün ıgeçici bir süre için meriyette kalacağı anlaşılır. 

HükümetraıİBin esaö itibariyle taraftar olduğu 1961 Tek Sözleşmelinin Birleşmiş Milletler üye
si devletleroe bir an evvel tasdik edilerek meriyete girmesinin sağlanmasını tavsiye eden ve 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1962 (XVII) nci toplantısında hemen hemen ittifakla kabul 
edilmiş lolan karar göz iönünde bulundurularak, 1961 Tek Sözleşmesinin de T. B. M. M. ne sevkı 
için gerekli muamelelerin tamamlanmasına hıız verilmiştir. 

ilişik kanun tasarısı Ibu maksatla hazırlanmıştır. 
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Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyon 
Esas No. 1/304 
Karar No. 2 

13 . 4 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Haşhaşın ekimi ile afyonun istihsal, milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve istimalinin tah
dit ve tanzimine dair protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı; bu 
iş için kurulan Geçici Komisyonumuzun 12.4.1963 tarihli toplantısında, ilgili Hükümet temsilcile
rinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek kanun tasarısının gerekçesinde ileri sürülen ve gerekse Hükümet temsilcilerinin vermiş 
oldukları izahat komisyonumuzca da yerinde görüldüğünden adı geçen kanun tasarısı komisyonu
muzca aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun yüksek tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Eskişehir 

Ş. Asbuzoğlu 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Sözcü 
Giresun 

N. Erkmen 

Konya 
K. Ataman 

Sivas 
G. Saruözen 

Kâtip 
Rize 

E. T. Akçal 

Kütahya 
8. Tosbi 

Uşak 
/. Bulanalp 

Antalya 
R. Eker 

Niğde 
R. Soyer 

M. Meclisi (S. Sayısı: 144) 



— 4 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Haşhaşın ekimi ile Afyonun istihsal, Milletlerarası 
ticaret, toptan ticaret ve istimalinin tahdit ve 
tanzimine dair Protokolün onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Haşhaşın ekimi ile Afyonun is-
tihsal, milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve işti-. 
malinin tahdit ve tanzimine dair 23 Haziran 1953 
tarihinde New - York'da imzalanan ilişik Pro
tokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür, 

26 . 1 .1963 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Hasan Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 
Necmi öktem 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. B. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı V. 
Hasan Dinçer 

Güm. ve Tekel Bakanı 
Orhan öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
Rifat öçten 

Sanayi Bakanı 
Fethi ÇeMkbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Ekrem AHcan 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 
İçişleri Bakanı 

H. O. Bekata 
Maliye Balkanı 

Ferid Melen 
Bayındırlık Bakanı V. 

Ferid Melen 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Yusuf Azizoğlu 
Tarım Bakanı V. 

F. K. Gökay 
Çalışma Bakanı 
Bülent Ecevit 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. Tevfik Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
Fchrettin Kerim Gökay 
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HAŞHAŞIN EKÎMÎ İLE AFYONUN İSTİHSAL, MİLLETLERARASI TİCARET, TOPTAN TİCA
RET VE İSTİMALİNİN TAHDİT VE TANZİMİNE DAİR PROTOKOL 

GİRİŞ 

Zehir iptüâsı ve uyuşturucu maddelerin gayrimeşru alış verişi ile mücadele hususundaki gay
retlerini devam ettirmeye karar vermiş olan ve ancak bütün devletler arasında sıkı bir iş birliğinin 
bu gayretlerin hedefine ulaşmasına imkân verebileceğini müdrik bulunan, 

Milletlerarası mahiyetteki belgeler yoluyla uyuşturucu maddelerin kontrolü için müessir bir 
sistemin gerçekleştirilmesi maksadiyle gayretler sarf edilmiş olduğunu nazarı itibara alan ve bu 
kontrolü millî ve milletlerarası sahalarda takviye etmek arzusu ile hareket eden, 

Bununla beraber tabiî uyuşturucu ilâçların elde edildiği iptidai maddelerin tıbbi ve ilmî ihtiyaç
lara inhisar ettirilmesini ve bu maddeler istihsalinin tanzim edilmesinin zaruri olduğunu mütalâa 
eden ve en müstacel meselelerin haşhaşın ekimi ile afyon istihsalinin kontrolü olduğunu müşahede 
eyliyen, 

Âkıd Taraflar, bu maksatlarla bir protokol imzalamaya karar vermiş olduklarından, aşağıdaki 
hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır : 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tarifler 

Madde — 1. 

Tarifler 

Gerek sarahaten, gerek zımnen hilâfına kayıt bulunmadıkça aşağıdaki tarifler işbu Protokol hü
kümlerinde tatbik olunur, 

Şöyle ki : 
«1925, Sözleşmesi»; 19 Şubat 1925 te Cenevre'de imzalanan ve 11 Aralık 1946 tarihli Protokol 

ile değiştirilen Milletlerarası Afyon Sözleşmesidir. 
«1931 Sözleşmesi»; 13 Temmuz 1931 de Cenevre'de imzalanan ve 11 Aralık 1946 tarihli Proto

kol ile değiştirilen uyuşturucu maddelerin imalini tahdit ve tevziatını tanzim eden Sözleşmedir. 
«Komite»; 1925 Sözleşmesinin 19 ncu maddesi mucibince ihdas olunan Daimî Merkez Koraitesi-

dir. 
«Kontrol organı»; 1931 Sözleşmesinin 5 nci maddesi mucibince ihdas olunan kontrol organıdır. 
«Komisyon»; Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin Uyuşturucu Maddeler Komis

yonudur. 
«Konsey»; Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyidir. 

•••• «Genel Sekreter»; Birleşmiş Milletler Teşkilâtı GenelSekreteridir. 
«Haşhaş»; Papaver Somniferunı L. bitkisi ve afyon istihsaline yarıyan papaver cinsinden diğer 

her hangi bir bitkidir. 
«Haşhaş sakı»; tohumları haricolmak üzere haşhaşın biçilmesini mütakıp uyuşturucu maddeler 

istihraç edilebilecek bütün kısımlarıdır. 
«Afyon»; Gal6nique müstahzarlarından gayri, ham afyon, tıbbi afyon ve müstahzar afyon da 

dâhil olmak üzere hangi şekilde olursa olsun haş.ıaş sütünün koyulaştırılmış şeklidir. 
«İstihsal»; afyon elde etmek maksadiyle haşhaş ekimi ameliyesidir. 
*Ştok»; aşağıdaki haller dışında, belirli bir Devletin ülkesi dâhilinde meşru bir şekilde bulun

durulan afyon miktarıdır. 
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1. Perakendeci eczacılar ve therapeutique ve ilmî görevlerinin meşru bir surette ifası için mü

esseseler veya yetkili şahıslarca elde bulundurulan afyon miktarı, 
2. O devletin Hükümetinin elinde veya onun nezareti altında bulunan ve askerî istimale tahsis 

olunan afyon miktarı. 
«Ülke»; belirli bir devletin 1925 Sözleşmesinde derpiş olunan ithalât şahadetnameleri ve ihra

cat müsaadeleri sisteminin tatbiki maksadiyle ayrı bir bütün olarak nazarı itibara alınan her bir 
kısmıdır. 

«ihracat» veya «ithalât»; afyonun belirli bir devletten diğer bir devlete veya bir devletin be
lirli bir ülkesinden aynı devletin diğer bir ülkesine bilfiil naklidir. 

- ."•,•••••.•-• ÎKLVCl BÖLÜM 

Afyonun istihsal, ticaret ve istimalinin tanzimi 

Madde — 2. 

Afyonun istimali 

Taraflar afyonun istimalini yalnız tıbbi ve ilmî ihtiyaçlara hasredeceklerdir. 

Madde — 3. 

Müstahsil devletlerde kontrol 

Afyonun istihsal, ticaret ve istimalini kontrol etmek maksadı ile : 
1. Daha önce yapmadığı takdirde, her müstahsil devlet işbu madde ile tevdi olunan vazifeleri 

yerine getirmek maksadiyle bundan böyle işbu maddede «müessese» tâbiri ile anılacak olan bir ve
ya mütaaddit devlet ihtisas müessesesi kuracak ve idame ettirecektir. Bu maddenin 2 ile 6 ncı 
paragraflarında zikredilen vazifeler alâkadar devletin Anayasası müsait olduğu takdirde yalnız bir 
tek müessese tarafından yerine getirilecektir. 

2. îstahsal, müessese veya icabı halinde yetkili Hükümet makamları tarafından tâyin edilen 
bölgelere inhisar ettirilecektir. 

3. Yalnız müessese veya icabı halinde yetkili Hükümet makamlarından verilmiş ruhsatnameyi 
hâmil bulunan ziraatçiler istihsalde bulunmaya mezundurlar. 

4. Ruhsatname, üzerinde haşhaş ekimine müsaade edilen toprakların yüz ölçümünü tasrih et
melidir. 

5. Her haşhaş yetiştiricisi afyon mahsulünün tamamını müesseseye teslim ile mükellef buluna
caktır. Müessese mahsulü satmalacak ve mümkün olur olmaz fiilen tesellüm edecektir. 

6. Yalnız müessese veya icabı halinde yetkili Hükümet makamları afyon ithal ve ihraç etmek, 
afyonun toptan ticareti ile iştigal eylemek ve afyondan aikaloidler imaline mezun imalâtçıların 
muhafaza ettikleri stoklardan gayri afyon stoklarını muhafaza ettmek hakkını haiz olacaklardır. 

7. İşbu madenin hiçbir hükmü haşhaş ekiminin kontrolüne mütedair mevcut Sözleşmelere tev
fikan bir Âkıd Tarafça daha evvel deruhte edilmiş taahhütlere ve çıkarılmış kanunlara aykırı 
hareketi tecviz eder mahiyette telâkki olunmam alıdır. 

Madde — 4. 

Afyon yetiştirmekten gayri maksatlarla ekilen haşhaşın kontrolü 

Afyon istihsalinden gayri maksatlarla haşhaş ekimine ve istimaline müsaade eden her Taraf, 
işbu Taraf afyon istihsaline izin versin veya vermesin, aşağıdaki hususları taahhüdeder : 
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a) Aşağıdaki hususları sağlamak üzere lüzumlu bilcümle kanun ve nizamnameleri çıkartacak

tır : 
i) Afyon istihsalinden başka gayelerle ekilen haşhaşların afyon istihsalinde kullanılmaması, 
ii) Haşhaş sakından imâl olunan uyuşturucu maddelerin yeteri surette kontrolü. 
b) Bu maksatla çıkartılan bilcümle kanun ve nizamname metinlerini Genel Sekretere tebliğ 

edecek ve 
c) Her sene Komite tarafından tesbit edilecek bir tarihte, bir evvelki sene içinde, hangi mak

satla yapılmış olursa olsun, haşhaş sakı ithalât ve ihracatına dair istatistikleri Komiteye bildirecek
tir. 

, Madde — 5. 

Stoklamı tahdidi 

Dünyada istihsal edilen afyon miktarını tıbbi ve ilmî ihtiyaçlara inhisar ettirmek üzere : 
1. Taraflar, her Âkıd Tarafın, her senenin 31 Aralık tarihindeki stokunun aşağıdaki miktar

ları aşmamasını sağlıyacak tarzda afyon istihsal, ihracat ve ithalâtını tanzim edeceklerdir. 
a) 6 ncı maddenin 2nci paragrafının (a) fıkrasında adı geçen her müstahsil Devlet için her 

hangi iki senelik bir müddet zarfında bu devlet tarafından tıbbi ve ilmî maksatlar için ihraç olu
nan afyon miktarının genel toplamı ile alkaloidler imali için bu devletin hudutları dâhilinde kulla
nılan afyonun miktarına ilâveten anılan Tarafça 1 Ocak 1946 dan sonra olmak kaydiyle tâyin edi
lecek her hangi diğer bir sene zarfında alkaloid imalinde kullanılan ve ihraç olunan umum mik
tarın yarısı. Anılan Taraf ihraç olunan ve kullanılan miktarların hesaplanması husususunda muh
telif devreler tâyin etmek hakkına malik olacaktır. 

b) îşbu paragrafın (a) fıkrasında zikredilen Taraf hariç, "alkaloidler imaline müsaade eden 
diğer her Âkıd Taraf için anılan Tarafa kabili tatbik oldukları nispette 1925 ve 1931 Sözleşme
leri hükümleri nazarı itibara alınarak, iki senelik bir devre için normal ihtiyacına tekabül eden 
miktar. Bu ihtiyaçların miktarı Komite tarafından tesbit edilir. 

c) Diğer her hangi bir Taraf için geçen beş sene zarfında istihlâk edilmiş afyonun umum 
miktarı. 

2. (a) îşbu maddenin 1 nci paragrafının (a) fıkrasında zikredilen müstahsil devletlerden biri 
ihracata mahsus afyon istihsalinden vazgeçmeye karar verdiği ve 6 ncı maddenin 2 nci paragrafı
nın (a) fıkrasında yer alan müstahsil devletler kategorisine artık ithal edilmemeyi arzu eyledi
ği takdirde bu maksatla işbu maddenin 3 ncü paragrafının (b) fıkrası uyarınca ifası gereken mü-
taakip senelik tebligat zamanında Komiteye bir beyanname gönderecektir. Böyle bir beyanname
yi tanzim ettiği, andan itibaren bu beyannameyi kaleme almış olan Taraf artık 6 ncı maddenin 
2 nci paragrafının (a) fıkrasında zikredilen devlettlere mensup addedilmiyecek ve gelecekte de 
bu devletler arasına kabul olunmıyacaktır. Bu beyanname alındığında, Komite alâkadar Tarafı, 
icabına göre birinci paragrafın (b) veya (c) fıkralarında derpiş olunan kategorilerden birine ve
ya diğerine kaydeder ve keyfiyeti işbu Protoko'ün bütün Taraflarına tebliğ eyler. îşbu Proto
kol mucibince bütün kategori değişmeleri Komitenin tebliğ tarihinde hüküm ifade eder. 

b) Geçen fıkrada tarif olunan usul, işbu maddenin birinci . paragrafının (b) ve (c) fıkra
larında zikredilen kategori'lerin 'birinden diğerine nakledilmek arzusunda olan her hanıgi bir Tarafça 
yapılacak bilcümle beyanlara kabili tatbiktir. Mamafih şurası mukarrerdir ki hu takdirde bahse 
konu Taraf, talebi üzerine, evvelce mensup bulunduğu kategoriye tekrar kabul edilebilir. 

3. (a) îşbu maddenin birinci paragrafının (a), ve (e) fıkralarında zikredilen afyon miktarları, 
Komitenin senelik raporlarında tanzim edilmiş istatistikler ile bir evvelki yılın 31 Aralık tarihinde 
nihayete eren devreye aidolup bilâhara neşredilen istatistikler esas alınarak hesaplanır. 

b) îşbu maddenin birinci paragrafının (a) ve (b) fıkraları tatbikatına tabi bulunan Taraf % 

icabına göre aşağıdaki hususları her sene Komite o tebliğ edecektir : 
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i) İşbu maddenin birinci paragrafının (a) fıkrasına tevfikan geçmiş olduğu referans devre

lerini, 
iij işbu maddenin birinci paragrafının (b) fıkrasının tatbikine medar olmak üzere, Komite

ce, normal ihtiyaçlarının karşılığı olarak nazarı itibara alınmasını arzu ettiği afyon miktarını. 
c) Geçen fıkrada derpiş edilen tebligat en geç, anılan tebligatın taallûk ettiği tarihe takad

düm eden senenin Ağustos ayının ilk gününde Komiteye vâsıl olmalıdır. 
d) îşjbu maddenin (b) fıkrasında derpiş edilen tebligattan birini göndermekle mükellef bir 

Âkıd Taraf bu tebligatı gösterilen tarihte yapmadığı takdirde Komite, mütaakıp fıkra hükümleri 
mahfuz kalmak üzere, Âkıd Tarafça bu hususta en son yapılan tebligattaki mütalâaları kaibul ede
cektir. Söz konusu Âkıd Tarafların bu hususta hiçbir tebligat alamadığı takdirde, icabına gö
re ve Âkıdla yeniden istişare etmeksizin, ve fakat elindeki mevcut malûmatı işbu Protokolün ga
yelerini ve mezkûr Âkıdın menfaatlerini gereği veçhile gözönünde 'bulundurmak- suretiyle Komite : 

i) işbu maddenin birinci paragrafının (a) fıkrasında zikredilen referans devrelerini intihap 
veya 

ii) işbu maddenin birinci paragrafının (b) fıkrasında anılan normal ihtiyaçlara tekabül eden 
miktarı tesbit eder. 

e) Komite, işbu paragrafın (c) fıkrasında tâyin edilen tarihten sonra bir tebligat aldığı tak
dirde bu telbligat sanki kendisine matlup zamanda vâsıl olmuş gibi hareket edebilir. 

f) Komite lier sene : 
i) işbu nîaddenin birinci paragrafının (a) fıkrasında zikredilen her Âkıd Tarafa, gerdek anı

lan fıkraya, gerek işbu maddenin 3 ncü paragrafının (d) ve (e) fıkralarına tevfikan seçilen refe
rans senelerinin hangileri olduğunu, 

ii) işbu maddenin birinci paragrafının ('b) fıkrasında zikredilen her Âkıd Tarafa, ayni fık
raya tevfikan bu Tarafın normal ihtiyaçlarına tekabül eden afyon miktarının kendi fikrince ne 
kadar olduğunu, tebliğ eder. 

g) Komite, işbu paragrafın (f) fıkrasında zikredilen tebligatı, ihtiva ettikleri malûmata mü-
taallik tarihe takaddüm eden yılın Aralık ayının en geç 15 inde yollar. 

4. (a) îşjbu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihte Taraf olan devletler hakkında işbu mad
denin birinci paragrafı hükümleri, Protokolün yürürlüğe girdiği seneyi takibeden senenin 31 
Aralık tarihinden itibaren Ihüküm ifade ederler. 

<b) Diğer Iher hangi bir Devlet hakkında, işbu maddenin birinci paragrafı hükümleri anılan 
Devletin Protokole Taraf olduğu yılı takibeden senenin 31 Aralık tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer. 

5. (a) Komite, durumun istisnai olduğu gerekçesiyle tâyin ettiği bir zaman devresi ve şartlar 
altında her hangi 'bir Tarafı afyon stoklarının âzami seviyesi ile ilgili olarak işbu maddenin* birinci 
paragrafı ile derpiş edilen mükellefiyetleri yerine getirmekten muaf kılabilir. 

b) işbu Protokolün yürürlüğe girmesi sırasında 6 ncı maddenin 2 nci paragrafının (a) fıkra
sında zikredilen müstahsil bir Devlet dâhilinde işbu maddenin birinoi paragrafının (a) fıkrası ile 
müsaade edilen âzami seviyeyi aşan afyon stokları mevcudolduğu takdirde, Komite kendi takdiri
ni kullanmak suretiyle afyon stoklarının işbu maddenin birinci paragrafının (a) fıkrasına vaz'edilen 
âzami seviyeye haddinden fazla süratle indirilmesinin sebebiyet vereceği iktisadi müşkülâta söz ko
nusu Devletin duçar olmasını önlemek üzere durumu nazarı itibara alacaktır. 

Madde — 6. 

Afyonun milletlerarası ticareti 

1. Taraflar afyonun ithal ve ihracını sadece tıbbi ve ilmî ihtiyaçlara inhisar ettirmeyi taahhüt 
ederler. 

2. (a) 7 nci maddenin 5 nci paragrafı hükümlerine halel gelmemek üzere Taraflar, aşağıdaki 
devletlerin her hangi birinde, istihsal edilenden gayrı afyonun ithal ve ihracına, bu Devletin bahis 
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konusu ithalât ve ihracatın yapıldığı tarihte Protokole Taraf olmaları halinde, müsaade etmiyecek-
lerini taahhüt ederler : 

Bulgaristan, 
Yunanistan, 
Hindistan, 
îran, 
Türkiye, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, 
Yugoslavya. 
b) Taraflar, işbu Protokole taraf bulunmıyan bir devlet menşeli afyonun ithaline müsaade et

memeyi taahhüt ederler. 
3. îşbu maddenin 2 nci paragrafının (a) fıkrası hükümlerine rağmen her Âkıd Taraf, münhası

ran dahilî istihlâki için ve bir senelik ihtiyaçlarını geçmemek üzere, arazilerinden birisinde istihsal 
edilen afyonun kendi arazileri arasında yapılan ithalât ve ihracatına izin verebilir. 

4. Taraflar, afyon ithalât ve ihracatında, 1925 Sözleşmesinin V nci faslında derpiş edilen itha
lât şahadetnameleri ve ihraç ruhsatnameleri sistemini, anılan Sözleşmenin 18 nci maddesi uygulan
mamak kaydı ile tatbik edeceklerdir. Bununla beraber bir Âkıd Taraf için kendi afyon ithalât ve 

'ihracatına mütaallik olarak, 1925 Sözleşmesinin 5 nci faslında derpiş edilenlerden daha tahdidi 
şartlar koymak caiz olacaktır. 

Madde — 7. 

Zaptedilen afyonun tasarrufu 

1. işbu maddede hilâfına hüküm olmadıkça, gayrimeşruı muameleler sırasında zaptedilen bütün 
afyonlar imha edilecektir. 

2. Her Âkıd Taraf zaptedilen afyonda mevcut uyuşturucu maddeleri, kendi kontrolü altında 
kısmen veya tamamen uyuşturucu olmıyan maddelere inkilâbettirmek hakkını haizdir. Veya buı af
yonu ve bu afyondan çıkarılacak alkaloidleri Hükümetin yapabileceği veya onun kontrolü altında ya
pılabilecek tıbbi ve ilmî mahiyetteki istimaller için kısmen veya tamamen mahfuz tutulabilir. 

3. îşbtı Potokole Taraf olup 6 nci maddenin 2 nci paragrafının (a) fıkrasında tadadedilen her 
müstahsil devlet kendi ülkesinde zaptedilen afyonu veya bu afyondan istihraç suretiyle imal edilmiş 
alkaloidleri istihlâk ve ihraç etmek hakkım haizdir. 

4. Zaptedilen ve devlet deposundan veya meşru surette iş gören bir depodan çalınmış olduğu tes-
bit olunan afyon, sahibine iade edilebilir. 

5. Ülkesinde gerek afyon istihsaline, gerek afyon alkaloidler imaline müsaade etmiyen Âkıd Ta
raf kendi makamları tarafından zaptedilen muayyen bir miktar afyonu Komiteden müsaade 
almak suretiyle ve karşılığında afyon alkaloidleri, veya afyon alkaloidleri ihtiva eden ilâçlar elde et
mek dçin veyahut da kendi tıbbî veya ilmî ihtiyaçları için bu alkaloidleri istihraç ettirmek maksa-
diyle afyon alkaloidleri imal eden diğer bir Âkıd Tarafın ülkesine ihraç edebilir. Bununla beraber 
belirli bir sene için böylece ihracedilen afyon miktarı, ihracatçı tarafın gerek tıbda kullanılan afyo
na, gerek afyon veya afyon alkaloidleri ihtiva eden ilâçlara olan senelik ihtiyacına muadil afyon mik
tarından fazla olmıyacaktır. Bunu aşan miktar imha edilecektir. 
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Hükümetlerce sağlanacak malûmat 

Hadde — 8. 

, Tahminler 

1. 1931 Sözleşmesinde «ilâçlar» için derpiş olunduğu veçhile her Âkıd Taraf, bir sonraki yıl 
için ülkelerinin her birine ait tahminlerini Komiteye bildirecek ve bu tahminler aşağıdaki hu
suslara taallûk edecektir : 

la) 1925 Sözleşmesinde 8 nci maddesine tevfikan muafiyete tâbi müstahzarların imâli için 
lüzumlu miktar da dâhil olmak üzere, tıbbî ilmî ihtiyaçlar için afyon halinde kullanılacak 
afyon miktarı, 

b) Alkaloidler imâli için lüzumlu afyon miktarı, 
e) 5 nci madde hükümleri muvacehesinde muhafaza etmek istediği stoklara ve mevcut 

stokları matlûp seviyeye getirmek için bu stoklara ilâvesi veya ondan çıkarması lüzumlu olan 
afyon miktarı, 

d) Gerek askerî maksatlarla vücuda getirebileceği stoklara ilâve etmek, gerek meşru ti-
ciret sahasına koymak için mezkûr stoklardan çıkartmak istediği afyon miktarı. 

2. Her memleket veya ülkenin tahminleri yekûnundan maksat geçen pragrafm (a) ve (b) 
fıkralarında tasrih edilen miktarların ve aynı paragrafın (c) ve (d) fıkralarında zikredilen 
ve stokları matlûp seviyeye getirmek için lüzumlu miktarda "artırılmış veya bu seviyeyi geçecek 
olan stokların tecavüz eden kısmı kadar azaltılmış olan miktarların heyeti umumiyesidir. Bu
nunla beraber, bu artırma ve azaltmalar ancak alâkalı taraflar lüzumlu tahminleri zamanında 
Komiteye bildirdikleri takdirde nazarı itibfcra alınacaktır. 

3. Afyon istihsaline müsaade eden herhangi bir Taraf, ülkelerinin her biri için, afyon 
yetiştirmek üzere haşhaş ekmeyi tasarladığı sahanın, hektar olurak yüz ölçümünün, mümkün 
olduğu kadar gerçeğe uygun bir tahminini ve geçen beş sene zarfındaki vasati verim esas alı
narak, yetiştireceği takribi afyon miktarı tahminlerini her sene Komiteye bildirecektir. Bu 
maksatla, haşhaş ekimine birden fazla bölgede müsaade edildiği takdirde bahis konusu bilgiler 
her bölge için ayrı ayrı verilecektir. 

4. (a) İşbu maddenin 1 ve 3 ncü paragraflarında zikredilen tahminler zaman zam&n Ko
mitece tebliğ olunacak modele göre tesbit edilecektiî. 

b) Her tahmin, Komitenin tesbit ettiği tarihte Komiteye ulaşacak surette yollanacaktır. 
Tesbit edilen tarih, işbu maddenin 1 nci ve 3 ncü paragralurında mevzuubahis tahminler için 
aynı olmıyabilir. Komite, afyon masulünün muhtelif tarihlerde alındığını nazarı itibara alarak 
Tarafların işbu maddenin 3 ncü paragrafı gereğince sağlayacakları tahminler için değişik ta
rihler tesbit edebilir. 

5. Her tahmin, bu tahminin tesbiti ve içinde kayıtlı muhtelif miktarların hesabı için ta-
kibedilen usulün bir izahını ihtiva etmelidir. 

6. Taraflar, iptidai tahminleri azaltan veya çoğaltan ek tahminler sağlayabilirler; bu ek 
tahminler yapılan tadillerin sebeplerine dair izahatla birlikte Komiteye süratle gönderilecektir. 
4 ncü paragrafın (b) fıkrası ile 9 ncu paragruf müstesna olmak üzere işbu madde hükümleri ek 
tahminlere tatbik olunur. 

7. Tahıminler kontrol organınca tetkik olunacaktır. Bu organ bir tahminin tamamlanması 
veya bu tahminde mevcut bir hususun açıfklanması için 'her türlü izahaıt veya munzam malûmat 
talelbedebileceği gibi ilgili hükümetin nzası ile Ibu tatminleri değiştirebilir. 

8. Komite, işbu protokolün Itiatlbik 'olunmadığı memleketler ve ülkeler halfekında ılşbu proto
kol hükümlerine ıgöre tesbit edilen tahminleri istiyecekt'ir. 
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5. (a) işbu maddenin geçici hükümlerini ileri süren bir Taraf, aşağıdaki belgeleri tevdi et

mediği takdirde, vaziyete göre Komite veya Genel Sekreter, ilgili Tarafa geciktiğini belirten bir 
tebliğde bulunmak ve bu tebliğin varışından itibaren 3 ay içinde aşağıdaki bilginin kendisine ve
rilmesini istemekle mükelleftir : 

i) İhtiva ettiği bilginin aidolduğu yılın hitamını takip eden 6 ay içinde, 4 ncü paragrafın 
(a) ücrasında, istihdaf olunan rapor, 

ii) 9, ncu madde gereğince tevdi edilmeleri lâzım gelen tarihi takip eden 3 ay içinde 4 ncü pa* 
ragrafm (b) fıkrasında derpiş olunan istatistikler, 

iii) 8 nci madde gereğince Komitece bu hususta tesbit edilen tarihi takip eden üç ay içinde, 
4 ncü paragrafın (b) fıkrasında derpiş olunan tahmin cetvelleri. 

b) Taraflardan biri, Komitenin veya Genel Sekreterin talebine, yukarıda belirtilen müddet 
içinde uymazsa işbu madde ile tatbikine müsaade olunan geçici hükümler, mezkûr müddetin hi
tamından sonra, bu Tarafa tatbik edilmemelidir. 

Madde — 20. 

Ülkeye tatbik şartı 

tşbu Protokol, Taraflardan birinin veya ana vatan dışındaki «ülkesinin» gerek Tarafın Anaya
sası gereğince, gerek teamül dolayısı ile ülkenin önceden muvafakatinin şart olduğu haller hariç, 
bir Tarafın miletlerarası sahada temsil ettiği muhtar olmıyan, vesayet altında bulunan, müstem
leke ve ana vatan dışı bütün «ülkelere» tatbik edilir. Anılan istisnai halde ise Âkıd Taraf, ana 
vatan toprağını teşkil etmiyen «ülkenin» gereken muvafakatini en kısa bir zamanda elde etmeye 
çalışmakla ve rızası alındığında, bunu Genel Sekretere tebliğ etmekle mükelleftir. Bu tebliğin Ge
nel Sekreter tarafından alınması tarihinden itibaren, işbu Protokol, mezkûr tebliğde tasrih edilmiş 
olan «ülke» ve «ülkelere» de tatbik edilecektir. Ana vatan dışı «ülkenin» muvafakati gerekmediği 
hallerde, ilgili Taraf, işbu Protokolün imzalanması veya tasdiki veyahut da bu Protokola katılma 
sırasında Protokolün tatbik olunacağı ana vatan dışı «ülke» veya «ülkeleri» bildirmeye mecbur
dur. 

Madde — 21. 

Yürürlüğe giriş 

1. İşbu Protokol, en aşağı 3 ü, 6 ncı maddenin 2 nci paragrafının (a) fıkrasında derpiş olu
nan müstahsil devletlerden ve asgari 3 ü de aşağıdaki imal edici devletlerden olmak üzere, en az 
25 devletin tasdik veya katılma belgelerini tevdi ettikleri günü takip eden 30 ncu gün yürürlüğe 
girecektir. Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika, Birleşik Amerika Devletleri, Fransa, italya, Ja
ponya, Holânda, Büyük Britanya ve Şimalî irlanda Birleşik Krallığı ve isviçre. 

2. Tasdik veya katılma belgesini, bu Protokolün, işbu maddesinin 1 nci paragrafı gereğince 
yürürlüğe girebilmesi için gereken belgelerin tevdiinden sonra tevdi eden her Devlet muvacehesin
de Protokol, bahis konusu Devletin belgeyi tevdi tarihini takip eden 30 ncu gün yürürlüğe gire
cektir. 

Madde — 22. 

Tadil 

1. Taraflardan her biri, Genel Sekretere gönderilecek bir ihbarname ile işbu Protokolün tadi
lini her zaman talep edebilir. 

2. Konsey, Komisyona danıştıktan sonra, anılan talep üzerine alınacak tedbirleri tavsiye et
mekle mükelleftir. 
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9. Bilcümle memleketler ve ülkelere ait tahminler işbu maddenin 4 ncü paragrafının (îb) 

fıkrasına tevfikan komite tarafından tesbit edile eek tarihte kıomiteye ıılaşmadığı takdirde bu tah
minler mümkün olduğu nisbette kontrol organı tarafımdan tesbit edilecektir. 

10. îşbu maddenin 9 ncu paragrafına tevfi'kan kontrol organınca ıtesbit edilecek tahminler 
de dâhil olmaik üzere birinci paragrafta 'derpiş edilen tahminler, 'bilâhara ek tahminlerle tadil 
edilmedikleri takdirde taraflarca fazla'laştırılımıy acalktır. 

11. Işjbu Protokolün 9 ncu maddesi veya 19 25 Sözleşmesinin 22 nci maddesi gereğince Ko
miteye gönderilecek ithalât ve ihracat icmalleri nlden her hangi bir memleket veya ülkeye ihrac-
edilen afyon miktarının îbu memleket veya ülke için ihracatın artmakta ve işlbıı maddenin 2 nci 
paragrafında ^gösterilen tahminler toplamını aşmakta olduğu görülürse Komite, keyfiyetten bü
tün tarafları klerhal halberdar edecektir. Taraflar aşağıdaki haller ımüsteSna olmaik üzere bahis 
konusu sene zarfında mezkûr memleket veya ülkeye yeni ihracat yapılmasına müsaade edemiye-
eeklerdir : 

a) Gerek fazla ithal olunan Ibütün miktarlara, gerek lüzumlu ek miktara mütaallik olarak 
anılan memleket veya ülke için ek tahmin verilmesi hali veya, 

b) îhraoatçı tarafın kanaatince iiKracatm (beşeriyetin menfaatleri veya (hastalıkların tedavisi 
için zaruri olduğu istisnai haller, 

Madde — 9. 

İstatistikler 

1. Taraflar, ülkelerinin her biri için Komiteye şunları bildireceklerdir : 
a) En ıgeç 31 Mart tarihimde bir evvelki seneye ait istatistikler. Bu istatistiklerde şunlar 

gösterilecektir : 
i) Afyon istihsal edilmek <maksadiyle haşhaş ekilen sahanın yüz ölçümü ve bu sahada istih

sal olunan 'afyonun miktarı; 
ii) İstihlâk edilen afyonun miktarı yani gerek perakende ticarete 'arz edilen, ıgerek istimal 

edilmek gayesijyle hastanelere veya tiblbi vazifelerini yapmağa gereği veçhile mezun kılınmış 
yetkili şahıslara dağıtılmak üzere tevdi edilen afyon miktarları; 

iii) Alkaloidler veya (Opiacâ) müstahzarlar imali için kullanılan afyon miktarı, ayrıca ihraç 
müsaadesine tabi ıbulunmıyan müstahzarların im ali için lüzumlu afyon miktarı. Bu müstalhzarlar 
ister dâhili istihlâke, ister ihracata tahsis edilmiş olsun, cümlesi 1925 vıe 1931 sözleşmelerine uygun 
olmalıdır. 

iv) Oayrimegra ticaret sırasında raptedilen afyon miktarı ve bu afyonun ne ıgibi bir tasarru
fa tabi tutulduğu. 

Ib) En geç 31 Mayısta, bir evvelki yılın 31 Aralığımda mevcut stokları gösteren istatistikler; 
bu stoklara mütaallik istatistiklerde, bir Âkidin 31 Aralık 1953 tarihinde askerî gayelerle elinde 
bulundurduğu 'afyon ımiktarı nazarj itibara almmıyacak, fakat bu miktara sonradan ilâve oluna
cak veya bu ımiktardan alınarak meşru ticaret sahasına verilecek afyon miktarları nazarı itibara 
alınacaktır; ve 

ıc) Aidolduklıarı üç aylık devre sonunu takibeden dört hatfita içinde afyon ithalât ve ihra
catı toplamını ıgösteren 3 aylıık istatistikler, 

2. îşbu maddenin 1 nci paragrafında istihdaf edilen istatistikler, Komitenin kullanılmasını 
derpiş ettiği formüller üzerine ve onun tâyin edeceği şekilde hazırlanacaktır. 

3. îşbu protokole taraf olan müstahsil devletler, işbu ımaddenin 1 nci pragrafmın (a) fıkra
sının (i) bendinde lüzum gösterilen istatistikleri evvelce vermemişlerse 1946 ve mütaakıp yıllar 
için mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde Komiteye sunacaklardır. 

4. Komite, işbu mıaddede derpiş olunan istatistikleri ımıünasip ıgördüğü şekil ve fasıllarla 
neşreder. 
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Madde — 10. 

Genel Sekretere gönderilecek raporlar 
1. Taraflar, Genel Sekretere aşağıdaiki raporları tevdi etmekle mükelleftirler: 
a) 3 ncü maddede derpiş lolunan müessesenin teşkilâtına ve mezkûr maddenin Ibuna tahmil 

ettiği vazifelere ve 6 noü ımıadde 'tarafından diğer yetkili makamlara tahmil edilen vazifelere mü-
/taa'llik bir rapor. 

b) Tarafların Protokolün Ihükümlerine tevfikan, ittihaz edecekleri teşriî, nizami veya idari 
tedbirlere ait bir 'rapor. 

c) Protokolün tatbikine ait yıllık bir rapor Komisyonun vaz'ettiği örneğe uygun olarak ha
zırlanacak olan bu rapor, 1931 Sözleşmesinin 21 nei maddesinde derpiş edilen yıllık raporların 
içine ithal veya onlara eklenebilir. 

2. Taraflar, bundan başka evvelki paragrafta zikredilen meselelerle (ilgili bütün mühim deği
şiklikler, konusundaki tamamlayıcı bilgiyi Genel Sekretere vermekle mükelleftirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Nezaret ve tatfbika koyma hıtsasunda milletlerarası tedbirler 

Madde — 11. 

İdari tedbirler 

1. İşbu Protokol hükümlerinin tatbikine nezaret etmek için Komite, aşağıdaki tedbirleri itti
haz edebilir : 

a) Bilgi talebi, 
Komite, işbu Protokol 'hükümlerinin tatbikine adt bilgi verilmesini Taraflardan gizli olarak ta-

lebetmeye ve ilgili Taraflara, bu bakımdaın gereken her türlü telkinde bulunmaya yetkilidir. 
b) izahat talebi, 
Elinde -mevcut bilginin ışığı altında Komite işbu Protokolün mühim 'bir hükmüne her hangi bir 

memlekette veya ülkede riayet olunmadığı, veya buralarda afyon konusunda mevcut durumun, 
açıklamayı gerektirdiği kanaatine varırsa, ilgili taraftan gizli kaydı ile izahat istemek hakkını ha
izdir. 

c) Tashih edici tedbirler teklifi, 
Komite, uygun gördüğü takdirde Jjir Hükümet tarafından işbu Protokolün her hangi mühim 

bir hükmünün bir Hükümetçe yerine getirilmemesi veya kontrolüne tâlbi ülkelerden (her hangi bi
rinde afyon konusunda ciddî eksiklik arz eden bir durum üzerine bu Hükümetin gizli surette dik
katini çekebilir. 

d) Mahallinde tahkikat, 
Komite, durumun aydınlanması için mahallinde tahkikat yapılmasının faydalı olacağını düşü

nürse bahis konusu memlekete veya ülkeye Komitece tâyin edilen bir şahsın veya bir tahkik ko
misyonunun gönderilmesini ilgili hükümete teklif edebilir. Bu hükümet 4 aylık bir mühlet zarfın
da Komitenin teklifine cevap vermediği takdirde, bu husustaki sükûtu (ret) olarak telâkki edile
cektir. Anılan hükümet, tahkikat için sarih muvafakatte bulunursa tahkikat bu hükümetçe tâyin 
edilmiş memurların iş 'birliği ile yapılacaktır. 

2. İlgili taraf, yukardaki paragrafın (c) fıkrası gereğince bir karar alınmadan önce, temsil
cisi ile, Komiteye bir «beyanda bulunmaya yetkilidir. 

3. İşbu maddenin 1 nei paragrafının (c) ve (d) fıkraları gereğince alınmış kararlar, Komite
yi teşkil eden bütün üyelerin ekseriyeti ile ittihaz edilmiş olmalıdır. 
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4. Komite, işbu maddenin birinci paragrafının (d) fıkrası uyarınca..aldığı kararları veya •bun-

lara mütedair her çeşit bilgiyi yayınlarsa, ilgili hükümet talebettiğd takdirde, bu hükümetin-, 
görüşlerini de yayınlamakla mükelleftir. 

Madde — 12. 

Tatbikata ait tedbirler 

1. Alenî beyanlar, 
Şayet komite, Akıdlardan biri tarafından işjbıı protokol 'hükümlerinin tatbik edilmemesi «halinin 

anılan Tarafın veya diğer bir Devletin her hangi bir ülkesindeki uyuşturucu maddeler 'kontrolünü 
ciddî (bir surette engellediğini müşahede ederse, aşağıdaki tedbirleri 'alabilir : 

a)1 Alenî tdbligat : 
Komite, 'bütün tarafların ve Konseyin dikkatini meseleye çekebilir. 
b) Diğer alenî beyanlar: 
Komite, evvelki fıkra uyarınca almış olduğu tedbirlerin istenilen neticeleri (husule .getirmediği 

kanaatine varırsa, Taraflardan birinin işlbu Protolk'ol hükümlerine »göre deruihte etmiş olduğu veci-
'belere aykırı 'hareket ettiğini veya diğer her hangi Ibir Devletin, ülkelerinden her (hangi Ib'irindelki 
afyon durumunun, fbaşka taraf veya devletlere -ait bir veya mütaaddit ülkedeki uyuşturucu mad
delerin müessir bir şekilde 'kontrol edilmesini tehlikeye düşürmemesi için, ıgerekli tedbirleri almayı 
ihmal ettiğini 'belirten bir (beyan neşredebilir. Alenî (beyan yapıldığında, ilgili Hükümet talebet-
tiği takdirde, Komite bu Hükümetin görüşlerini de ilân 'etmekle mükelleftir. 

2. Ambargo konulması tavsiyesi, 
Komite, 
a) 8 ve 9 n'cu maddeler uyarınca verilmiş olan istatistik ve tahmin cetvellerinin gözden 

geçirilmesi sonunda Taraflardan birinin işjbu Protokolde mevcut hükümlere göre deru'hte ettiği 
vecibeleı-i yerine getirmekte hissedilir derecede ihmal gösterdiğini veya diğer Ibir Devletin bu' 
Protokolün müessir hir tarzda tatbikini ciddî bir şekilde engellediğini veya, 

ıb) Elde ettiği bilıgi sayesinde, aşın miktarda afyonun 'her (hangi (bir memleket veya ülkede 
yığılmakta olduğunu veyahut her hangi bir memleket veya ülkenin (birgayrimeşru ticaret mer
kezi haline gelmesi tehlikesinin mevcut bulunduğunu, 

nıüşalhede ettiği takdirde ilgili memleket veya ülkeden afyon rtihaline veyahut 'ilgili memle
ket veya ülkeye yapılacak afyon 'ihracatına veyahutta ithalât veya ihracatın her ikisine birden 
(belirli bir süre için veya bahse konu memleket veya ülkedeki afyon durumu Komitece tatmin
kâr görülünceye kadar ambargo konulmasını Taraflara tavsiye edebilir. 

ilgili Devlet 1925 Sözleşmesinin 24 ncü maddesinin ilgili hükümleri gereğince, meseleyi Kon
seye 'getirmek hakkını haizdir. 

3. Medburi Ambargo, 
a) Ambargonun ilânı ve konulması, 
Komite, işlbu maddenin 2 nci paragrafının (a) -veya (!b) fıkraları 'hükümlerine ıgöre vâki mü

şahedelere dayanarak aşağıdaki tedbirleri alabilir : 
i) Komite, ilgili memleket veya ülkeden yapılan afyonun ithalâtına veyahut ilgili memleket' 

veya ülkoye müteveccih afyon ihracatına veyahutta afyon ithal ve ihracının ikisine birden 
ambargo 'koymak, niyetinde olduğunu ilân edebilir; 

ii) işbu paragrafın (a) fıkrasının (i) bendinde derpiş edilen beyan, durumu düzeltmeye 
kifayet etmezse Komite, 'bu maddenin birinci paraf raf mm (a) ve '((b) fıkralarındaki dalha Ihafif 
tedibirlerin tatmin edici olmıyan dunumu düzeltmeye kifayet etmemiş olması veya düzeltmeye 
muktedir görüİ'meme'si şartiyle, ambargo vaz^ede'bilir. Ambargo gerek belirli bir süre için, ge
rek ilgili memleket veya ülkedeki durum Komiteyi tatmin eder Ibir hale gelinceye kadar konu-: 
labilir. Komite, kararını derhal ilgili Devlete ve Genel Sekretere 'bildirmekle mükelleftir. Komi-
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tenin kararı gizli 'olmalı ve işlbu maddenin ibir Ihükmü Ibuna açıkça aykırı 'olmadıkça ambargo
nun taıtibik «dileeeği, bu maddenin 3 ncü paragrafının (c) fıkrasının (i) ıbendi (gereğince ambar
go yürürlüğe girinceye kadar açıklammamalıdır. 

'b)' Temiyiz : 
i) Hakkında .mödbııri amlbarigo kararı alınmış olan bir Devlet, ıbu kararın kendine vusulün

den itibaren otuz ıgünlük !bir müddet içinde, Genel 'Sekretere yazılı rve gizli ıolara!k kararı temyiz 
etmek niyetinde olduğunu Ibildirefbilir ve otuz ıgünlük yeni ibir mühlet içinde de temyiz Sebep
lerini Ibelirtelb'ilir. 

ii} ttşibu ÇrotJokiol yürürlüğe girdiğinde, Genel Sekreter 'Milletlerarası Adalet Divanı Başka
nından ehliyetleri, tarafsızlıkları <ve menfaat ıg'ütnieıneleri ile umumun İtimadına ışayan olacak üç 
aslî ve iki yedek üyeden müteşekkil İbir Temyiz Komisyonu tâyin etmesini istiyecektir. 

Milletlerarası Adalet Divanı Reisi, Genel Sekreteri, bahis konusu tâyini yapmaya muktedir 
olmadığından haberdar ederse veya bu husustaki talebin kendine vusulünü takibeden iki ay için
de komisyonu tâyin etmezse Genel Sekreter, bu tâyine tevessül etmekle mükelleftir. Temyiz Ko
misyonunun görevi beş yıllık olup yenilenebilir. Üyeler, Genel Sekreter tarafından alınacak ted
birlere uygun olarak, ancak Temyiz Komisyonu içtima devreleri devammca ödenek almalıdırlar; 

iii) tşbu paragrafın (b) fıkrası (ii) şıkkında tarif olunan usul, Temyiz Komisyonundaki 
münhal yerlere yapılacak tâyinlere de tatbik edilir; 

iv) Genel Sekreter, yazılı tebliğin kopyaları ile bu paragrafın (b) fıkrası (i) kısmında der
piş edilen temyiz sebepleri izahının kopyalarını Komiteye bildirmeye ve Temyiz Komisyonunun 
temyiz edilen hususu tetkik etmesi ve buna dair bir karar vermesi için toplanmasına matuf ted
birleri süratle almaya mecburdur. Genel Sekreter, Temyiz Komisyonunun çalışmasına faydalı 
olacak bütün tedbirleri almak ve Temyiz Komisyonu üyelerine Komite kararının, işbu paragrafın 
(b) fıkrasının (i) şıkkında zikredilen tebligatın, müsaitse Komitenin cevabının ve diğer bütün 
bu hususa mütaallik belgelerin kopyalarını vermekle de mükelleftir; 

v) Temyiz Komisyonu kendi içtüzüğünü tesbit eder. 
vi) Talepte bulunan Devlet ve Komite, Temyiz Komisyonu önünde bu komisyon tarafından 

bir karar alınmadan önce, beyanatta bulunmaya yetkilidirler. 
vii) Temyiz Komisyonu, Komite tarafından alınmış bulunan ambargo kararını idame, tadil 

veya iptal edebilir. Temyiz Komisyonunun kararı katı ve mecburi olup derhal Genel Sekretere 
bildirilmelidir; 

viii) Genel Sekreter, talepte bulunmuş olan devlete ve Komiteye Temyiz Komisyonunun ka
rarını bildirmelidir; 

ix Talepte bulunan devlet temyiz isteğini geri alırsa, Genel Sekreter, bu vaziyeti Temyiz Ko
misyonuna ve Komiteye tebliğ etmelidir. 

c) Ambargonun tatbiki : 
i) Bu paragrafın (a) fıkrası gereğince mecburi kılman ambargonun, temyiz talebi hususun

daki tebliğ işbu paragrafın (b) fıkrasının (i) şıkkında tesbit edilmiş şartlar dâhilinde vusul 
etmediği takdirde, Komitenin kararından 60 gün sonra tatbik edilmeye başlanması lâzımdır. Bu 
takdirde, temyiz talebinin geri alınmasından itibaren veya Temyiz Komisyonunun, ambargoyu 
kısmen veya tamamen teyideden bir karar almış olduğu tarihten itibaren 30 gün sonra ambargo 
yürürlüğe girmelidir. 

ii) îşbu paragrafın (e) fıkrasının (i) şıkkında kayıtlı hükümler gereğince ambargonun tat
bik edilmesi gerektiği taayyün eder etmez, Komite, uymakla mükellef bulundukları ambargo 
şartlarını bütün taraflara tebliğ etmeye mecburdur. 

4. Usule mütaallik teminat : 
a) işbu madde gereğince Komite tarafından alınmış olan kararlar, Komiteyi teşkil eden bü

tün üyelerin ekseriyetiyle alınmış olmalıdır. 
b) îşbu madde gereğince bir karar olmmadan önce, alâkalı devlet, temsilcisi vasıtasiyle Ko

mitenin önünde bir beyanda bulunmaya salâhiyettardır. 
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c) Şayet Komite, işbu madde gereğince alınmış olan bir kararı veya buna mütedair her hangi 

bir bilgiyi yayınlarsa, ilgili hükümetin görüşlerini de, bu hükümet talebettiği takdirde, yayınla
makla mükelleftir. Komitenin kararı ittifakla sağlanmamışsa, azınlığın fikri de açıklanmalıdır. 

Madde — 13. 

Evrensel tatbikat 

îşbu fasılda istihdaf edilen tedbirler, imkân nisbetinde Komite tarafından bu Protokole taraf 
olmıyan devletler ve 20 nci madde dolayısiyle Protokolün tatbik edilmediği ülkeler hakkında da 
ittihaz edilebilir. 

BEŞlNCÎ BÖLÜM 

Nihai hükümler 

Madde — 14. 

*-' '"' Tatbikata mütaallik tedbirler 

Taraflar, işbu Protokolün hükümlerini tamamen müessir kılmaya matuf teşriî, nizami veya idari 
her türlü tedbirleri almayi taahhüdederler. 

Madde — 15. 

Anlaşmazlıklar 

1. Taraflar, işbu Protokole mütaallik anlaşmazlıkları halletmek hususunda Milletlerarası Ada
let Divanının yetkili olduğunu sarahaten kabul ederler. 

2. İlgili Taraflar başka bir hal tarzı üzerinde mutabık kalmadıkları takdirde, işbu Protoko
lün tefsiri veya tatbikatı hususunda Taraflar arasında çıkacak her hangi bir ihtilâf, anlaşmazlık 
halinde bulunan Taraflardan birinin talebi üzerine, halledilmek üzere Milletlerarası Adalet Diva
nına tevdi edilecektir. 

_ Madde — 16. ". "'•]'• / % 

imza 

İngilizce, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri aynı derecede muteber olan işbu Pro
tokol, (Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi olan her devletin ve bu Teşkilât üyesi olmayıp da, Konsey 
tarafından verilen talimat uyarınca, bu Protokolün hazırlandığı konferansın çalışmalarına iştira
ke davet edilmiş olan her devletin ve Genel Sekreterin, Konseyin talebi üzerine, kendisine işbu 
Protokolün bir nüshasını göndermiş olacağı diğer her hangi bir devletin imzasına 31 Aralık 1953 
tarihine kadar açık tutulacaktır. 

Madde — 17. 

Tasdik 

İşbu Protokolün onaylanması lâzımdır. Onay belgeleri Genel Sekretere tevdi edilmelidir. 
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Madde — 18. 

Katılma 

îşbu Protokol, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyelerinden her birinin veya bu Teşkilât üyesi ol
mayıp 16 ncı maddede tasrih olunan her devletin veyahut Konseyin talebi üzerine Genel Sekrete
rin bu Protokolün bir nüs'hasmı göndermiş olacağı Teşkilât üyesi olmıyan diğer her hangi bir 
devletin katılmasına açık olacaktır. Katılma belgelerinin Genel Sekretere tevdii lâzımdır. 

Madde — 19. 

Geçici hükümler 

1. Taraflardan her biri, imza veya onay belgesinin tevdii anında bu mevzuda açık bir beyan
da bulunmuş olmak şartiyle, aşağıdaki hususlara geçici kaydiyle müsaade edebilir : 

a) Yarı tıbbi ihtiyaçlar (quasi - medical) için ülkelerinin her hangi biri üzerinde afyon kulla
nılmasına; 

b) Bu gibi ihtiyaçlar için şu hususların sağlanması şartı ile (*) afyon istihsal edilmesine, 
yukarda sözü geçen beyanda işaret olunan her hangi bir devlete veya ülkeye afyon ihracına veya 
buralardan afyon ithaline : . 

i) Afyon kullanılması, ithali veya ihracının, beyanın istihdaf ettiği ülkede 1 Ocak 19'51 tari
hînde teamülden olmuş olması ve bunlara bu tarihte müsaade edilmiş bulunması; 

ii) îşbu Protokole Taraf olmıyan bir devlete, hiçbir ihraca müsaade edilmemesi; 
iii) Tarafın yarı tıbbi ihtiyacı için afyon istimalini, istihsal, ithal ve ihracını, beyan sırasında 

kendisi tarafından tesbit edilmesi ve hiçbir şekilde işbu Protokolün yürürlüğe giriş tarihinden 
itibaren 15 yılı aşmaması gereken belirli bir süre içinde, menetmeyi taahhüdetmesi. 

2. îşbu maddenin 1 nci paragrafı gereğince bir beyanda bulunmuş olan her Âkıd, bahis ko
nusu paragrafın (b) fıkrasının (iii) şıkkında derpiş olunan süre içinde, her sene, 6 nci maddede 
sözü geçen âzami stoklardan maada, evvelki iki yıl esnasında yarı tıbbi ihtiyaçlar için istihlâk 
edilmiş olan miktarlara eşit stoklar elde bulundurmaya salâhiyettardır. 

3. Taraflardan her biri ayrıca geçici kaydı ile ve imzasını vaz'ettiği veyahut onay veya ka
tılma belgesini tevdi eylediği anda bu hususta açık bir beyanda bulunmuş olmak şartiyle, 30 Ey
lül 1953 te yetkili makamlar tarafından afyon kullanmaları hususunda tescil edilmiş olan asgari 21 
yaşındaki afyon müptelâlarının afyon kullanmalarına, ilgili Tarafın 1 Ocak 1950 tarihinde afyon 
kullanılmasına yetki vermiş bulunması kaydiyle, müsaade edebilir. 

4. îşbu maddede derpiş olunan geçici hükümleri tatbik eden Taraflardan her biri, aşağıdaki 
hususları yerine getirmelidir : 

a) 10 ncu madde gereğince Genel Sekretere göndermek mecburiyetinde olduğu yıllık raporda 
yarı tıbbi ihtiyaçlar ve içim afyonu istimal, istihsal, ihraç ve ithalinin men'ini gerçekleştirmek 
hususunda evvelki yıl zarfında kaydedilmiş olan gelişmelere dair bir özet bulundurmak. 

b) îşbu Protokolün 8 ve 9 ncu maddeleri hükümlerine göre tevdii gereken ve yarı tıbbi ihti
yaçları karşılamak için istimal, ithal, ihraç edilen veya elde bulundurulan afyon ile, içilmek için 
kullanılan veya elde bulundurulan afyona ait istatistik ve tahminleri ayrı ayrı vermek. 

(*)' Genel Sekreterliğin notu : Şu hususların sağlanması şartiyle kelimeleri (a) ve (b) fıkralarının 
her ikisine de şâmil bulunduğundan bu kelimelerin (i), (ii), (iii) lerdenevvelki satırın basma yazıl
ması yerinde olur. Bununla beraber, bu hatanın Protokolün imza edilmiş nüshasında yapılmış olması 
hasebiyle, Protokolün işbu baskısında da hiçbir tadilde bulunulmamıştır. 
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Madde — 23. 

Fesih ihbarı (Denonciation) 

1. işbu Protokolün yürürlüğe girişinden itibaren beş yıllık bir devrenin sonunda Taraflardan 
her biri, Genel Sekretere yazılı bir belge tevdi etmek suretiyle, bu Protokolü feshedebilir. 

2. işbu maddenin 1 nci paragrafında derpiş olunan fesih keyfiyeti, Genel Sekreter tarafından 
fesih belgesinin alındığı tarihi takip eden senenin Ocak ayının birinci günü yürürlüğe girer. 

Madde — 24. 

Hitam Bulma 

23 ncü madde uyarınca tebliğ edilen fesihler neticesinde, Akitler listesi, 21 nci maddede tesbit 
edilmiş olan bütün şartlara uygun olmaktan çıktığı takdirde, işbu Protokol yürürlükten kalkar. 

Madde — 25. 

thtirazi kayıtlar 

19 ncu maddenin müsaade ettiği beyanlarla ilgili olarak aynı maddede sarahaten derpiş olunan 
haller ve «ülkeye» tatbiki bakımından 20 nci maddenin müsaade ettiği ölçü dışında hiçbir Taraf 
işbu Protokolün her hangi bir hükmüne ihtirazi kayıtta bulunmak hakkına haiz değildir. 

Madde — 26. 

Genel Sekreterin tebliği 

Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi bütün devletlere ve 16 ve 18 nci madde
lerde derpiş olunan diğer devletlere şu hususları tebliğ eder : 

a) Afyona mütedair Birleşmiş Milletler Konferansının sonunda işbu Protokole vaz'olunan im
zalar ve 16, 17 ve 18 nci maddeler gereğince tevdi olunan tasdik ve katılma belgeleri; 

b) Milletlerarası sahada kendisini temsil eden devlet tarafından 20 nci madde gereğince, işbu 
Protokolün tatbik olunduğu «ülkeler» listesine sokulmuş olan her ülke; 

c) 21 nci madde gereğince işbu Protokolün yürürlüğe girdiği tarih; 
d) 19 ncu maddede derpiş edilen geçici hükümler bunların son buldukları ve yürürlükten kalk

tıkları tarihlere dair beyan ve tebliğler; 
•i e) 24 ncü madde uyarınca yapılan fesih ihbarları: 

f) işbu Protokolün tadiline dair, 22 nci madde uyarınca vâki talepler; 
g) işbu Protokolün 24 ncü maddesi gereğince yürürlükten kalktığı tarih. 
ingilizce, Çince, ispanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri aynı zamanda muteber olacak olan 

işbu Protokol, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, Genel Sekreterine tevdi edilecektir. Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri, anılan Protokolün tasdikli bir örneğini Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi bütün 
devletlere ve Protokolün 16 ve 18 nci maddelerinde derpiş edilen diğer bütün devletlere göndere
cektir. 

Yukardaki hükümleri tasdikan, usulü veçhile yetkili bulunan imza sahipleri kendi hükümetleri 
adına işbu Protoklü tek bir nüsha olarak imzalamışlardır. 

New York'da 23 Haziran 1953 te yapılmıştır. 
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