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•« < • * »« 

Yüz ondördüncü Birleşim 

12 . 7 . 1963 Cuma 

1. — Geçen tutanak löseti 
2. — Gele» kâğıtla* 
3. -r- Yoklama 468 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 468 
1. — C. Senatosu Çanakkale Üytsi Â$ 

Aksoy Ve 5 arkadaşının, 189 sayılı MillJ 
Savunma Bakanlığı iskân ifei^açları işin 
sftffiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanı
lan gayrimenkullerden lüzumu kabaıyan-
ların «damasına salâhiyet verilmesi hak
kındaki Kanuna 4 ek madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin geriverilme*ine ditr 
önergesi (2/28.5, 4/239) 468 

5. — Görüşülen işler 468 
1. — Bursa Milletvekili Ibralıi^ ök-

tem ve üç arkadaşının, Sendikalar Itenu-
nu tekJiö ile işçi ve I§ Veren Sendikaları 
kanunu tasarısı ve Cumhuriyet . Senato
sunca yapılan değişiklikler hakk^âa Mil
let Meclisi Geçici Komisyonu r a ^ r u (M. 
Meclisi 2/286, 1/382; C. Senatosu 1/216) 
(S. Sayisı : M. Meclisi 126*yaİ nci ek, 
O, '.Stenatosu 161) 468,469477 

İçindekiler 
Sayfa 

466 
467 

2. — Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt kanunu tasarısı ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında %sv..-; 
Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu "4 
(Millet Meclisi 1/273; C. Senatosu 1/217) 
(S. Sayısı M. Meclisi 132 ye 1 nci ek, C. 
Senatosu 162) 488:469,477:494 

3. — 1 sayılı Kanunun tatbikata hak
kında Meclis Hesaplarım inceleme Ko
misyonu raporu (5/25) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 347) 494:501 

4. — iktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
iştirakleri hakkında kanun tasarısı ve C. 
Sejfitosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve 
B^jrbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in, 
3460 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair ve 23 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Geçici Komisyon raporu (1/317, 2/198, 
2 / » ) ('S. Sayısı: 303) 501:510 

'#''»— Sorular ve /öevapları 520 
A — Yazık sorular ve cevapları 520 
1. — Çorum Milletvekili Faruk Küre-

li'nin, Çorum'da, 5 . 6 . 1963 Çarşamba 
günü yapılan Harb Komitesi toplantısının 



t Sayfa 
hangi kanun hükmüne göre yapıldığına 
dair soru önergesi ve içişleri Bakanı Hıfzı 
Oğuz Rekata'um yazılı cevabı (7/322) 520521 

2. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-

Sayfa 
doğdu'nun, Erzincan'da beher aileye veri
len kömür miktarına dair soru önergesi 
ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın yazılı 
cevabı (7/327) 5)21:522 

• o » 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu ve 4 arkadaşının, Subaylar Heyetine mah
sus 4273 sayılı Terfi Kanununa ek kanun tek
lifinin Hükümetçe hazırlanmakta olan subay 
terfi kanun tasarısı ile müzakere edilmek üzere 
tehirine dair Millî Savunma Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi okundu, kabul edildi. 

2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanu
nunun 2 nci maddesinin (B) bendinin bir hük
münün Anayasaya aykırı olması sebebiyle ipta
line dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezke
resi okunarak bilgiye sunuldu. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri 
ile, 

Devlet Yatırım Bankası kanun tasarılarının 
tümleri üzerindeki görüşmeler bitirildi. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri 
kanun tasarısının maddeleri üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

12 . 7 . 1963 Cuma günü saat 14 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Konya 

Vefa Tanır 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin
de yerüstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/653) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alman ücretlere darir sözlü soru öner
gesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/654) 

3. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan'm, Basın İlân Kurumuna alman memurla
rın ücretlerinin tesbitinde "hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair sözlü soru önergesi, Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/655) 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevleriy-
le ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair sözlü 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/656) 

Yazılı sorular 
1. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Erzurum Hasankale ve Mescitli'den geçmekte 
olan yolun Karayazı'ya ve oradan da Tutak'a 
bağlanmasının Karayolları programına alınıp 
alınmadığına dair yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/332) 

2. — Urfa Milletvekili Atalay Akan'm, na
kil vasıtalarının fabrika tonajlarına göre eşya 
taşımasına mâni olunup olunmadığına dair ya
zılı soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/333) 

466 



2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge

nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/499) (Karma Bütçe Komisyo
nuna) 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/500) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

3. _ 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/501) (Karma Bütçe Komis
yonuna) 

4. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı (1/502) (Karma 
Bütçe Komisyonuna) 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/503) (Karma Bütçe Komisyonuna) 

Raporlar 
6. — Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve 

3 arkadaşının, Sendikalar kanunu teklifi ile 
İşçi ve İş Veren Sendikaları kanunu tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Geçici Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/286, 1/382; C. Senatosu 
•1/216) 

7. — Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
kanunu tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/273; 
(O. Senatosu 1/217) 

| 8. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-
I lak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun be-
i lediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 

hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (Gündeme) (S. Sayısı : 341) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı üyesi Vey-
si Yardımcı ve 9 arkadaşının, 6785 sayılı İmar 
Kanununun 42 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve İmar ve İskân ve İçişleri 
komisyonları raporları ve Anayasa Komisyonu
nun mütalâası (2/276) (Gündeme) (S. Sayısı : 
342) 

10. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonları raporları (1/375) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 343) 

11. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka-

j nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonları raporları 
(1/419) (Gündeme) (S. Sayısı : 344) 

12. .—- 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/453) (Gündeme) (S. Sayısı : 345) 

13. — 1 sayılı Kanunun tatbikatı hakkında 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/25) (Gündeme) (S. Sayısı : 347) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
I 14. — Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ka-
I nunu tasarısı (M. JVleclisi 1/273, C. Senatosu 
j 1/217) (M. Meclisi'S. Sayısı : 132, C. Senatosu 
i S. Sayısı : 162) (Anayasa, Adalet ve Çalışma 

komisyonlarından seçilen fi şar üyeden kurulan 
| Geçici Komisyona) 



BÎRINOÎ OTURUM 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTîPLİSk : Vefa Tanır (Konya), Nevdat Şener (Attiaaya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

• BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır. 
Oturumu açıyorum. 

4. — BAŞtf Atflîfc DÎVAtftittN GENEL KUMLA SUNUŞLARI 

1. — C. Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Aksoy 
ve 5 arkadaşının, 189 Sayılı Mîllî Savununa Ba
kanlığı iskûn ihtiyaçları için sarfiyat icrdsi ve 
hu Bakanlıkça kullanılan gaytimenhullerden lü
zumu halfn,nywhlann satılmasına salâhiyet veril
mesi hakkındaki Kanuna 4 ek fliadde eklenmesine 
dair kanun teklifinin getiverilmesine dair öner
gesi (2/235, 4/239) 

ÖAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bir önerge 
var, okutacağım : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
189 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak

kındaki kanun teklifinin geriverilnıesini arz 
ederiz. 

Mardin 
C. Senatosu Üyesi 

Kenral Oral 
Çanakkale 

C. Senatosu Üyesi 
Âli Aksoy 

Blilgöl 
C. Seöâtostt Üyesi 

Sabri Töpçttöğİu 
Konya 

Milletvekili 
İhsan Kabadayı 

Sivas 
C. Senatosu Üyesi 

Hulusi Söylemezoğlu 

BAŞKAN — Geri' verilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve üç 
arkadaşının, Sendikalar kânunu teklifi ile i§çi 
ve iş veren sendikaları kanunu tasarısı ve Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi 2/286, 1/382; C. Senatosu 1/216) (S. Sa
yısı : M. Meclisi 126 ya 1 nci ek, C. Senatosu 
161) (1) 

2. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
kanunu tasarısı ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi 1/273; C. Senato-

(1)126 ya 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır, 

su 1/217) (S. Sayısı: M. Meclisi 132 ye 1 nti ek, 
C. Senatosu 162) (2) 

BAŞKAN 
yorum. 

Bir diğer önerge vardır, okutu-

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunca Sendikalar kanun 

teklif ve tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni üzerinde yapılan tâdiller ile Cumhu
riyet Senatosunca Toplu Sözleşme, Grev ve Lo
kavt kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni üzerinde yapılan değişikliklere da
ir Geçici Komisyon raporu bugün millet vekille -

(2) 132 ye 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 

— 468 — 



M. Meclisi B : 114 
rine dağıtılmış olup levhaya asılan gelen kâ- ı 
ğıtlar listesinde de yer almıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile gir
mesinden önce kanunlaşması gereken bu iki me-
tjn. üzerinde Anayasanın 92 ci maddesi uyarın
ca iki Meclis üyelerinden bir Karma Komisyon 
kurulması da büyük bir ihtimalle gerekli olaca
ğından, bu metinlerin kanunlaşabilmeşi için za- j 
ruri işlemlerin zamanında tamamlanabilmesi ( 

maksadiyle, bu iki raporun yukarıdaki sıra dai- j 
resinde gündeme alınmasını ve görüşülmekte 
ola» işler dâhil, diğer bütün işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Çalışma- Bakanı Geçici Komisyon Sözcüsü 
Ankara İstanbul 

Bülent Ecevit Coşkun Kırca 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunuyo
ruz. önerge hakkında söz istiyen var mı? Yok. j 
Olmadığına göre, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kşbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- , 
mistir. 

Gündemde mevcut diğer işlere takdimen , 
Grev, Lokavt ve Sendikalar Kanununun C. Se
natosunca değiştirilen maddeleri görüşülecek- j 
tir. j 

Raporun okunmasını sayın arkadaşlar ister
ler mi? (Lüzum yok, sesleri.) 

Yalnız, bu önergede takdimen görüşülmesi 
istenmekte, fakat dün dağıtıldığı için henüz ara
dan 48 saat geçmemiş bulunmaktadır. Usulen bu 
yönden Meclislerce bir karar alınmadıkça bunun 
görüşülmesi mümkün değildir. Bu konu ile ilgi
li bir önerge de yok. Ancak bir önerge verilir
se mümkün olabilir. Lütfen önergenizi veriniz. 

Efendim, önergeye şimdi 48 saat geçmeden 
görüşülme talebi de eklenmiştir, önergeyi bu 
şekli ile tekrar 'okutuyorum. Ayrıca, 48 saat 
geçmeden görüşülmesine karar verilmesi Heyeti 
Umumiyenin kararma bağlıdır. 
fam 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cıınılıuriyet Senatosunca Sendikalar Kanunu 

teklifi ve tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni üzerinde yapılan tadiller ile Cumhu
riyet Senatosunca, Toplu Sözleşme, Grev ve Lo
kavt kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni üzerinde yapılan değişikliklere dair 
Geçici IComisyon raporu bugün milletvekillerine. 
dağıtılmış olup levhaya asılan gelen kâğıtlar lis
tesinde de yer almıştır. 

12 . 7 .1963 O : İ 
Türkiye Büyük M-ülct Meclisinin tatile gir

mesinden önce kanunlaşması gereken bu iki metin 
üzerinde Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca 
iki Meclis üyelerinden bir Karma, Komisyon ku
rulması da büyük bir ihtimalle gerekli olacağın
dan, bu metinlerin kanunlaşabilmeşi için zaruri 
işlemlerin zamanında tamamlanabilmesi maksa
diyle, bu iki raporun yukardaki sıra dairesinde, 
dağıtılmasından 48 saat geçmemiş olmakla bera
ber, gündeme alınmasını ve görüşülmekte olan 
işler dâhil, diğer bütün işlere takdimen öncelik
le görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon 
Çalışma Bakanı Sözcüsü 

Ankara İstanbul 
Bülent Ecevit Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Gündemde mevcut bütün mad
delerden evvel görüşülmesi talebini biraz önce 
Yüce Heyetiniz kabul etmiş bulunmakta idi. Şim
di, bu konuda, 48 saat evvel sayın üyelere rapor
lar dağıtılmadığından, İçtüzükte mevcut 48 saat
lik müddet geçmeden görüşülmesi talebi de ya
pılmıştır. Bu talebi oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler... Etnüyenler.. Kabul edilmiştir. 

Her iki tasarı 48 saat geçme müddetine tabi 
olmaksızın bugün görüşülecektir. 

1. — Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve üç 
arkadaşının, Sendikalar kanunu teklifi ile işçi ve-
İş Veren Sendikaları kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Geçici Komisyonu raporu. {M. Mec
lisi 2/286, 1/382; C. Senatosu 1/216) (S. Sayısı 
M. Meclisi : 126 ya 1 nci ek, C. Senatosu : 161) 

BAŞKAN — Bu hususta öncelik teklifi var?. 
öncelikle görüşülmesi talebini Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon tarafından verilmiş bir düzeltme 
talebi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
1. Sendikalar Kanunu üzerinde Cumhuriyet 

Senatosunca yapılım değişikliklerle dair Geçici 
Komisyon raporunun 3 ncü sayfasının 7 nci satı
rındaki «dâhil» kelimesi «ehil» olarak düzeltile
cektir. 

2. Cumhuriyet Senatosunun 21 nci maddesi
nin 2 nci satırındaki «siyasi» kelimesi «üyesi» 
olacaktır. 



M. Meclisi B : 114 
:.î. Cumhuriyet Senatosunun 22 nci maddesi

nin 4 neü bendinin 2 nci satırındaki «olacaklar» 
kelimesi «alacaklar» olarak düzeltilecekti'-. 

4. Cumhuriyet Senatosunun 23 neü maddesi
nin 4 neü bendinin ilk satırındaki «sendikala
rın» kelimesi «sendikalarının» olacaktır. 

f>. Millet Meclisi metninin başlığı «Sendi
kalar Kanunu» olacaktır. 

Arz olunur. 
Geçici Komisyon 

Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... tftm iyeni er... Kabul edilmiştir. 
önergede bahis konusu olan hususlar düzeltile
cektir. 

Sayın arkadaşlarım, biraz evvel raporun tü-
ım ünün okunmasına lüzum olmadığını söyledi
niz: Yalnız, bu inceleme yapılırken rap.orda.ki, 
bâzı hususların üyelerce evvelden bilinmesi lâ
zımdır. ıBu yönden elimizde bulunan basm,aya«;ı-
iarm 28 ve 40 nci sayfalarında, «Geçici Komis
yonun Genel .'Kuruta tavsiyeleri» başlıklı sayfa
da maddeleri okutacağım. O maddelerin Milet 
Meclisince dalha önce kabul edilmiş şekli metin
lerde yazılıdır. Lütfen, üyelerin, o maddeleri 
elimizdeki metinden takibetmek suretiyle, oy
larını kullanmalarını rica edeceğim. Şimdi, «Ge
çici Komisyonun Genel Kurula tavsiyeleri», 
nıatlabı altında 1 nci maddeyi okutacağım. 

Evvcîâ, maddelere geçilmesi hususunu öy-
larnıza sunacağım. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ' 
kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okuyoruz... 
COŞKUN KIRCA (istanbul) --- Madde bir-' 

den evvel başlık var. ! 

BAŞKAN — Biraz önce kabul ettiğiniz dü- I 
zeltiş önergesine göre. başlık, (Sendikalar karnı- i 
nu tasarısı) olmuştur. ' 

Başlık üzerinde söz istiyen?.. Yok. Başlığı j 
oyumuza sunuyorum. (Kabul edenler... Etmiyen- ı 
ler... Başlık bu şekilde kabul edilmiştir. Kanma 
Komisyona 'gidecektir. 

Birinci .maddeyi Cumhuriyet Senatosu değiş
tirmiş, Geçici Komisyonumuz da bu değişikliği 
benimsemiştir. 

Maddeyi okuyoruaS; | 

12.7.1963 0 : 1 
Sendikalar Kanunu 

İşçi ve iş veren meslekî teşekkülleri 
MADDE 1. — 1. Sendika, birlik federas

yon ve konfederasyonlar, bu kanuna, göre iışçi 
sayılanların ve iş verenlerin, müşterek iktisa
di, sosyal ve kültürel menfaatlerini korumak 
\re geliştirmek için kurdukları meslekî teşek
küllerdir. 

2.- Yııkardaki bencide zikredilen meslekî 
teşekküllerin kurulması serbest ve ihtiyaridir. 

• >. Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeli
ğinde, teşekküldeki görevlere seçilmekte veya 
görevlerde kullanılmakta ve teşekkül hizmetle
rinden istifadede cins, aile, ırk, renk, dil, din, 
mezhep, inanç, siyasi kanaat ve siyasi parti 
farkı gözetilemez. 

BAŞKAN7 — Birinci maddeyi okutmuş bu
lunmaktayız. Geçici Komisyon tarafından Cum
huriyet Senatosunun metninin kabulü tavsiyesi
ni oyunuza, sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 1 nci madde Cumhu
riyet Senatosu .metni olarak değiştirilmiş ve ka

bul edilmiştir. 
2 nei maddeye geçiyoruz. 
Geçici Komisyon C. Senatosunca yap ilan de

ğişikliği benimsem emiştir. 
2 nci madde üzerinde söz istiyen var mı ? Ol

madığına göre Geçici Komisyonun tavsiyesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
le r... Kabul edilmiştir. 

Karma 'Komisyona gidecektir. 

BAŞKAN" — :> neü maddeye geçiyoruz. 
Geçici Komisyon C. Senatosunca yapılan de-

ğ işikl i ği ben i m sememiştir. 
Üçüncü madde üzerinde söz istiyen var mı? 

Yok. Cumhuriyet Senatosu metninin reddini is
tiyen Geçici. Komisyon tavsiyesini oıyunuıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Ivabul edilmiştir. 

Kanma. ıKomisyona ıgidecektir. 
4 neü maddeye geçiyoruz. 
Geçici Komisyon O. Senatosunca yapılan "de

ğişikliği benim seme mistir. 
Dördüncü madde üzerinde söz istiyen var 

mı? Yok. Olmadığına göre dördüncü madde 
Geçici Komisyonun Cumhuriyet Senatosu met
ninin reddi tavsiyesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Karma Komisyona .gidecektir. 
5 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 

C. Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiş
tir. C. .Senatosunun 5 nci maddesini okuyoruz. 

Üyeliğin kazanılması 
MADDE 5. — 1. Bu kanuna ,göre kurulan 

meslekî teşekküllere -üye olmak ihtiyaridir. Üye 
olmak yazılı müracaata bağlıdır. 

2. İşçi sendikalarına üye olmak için bu ka
nuna, göre işiçi sıfatını taşıyan kimsenin onaltı 
yaışmı doldurtması gerekir; onaltı yaşından kü
çük olanlar, kanuni temsilcilerinin yazılı mu-
vafakatiyle üye olabilirler. Ancak, onaltı ya
şından küçük| olanlar, sendika genel kurulunda 
oy kullanamazlar. 

BAIŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yen<?.. Yok. Olmadığına göre 5 nci maddede 
mündemiç Geçici Komisyon tarafından kabulü 
tavsiye edilen Cumhuriyet Senatosu metnini 
oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
O. Senatosunca yapılan değişikliği benimsemiş
tir. 

ı,6 nci maddenin Chımhuriyet Senatosu tara
flardan değiştirilmiş şeklini okutuyorum. 

Üyelikten ayrılma 
ÛVEAIDDE 6. — 1. Her üye, istediği ızaman, 

üyesi bulunduğu meslekî teşekkülden çekilebi
lir. (Çelikme yazı ile olur. 

2. (Bir teşekkülden çekilen üıyenin aidattım 
üç aydan fazla ödemeye devam edeceğine dair 
teşekkül tüzüğüne hüküm konamaz. 

İşini eski iş yerinin, bulunduğu belediye ve
ya klöy smaırları dışında, başka bir yere nakle
den veya eski işinin dâhil olduğu iş kolunu 
veyahut onunla ilgili iş koli arının dışında baş
ka bir iş koluna aktaran yahut kendisine ihti
yarlık veya daimî maluliyet aylığı bağlanan 
üye için bu bend hükmü tatbik olunmaz. 

3. İşçi veya iş veren teşekkülü üyeliği vas
fı kalkan şahıs aidat ödemiş veya topyekûn 
ödemede bulunmuş olduğu her nevi yardımlaş
ma veya ihtiyarlık sendikalarındaki üyelik hak
kını, o sandığa yapmış olduğu ödemeler nisbe-
tinde muhafaza eder. 

Bu haıktıan istifade edilebilmesi için yapıl
ması lüzumlu ödemelerin yekûnu teşekkül tü-
aükferinee tesbıit edilir. Ancak, bu miktar beş 
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yüz liradan fazla olamaz. Teşekkül tüzükleri, 
bu hakkın kullanılması için gerekli yazılı ta
lebin, üyelikten .çekilme tarihinden itibaren ne 
kadar müddet içinde yapılması gerektiğini de 
tesbit eder. Bu müddet •onbeş günden, az ve iki 
aydan faızla olamaz. 

BAŞKAN — 6 nci .madde üzerinde söz isti
yen? Yok. Olmadığına ıgöre, altıncı madde hak
kında Geçici Komisyon tarafından Cumhuriyet 
Senatosu metninim kabulünü istiyen tavsiyeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... '6 neı madde tavsiye olunan şekliyle kabul 
edilmiştir. 

7 nci madde; Cumhuriyet iSenatosunca Mil
let (Meclisi maddesi aynen kabul edildiğinden, 
kesinleşmiştir. 

8 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Ko
misyon, C. Senatosunca yapılan değişik
liği benimsememiştir. 8 nci madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. Olmadığına 'göre Cumhuriyet Se
natosu metninin reddini tavsiye eden Geçici 
Komisyonun tavsiyesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karma Komisyona gidecektir. 
9 ncu maddeye geçiyoruz. Geçici Ko

misyon C. Senatosunca yapılan değişik
liği benimsememiştir. 9 ncu madde üzerinde söz 
istiyen ? Yok. Olmadığına ıgöre Geçici Komisyon 
tarafından Cumhuriyet (Senatosunun metninin 
reddi tavsiyesi hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Karma Komisyona gidecektir. 
10 ncu madde, Cumhuriyet Senatosunca 

Millet Meclisi metni aynen kabul edildiğinden, 
kesinleşmiştir. 

"11 nci maddeye 'geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği be
nimsemiştir. Maddenin Cumhuriyet Senatosun
ca değiştirilmiş şeklini okutuyorum. 

Kuruculuk; idarecilik 
MADDE 11. — 1. fSendika kurmak ve iş

bu kanuna ıgöre kurulan meslekî teşekküllerin 
. yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında ve 
bu teşekküllerin idaresi, (temsili ve denetlenme
si ile ilgili sair işlerde 'görev alabilmek için, 
sendika üyeliğinde kanunen aranan şartlardan 
başka, reşidolmak, medeni hakları kullanmaya 
ehil olmak, kamu hizmeti erinden ımahrum edil
miş olmamak, Türkçe okur - yazar olmak ve 
'Türk vatandaşı olmak şarttır. 
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2. Türkiye'de birlik, federasyon ve konfe

derasyonları kuran veya bunlara katılan mes
lekî teşekküllerin Türk teşekkülleri olması 
şarttır. 

İBAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı?.. Yok. Okutulmuş olan 11 nci 
maddede mündemiç, Geçici Komisyonun Cum
huriyet 'Senatosu metninin kabulünün tavsiyesi 
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 11 nci madde bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

12 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
'Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği 
'benimsemiştir. 12 nci maddenin Cumhuriyet Se
natosu tarafından değiştirilmiş şeklini okuyo
ruz. 

Kuruluş 
MADDE 12. — 1. ıBu kanuna göre kuru

lan meslekî teşekküllerin kurucuları, ilk genel 
kurul toplantısına kadar sevk ve idare ile gö
revli kimselerin ad ve soyadlarını, meslek ve 
sanatlarını, ikametgâhlarını belirtmek suretiy
le meslekî teşekkülün tüzüğünü mahallin en 
büyük mülki âmirine makbuz karşılığında tev
di etmeye mecburdurlar. 

•Tevdi ile birlikte, teşekkül tüzel kişilik ka
zanır. 

2. Teşekkül tüzel kişilik kazanır kazan
maz, kurucular, teşekkülün tüzüğünü ve teşek
külü genel kurul toplantısına kadar sevk ve 
idare ile görevli kimselerin ad ve soyadlarını, 
meslek ve sanatlarını ve ikametgâhlarını o ma
halde yayınlanan bir gazetede; o mahalde ga
zete yayınlanmıyorsa, en yakın yerde yayınlanan 
bir gazetede ilân ederler, 'kurucular gazetede ilânı, 
sadece teşekkülün adına ve merkezine inhisar et
tirebilirler; bu takdirde, bu bendde zikri ge
çen vesikaların birer örneği, mahallin en bü
yük mülki amirliğinin ve bölge çalışma müdür
lüğünün ilân tabelâsına bir ay süre ile asılır ve 
basılmış nüshaları, masrafı karşılığında, ilgili
lere tevdi edilir. Bu tevzi resme tabi değildir.^ 

3. 'Bölge çalışma müdürlükleri, işçi ve iş 
veren teşekkülleri için, Çalışma Bakanlığınca 
tesbit edilecek esaslar dairesinde birer sicil tu
tarlar. Bu sicillrin birer örneği Çalışma Bakan
lığına gönderilir. 

4. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek
küller, tüzel kişilik kazanmalarından başlıya-
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rak bir yıl içinde ilk genel kural toplantşsmı 
yapmak zorundadırlar. 

5. Genel kurul tarafından seçilen yönetim 
kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin ve denet
çilerin ad ve soyadlarının, meslek ve sanatla
rının, ikametgâhlarının ve tüzük değişiklikle
rinin ve tüzüğe göre şubelerin açılmasının res
mî makamlara bildirilmesinde ve ilânında da 
bu madde hükümleri uygulanır. 

6. Birlik, federasyon ve konfederasyonlara 
katılma ve teşekküllerden çekilme kararları da, 
bu maddenin 1, 2, ve 3 neü bendleri hükümle
rine tabidir. 

BAŞIKAN — 12 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Olmadığına göre okutmuş bulun
duğumuz ve Geçici Komisyon tarafından Cum
huriyet ISenatosunun metninin kabulünü muta-
zammın tavsiyeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... IKabul etmiyenler... 12 nci madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeye geciyoraz. Geçici Komisyon 
C. Senatosunca yapılan değişikliği benimseme-
miştir. 

'1.3 ncü madde üzerinde söz istiyen?.. Olmadı
ğına göre Cumhuriyet Senatosunun kabul et
miş olduğu metnin reddini istiyen Geçici Ko
misyonun tavsiyesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Karma Komisyona gidecektir. 

14 'ncü madde üzerinde söz istiyen?.. Olma
dığına göre Geçici Komisyon tarafından Cum
huriyet Senatosu metninin reddini istiyen tav
siyeyi oyunuza sunuyorum. (Kabul edenler... Et
miyenler... (Kabul edilmiştir. Karma Komisyona 
gidecektir, 

15 nci madde Cumhuriyet ISenatosunca, Mil
let Meclisi metni aynen kabul edildiğinden ke
sinleşmiştir. 

16 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet ıSenatosunca yapılan değişikliği be
nimsemiştir. 

Cumhuriyet ISenatosunca değiştirilen şekliy
le 16 'nci maddeyi okutuyorum : 

Yasak siyasi faaliyetler 
MADDE 16. — Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküller •: 
Siyasi partilerden veya onlara bağlı teşek

küllerden her hangi bir suretle maddi yardım 
kabul edemez ve onlara maddi yardımda buîu-
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namaz ve onların teşkilâtı içerisinde yer ala
mazlar; bir siyasi partinin adı altında meslekî 
teşekkül kurulamaz. 

©ÂŞKAN — 16 nci madde üzerinde «öz is
tiyen var mı .. Yok. Geçici Komisyon tarafın
dan Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü 
mütazammın tavsiyesini' oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.... 16 nci madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

17 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılan deği-
sikliği benimsemiştir. 

17 nei madde üzerinde söz istiyen var mı i . 
Yok. 'Söz istiyen olmadığına göre Geçici Komis
yon tarafından Cumhuriyet Senatosunun met
ninin reddini istiyen tavsiyeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 17 nci 
maddenin reddi tavsiyesi kabul edilmiştir. Kar
ma Komisyona (gidecektir. 

18 inci madde üzerinde Cumhuriyet. Senato
sunca yapılan değişikliği Geçici Komisyon be
nimsemiştir, maddeyi okutuyorum. 

Fesih veya infisah halinde malların devri 
,MADDE 18. — Feshedilen veya infisah eden 

sendika, birlik, federasyon ve konfederasyon 
bir iş veren teşekkülü ise malları, bu kanun ve
ya «air kanunlar gereğince kurulmuş başka bir 
iş verem teşekkülüne; bir işçi teşekkülü ise, bu 
kantıma >göre kurulmuş diğer bir işçi teşekkü
lüne devredilir. 

Malların, 'bunlardan gayrı gerçek veya tü-
gfei her hangi bir ışa'hsa veya teşekküle veya mü
esseseye devri veyahut feshedilen teşekkülün 
iâyeteri arasında paylaşılması yasaktır. 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz is--
tiyen var mı? Yok. Geçici Komisyon tarafından 
'Cumhuriyet Senatosu metninin kabulü tavsiye
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 18 nci maddıe bu şekliyle ka
bul edilmiştir. 

19 TICU madde, C. .Senatosunca Millet Mec
lisi metaıi aynen kabul edildiğinden, kesinleş
miştir. 

,20 fici madde üzerinde C. (Senatosunun ya;p- • 
tığı değişikliği benimsememiştir. 1 

(Madde üzerinde söz istiyen var mı .. Yok. ; 

<@«gki Komisyon tarafından 'Cumhuriyet Sena
tosu metninin reddini jstiyen tavsiyeyi oyunuza 
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«unuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Karma Komisyona gidecektir. 
MADDE 21. — Üzerinde C. Senatosunun 

yaptığı değişiklik Geçici Komisyon tarafından 
benimsenmemiştir. 

21 nci madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
Olmadığına göre Geçici Komisyon tarafından 
Cumhuriyet. Senatosu metninin reddi tavsiye
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Karma Komis
yona gidecektir. 

Madde 22 üzeninde C. Senatosunca yapılattı 
değişikliği Geçici Komisyon benimsemiştir. 22 
nci maddeyi Cumhuriyet 'Senatosunca değişti
rilen şekliyle okutuyorum. 

Mamelek ve gelirler 
MADDE 22. — 1. Bu kanuna göre kuru

lan meslekî teşekküllerin gelirleri : 
a) Üyelerinden jalacakları taidat; 
b) Kanuna • göre yapabilecekleri faali

yetler ile eğlence, müsamere ve konser gibi faa
liyetlerden sağlanacak gelirler; 

c) Bağışlar; 
d) Mameleklerinin gelirlerinden ibarettir. 
2. Genel ve katma bütçeli idarelerle ma

hallî idareler ve bunlara bağlı sabit döner 
sermayeli müesseseler, sermayesinin tamamı 
Devlet tarafından verilmek suretiyle kujru-
lan iktisadi teşekkül ve müesseselerde serma
yelerinde Devletin iştiraki bulunan bankalar, 
kamu kurumu niteliğindeki meslekî te
şekküller dâhil olmak üzere özel kanunlarla 
kurulan bankalar ve teşekküller, bu bendde 
zikredilen idare, teşekkül ve bankalar tara
fından ödenmiş sermayesinin en az yarısına 
katılmak suretiyle kurulan teşekküllerle bun
ların aynı nisbette katılması ile kurulan 
müesseseler, işbu kanuna göre kurulan mes
lekî teşeküllerle h'eır hangi bir şekilde malî 
yardım ve teberruda bulunamazlar. 

8 Ağustos 1961 tarihli ve 344 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesi hükmü saklıdır . 

3. Bu kanuna göre kurulan meslekî te-
şeküller, üyesi bulunduklaırı milletlerarası te-
şekülLerden ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi 
bulunduğu milletlerarası teşekküllerden gayrı 
dış kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin 
alınmadıkça yardım kabul edemezler. 

— 478 — 



M. Meclisi B : 114 
4. Bu teşekküllerin eğitim, kütüphane ve 

spor tesisleri ile meslekî öğrenimleri ve top
lantıları için lüzumlu menkul ve gayrimenkul 
malları, bu mallarla i İlgili alacaklar hariç, hac
zedilemez; bu mallar vergiye tabi tutulamaz. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz 
isti yen? Yok. 22 ııei madde de Geçici Komis
yon tarafından Cumhuriyet Senatosunun met
ninin kabulü tavsiye edilmektedir. Tavsiyeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kaibul edilmiştir. 

22 nci madde olaırak Cumhuriyet Senatosu
nun metni kabul edilmiştir. 

23 neü madde, Geçici Komisyon, Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişikliği benim
semiştir, okutuyoruz. 

Aidat 
MADDİ] 23. — 1. Bu kanuna göre kum

lan meslekî teşekküller, üyelerince ödenecek 
"aidat miktarın], Cemiyetler Kanunundaki ka
yıtlara bağlı kalmaksızın tesbiit edebilirler. 

2.' Aidatın tesbiti, azaltılması veya ço
ğaltılması genel kurul kararı ile olur. 

3. Belli bir iş yerinde çalışan işçilerin 
en az dörtte birinin belli bir sendikaya ve
ya, bir aırada hareket eden muhtelif sendi
kalara mensubolması halinde, bu işçileri tem
sil ettiğini tevsik eden sendika veya sendi
kaların yazılı müraacatı ve aidaitı kesilecek 
sendika üyesi işçilerin listesini vermesi üze
rine, iş veren, üyelik aidatını ve Toplu îş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince 
o sendikaya veya onun mensubu olduğu fe
derasyona ödemesi gerekli dayanışına •aida
tını, işçilere yapacağı ücıret tediyatından 
kesmeye ve hangi işçilerin üyelik veya da
yanışma aidatımı kestiğini bir. liste halinde 
ilgili sendikaya bildirmeye mecburdur. Bu 
hükme göre üyelik veya. dayanışma aidatını 
kesmiyen iş veren, ilgili sendika veya 'sen
dikalara. -karşı, kesmediği aidat tutarmca so
rumludur. 

Sendika, bu hizmeti karşılığında iş verenin 
masraflarını, iş verenin talebi üzerine, öde
meye mecburdur. 

4. İs verene başvuran işçi .sendikası veya 
sendikaların 3 neü bendde gösterilen vasıfta 
olup olmadıkları konusunda iş verenle sen
dika veya sendikalar arasında anlaşmazlık 
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çıkması takdirinde, iş verenin veyahut sen
dika veya sendikaların yazılı müraacati üze
rine, anlaşmazlık, müracaat tarihinden itiba
ren üç iş günü içinde bölge çalışma müdür
lüğünce çözülür. Bölge çalışma müdürlüğü
nün bu konudaki kararlaırına karşı ilgililer, 
kendilerine yapılacak yazılı bildiri tarihin
den başlıyarak üç iş günü içinde iş dâvala
rına bakmakla görevli mahallî mahkemeye 
itiraz edebilirler. Bu itiraz, üç iş günü içinde 
kesin, olarak karaıra bağlanır. 

BAŞKAN --- Madde üzerinde söz iıstiyen? 
Yok. 23 neü madde hakkında Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tav
siye etmektedir. Tavsiyeyi Yüce Heyetin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen'ler... 
Kabul edilmiş ve 23 neü madde olarak Cumhu
riyet Senatosu metni kabul edilmiştir. 

Madde 24. — C. Senatosunca Millet Mec
lisi metni aynen kabul edildiğinden kesinleş
miştir. 

25 nci madde üzerimle C. Senato
sunca yapılan değişiklik Geçici Komisyon ta
rafından benimsenmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum. 

Genel kurul ve şube kongreleri 
MADDE 26. — 1. Bu kanuna göre kuru-

kvn meslekî teşekküller genel kurullarının ve 
şube kongrelerinin en geç iki yılda bir toplan
ması; 

2-. Genel kurullarda, ve şube kongrelerin
de, başkanlık divanı ve komisyon seçimleri 
hariç, bütün seçimlerin gizli oyla yapılması; 

3. İki genel kurul toplantısı ve şube kong
resi arasındaki devreye ait hesap ıraporu ile 
denetçi raporunun ve gelecek devreye ait 
bütçe .teklifinin genel kurul ve şube kongresi 
üyelerine toplantıdan önce dağıtılması ; 

Mecburidir. 
BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde söz 

ist iyen? Yok. Maddeyi okutmuş bulunuyo
ruz. Geçici Komisyon tarafından Cumhuriyet 
Senatosu metninin esas tutulması ve kabul 
edilmesi tavsiye edilmektedir. Tavsiyeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
25 nci madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

'Madde 26, 27 ve 28; Cumhuriyet Senatosu 
Millet. Meclisi metnini aynen kabul etmiş 
olduğundan kesinleşmiştir. 
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29 nen maddeye geçiyoruz. Geçici Komis

yon (C. Senatosunca yapılan değişikliği be
nimsenmiştir. 

29 ncu maddeyi okuyoruz. 

Bilanço ve çalışma raporu 
MADDE 29. — Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküller her hesap veya bütçe dev
resine ait bilanço ve hesaplaıını ve çalışma 
raporlarını aidolduğu devreyi talkibeden üç 
ay içinde Çalışma Bakanlığjina 'gönderirlbr* 
Bu bilanço ve hesaplar meyanmda teşekkü
lün o devre içindeki : 

1. Gelirleri ve gelir membalari; 
2. Giderleri ve sarf yerleri; 
3. Başkana ve idarecilere verilen ücret

lerle memur ve müstahdemlere ödenen meb
lâğlar ; 

4. Para mevcudu, 
5. Demirbaş mevcudu; 
6. Gayrimenkul mevcudu; 
7. Çalışma Bakanlığınca teşekkülün malî 

durumu ile ilıgili olarak istenecek sair bilgiler 
bulunur. 

ıBAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Geçici Komisyon Oumhurijyet Se
natosu metninin kabulünü tavsiye etmekte
dir. Tavsiyejyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
öumlhuriyet Senatosu metni ,29 ncu madde ola
rak alınmıştır. 

»Madde 30 a geçiyoruz 
Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca 

ya/pılan değişikliği benimsemiştir. Okuyoruz. 
Faaliyetten, men; kapatma; yönetim kuruluna 

işten el çektirme ve seçimlerin iptali 
MADDE 30. — 1. Bu kanuna göıre kuru

lan bir meslekî teşekkülün tüzüğü kanuna ay
kırı ise, iş dâvalarına bakmakla görevli ma
hallî mahkeme : 

a) Bu teşekkülün faaliyetten menini; ve
ya; 

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

e) (b) fıkrasının uygulanması takdirin
de, verilmiş olan mehil sonunda, tüzük, 
mahkeme kararına uyularak değiştirilmemişse, 
teşekkülün mahkemece faaliyetten manine ka- I 
rar verilir. I 
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d) Meslekî teşekkül, tüzüğünü mahkeme 

kararına uyarak değiştirdiğini 12 nci mad
deye göre yetkili makama bildirir bildirmez, 
faaliyetine tekrar başlıyabilir. 

2. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî 
teşekkül, 16 ncı madde ve 1 nci maddenin 3 
ncü bendi hükümlerini ihlâl ettiği takdirde, 
jş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mah
keme ka-rariyle üç aydan altı aya kadar faa
liyetten menedilir. 

3. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî 
teşekkül, 22 nci maddenin 3 ncü bendinde 
yazılı yasağa aykırı hareket ettiği takdirde, 
iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mah
keme karariyle üç aydan altı aya kadar faa
liyetten menedilir. 

4. Türkiye Cumihıuriyeti Anayasasının 1 
ve 2 nci maddeleri ile 8 ncü maddesinin 1 nci 
fıkrası ve 4 ncü maddesi, 19 ncu maddesinin 
5 nci fıkrası ve 57 nci maddesinin 1 nci fıkra
sında yer alan ilkelere aykırı amaçlar güden 
veya faaliyette bulunan meslekî teşekkül, iş 
dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahkeme 
kararı ile kapatılır. 

5. Yargılamanın her safhasında, hüküm
den önce dahi, işbu kanuna göre kapatma
yı veya faaliyetten meni gerektiren fiilin 
işlendiğine dair kuvvetli emaraler bulunmak 
şartiyle, bu gibi teşekküller. Cumhuriyet 
Savcısının talebi üzerine, mahkeme karariyle 
faaliyetten menedilebilir. 

6. Faaliyetten menedilen teşekkülün mal
larının idaresi ve menfaatlerinin korunmaısr 
Medeni Kanun hükümleri gereğince tâyin 
olunacak bir veya üç kayyım tarafından ifa 
edilir. 

Kapatma halinde fesih hükümleri uygula
nır. 

7. Bu maddede zikri geçen haller dışın
da, bu kanuna göre kurulmuş meslekî te
şekküller faaliyetten m en edilemez ve kapatıla
maz. 

8. 12 nci maddenin 4 ncü bendi hükmü 
ile 25 nci maddenin l nci bendi hükmüne 
aykırı hareket eden meslekî teşekkülün yö
netim koruluna, meslekî teşekkül mensup
larından birinin başvurması üzerine, iş dâ
valarına, bakmakla görevli mahallî -mahkeme 
karariyle işten el çektirilir; bu takdirde, gÖ-
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revli mahkeme, teşekkülün genel 'kurulunu 
kanun ve tüzük hükümleri gereğince en kısa 
zamanda toplamak Ve yeni yönetim kurulu 
seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle gö
revli olmak üzere, Medeni Kanun hüküm
leri gereğince bir veya üç kayyım tâyin eder. 

9. 25 noi maddenin 2 nci bendi hükmüne 
aykırı olarak seçim yapılması halinde, mes
lekî teşekkül mensuplaırıaıdan birinin baş
vurması üzerine i§ dâvalarına bakmakla gö
revli mahallî mahkeme, bu, seçimleri iptal 
eder. 

iptal edilen seçim başkanlık seçimi ise, 
yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından, 
yenisi seçilinceye kadar geçecek süre için 
bir geçici başkan seçer. 

iptal edilen seçim yönetim kurulu seçimi 
ise, 8 nci bent hükmii uygulanıır. 

iptal edilen seçim denetçi seçimi ise, mah
keme, yenileri seçilinceye kadar den'etçilik 
yapmak üzere yeter sayıda denetçi tâyin eder. 

iptal edilen seçim haysiyet divanı seçimi 
ise, genel kurul yenisini seçmek üzeıre derhal 
toplantıya çağrılır. 

BAŞKAN — 30 ncu maddede Geçici Ko
misyon Cumhuriyet Senatosu metninin kabu
lünü tavsiye etmektedir. Tavsiyeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... 
30 ncu madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

31 nci madde üzerinde Cumhuriyet Senato
su tarafındam yapıttan, değişiklik Geçici Komis
yonca benimsenmemiştir. 

31 nci madde üzerinde siöz istiyen? Yok. 
Olmadığına göre Geçici Komisyon tarafından 
Cumhuriyet Senatosu metninin reddini istiyen 
tavsiyeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. Karma Komis
yona verilecektir. 

MADDE 32. — C. Senatosu Millet Meclisi 
metnini aynen kabul ettiğinden kesinleşmiştir. 

'MADDE '33. — Üzerinde C. (Senatosunun 
yaptığı değişiklik Geçici Komisyonca benim-
ısenmemiştir. 

33 ncü madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
Olmadığına ,giöre Geçici Komisyonun Cumhu-
ıi'iyet Senatosu metninin reddi tavsiyesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Cumhuriyet Senatosu metni
nin reddi tavsiyesi kabul edilmiştir. Karma 
Komisyona verilecektir. 

12 . 7 .1963 O : 1 
GEÇİCİ MADDE 1. — C. Senatosu Millet 

Meclisi metnini aynen kaibul ettiği için,'kesin
leşmiştir. 

Cumhuriyet (Senatosunca tasarıya eklenen 
geçici madde 2 Geçici Komisyonca benimsen
miştir, okutuyorum. 

Seçilmiş' işjçi temsilcileri 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür

lüğe girmesinden önce iş Kanunu (gereğince 
seçilmiş olan iş yeri işçi temsilcilerinin ıgörev-
leri, 20 nci maddenin 3 ncü bendi uyarınca 
temsilciler seiçilineeye kadar devam eder. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
söz istiyen? olmadığına göre, geçici madde 
hakkında Geçici Komisyon tarafından Cumhu
riyet Senatosunca eklenen maddenin kabul edil
mesi tavsiyesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Geçici 2 nci madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunca eklenen (geçici 3 
ncü madde, Geçici Komisyonca benimsenmiş
tir, okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunda sö'zü ge-
fçjon yönetmelik, 'bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren en çok «tuz gün içinde yürürlüğe gire-
ıcek şekilde hazırlanır. 

'BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde 
sföz isetiyen?.. Yok. Maddeyi okutmuş bulunu
yoruz. Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senato
sunca eklenen ve şimdi okutmuş bulunduğumuz 
maddenin kabulünü tavsiye etmektedir. K a 
bul edenler... Etmiyenler... Eklenen 3 ncü ge-
'çici madde kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunca tasarıya eklenen 
geçici 4 ncü madde, Geçici Komisyonca! benim
senmiştir, 'okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 20 Şubat .1947 tarihli 
ve 5018 sayılı Kanun, hükümlerine göre kurul
muş olan işçi ve iş veren sendika, birlik, fede
rasyon ve konfederasyonları, tüzüklerini, ge
mici 3 nıcü maddede bahse konu yönetmeliğin 
yürürlüğe girmesinden itibaren en ;geç altı ay 
içinde kanun ve mevzuat hükümlerine uydur
ul ak zorundadır!ar. 

BAŞKAN — Geçici dördüncü madde üze
rinde söz istiyen var mı? Yok. Olmadığına gö
re Geçici Komisyonun, Cumhuriyet Senatosun
ca eklenen ve yeni şekli ile okunmuiş bulunan 
maddenin kalbulii tavsiyesini oyunuza sunuyo-
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rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.., E'k- j 
lenen 4 ncü madde kabul edilmiştir. j 

34 ncü madde üzerinde C. Senatosunun yap- f 
tığı değişiklik Geçici Komisyonca benimsenme- I 
mistir. 

34 <neü madde üzerinde söz istiyen ? Yok. 
olmadığına göre Geçici Komisyon tarafından1 

Cumhuriyet iSenatosu metninin reddi tavsiyesi
ni oyunuzıa sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Karma Komisyona 
verilecektir. 

MADDE 35. — C. Senatosu, Millet Meclisi 
metnini aynen kaibul ettiğinden, kesinleşmiş
tir. 

Sayın arkadaşlarım, iş ve îş Veren sendi
kaları kanun .tasarısını daha evvel Millet Mec
lisi kabul etmiş ve sonra Cumhuriyet Senatosu
na gitmişti. Orada yapılan değişikliklerin bir 
kısmının Geçici Komisyon tarafından reddi 'bir 
kısmının da kabulü tavsiye edilmiş bulunmak
tadır. 

Şimdi Geçici Komisyon tarafından reddi tav
siye edilen maddelerin Millet Meclisi tarafından 
bu tavsiyeye uyularak reddi karşısında Anaya
sanın 92 nci maddesi gereğince bir Karma Ko
misyon kurulması iktiza ıetmektedir. Bu yönden 
bir Karma Komisyon kurulacaktır. Bu Karma 
Komisyonun, eğer müsaade ederseniz ve münasip 
görürseniz, oniki kişiden ibaret olmasını, altısı
nın Millet Meclisi, altısının da Cumhuriyet Sena
tosundan seçilecek üyelerden müteşekkil bir Kar
ma Komisyon şeklinde kurulmasını oyunuza su
nacağım. Başka bir teklif var mı? Başka teklif ol
madığına göre gerek Millet Meclisinden, gerek 
Senotadan 6 şar üyeden kurulu bir Karma Ko
misyon teşkili hususunu, oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle bir Karma Komisyon kurulacaktır. j 

Bir havale tezkeresi var onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa j 
Sendikalar Kanununun iki Meclis arasındaki 

ihtilaflı maddelerinin Geçici Komisyonumuzla 
Cumhuriyet Senatosunda bu konuyla görevlendi- | 
rilmiş olan Geçici Komisyon tarafından kendi 
üyeleri arasından seçilecek altışar milletvekili ve 
Cumhuriyet Senatosu üyesinden kurulu Karma 
Komisyona Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca } 
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havale edilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Önergeyi okutmuş-bulunuyorum. 
Söz istiycnl Yok. Olmadığına göre havale öner
gesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiş ihtilaflı maddeler ev
velce verdiğimiz karar ve şimdi kabul etliğimiz 
önerge gereğince kurulacak karına komisyona ha
vale edilmiştir. 

2. — Toplu iş titizleşmesi, Grev ve Lokaı't ka
nunu tasarısı ve Cumhuriyet tienatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/273; C. ti e-
natosu 1/217), (ti. tiaym, M. Meclisi 132 ye 1 nci 
ek, C. tienatosu 162) 

BAŞKAN — Birleşimin başında kabul edilmiş 
bir önerge ile Grev Lokavt ve Toplu İş Sözleşme
si kanunu tasarısı ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkındaki raporların görüşülmesini 
kabul etmiştik. Sendikalar Kanunundan sonra 
sıra Grev ve Lokavt Kanununa gelmiştir. Daha 
evvel öncelik kararı alınmıştı. 48 saat geçme hük
müne lüzum kalmaksızın görüşülme kararı alın
mıştı. Şimdi bir düzeltme önergesi var onu oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi sıra sayısı : 132 ye l. ek sayılı 

vesikada aşağıdaki düzeltmeler yapılacaktır. 
Genel Kurulda okunması ricasiyle arz .olu

nur. 
Geçici Komisyon 

Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

1. Komisyon raporunun 2 nci sayısındaki 
mükerrer 6 ncı paragraf çıkarılacaktır. 

2. Komisyon raporunun 3 ncü sayfasındaki 
16 ncı paragrafın 2 nci satırındaki «18 nci» ra
kamı «16 ncı» olarak düzeltilecektir. 

3. Aynı sayfadaki 24 ncü paragraftaki «26» 
rakamı çıkarılacak ve bu paragrafın sonuna şu 
cümle eklenecektir : «26 ncı madde ise, redaksi
yon bakımından reddedilmiştir.» 
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4. Aynı sayfadaki 34 ncü paragraftaki «43 

ve» ibaresi çıkarılacak ve bıı paragrafın sonuna 
su cümle eklenecektir ; «43 ncü maddedeki re
daksiyon değişikliğini ise reddetmiştir.» 

5. Komisyon raporunun 4 ncü sayfasındaki 
49 ncıii paragraftaki «maddeye» kelimesi «•mad
dede» ve «kelimesine» kelimesi de «yerinin de
ğişmesine» olarak düzeltilecektir. 

6. Millet Meclisinin 6 ncı maddesinin 1 nci 
fıkrasının 4 ncü satırındaki «sinin» ibaresi «nin» 
olacaktır. 

7. Millet Meclisinin 12 nci maddesinin 1 nci 
bendenin 1 nci fıkrasının 2 nci satırındaki «senki-
kalarınm» ibaresi «sendikalarının» olacaktır. 

8. Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi
nin 2 nci bendinin 1 nci satırındaki ilk virgül çı
karılacaktır. 

9. Millet Meclisi metninin 19 nen maddesi
nin 3 ncü bendinin 4 ncü fıkrasının 2 nci satırın
daki «imzalanmamasından» kelimesi «im/alan
masından» olacaktır. 

1.0. Millet Meclisi metninin 54 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasının 1 nci satırındaki «edenlere» 
kelimesi «edenler» olacaktır. 

11. Cumhuriyet Senatosu metninin 15 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasının 1 nci satırındaki ilk 
virgül noktalı virgül olacaktır. (Aynı tashih Mil
let Meclisi metninde de yapılacaktır.) 

12. Cumhuriyet Senatosu metninin 19 ucu 
maddesinin 2 nci bendinin 4 ncü fıkrasının 2 nci 
satırındaki «imzalanmamasından» kelimesi «im
zalanmasından» olarak düzeltilecektir. 

13. Cumhuriyet Senatosu metninin 20 nci 
maddesinde unutulan 7 nci bend şudur: «7. No
terlik hizmetlerinde;». 

14. Cumhuriyet Senatosu metninin 21 nci 
maddesinin 3 ncü bendinin 2 nci fıkrasının 3 ncü 
satırındaki «Daire» kelimesi «Dairesi» olacaktır. 

15. Cumhuriyet Senatosunun 22 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının 3 ncü satırındaki «iş verin
den» kelimesi «iş yerinde» olacaktır. 

16. Cumhuriyet Senatosu metninin 27 nci 
maddesinin 3 ncü bendinin 2 nci satırındaki «iş 
verene» kelimesi «iş verence» olacaktır. 

17. Cumhuriyet Senatosunun 63 ncü madde
sinin 2 nci satırındaki «sözcüsünü» kelimesi «göz
cüsünü» olacaktır. 

18. Cumhuriyet Senatosunun 64 ncü madde
sinin 1 nci fıkrasının 3 ncü satırındaki «idare» 
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ve «haysiyet» kelimeleri arasına bir virgül gire
cektir. 

19. «Geçici Komisyonun Genel Kurula tavsi
yeleri» kısmında 18, 26, 36, 43 ve 56 ncı madde
lerde yapılan tavsiye, Cumhuriyet Senatosu met-, 
ninin kabulü yolunda olmayıp reddine müteallik
tir. 

20. Cumhuriyet Senatosu metninin 44 ncü 
maddesinin sondan 3 ncü satırındaki «olan» ve 
«öğretim» kelimeleri arasına «Üniversite» keli
mesi girecektir. 

21. Cumhuriyet Senatosu metninin 17 nci 
maddesinin başlığındaki «tanımı» kelimesi «tari
fi» olarak değiştirilecektir. 

22. Cumhuriyet Senatosu metninin 4.4 ncü 
maddesinin sondan bir evvelki satırındaki «bir» 
kelimesi «bu» olacaktır. 

BAŞKAN — Düzeltmeler hakkında verilmiş 
bulunan önergeyi okutmuş bulunuyorum. Dü
zeltme önergesi hakkında söz istiyen?.. Yok. Dü
zeltme önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergede raünderiç düzeltmeler yapılacak
tır. 

Başlığı okutuyorum. 
«Toplu İş Sözleşmesi ve Grev ve Lokavt Ka

nunu» 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum.• Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. : 
Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu met

nini benimsemiştir. Cumhuriyet Senatosu met
nini okuyoruz. 

Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Toplu tş Sözleşmesi 

Tarif 
MADDE 1. — 1. Bu kanun anlamında toplu 

iş sözleşmesi, hizmet akdinin yapılması, muhte
vası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenle^ 
mek üzere, 7 nci maddede gösterilen işçi teşek
külleri ile iş veren teşekkülleri veya. iş verenler 
arasında yapılan bir sözleşmedir. 

2. Toplu iş sözleşmesi, işçi ve iş veren müna
sebetlerini ilgilendiren diğer hususlar ile tarafla
rın karşılıklı hak ve borçları ve özellikle, 1 nei 
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bend ile bu bendde gösterilen hususların uygulan
ması ve denetimi ile ilgili hükümleni de ihtiva 
edebilir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyen?... Yok. Olmadığına göre Geçici Komisyon 
tarafından tavsiye edilen C. Senatosu metninin 
kabulünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 1 nci madde bu şekliyle kabul edil
miştir. 

İkinci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 

Söz istiyen? Yok. Cumhuriyet Senatosu met
nini okuyoruz. 

Şekil 
MADDE 2. — Toplu liş sözleşmesinin yapıl

ması, değiştirilmesi, feshi, feshinin ihbarı ve top
lu iş sözleşmesine katılma yazılı olmadıkça mute
ber değildir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
var mı?. Yok. Olmadığına göne Geçici Komisyon 
tarafından C. Senatosunun methinin kabulü tav
siye edilmektedir. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Toplu iş sözleşmesinin hükmü 
MADDE 3. — 1. Toplu iş sözleşmesinde ak

si belirtilmedikçe, hizmet akitleri toplu iş sözleş
mesine aykırı olamaz. 

Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykı
rı hükümlerinin yerini, toplu iş sözleşmesindeki 
hükümler alır. 

. Hizmet akdinde düzeulcnmiyen hususlarda 
toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. 

Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe 
hizmet akdinin işçi lehindeki hükümleri muteber
dir. 

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

2. Bir toplu iş sözleşmesinin hükümleri, bu 
sözleşmenin kapsadığı iş yerlerinde uygulanan 
ve Borçlar Kanununun 316 ve 317 nci maddeleri 
uyarınca akdedıilmis olan umumi mukavelelerin 
toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini 
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alır; ancak, umumi mukavelede işçiler lehine mev
cut hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Olmadığına 
göre 3 ncü maddede, Geçici Komisyon tarafından, 
Cumhuriyet Senatosu metninin kabulü tavsiye 
edilmektedir. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 3 ncü madde kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini -benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Toplu iş sözleşmesinin süresi ve bitimi 
MADDE 4. — Toplu iş sözleşmesi belirli veya 

belirsiz süreli olabilir. Süresi belirli toplu iş 
sözleşmesi, bir yıldan az ve üç yıldan uzun süre
li olamaz. 

Sürenin bitiminden bir ay önce taraflardan 
biri sözleşmeyi feshettiğini bildirmezse, eski söz
leşme kendiliğinden bir yıl süre ile yenilenmiş 
sayılır. 

Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygu
lanmak üzene yapılacak toplu iş sözleşmelerinin 
yürürlük süresi bir yıldan az olabilir; şu kadar ki, 
bu sözleşmeler işin sonuna kadar uygulanır. 

Toplu iş sözleşmesi belirsiz bir süre için ya
pılmışsa, taraflardan herbiri, sözleşmenin yürür
lüğe girmesinden başlıyarak bir yılın geçmesin
den sonra hüküm ifade ıctmek üzere, üç ay önce 
bildirmek şartiyle sözleşmeyi feshedebilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?. Yok. 4 ncü madde 
olarak, Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu
nun şimdi okuduğumuz metninin, kabulünü tav
siye etmektedir. Bu tavsiyeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 4 ncü madde bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

5 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Toplu iş sözleşmesinin feshini veya infisahını 
gerektirmiyen haller 

MADDE 5. — Toplu iş sözleşmesinde taraf 
olan sendika veya federasyonların feshi veya in. 
fisalıı yahut faaliyetten mençdilmiş olmaları ve
yahut toplu liş sözleşmesinin uygulandığı iş yer
lerinde iş verenin değişmesi, toplu iş sözleşmesi
nin infisahını gerektirmez. 

Taraf sendikanın veya federasyonun feshi ve
ya infisahı yahut faaliyetten menedilmesi dolayı-
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siyle belirsiz süreli toplu iş sözleşmesinin Teshini 
bildirmek imkânsız olursa, fesih veya infisah ya- | 
hut faaliyetten menedilnıe talihinden baslıyarak j 
birinci yılın sonunda toplu iş sözleşmesi müni'c- I 
sili sayılır. Faaliyetten menedilmiş sendika veya i 
federasyon; bu süne içerisinde yeniden faaliyete 
geçerse, bu fıkra hükmü uygulanmaz. j 

BAŞKAN — f) ne,i madde üzerinde söz isti-
yent Yok. Olmadığına göre Geçici Komisyon C. i 
Senatosunun metninin aynen kabulünü tavsiye 
etmektedir. Tavsiyeyi oylarınıza sunuyorum Ka- i 
bul edenler... Etmiyenler... Tavsiyeye uyulması 
kabul edilmiş Madde bu şekliyle onanmıştır. 

6 neı maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon ] 
(Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir, i 
(Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 
Sendikadan ayrılmanın veya çıkarılmanın sonucu 

MADDE (i. — Toplu iş sözleşmelerinde taraf 
olan işçi veya iş veren teşekkülünün: sözleşmenin ı 
yapılması, veya sözleşmeye katılması sırasında 
mensubu olan işçi veya is verenin o teşekkül ile il
gisinin daha sonra her hangi bir suretle kesil
mesi halinde dahi, söz konusu işçi veya iş veren, 
sözleşmenin değiştirilmesi veya yenilenmesi sure
tiyle getirilen hükümler dışında, o sözleşme ile 
bağlı kalır. 

Toplu iş sözleşmesinin belirsiz bir süre için 
yapılmış olması halinde, teşekkülden ayrıldığı 
tarihten baslıyarak bir yılın geçmesinden sonra 
hüküm, ifade etmek ü/jore, aynı yılın bitiminden 
üç ay önce bildirmek şartiyle, taraf iş veren te
şekkülü. ile ilgisi kesilen iş veren, sözleşmeyi fes
hedebilir. 

BAŞKAN — (i neı madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Olmadığına göre 6 neı maddede Geçici Ko
misyon C. Senatosunun metnini kabulünü tavsiye 
etmektedir. Tavsiyeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, mad
de bu şekliyle onanmıştıı\ 

7 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Toplu görüşme ve toplu iş sözleşmesi -yapma yet

kisi; toplu görüşmede usul 
Genel, yetki j 

- MADDE 7. — 1. Bir iş kolunda çalışan işçi- t 
lerin çoğunluğunu temsil eden işçi federasyonu | 
veya iş kolu esasıma göre kurulan işçi sendikası o | 
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iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan toplu iş sözleş
mesi yapmaya yetkilidir. 

Bir veya. birden fazla is ye;rinde çalışan işçile
rin çoğunluğunu temsil eden sendika, o iş yeri 
veya iş yerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya 
yetkilidir. 

2. Bıir iş veren federasyonu veya sendikasının 
bir iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan toplu iş 
sözleşmesi yapmaya yetkili olabilmesi için, men
subu olan iş verenlere ait iş yerlerinde çalışan iş
çilerin, o iş kolunda çalışan işçilerin çoğunluğunu 
teşkil etmesi gereklidir. Bu nitelikleri bir iş ve
ren sendikasının bir iş kolunda toplu iş sözleşme
si yapabilmesi, o iş kolunda aynı nitelikte iş veren 
federasyonu bulunmaması ile mümkündür. 

Bir iş veren, sendikası, kendi üyesi olan iş ve
renlere ait iş yerlerinde çalışan bütün işçileri 
kapsıyan toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

Bir iş veren, kendisine ait iş yeri veya iş yer
lerinde çalışan bütün işçileri kapsıyan toplu iş-
sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

3. Bu madde gereğince yapılan bir toplu iş 
sözleşmesinde taraf işçi teşekkülünün mensubu 
olmayıp o toplu iş sözleşmesinin uygulandığı iş 
yerlerinde çalışan işçilerin, bu toplu iş sözleşme
sinden faydalanabilmeleri taraf işçi teşekkülüne, 
bu işçi teşekkülünce tesbit edilecek bir dayanışma 
aidatını her ay ödemelerine bağlıdır. Bu dayanış
ma aidatının nasıl ödeneceği, taraf işçi teşekkü
lünce tesbit olunur. Bu aidat, aynı iş yerinde ça
lışan ve toplu iş sözleşmesinde taraf işçi teşekkü
lüne mensup aynı kategori ve vasıftaki işçilerin 
ödedikleri sendika üyelik aidatının 2/3 ünü aşa
maz. Dayanışma aidatı ile ilgili olarak, mevzuat 
toplu iş sözleşmesinde sendika üyelik aidatı hak
kında kurulmuş olan hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi okutmuş bulu
nuyorum. Madde üzerinde söz istiyen?. Yok. Ol
madığına göre Geçici Komisyonun C. Senatosu 
maddesinin kabulünü tavsiye etmektedir. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

8 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Teşmil 
MADDE 8. — Bir toplu iş sözIıoşmesinin kap

sadığı işçiler, aynı iş kolunda çalışan işçilerin ço
ğunluğunu teşkil ediyorsa, Bakanlar Kurulu, 
Yüksek TTakem Kurulunun istişari mütalâasını 
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aldıktan sonra, bu toplu iş sözleşmesini aynı iş ko-' 
kındaki diğer işçilere ve onları çalıştıran iş ve
renlere bir kararname ile teşmil edebilir. Teşmil 
kararnamesinde bu kararın gerekçesi de açıklanır. 
Yüksek Hakem Kurulu, istişari mütalâasını en 
çok otuz gün içinde verir. 

Bakanlar Kurulu, teşmil edilen toplu iş söz
leşmesinin belli hükümleri, belli iş yerlerinin ve
ya belli bölgelerin çalışma şartlarına uymuyorsa, 
bu hükümleri, sözleşmenin genel niteliğine ve iş
leyişine halel getirmemek şartiyle, teşmil kararı
nın dışında tutabilir. 

Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin kısmen 
veya tamamen ortadan kalkması ile teşmil kararı 
da, kısmen veya tamamen ortadan kalkmış olur. 

Bakanlar Kurulu, teşmil kararnamesini, gerek
li gördüğü zaman, gerekçesini de' açıklıyarak 
kaldırabilir. 

Toplu iş söyleşmesinde yer alan özel hakeme 
başvurma hakkındaki hükümler teşmil edilemez. 

Teşmil edilen bir toplu iş sözleşmesinin hü
kümleri* bu sözleşmenin kapsadığı iş yerlerinde 
uygulanan ve teşmil konusu olmıyan diğer top
lu iş sözleşmelerinin teşmil edilen toplu iş sözleş
mesine aykırı hükümlerinin yerini alır; ancak, 
teşmil edilmemiş toplu iş sözleşmelerinde işçiler 
lehine mevcut hükümler saklıdır. 

7 nci maddenin 3 ncü bendi hükümleri teşmil 
halinde de uygulanır. 

BAŞKAN — Sekizinci madde üzerinde söz is-
tiyen?. Yok. Olmadığına göre, Geçici Komisyon, 
C. Senatosunun şimdi okutmuş bulunduğumuz 
metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 

Oyunuma sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul .edilmiştir. 

9 ve 10 ncu maddeler, C. Senatosu Millet Mec
lisi metnini aynen kabul ettiğinden kesinleşmiş
tir. 

11 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Çağrı yetkisi üzerinde uyuşmazlık 
MADDE 11. — Belli iş yeri veya iş yerleri 

için yapılacak toplu iş sözleşmelerinde işçileri tem
sil bakımından işçıi sendikaları arasında çıkacak 
yetki uyuşmazlıkları ile iş veren veya iş veren 
sendikaları tarafından bu konuda yapılacak iti
razlar veyahut iş verenleri temsil bakımından iş 
verenler ve iş ..veren sendikaları arasında çıkacak 
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yetki uyuşmazlıkları ile işçi sendikaları tarafın
dan bu konuda yapılacak itirazlar, yazılı başvur
ma tarihinden başlıyarak üç iş günü içinde bölge 
çalışma müdürlüğünün bu konudaki kararlarına, 
(ilgililer, kendilerine, yapılacak yazılı bildiri tari
hinden başlıyarak üç. iş günü içinde iş dâvaları
na bakmakla görevli mahallî mahkemeyle itiraz 
edebilirler. Bu itiraz, üç. iş günü içinde kesin ola
rak karara bağlanır. 

Bir iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan toplu 
iş sözleşmelerinde işçileri temsil bakımından işçi 
federasyon ve sendikaları arasında çıkacak yetki 
uyuşmazlıkları ile iş veren federasyon veya sendi
kaları veya iş verenler tarafından bu konuda ya
pılan itirazlar veyahut iş verenleri temsil bakımın
dan iş veren federasyon ve sendikaları ile iş ve
renler arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile 
işçi federasyon veya sendikaları tarafından bu ko
nuda yapılacak itirazlar, yazılı 'başvurma tarihin
den başlıyarak altı iş günü içinde Çalışma Ba
kanlığı tarafından çözülür. Çalışma Bakanlığı
nın bu konudaki kararlarına ilgililer, kendilerine 
yapılacak yazılı bildiri tarihinden başlıyarak al
tı iş günü içinde Yargıtay Başkanlığına itiraz 
edebilirler. Bu itirazlar, Yargılayın iş dâvaları
na bakmakla görevli Dairesi tarafından altı iş gü
nü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz isti-
yont Yok. Olmadığına göre, Geçici Komisyon, 11 
nci maddede şimdi okutmuş bulunduğum Cumhu
riyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye 'etmek
tedir. 11 nci maddeyi bu şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

12 ııc maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin tesbitinde 
usul 

MADDE 12. — 1. Belli bir iş kolunda toplu 
iş sözleşmesi yapmaya kendisini yetkili gören işçi 
federasyonu veya sendikası, o iş kolunda kurulu 
başka işçi federasyonlarının ve sendikalarının 
adreslerini, toplu görüşme başlamadan en az altı 
iş günü önce Çalışma Bakanlığına yazı ile baş
vurarak almaya ve bu federasyon ve sendikalara 
hangi iş kolunda toplu üş sözleşmesi yapmak iste
diğini yazı ile bildirmeye ve bunu, Ankara, Istan-
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bul ve İzmir'de çıkan birer gazete ile yayınlama
ya mecburdur. 

Belli iş yeri veya d§ yerlerinde toplu iş sözleş
mesi yapmaya kendisini yetkili gören işçi sendi
kası, toplu görüşmeye başlamadan en az altı iş 
günü önce Bölge Çalışma Müdürlüğüne yazı ile 
başvurarak aynı mahalde ve aynı üş kolunda ku
rulu diğer işçi sendikalarının adreslerini gösterir. 
bir listeyi almaya ve bu listede yazılı sendikalara 
hangi iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapmak iste
diğini yazı ile bildirmeye ve buma - varsa - ma
hallî bir gazete^ ile ilân etmeye mecburdur. 

2. 1 nci bendin 1 ve 2 nci fıkralarında göste
rilen kapsamda toplu iş sözleşmesi yapmaya ken
dilerini yetkili gören iş veren federasyonu ve sen
dikaları da, söz konusu bend hükümlerine tabidir. 

3. Yukardaki bendler gereğince ilânın yapıl
masından itibaren veya ilân yapılamıyorsa yazılı 
bildirinin yapılmasından itibaren altı iş günü geç
tikten sonra yetersizlik itirazı dinlenmez. 

1 ve 2 nci bendlercle yer alan bildiri ve ilân 
şartlarına uyulmaksızın yapılmış olan toplu iş 
sözleşmesinin taraflarından birinin yukardaki 
bendler gereğince yetkisiz olduğu, sözleşmenin uy
gulanmaya başladığı günden itibaren altı iş gü
nü içinde ilgililere yapılacak itiraz sonucunda 
anlaşılırsa bu sözleşme hükümsüz sayılır. 

Bu bend uyarınca itirazlar 11 nci madde ge
reğince yapılır. 

4. itiraz müddeti geçmeden veya itiraz ke
sin bir karara bağlanmadan toplu görüşmeye baş-
lanamaz. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isti-
yen?. Yok. Olmadığına göre, 12 nci maddede 
Geçici Komisyonun, Cumhuriyet Senatosu met
ninin kabulü tavsiyesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş 
madde bu şekliyle onanmıştır. 

13 ncü maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Toplu iş sözleşmesinin yapılması 
MADDE 13. — Toplu görüşmenin sonunda 

bir anlaşmaya varılırsa, dört nüsha olarak düzen
lenecek olan toplu iş sözleşmesinden birer nüs
ha taraflara Verilir; iki nüshası da toplu görüş
me için çağrıyı yapmış olan tarafça imza günün
den başlıyarak altı iş günü içinde görüşmenin 
yapılacağı yerin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma 

12.7.1963 0 : 1 
Müdürlüğüne gönderilir. Toplu iş sözleşmesi bir 
iş kolunu kapsıyorsa bu bildiri Çalışma Bakan-
hğma yapılır. 

Toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi, feshi ve
ya toplu iş sözleşmesine katılma hallerinde de 
1 nci fıkra hükmü uygulanır. -

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz iste
yen? Yok. Geçici Komisyon C. Senatosunun met
ninin aynen kabulünü tavsiye etmektedir. Tav
siyeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 ncü maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
C. Senatosu metnini benimsemiştir.. C. Senato
su metnini okuyoruz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uyuşmazlık ve uzlaştırma 

Uyuşmazlık tesbiti 
MADDE 14. — 1. Toplu görüşme için tes-

bit edilen yer, gün ve saatte, taraflardan biri 
toplantı yerine gelmezse, öbür taraf, durumu ya
zı ile Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirir. Top
lu görüşme bir iş kolunu kapsıyacak bir toplu 
iş sözleşmesinin yapılması için istenmişse, bu 
bildiri Çalşma Bakanlığına yapılır. 

2. Taraflar toplantıya katıldıkları halde an
laşmaya varamazlarsa, keyfiyet, karşılıklı tek
lif ve itirazları kapsıyan bir tutanakla tesbit edi
lir ; bu tutanağın bir nüshası toplu görüşmenin 
yapıldığı yerin bağlı bulunduğu bölge çalışma 
müdürlüğüne gönderilir. 

Toplu görüşme bir iş koluna taallûk ediyor
sa, bu tutanaktan bir nüsha Çalışma Bakanlığı
na gönderilir. 

BAŞKAN — 14 ncü madde- üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Olmadığına göre Geçici Komisyon 
bu maddede C. Senatosunca kabul edilen met
nin kabulünü tavsiye etmektedir. Tavsiyeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Uzlaştırma 
MADDE 15. — 14 ncü maddeye göre yetkili 

oldukları hallerde Bölge Çalışma Müdürlüğü 
veya Çalışma Bakanlığı, söz konusu maddede 
bahsi geçen tutanağın alındığı tarihten başlıya
rak oniki iş günü içinde, bir uzlaştırma toplan-
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tısı tertipler Bakanlık veya müdürlük bu top
lantının yer, gün ve saatini toplantı gününden 
en az üç iş günü önce taraflara bildirir. 

Taraflar, bu toplantıya gelmek veya birer 
temsilci göndermek zorundadırlar. Ayrıca, ta
rafların herbiri, bu toplantı için birer tarafsız 
aracı seçip gönderir. 14 ncü maddeye göre yet
kili oldukları hallerde, Bölge Çalışma Müdürü 
veya görevlendireceği bir iş müfettişi veyahut 
Çalışma Bakanı veya görevlendireceği yüksek 
dereceli bir Bakanlık memuru toplantıda hazır 
bulunur. 

Toplantıda, iki aracı önce bir üçüncü taraf
sız aracı seçerler. Bu seçim ilk toplantıdan iti
baren altı iş günü içinde yapılmadığı takdirde, 
iş davalarına bakmaya yetkili mahallî mahkeme, 
üçüncü tarafsız aracıyı seçer, yapılması bahis 
konusu toplu iş sözleşmesi bir iş kolunu kapsı-
yacak ise, bu halde, üçüncü tarafsız aracıyı Yar
gıtay Birinci Başkanı ve vekili seçer. Üçüncü 
tarafsız aracı, Uzlaştırma Kurulunun Başkanı
dır. 

Uzlaştırma toplantısı en çok onbeş gün sü
rer; bu süre, ancak tarafların anlaşması ile uza
tılabilir. 

Tarafsız aracılar çoğunlukla karar verirler. 
Uzlaştırma kararı toplu görüşmedeki taraflarca 
kabul edilirse, 13 ncü maddeye göre hareket 
olunur. Bu şekilde kabul edilen uzlaştırma ku
rulu kararı, toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 

Taraflardan biri uzlaştırma toplantısına 
gelmemiş veya temsilci göndermemiş veyahut 
tarafsız aracı seçmemiş ise veyahut uzlaştırma 
toplantısının süresi anlaşmaya varılamadan geç
mişse veya toplantı sonucunda Uzlaştırma Ku
rulunca alman uzlaştırma kararını taraflar ka
bul etmemişlerse; keyfiyet, Uzlaştırma Kurulun
ca bir tutanakla tevsik olunur. Bu tutanak 14 
ncü maddede gösterilen mercilere gönderilir ve 
taraflara da birer nüsha verilir. 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz is
teyen? Yok. Olmadığına göre 15 nci maddede 
Geçici Komisyon, C. Senatosunun metninin ka
bulünü tavsiye etmektedir. Tavsiyeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

16 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 
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Tutanaklar 

MADDE 16. — Bu kanun gereğince düzenle
nip Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilen tu
tanak ve yazılar ile toplu iş sözleşmelerinin bi
rer nüshası, Müdürlükçe, alındığı tarihten baş-
lıyarak üç iş günü içinde Çalışma Bakanlığına 
gönderilir, bir nüshası da dosyasında saklanır. 

Çalışma Bakanlığı toplu iş sözleşmeleri için 
bir sicil tutar. Toplu iş sözleşmesinin metni üze
rinde anlaşmazlık veya tereddüt çıktığı takdir
de, esas, bu sicilde saklanan metindir. Bu sicilin 
nasıl tutulacağı Çalışma Bakanlığınca yapıla
cak bir yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Olmadığına göre Geçici Komisyon, C. Se
natosunun metninin kabulünü tavsiye etmek
tedir. Tavsiyeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

17 nci Maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Grev ve lokavt 

Grevin tarifi 
MADDE 17. — işçilerin, topluca çalışmamak 

suretiyle bir iş kolunda veya iş yerinde faaliye
ti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli 
ölçüde aksatmak amaciyle aralarında anlaşa
rak veyahut bir teşekkülün aynı amaçla toplu
ca çalışmaları için yerdiği bir karara uyarak 
işi bırakmalarına grev denilir. 

işçilerin iş verenlerle olan münasebetlerinde 
iktisadi ve sosyal durumlarını korumak veya 
düzetmek amaciyle ve bu kanun hükümlerine uy
gun olarak yapılan greve, kanuni grev; bu ama
cın dışında veya bu kanun hükümlerine uyul
maksızın yapılan greve, kanun dışı grev deni
lir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı ? Yok. Olmadığına göre, 17 nci mad
dede Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu 
metninin kabulünü tavsiye etmektedir. Tavsiyeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeye geçiyoruz. 
Geçici Komisyon C: Senatosu değiştirişini 

benimsemiştir. 
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Madde üzerinde söz istiyen? Yok. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Karma Komisyona gide-, 
çektir. 

19 ncu maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Grev ve lokavt yetkisi 
MADDE 19. — 1. Taraflar, 15 nei madde

nin son fıkrası gereğince ulaştırma kurulunca 
düzenlenen tutanağı aldıktan sora grev veya lo
kavta karar verebilirler. 

2. işçiye veya işçi teşekkülüne mevzuat veya 
toplu iş sözleşmesi ile sağlanmış olan haklar, 
toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan iş veren veya 
iş veren teşekkülü tarafından veya onun teşvik 
veya tahriki ile bozulursa, toplu iş sözleşmesi 
ile bağlı olan işçi teşekkülünün, o iş verene ait 
iş yerlerinde veya o iş veren teşekkülünün men
subu olan iş verenlere ait iş yerlerinde greve 
karar verme yetkisi vardır. 

îş verene veya iş veren teşekkülüne mevzu
at veya toplu iş sözleşmesi ile sağlanmış olan 
haklar, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan işçi te
şekkülünce veya onun teşvik veya tahriki ile 
bozulursa, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan iş I 
veren teşekkülünün kendi mensubu olan iş ve
renlere ait iş yerlerinde ve iş verenin de kendi
sinde lokavta karar verme yetkisi vardır. 

Bu bendin birinci fıkrasına göre greve veya 
ikinci fıkrasına göre lokavta karar verilebilme
si için, bir hakkın ihlâl edildiğini ileri süren ta
rafın, durumu karşı tarafa veya taraflara ve 
Çalışma Bakanlığına yazı ile bildirmiş olması; 
Çalışma Bakanlığının 15 nei maddede gösterilen 
sürelere ve usullere uyarak bir uzlaştırma, top
lantısı tertiplemiş ve bu toplantının zikri geçen 
maddenin son fıkrası gereğince taraflar arasın
da bir uzlaşmaya varılmaksızm sona ermiş bu-
lunmasi; ve bir hakkın ihlâl edildiğini ileri sü
ren işçi teşekkülü yahut iş veren veya iş veren 
teşekkülünce karşı tarafa özel hakeme baş vur
mak için uyuşmazlığın her hangi bir safhasında 
yapılmış olan teklifin altı iş günü içinde kabul 
edilmemiş olması gereklidir. Çalışma Bakalığı, 
uygun görürse, bu fıkrada söz konusu uzlaş
tırma toplantısının bölge çalışma müdürlüğün- | 
«e mfthaJlind» t#rtiplen#c«ğini tyahi* kolunuz sti, ! 
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releri geçirmeksizin, taraflara ve bölge çalışma 
müdürlüğüne bildirebilir. 

Bu bendin 3 ncü fıkrası uyarınca özel hake
me başvurulması hususunda anlaşmaya varılmış 
olup da tarafların tahkimnamenin imzalanma
sından itibaren altı iş günü içinde hakem veya ha
kemleri seçimini tamamlıyamamaları takdirinde 
iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahke
me veya uyuşmazlık bir iş kolu çapında ise, Yar-
gıtaym iş dâvalarına bakan dairesinin başkan* 
hakem veya hakemlerin seçimini taraflardan bi
rinin başvurması üzerine, başvurmaya ait yazı
nın alındığı günden başlıyarak altı iş günü için
de tamamlar. 

Bu bendin 1 nei fıkrasına göre greve veya 
2 nei fıkrasına göre lokavta karar verilmesi ha
linde, uyuşmazlıkta taraf olanların birinin veya 
Çalışma Bakanlığının esas hakkında dâva açıl
madan önce veya dâva sırasında hakeme baş
vurması üzerine, mahkemece hakkaniyet gerek
tiriyorsa yahut grev veya lokavtın durdurulma
sında uyuşmazlığın konusu olan hakların korun
ması bakımından tehlikeli olan veyahut önemli 
bir zararın doğacağı anlaşılan hallerde, grev ve
ya lokavtın durdurulmasına karar verilir. Bu. 
kararın re'sen tebliği ile birlikte grev veya lo
kavta son verilir. 

Yetkili mahkeme, bu bent gereğince grev ve
ya lokavtın durdurulması hakkındaki istemi 
alınca, derhal ve acele kaydiyle tarafları çağırır 
ve gelmeseler bile altı iş günü içinde gereken 
kararı verir. Acele hallerde taraflar çağırılmak-
sızın dahi durdurma kararı verilebilir. 

Bu bend gereğince grev veya lokavtı dur
durma karan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nunu uyarınca ihtiyati tedbir kararı ile bir
likte veya ayrı olarak verilebilir. 

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

3. 1 nei bende göre greve veya lokavta ka
rar verme yetkisine sahibolan taraflar, özel 
hakeme başvurmakta serbestirler. 

Bu maddede zikri geçen hallerde greve veya 
lokavta karar verilmesi kanunen caiz olmıyan 
hallerde taraflar, özel veya kanuni hakeme baş
vurabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Olmadığına göre, 19 ncu maddede Ge
çici Kc^ûisyon Ontaburiyet Sena/tosunun metni-
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nin kabulünü tavsiye etmektedir. Tavsiyeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komis
yon Oıım'hurilyöt Senatosu metnini benimsemiş
tir. Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Grev ve lokavt yasakları 
MADDE 20. — 1. Savaş halinde; 
2. Genel veya knsımli seferberlikte; 
3. İlâç. imal eden iş yerleri haricolmak 

üzere, hastane, klinik, sanatoryum, prevantor
yum, dispanser, eczane, aşı ve serum imal eden 
müesseseler gibi sağlıkla ilgili iş yerlerinde; 

4. Can veya mal kurtarma işlerinde; 
5. 'Kamu tüzel kişilerince veya 'kamu ikti

sadi teşebbüslerince yerine getirilen su, elektrik 
ve havagazı istihsal ve dağıtımı işlerinde; 

6. Yabancı memleketlere yapmakta olduğu 
yolculuğu bitirmemiş deniz, hava ve kara ulaş
tırma araçlarında; Türk sularında' seyir halin
de olan gemilerle Türkliye'de hareket halinde _ 
bulunan hava, demir ve karayolu ulaştırma 
araçlarında; ' 

'7. Noterlik hizmetlerinde; 
'8. Eğitim ve öğretim kurumlarında, çocuk 

bakım yerlerinde; 
'9. 19 neu maddenin 2 nci bendi gereğince 

özel hakeme başvurulması (hususunda anlaşma. 
olmuşsa, tahkimnaım'enin imzalanmasından veya 
eğer aynı madde igereğince mahkeme grev veya 
lokavt durdurma 'kararı almamışsa esas' hak
kı ndalki hükmü tebliğlinden sonra; 

10. 19 ncu maddenin 2 ndi bendi hükümle
ri saklı kalmak kaydiyle, toplu iş sözleşmesi 
süresi içinde; 

Grev ve lokavt yapılamaz. 

11. Millî 'Savunma 'Bakanlığınca ve İçişle
ri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca 
dloğrudan doğruya işletilen iş yerlerindeki işçi
lerin ücret veya sair çalışma şartlarının, piya
sada 'benzerli iş yerlerindeki ücret veya sair ça
lışma şartlarına nazaran işçilerin aleyhinde ol
duğunun yetkili işçi .sendikası veya 'federasyo
nunun başvurması üzerine Yüksek Hakem Ku
rulunca tesbit 'edilmesi halinde, bu iş yerlerin
de gretve karar verilebilir. 

Yukardaki fıkrada söz konusu iş yerlerinde 
uygulanan ücretlerin veya sair çalışma şartla
rının aynı şekilde iş verenin aleyhinde olduğu-
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nun tesbit edilmesi halinde de, bu iş yerlerinde 
lokavta karar verilebilir. 

j Bu bendde söz konusu iş yerlerinde bu bend 
hükümleri dışında grev ve lokavt yapılamaz. 

12. Yangın, su baskını, toprak veya -çığ 
kayması veya depremlerin sebebiyet verdiği ve 
genel hayatı felce uğratan felâket (hallerinde, 
'Bakanlar Kurulu, bu hallerin vükubulduğu 
yerlere ve bu hallerin devamı süresince yürür
lükte kalmak üzere, gerekli gördüğü iş yerleri 
veya iş .kollarında ıgrev ve lokavtın yasak edil
diğine dair karar alabilir. 

13. Sıkıyönetimin uygulandığı (bölgelerde, 
sıkıyönetim 'komutanlığı, grev ve lokavt yetki
lerinin kullanılmasını sürelli veya süresiz ola
rak askıda bırakabilir veya izne bağlıyabilir. 

BAŞKAN — 20 nci maddeyi okutmuş bulu
nuyoruz. 'Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Yok. Olmadığına göre, maddede Geçici Ko
misyon Cumhuriyet Senatosunun < metnini ka
bulünü tavsiye etmektedir. 'Tavsiyeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komis
yon Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiş
tir. CumJhurilyet 'Senatosu metnini okuyoruz. 

Grev ve lokavtın geejiei olarak durdurulması, 
Yüksek Uzlaştırma Kurulu 

MADDE 21. — 1. Karar verilmiş veya baş
lamış olan kanuni bir grev veya lokavt, memle
ket sağlığını veya millî güvenliği' bozucu nite
likte ise Bakanlar Kurulu, bu uyuşmazlıkta, 
grev ve lokavtı bir kararname ile en çok otuz 
gün süreyle geciktirebilir. Geciktirme süresi, 
kararnamenin yayımı tarihinden iki ıg'ün sonra 
başlar. Geciktirme karan- otuz günden daha 
az bir süre için alınmışsa, bu süre aynı şekilde 
•otuz güne kadar uzatılabilir; bu takdirde, ka
rarnamenin yürürlüğe giriş tarihi yayımı tari
hidir. 

Bakanlar Kurulu, geciktirme 'kararını • ilân 
eder etmez, Yüksek Hakem Kurulundan gecik
tirilen grev veya lokavtın niteliği nakkında is-
tİşari mütalâasını ister. Bu mütalâanın en geç 
1 nci fıkrada söz konusu otuz ıgünlük sürenim. 
bitiminden önce verilmesi gereklidir. 

Bakanlar Kurulu, Yüksek Hakem Kurulu
nun mütalâasını inceledikten sonra, geciktirime 
süresini en çok altmış gün daha uzatabilir. Bu 
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konudaki kararnameler, yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

2. Danıştay, bu maddede söz konusu (Ba
kanlar Kurulu kararları hakkındaki fiptal dâ
valarına ilişkin yürütmenin durdurulması talep
lerini bir hafta içinde karara 'bağlar. 

3. 1 oıci bend gereğince çıkarılan geciktir
ime 'kararnamesinin yürürlüğe girmesinden 'bağ
lıyarak altı iş günü içinde uyuşmazlık, Başba
kanlıkça Yüksek Uzlaştırma {Kuruluna havale 
edilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, Başbakanının ve
ya onun görevlendireceği bir bakanım başkan
lığında, Yargıtayın iş dâvalarına baikan daire
sinin başkanı, Danıştay Genel Kurulunca seçi
lecek Dâva Dairesi başkanlarındaın biri, en çolk 
üyesi 'Oİaıı işçi ve iş veren konfederasyonlarının 
seçecekleri birer tarafsız aracıdan kurulur. Bu 
nitelikte biir iş veren konfederasyonu yoksa, iş 
verenler adına tarafsız aracı, Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Yönetim Kurulunca seçillir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, geciktirime sü
resinin sonuna kadar tavsiyelerini (karara bağ
lar. Kurul, üye tamsayısının salıt çoğunluğu
nun <oyu ile 'karar verir. 

Yülksek Uzlaştırma Kurulunun kararı taraf
larca kabul edilirse, 15 nci maddenin 5 nci fık
rası hükmü uygulanır. 

'Taraflar, Yüksek Uzlaştırma (Kurulunun ka
rarı üzerinde anlaşmışlarsa, kurul bir tutanak 
düzenl'iyerek durumu tesbit eder. Bu tutamak
la ilgili olarak 14 ve 16 nci maddeler hüküm
leri uygulanır. 

4. Geciktirme süresinin sona erdiği tarih
te taraflar uzlaşamamışlar veya uyuşmazlığı 
özel hakeme intikal ettinmelk hususunda anla-
şamamışlarsa, greve veya lokavta karaır ver
mekte serbesttirler. Yüksek Uzlaştırma Kuru
lu, bu halde de 'çalışmalarına devam edebilir.. 

5. Gediktirme süresi içlinde, aynı uyuşmaz
lık için grev ve lokavt yasağı eşit olarak uy-
gulanır. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz is'tiyen var 
mı? Yok. Olmadığına 'göre Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metninin Ikabulünü iste
mektedir. Oyunuza 'sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul efcmiy enler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeye geçiyoruz. Geçioi Komis-
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yom Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiş
tir. Cumhuriyet (Senatosu metnini olkııyoruz. 

Grev oylaması 
• 'MADDE 22. — IBir ıgrevin belli bir üş ye

rinde uygulanabilmesi içlin oylama yapılması
nı o iş yerinde çalışan işçilerin üçte biri. 23 neti 
maddenin 3 ncü bendinde söz konusu ilânın o 
iş yerinde yapılmasından başlıyarak altı iş 'gü
nü içinde, yazılı olarak isterse, o iş yerlinde 
grev oylaması yapılır. 

Grev /oylamasında işçilerin salt çoğunluğu 
grevin uygulanmam asına karar verirse, o iş ye
rinde ıgrev uygulanmaz. 

Grev oylaması, bu konudaki istemin mahal
lin en büyük mülkiye amirliğine yapılmasın
dan bağlıyarak altı iş günü içlinde ve iş saatleri 
dışında en büyük mülkiye âmirinin tesbit ede
ceği gün ve zamanda ve onun veya görevlendi
receği memurun gözetimi altında olur. Oyla
maya itirazlar, oylama ıgününden baslıyaraık üç 
aş günü içinde iş dâvalarına bakan, mahallî 

' mahkemeye yaıpılır. fBu itirazlar üç iş günü 
içinde kesin lolaralk karara bağlanır. 

Grev oylamasının sonucu dört nüsha olarak 
düzenlenecek 'bir tutanakla 'gösterilir. Bu tu
tanağım bir nüshası iş verene, bir nüshası greve 
karar vermiş olan İşçi teşekkülüne, bir nüshası 
bölge çalışma müdürlüğüne 'gönderilir; dör
düncü nüshası da mahallin en büyük mülkiye 
amirliğinde saklanır. 

'BAŞKAN — 22 nci 'madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Olmadığıma göre bu maddede Ge-
çiici Komisyon Cumhuriyet Senatosunun kalbül 
ettiği metni tavsiye etmektedir. 'Tavsiyeyi: 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilımiiştir. 

*23 ncü. maddeye ıgfeçiıyorıız. Geçici Komis
yon Cumhuriyet. 'Senatosu metnini benimsemiş
tir. Öıımhuıtiyeit iSenatoısu metnini okuyoruz. 

Grev ve ldkavtın başlaması 
MADDE 23. — 1. 1:5 nci madde veya 19 

•nen maddenin 2 nci bendinin 3 ncü fıkrası ve
yahut 21 nci madde ıgereğinee uzlaşmaya varı-
lamadığını gösteren tutanağı alan greve" karar 
vermeye yetkili işçi sendikası veya federasyo
nu, greve başvurma kararında ise, bu kararını, 
tutamak tarihinden başlıyarak altı iş günü için
de karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorun
dadır. 
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1 ndi fıkrada söz konusu bildiri tarihinden 

'başlıyara'k altı iş günü ıgeçjmedikçe, grev kara
rı yürürlüğe giremez. 

Tutanak tarihinden başlıyaralk altı iş günü 
içinde gereken bildiride bulunulmadığı takdir-
'de, grev yapılamaz. 

.12. 1 nei bend'in 1 inci fıkrasında zikredilen 
maddeler hükümleri gereğince uzlaşmaya yarı
lamadığını gösteren tutanağı alan lokavta ka
rar vermeye yetkili liş veren veya iş veren ve
kili veyahut iş veren sendikası veya federasyo
nu, lokavta başvurma kararında ise bu 'kararı
mı, tutanak tarihinden başlıyarak altı iş güınü 
içjmde Karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zo
rundadır. 

Bildiri tarihinden (başlıyarak altı iş günü 
geçmedikçe, lokavt kararı yürürlüğe giiremez. 

ITutanak tarihinden başlıyarak altı iş günü 
içinde gereken bildiride bulunulmadığı takdir
de, lokavt yapılamaz, 

3. Grev veya lo'kavt kararının yukarda'ki 
bendler ıgereğince karşı tarafa bildirilmesi ge
reken süre içinde, bu karar, bölge çalışma mü
dürlüğüne de yaizı ile bildirlilir ve grev veya 
lokavtın kapsamına giren iş yerlerinde uyigun 
şekilde tyazı 'ile lilân edilir, Grev veya lokavta 
'bir iş kolunda karar verilmesi 'halinde, s'öz ko
nusu bildiri Çalışıma Bakanlığına yapılır. 

BAŞKlAN — 23 naü madde üzerinde söz istü-
yen? Ydk. Olmadığına göre '23 ncü madde de 
Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosunda ka
bul edilen metnin 'kabulünü tavsiye etmekte^ 
dır. Tavisüyeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul >edilmişıtir. 

24 ncü madde; Cumhuriyet Senatosu Millet 
Meclisi metmiınli aynen kabul ettiğinden, kesin
leşmiştir. 

25 nei maddeye geçiyoruz. Geçici Komis
yon Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiş
tir. Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Grev veya lokavta katılamıyacaik işçiler 
MADDE 25. — Hiçbir suretle istihsal veya 

satışa matuf olmamak kaydiyle : 
a) Niteliği bakımından sürekli olmasında 

teknik zaruret bulunan işlerde faaliyetin de
vamlılığını ; 

b) tş yerinin güvenliğinin, makina ve de-
• mirb aşlarının, gereçlerinin, hammadde, yarı 
mamul ve mamul maddelerinin bozulmamasını; 
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Sağlıyacak sayıda işıçi, greve katılamaz ve

ya lokavt dolayısiyle işten ûzaklaştırılamaz. 
c)ı (a) ve (b) bendlerine göre grev veya 

lokavtın dışında kalacak işçilerin niteliği ve 
sayısı toplu iş sözleşmesinde gösterilmemiişspe, 
iş veren veya iş veren vekili, toplu igörüşımenm. 
açılışından Ibaşlıyarak altı iş günü içinde iş ye
rinde yazı ile ilân eder ve bu ilânın birer ör* 
neğini toplu görüşmede taraf olan işıçi teşek
küllerine gönderir. 

(Bu ilânın aleyhinde altı iş günü içinde il' 
hakem kuruluna toplu görüşmede taraf olan 
iş'Çİ teşekküllerinden biri yazı ile itirazda bu
lunmazsa, ilân hükümleri kesinleşir. îtiraız 
halinde, il hakem kurulu altı iş günü içinde 
karar verir. Bu karar kesindir. 

d) Grev veya lokavtın bir iş yerinde uygu
lanması halinde, hanıgi işçilerin yulardaki bend-
ler hükümlerine ıgöre, iş yerinde çalışmaya de
vam edecekleri, Bölge Çalışma Müdürlüğünce, 
23 ncü maddenin 1 ve 2 nei bendlerinin 2 nei 
ıfıikralarında söz 'konusu süresi içinde tesfoit 
edilerek ilgili iş verene ve işçilere yazı ile bil
dirilir. O iş yerinde çalışıp da toplu (görüşme
de veya toplu iş sözleşmesinde taraf olan i$çi 
teşekkülünün veya o teşekkül mensubu olan 
alt kademedeki biç diğer işçi teşekkülünün baş
kan ve yönetim ıkurulu üyeleri, bu hükme taibi 
tutulmazlar. Kesin zorunluk halinde, işveren, 
Bölge Çalışma Müdürlüğünün yazılı izni ile, 
yulkardaki ıbendlerde sözü edilen işlerin yerine 
'getirilebilmesi için yeni işçi alabilir. 

BAŞKAN — 25 mci madde üzerinde sözı is-
tiyen var mı? Yok. Olmadığına göre 25 nei 
maddede Geçici Komisyon Cumhuriyet Sena
tosu tarafından kabul edilen metnin kabulünü 
tavsiye etmektedir. Tavsiyeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmİyenler... Kaflbul 
edilmiştir. 

26 JICI maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyton 
C. Senatosunca yapılan değişikliği benimseme-
miştir. Madde üzerinde söz istîyen? Yok. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmİyenler... 
Kabul edilmiştir. Cumhuriyet Senatosu metni 
reddedilmiştir. Karma Komisyona gidecektir. 

27 nei maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini olkuyoruz. 
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Grev veya lokavtın hizmet akitlerine etkisi 

MADDE 27. — ] . Kanuni 'bir igrev kararı
nın alınmasına katılma, 'böyle bir kararın alın
masına teşvik etme, böyle bir greve katılma 
ve böyle (bir greve katılmaya teşvik etme fiil
leri ve kanuni bir lokavta uğra m ÜŞ olma hali, 
hizmet akdini ortadan kaldırmaz. 

1 nci fıkrada yazılı fiilleri yapanlar ile 24 
nlcü maddenin 1 nci fıkrası gereğince iş yerinde 
çalışmayı arzu edip iş veren tarafından çalışti-
rılmıyan işçilerin hizmet akülerinden doğan 
hak ve boraları grevin sona ermesine kadar 
askıda kalır. 

Kanuni lokavta uğramış olan işçilerin hiẑ -
met akülerinden doğan hak ve borçları, lokav
tın sona ermesine kadar askıda kalır. 

2. îş veren, kanuni bir grevin veya lokav
tın süresi içinde, yukardaki ıbend gereğince, 
hizmet alkitl erin den. doğan hak ve horçları as
kıda kalmış olan işçilerin yerine, hiçbir suretle, 
daimî veya geçici olarak başka işçi veya. 'baş
kalarım çalıştıranı az. 

'). Kanuni bir,grev veya lokavt dol ay isiyle 
hizmet akdinden doğan hak ve borçları askıda 
kalan işçiler, başka • bir iş tutamazlar. Aksi 
halde, işçinin hizmet akdi, iş verence, feshin 
ihbarına lüzum olmaksızın ve her hangi bir 
tazminat ödenmeksizin feshedil ehil ir. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Olmadığına göre, Geçici Komis
yon Cumhuriyet Senatosunun kabul etmiş oldu
ğu metnin kabulünü tavsiye etmektedir. Tav-
'Sİyeyi oyunuza sunuyorum. Kaimi edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

28. nei maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
'Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Kanuni grev veya lokavtın konut haklarına 
etkisi 

MADDE 28. -•- İş yeren, hiçbir halde, ka
nuni bir grev veya lokavt süresince, greve ka
tılan veya lokavta uğrıyan işçilerin oturdukları 
ve iş veren tarafından sağlanmış konutlardan 
çıkmalarını istiyemaz. Bu fıkrada yer alan ya
sak, grev veya lokavtın iş yerinde ilânından 
başhyarak fiilen aralıklı da olsa doksan gün 
devam etmesinden sonra uygulanmaz. 

1 nci fıkrada yazılı «üre içinde, bu konut
larda oturan işçiler, bu konutlarla ilgili ona
rım, su, ıgaz, aydınlatma ve ısıtma masrafları 
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ile rayiç kirayı iş verene ödemek zorundadır
lar. 

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

BAŞKAN — 2S nci .madde üzerinde söz is
tiyen var mı? Yok. Olmadığına ıgıöre 2(8 nci 
maddede Geçici Komisyon Cumhurijyet Senato
sunca kabul edilen metnin kabulünü tavsiye 
etmektedir. Tavsiyeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN —• 29 ncu maddeye .geçiyoruz. Ge-
. cici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metnini 
benimsemiştir. Cumhuriyet Senatosu metnini 
okuyoruz. 

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

ması halinde, iş veren, böyle bir ıgrervin 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 eden işçilerin hiz
met akülerini, feshin ihbarına lüzum olmaksızın 
ve her hangi bir tazminat ödemeye mecbur bu
lunmaksızın feshedebilir. 

Kanun dışı bir grev yapılması halinde, bu 
.grev veya bu grevin yönetim ve yürü tümü yü
zünden iş verenin uğradığı zararlar, .greve ka
rar veren işçi teşekkülü veya kanun dışı grev 
her hangi bir işçi teşekküLünee kararlaştınl-
maksızm yapılmışsa, bu ıgreve katılan işçiler 
tarafından karşılanır. 

2. Kanun dışı lokavt yapılması halinde, 
işçiler, böyle bir lokavtı yapan iş verenle olan 
hizmet akülerini, feshin ihbarına lüzum olmak
sızın ve her hangi bir tazminat ödemeksizin 
feshedebilirler. 

Kanun dışı lokavt yapılması halinde, iş ve
ren, lokavt süresince, işçilerin hizmet akdin
den doğan bütün halalarını ve uğradıkları za
rarları bir iş karşılığı olmaksızın ödemeye mec
burdur. 

BAŞKAN — 2ı9 ncu madde 'üzerinde söz 
istiyen var mı? Yok. Olmadığına göre, Geçici 
Komisyon Cumhuriyet Senatosunun kabul et
miş olduğu metnin kabulünü tavsiye oton ekte-
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dir. 'Tavsiyeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... 'Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ı3ö nen madde, C. Senatosu Millet Meclisi 
metnini aynen kabul ettiğinden, kesinleşmiştir. 

•81 nci: maddeye ,geçiyoruz. 'Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Grev ıgözcüleri 
MADDE 3d. — K a n u n i bir greıy kararma 

uyulmasını sağlamak için, cebir ye şiddet kul-
lanmaksızın ve tehditte bulunmaksızın propa
ganda yapmak ve kendi üyelerinin grev kara
rına uyup uymadıklarını denetlemek amaciyle, 
İş yerinde grevi ilân etmiş olan işçi teşekkülü, 
iş yerinin. giriş ve çıkış yerlerine, kendi men
supları arasından en çok ikişer grev gözcüsü 
koymaya yetkilidir. Çalışma serbestliği her hal
de saklıdır. 

BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı?.. Yok. Olmadığına göre, Geçici 
Komisyon Cumhuriyet Senatosunun kabul et
miş olduğu metnin kabulünü tavsiye etmekte
dir. .Tavsiyeyi oyunuza sunuyorum. Kabul .eden
ler... Kabuıl etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeye geçiyoruz, Oeiçici Komisyon 
Cumhuriıyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Lokavt (gözcüleri 
MADDE 32. —Kanun i bir lokavt kararma 

uyulmasını sağlamak için cebir ve şiddet kul-
lanmaksızm ve tehditte bulunmaksızın, propa
ganda yapmak ve ? kendi üyelerinin lokavt ka
rarma uyup uymadıklarını denetlemek amaciy
le lokavtı iş yerinde ilân etmiş olan iş veren te
şekkülü, lokavtın kapsamına giren iş yerlerine 
gözdüler ' göndermeye yetkilidir. Çalışma ser
bestliği iher halde saklıdır. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz 
istfyeril*Yok. Olmadığına göre 32 nci maddede 
Gteşiei ^Komisyon C. Senatosunda kabul edilen 
nı^tıri tavsiye etmektedir. Tavsiyeyi oyunuza 
Auiıuıyıorum. Kâbtil edenler... !Bftmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ı33 ncü maddeye ; geçiyoruz. Geçici Komisyon 
ı Cumhutriyet Senatosu metnini benimse mistir. 
CıiiJttaiyet Safiatosu metnini okuyoruz. 

Grev ve lokavt halinde mülkiye âmirinin 
-yetkileri 

MîADBE 313. — Grev veya lokavt halinde, 
mâMîîin en 'büyük mülkiye âmiri, grev veya ı 
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lokavt yapılan iş yerlerinde gerekli emniyet, 
inzibat, .koruma ve sağlık tedbirlerini ve hal
kın ıgündelik yaşaması için zaruri olan ihtiyaç
larının sağlanması amaciyle gereken tedbirleri, 
bu kanun hükümleri saklı kalmak kavdiyle ve 
kanuni yetkilerine dayanarak alır. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz is-
t iyenl . Yok. Olmadığına göre 33 ncü maddede 
Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosunda ka
bul edilen metni tavsiye etmektedir. Tavsiyeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

34 ncü maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini • benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Grev ve lokavtın sona ermesi 
MADDE 34. — Kanuni bir ıgrev veya lokav

tın sona ermesine dair grev veva lokavta karar 
vermiş olanlar tarafından alman kararlar, yazı 
ile karşı tarafa ve bölge .çalışma müdürlüğüne 
bildirilir ve aynı gün, mahallinde çıkan en az 
bir gazetede, gazete yoksa mûtat vasıtalarla 
ilân edilir. Grev veya lokavt bir iş kolunda ya
pılmışsa, bu bildiri Çalışma Bakanlığına yapı
lır; bu halde, ilân işlemi, ' grev veya lokavtın 
uygulandığı mahallerde çıkan en aız birer gaze
tede, gazete yoksa mûtat vasıtalarla yerine ge
tirildikken başka., Ankara ve istanbul'da çıkan 
en az ikişer ıgazete ve Ankara ve İstanbul rad
yoları ile de yapılır. 

Kanuni bir grev veya lokavt, tebliğ ve ilân 
ile birlikte sona erer. 

BAŞKAN —- 34 ncü madde üzerinde sö'Z is-
tiyen var mı t Yok. Olmadığına .göre Geçici Ko
misyonun, Cumhuriyet Senatosu metninin ka
bulü tavsiyesini oyunuza sunuıyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Beşinci bölüme ıgeçiyoruz. Cumhuriyet Sena
tosu bölüme ayrıca, «Hakeme başvurma» baş
lığını koymuştur. Başlığı bu şekliyle oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

35 nci maddeye (geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

BEgÎNÖt (BÖLÜM. 
Hakeme başvurma 

. il hakem kurulunun kuruluşu ve görevleri 
MADDE 35. — 1. tîl hakem kurulu, o il

deki iş mahkemesi başkanının, iş mahkemesi 
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kurulmamış olan yerlerde de iş dâvalarına bak
mak üzere görevlendirilmiş bulunan hâkimin 
başkanlığında : 

a) [Bölge Çalışma Müdürü veya görevlen
direceği yardımcı veya bir iş müfettişi; 

b) İl Hukuk İşleri Müdürü veya özürlü ise 
yerine bakan kimse; 

c) İşçiler adına seçilecek iki hakem ile; 
d) İş verenler adına, seçilecek iki hakem

den kurulur. 
2. lll Hakem Kurulu, uzlaşmaya varılama-

dığını belirten tutanakla birlikte taraflardan 
birinin yazılı olarak başvurması üzerine, baş
vurma tarihinden sonra altı iş 'günü içinde ku
rul başkanının çağrısı ile toplanarak kararını 
verir. 

Kurul, toplu görüşmeye konu olan mesele
ler hakkında ıgerekli gördüğü kimselerin tanık 
ve bilirkişi olarak bilgi ve ^görüşlerini sözlü ve
ya yazılı olarak bildirmelerini istiyebilir. Bu 
şekilde çağrılan herkes ilk hakem kurulu önü
ne gelerek sorularını cevaplandırmaya mecbur
dur. Bunlar hakkında Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun tanıklara ve bilirkişilere 
ilişkin hükümleri uygulanır. 

Kurul, üyelerinin tamamının 'katılmasiyle 
toplanır. Ancak, üyelerden birinin gelmemesi 
toplanmaya engel olmaz. 

İl hakem kurulu, toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile karar verir. Oylar eşitse, baş
kanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. Bu 
karar, taraflara ve iş yerinin bağlı olduğu bir 
ıbakanlık varsa, ayrıca bu bakanlığa yazı ile bil
dirildiği günden başlıyarak oniki iş günü için
de kurul başkanlığına itiraz dilekçesi verilmez
se kesini esir. 

BAŞKAN — 36 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Olmadığına göre 35 nci maddede, 
Geçici Komisyonun, Cumhuriyet .Senatosu met
ninin kabulü tavsiyesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsememiştir. 

Madde üzerinde söz istiyen? Yok. Geçici Ko
misyon, C. Senatosunun metninin reddini tav
siye etmektedir. Tavsiyeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... C. Sena
tosu metni reddedilmiştir. Karma Komisyona 
verilecektir. 
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37 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 

Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Hakem kararlarının hukukî niteliği 
MADİDE 37. — Kesinleşmiş il hakem kuru

lu kararları ile Yüksek Hakem Kurulu karar
ları, belirsiz süreli toplu iş sözleşmesi hükmün
dedir. 

özel hakeme başvurulduğu hallerde de, ha
kem kararları, belirsiz süreli toplu iş sözleşme
si hükmündedir. Ancak, işçiye veya işçi teşek
külüne yahut iş verene veya iş veren teşekkülü
ne mevzuat veya toplu iş sözleşmesi ile sağlan
mış olan hakların ihlâl edildiği iddiası ile özel 
hakeme haşvurulmüşsa, hakem kararının hu
kukî niteliği hakkındaki genel hükümler uygu
lanır. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. Olmadığına göre, Geçici Komisyon 
C. Senatosunun kabul edilen metninin kabulü
nü tavsiye etmektedir. /Oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

38 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Hakem kurullarına ıkatılaeak hakemlerin 
genel nitelikleri 

MADDE 38. — 35 ve 36 nci maddelerdeki 
hakem kurullarının asıl ve yedek haşkan ve 
üyelerinin genel nitelikleri şunlardır : 

a) Türk vatandaşı olmak; 
b) Okur - yazar olmak; 
c) Medeni ve siyasi hakları tam olarak kul

lanma ehliyetinden yoksun olmamak; 
d) Ağır hapis cezasını 'gerektiren bir suç

tan dolayı veya taksirli suçlar haricolmak üze
re beş yıldan fazla hapis cezası ile veya zim
met, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırı
cılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolan
lı iflâs jgibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile, affa 
uğramış olsalar dahi, kesin olarak hüküm «giy
miş olmamak. 

Hakem kurullarına işçiler veya iş verenler 
adına seçilerek katılacak hakemlerin işçi veya 
iş veren niteliğinde olmaları ıgerekli değildir. 
Ancak, işçiler adına seçilerek kurula katılan 
hakem, Sendikalar Kanununa ,göre iş veren; iş 
verenler adına seçilerek kurula katılan hakem 
de, aynı kanuna (göre isçi niteliğinde olamaz. 
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ISiyasi partilerin yönetim kurullarında gö

revli olanlar, işçiler ve iş verenler adına hakem 
seçilemezler. 

(BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok. Olmadığına göre Geçici Ko
misyon C. iSenatosu tarafından kabul edilen 
metnin kabul edilmesini tavsiye etmektedir. 
Tavsiyeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

39 ncu maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Hakem kurullarına işçiler adına 
hakem seçilmesi 

MADDE 39. — 1. İşçiler adına il hakem 
kuruluna seçilecek hakemler, uyuşmazlıkta ta-
j*af olan işçi teşekkülünce seçilir. 

12. işçiler adına Yüksek Hakem Kuruluna 
seçilecek hakemler, kendisine mensup işçi sa
yısı en çok olan konfederasyonca seçilir. 

(BAŞKAN — 39 mcu madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Yok. Olmadığına göre, 39 ncu 
maddede Geçici Komisyon, C. Senatosu tara
fından kabul edilen metnin kahul edilmesini 
tavsiye etmektedir. Tavsiyeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

40, 41 ve 42 nci maddeler, Cumhuriyet Sena
tosu, 'Millet Meclisi metnini aynen kabul etti
ğinden kesinleşmiştir. 

43 ncü madde üzerinde Cumhuriyet Senato
sunun yaptığı değişikliği Geçici Komisyon be-
nimsememiştir. 

43 ncü madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Olmadığına göre Geçici Komisyonun, Cumhuri
yet Senatosu metninin reddi tavsiyesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiş ve Cumhuriyet Senatosu metni 
reddedilmiştir. Karma Komisyona .gidecektir. 

44 ncü maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Uzlaştırma ve hakeme başvurma tüzüğü 
MADDE 44. — tik hakem kurulları ile Yük

sek Hakem Kuruluna ıgelen işlerin - bu kanun
da gösterilmemiş ise - kaç gün içinde sonuçlan
dırılacağı; bu kurulların ve uzlaştırma kurul
ları ile Yüksek Uzlaştırma Kurulunun yazı iş-
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leri ile diğer işlemlerinin nasıl ve kimler ta
rafından yapılacağı; bu kurulların başkan ve 
üyeleri ile bunların raportörlerinin huzur hak
ları ile naip, bilirkişi ve tanıklara verilecek üc
retler, bu kanunun yayımlandığı tarihten bağ
lıyarak üç ay içinde yürürlüğe konacak bir tü
zükle gösterilir. Yukarda sözü edilen kimselere, 
gerektiğinde, Harcırah Kanunu esaslarına gö
re yolluk ve gündelik verilir. Yüksek Hakem 
Kuruluna katılacak olan üniversite öğretim 
üyesinin, ve bu üyeyi seçmekle görevli kurul 
üyelerinin yolluk ve gündelikleri Çalışma Ba
kanlığınca verilir. 

(BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Olmadığına göre Geçici Komisyo
nun, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulü tav
siyesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

45, 46 vç 47 nci maddeler; Cumhuriyet Se
natosu tarafından Millet Meclisi metni aynen 
kabul edildiğinden kesinleşmiştir. 

48 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnim benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Hükümetin arabuluculuğu 
MADDE 48. — Bir uyuşmazlığın her hangi 

bir safhasında, Başbakan veya görevlendireceği 
bir Bakan taraflara bir arada veya ayrı ayrı 
tavsiyelerde bulunmak suretiyle arabuluculuk 
faaliyetine girişebilir. 

BAŞKAN — 48 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Olmadığına göre Geçici Komisyon, 
C. /Senatosunun kabul edilen metninin kabulü
nü tavsiye etmektedir. Tavsiyeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler...' Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

49 ncu madde üzerinde Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklik Geçici Komisyon ta
rafından benimsenmemiştir. 

Madde üzerinde söz istiyen? Yok. Olmadı
ğına ıgöre, Geçici Komisyon, C. Senatosunun 
.kabul edilen metninin reddini tavsiye etmekte
dir. Tavsiyeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. C. Se
natosunun metni reddedilmiştir. 

Karma Komisyona gidecektir. 
50 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 

Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

— 491 — 
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Genel hükümler 

MADDE 50. — Bu kanunda hüküm olmıyan 
hallerde, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu ile 
hizmet akdini düzenliyen diğer kanunların hü
kümleri uygulanır. 

İBAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Olmadığına göre Geçici Komis
yon bu maddede C. Senatosu metninin kabu
lünü tavsiye etmektedir. Tavsiyeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

51 nci ımadde, Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan Millet Meclisi metni aynen kabul edildiğin
den kesinleşmiştir. 

52 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Ceza hükümleri 

Toplu iş sözleşmesinin ilgili 'mercilere 
'gönderilmemesi 

MADDE 52. — 13 ncü ımadde 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 süresi içinde göndermiyen iş veren ve
yahut işçi veya iş veren teşekkülünün' buna 
âmil olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri, 
yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm edilirler. 

BAŞKAN — 5.2 nci madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Olmadığına göre, Geçici Komisyon 
C. Senatosu tarafından kabul edilen metnin ka
bulünü tavsiye etmektedir. Tavsiyeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

iMadde 53; Cumhuriyet Senatosu Millet 
Meclisi metnini aynen kabul ettiğinden, kesin
leşmiştir. 

54 ncü maddeye ıgeçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Kanun dışı grev ve lokavt 
MADDE 54, — Vükubu'lan kanun dışı gre

ve-veya'lokavta karar verenler, böyle bir lokav
ta katılanlar veya devam edenler, böyle bir 
greve veya lokavta karar verilmesine veya 
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bunlara katılmaya veya devama zorlıyan veya 
teşvik edenler veya bu yolda propaganda ya
panlar, bir aydan üç. aya kadar hapis ve yüz 
liradan bin liraya kadar ağır para cezasına. 
mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, üç aydan 
altı aya kadar hapis ve beşyüz liradan beş bin 
liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

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

BAŞKAN — 54 ncü madde üzerinde söz is-
tiycrı ? Yok. Olmadığına göre, Geçici Komisyo
nun, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulü 
tavsiyesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

55 nci maddeye geçiyoruz. Geçici Komisyon 
Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Devlet, il özel idaresi ve belediye kararlarına 
tesir maksadiyle grev ve lokavt 

ıMADDE 55. — Vukubulan kanun dışı bir 
grev veya lokavtın .Devlet, il 'özel idareleri ve
ya. belediyelerce bir karar alınmasını veya alın
mış bir kararın değiştirilmesini veya kaldırıl
masını sağlamak veyahut yukarda, sayılan ka
mu tüzel kişilerince alınmış bir kararı protesto 
etmek amaciyle yapılması takdirinde, böyle bir 
greve veya. lokavta karar verenler, veya katı
lanlar'veya devam edenler, böyle bir greve ve
ya lokavta karar verilmesine veya bunlara ka
tılmaya veya devama zorlıyan Veya teşvik 
edenler veya bu yolda proganada yapanlar, al
tı aydan az olmamak üzere hapis cezasına ve 
beşyüz liradan az olmamak üzere ağır para ce
zasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu 
cezaların iki katına hükmolunur. 

BAŞKAN — 55 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Olmadığına göre. 55 nci maddede 
Geçici ıKomisyonun. Cumhuriyet Senatosu met
ninin kabulü tavsiyesini oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

56 nci madde üzerinde ıCumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklik Geçici Komisyon tara
fından benimsenmemiştir. Madde üzerinde söz 
istiyen? Yok. Olmadığına göre Geçici Komisyon 
tarafından C. Senatosunca kabul edilen metnin 
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reddi istenmiştir. Bu hususu oylarınıza arz edi- I 
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Karma Komisyona gidecektir. 

İ57 nci maddeye geçiyoruz. (Geçici Komisyon 
Cumhuriyet 'Senatosu metnini benimsemiştir. 
Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Grev veya lokavtı geciktirme kararına 
uyulmaması-

MADDE 57. — 'Bakanlar Kurulunun 21 nci 
madde uyarınca aldığı bir geciktirme kararın
dan sonra vukubulan bir greve veya lokavta 
karar verenler, veya katılanlar, böyle bir gre
ve veya lokavta bu konudaki Bakanlar' Kurulu 
'kararının yürürlüğe girmesinden sonra devam 
ederler, böyle bir 'greve veya lokavta karar ve
rilmesine veya buna katılmayı veya söz konu
su Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe gir
mesinden sonra devama zorlıyan veya teşvik 
edenler veyahut bu yolda propaganda yapanlar, 
üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşyüz lira
dan az olmamak üzere ağır p'ara cezasına mah
kûm edilirler. Tekerrür halinde, bu cezaların 
iki katına hükmolunur. 

IBAŞKAN — 57 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Olmadığına göre, Geçici Komisyon, 
C Senatosunca kabul edilen metnin kabulünü 
tavsiye etmektedir. Tavsiyeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

58, 59,, GO nci maddeler, Cumhuriyet Sena
tosu Millet Meclisi metnini aynen kaibul etti
ğinden, kesinleşmiştir. . 

01 nci maddeye geçiyorıiız. Geçici Komis
yon Cumhuriyet Senatosu metnini benimsemiş
tir. Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Grev ve lokavtın kapsamasına girmiyen islile
rin ça!hş;maması 

MADDE 6.1. — 25 nici madde gereğince grev 
veya lokaıvt süresince iş. yerinde çalışmaya 

mecbur olan işçilerden makbul bir özrü olmaksı
zın iş yerinde calışmıyanlar ile bunları çalış
mamaya zorlıyan , veya teşvik edenler veya bu 
yolda propaganda yapanlar, ikiyüz liradan 
az olmamak üzere ağır para ceM.suna ve üç ay
dan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edi
lirler. 

BAŞKAN — 61 nci madde üzerinde söz is-
tiyenf Yok. Olmadığına göre, 61 nci madde
de, Geçici Komi s;/on C. Senatosu tarafından ka-
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bul edilen metnin kaibıüünü tavsiye etmekte
dir. Tavsiyeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler!.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62 nci madde, Cumhuriyet Senatosu Millet 
Meclisi metnini aynen kabul ettiğinden, (kesin
leşmiştir. 

63 nıcü maddeye geçiyoruz. Geçici Komis
yon Cumhuriyet Senatosu metnini 'benimsemiş
tir. Cumhuriyet Senatosu metnini okuyoruz. 

Kanun dışı grev gözcüleri 
MADDE 63. — 31 nci maddede gösterilen

den fazla sayıda veya iş yerinde grevi ilân 
etmiş olan işçi teşekkülünün mensubu olmıyan 
grev gözcüsünü koyanlar veyahut aynı şekilde 
fazla sayıda ve bir arada veyahut iş yerinde 
grevi ilân etmiş olan işiçi teşekkülünün mensu
bu olmaksızın grev gözcülüğü yapanlar, bir 
aydan altı aya kadar hapis cezasına mahkûm 
edilirler. 

BAŞKAN — 63 ncü madde hakkında söz is-
tiyen? Yok. Olmadığına göre, 63 ncü madde
de Geçici Komisyon, O. Senatosu tarafından 
kabul'edilen metnin ka'bulünü tavsiye etmekte
dir: Tavsiyeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... .Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

64 ncü madde üzerinde Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklik Geçici Komisyon ta
rafından benimsenmemiştir. Geçici Komisyon 
tarafından. Cuaı'huriyet Senatosunca metne 64 

'ncü madde olarak eklenen maddenin reddi hak
kındaki tavsiyeyi oyunuza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.' Kar
ma Komisyona gidecektir. 

Geçici birinci madde, Curiifhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi metnini aynen kaibul ettiğinden 
kesinleşmiştir. 

'Geçici 2 nci maddeye geçiyoruz. Geçici 
Komisyon Cumhuriyet Senatosu metnini be
nimsemiştir. Cumhuriyet Senatosu metnini oku
yoruz. 

Hakeme 'başvurma haikkmdaki eski tüzük 
GEOİOÎ MADDE 2. — 44 ncü maddede sözü 

geçen tüzük yürürlüğe girinceye kadar, il 
Hakem kurullariyle Yüksek Hakem Kurulu
na ait yazı işleri ve diğer gerekli işlemler, 
huzur hakları ile yolluk ve ıgündeMkler lıalkkm-
da Toplulukla îs Uyuşmazlıkları 'Uzlaştırma ve 
Hakeme Başvurma Tüzüğünün ilgili huMimlç-
ri uygulanır. 

http://eM.su
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BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 

söz istiyen var mı? Olmadığına göre, Geçici 
Komisyonun, Cumhuriyet Senatosu metninin 
.kabulü tavsiyesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Geçici 3 ncü maddeye geçiyoruz. Geçici Ko
misyon Cumhuriyet Senatosu metnini benim
semiştir. Cumhuriyet Senatosu metnini dkuyo-
ruz. 

Bâızı suçların alfifı 
GEÇİCİ MADDE 3. — 8 Nisan 1963 tari-

Ihinden önce iş uyuşmazlıkliarn veya 20 Şu'bat 
1947 tarihli ve 5018 sayılı Kamun gereğince ku
rulmuş işçi teşekkülleri ile iş verenler ve iş ve
ren teşekkülleri arasında çıkmış uyuşmazlıklar 
dolayısiyle Türk Ceza Kanununum 201 nci ve 
258 nci maddeleri, 266 ilâ 273 ncü maddeleri 
•hükümleri ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Hürriyeti Kanununun cezai hükümlerine giren 
sulçlar ve bu suçlardan dolayı verilmiş «ezalar 
affedilmiiştir. 

(BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde 
söz istiyen? Yok. Olmadığına göre, Geçici 
Komisyon, O. Senatosunca kabul edilen met
nin kaibulünü tavsiye etmektedir. Tavsiyeyi 
oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kafbul edilmiştir. 

'65 inci madde üzerinde Cumhuriyet Senato-
.şunca yapılan değişiklik Geçici Komisyonca 
(benimsenmemiştir. Madde 615 üzerinde söz is
tiyen? Yok. Olmadığıma göre, Geçici Komis
yon, C. Senatosunca numarasının teselsül etti
rilmesi yoliyle değiştirilen bu maddenin red
dini tavsiye etmektedir. Oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Karma Komisyona ıgidecdktir. 

66 nci madde üzerinde Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklik Geçici Komisyon tarafın
dan benimsenmemiştir. 

Madde 66 üzerinde söz istiyen? Yok. Olma
dığına göre Geçici Komisyon Cumhuriyet Sena
tosunca numarasının teselsül ettirilmesi yoliyle 
değiştirilen bu maddenin- reddini tavsiye etmek
tedir. Tavsiyeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Karma 
Komisyona gidecektir. 

67 nci madde üzerinde Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklik Geçici Komisyon tara
fından benimsenmemiştir. 
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MADDE 67 üzerinde söz istiyen? Yok. Olma

dığına göre Geçici Komisyon Cumhuriyet Sena
tosunca numarasının teselsül ettirilmesi yoliyle 
değiştirilen bu maddenin reddini tavsiye etmek
tedir. Tavsiyeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Karma 
Komisyona gidecektir. 

Sayın arkadaşlar, Toplu îş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt kanunlarının iki Meclis arasındaki 
ihtilaflı maddelerinin, Sendikalar Kanununun 
ihtilaflı maddelerinin havale edildiği, Anayasa
nın 92 nci maddesi gereğince, kurulmuş bulu
nan Karma Komisyona havale edilmesi hakkın
da bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu 

metninin iki Meclis arasındaki1 ihtilaflı maddele
rinin, Sendikalar Kanunu metninin ihtilaflı 
maddelerinin havale edildiği, Anayasanın 92 nci 
maddesi gereğince kurulmuş bulunan Karma 
Komisyona havale edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, ihtilaflı maddeler kuru
lacak bu komisyona havale edilecek ve reddine 
karar verilmiş maddeler orada tekrar incelene
cektir. 

3. — 1 sayılı Kanunun tatbikatı hakkında 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/25) (S. Sayısı : 347) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel bâzı 
arkadaşlar tarafından verilmiş olan önerge
ler var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelen evrak cetvelinin 13 sıra numarasında 

kayıtlı bulunan ve 1 sayılı Kanunun tatbikatiyle 
ilgili. 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
poru dağıtım tarihi itibariyle henüz gündeme 
alınmamıştır. 

(1) 347 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Teklif sahibi bukınmam itibariyle, bu konu- I 

da ivedilik ve öncelikle gündeme alınmasını ve 
diğer işlere takdinıen görüşülmesini talebetme-
ye hakkjm vardır. 

Teklifim milletvekillerinin noksan almakta 
oldukları maaşlarının tashihi ve noksan tahak
kuk ettirilen miktarlarının iadesi talebinden iba
rettir. 

Büyük Meclis pek yakın bir tarihte tatile gi
recektir. 

Binaenaleyh raporun . müstaceliyetle okunup 
karara bağlanmasında zaruret vardır. 

Bu sebeple : 
1. 48 saat geçmecien gündeme alınmasını, 
2. öncelik ve ivedilikle görüşülmesini, 
3. Hakkında öncelik ve ivedilik kararı ve

rilmiş diğer bütün işlere takaddümcn görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu tarafından ve
rilmiş bulunanı önergede ivedilik ve öncelik ta-
lebedilmektedir. Sayın Giritlioğlu bıı raporu 
hazırlıyan komisyon başkanlığında bulunma
dığı cihetle öncelik ve ivedilik teklifinde bulu
namaz. Bir başka önerge daha var onu okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelen Kâğıtların 13 nosunda kayıtlı 1 sayı

lı Kanunun tatbikatı hakkında Meclis Hesapla
rı İnceleme Komisyonu raporu basılıp dağıtılmış 
olduğundan 48 saat geçmesi beklenmeden gün
deme alınmasını teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Halûk Nur Baki 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündeme alınmasına karar verilen 1 sayılı 

Kanunun tatbikatı hakkındaki Komisyonumuz 
raporunun öncelik ve ivedilik ve diğer işlere 
takdinıen görüşülmesini teklif ederim. 

Komisyon Azası Meclis Hesapları İnceleme 
Sakarya Komisyonu Adına Sözcü 

Muslihittin Gürer . Malatya 
H. Avni Akşit 
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BAŞKAN — Üç önergede de bahis konusu 

olan hususlar muayyen kademeleri teşkil etmek
tedir. Hepsini ayrı ayrı Yüce Heyetin oyuna 
sunacağım. 

Evvelemirde Sayın Akşit, komisyon adına, 
öncelik ve ivedilikle bir kanunun görüşülmesini 
teklif etmektedir. 

Ayrıca, 48 saat geçmeden evvel bu işin gün
deme alınması şeklinde bir talebi de mevcuttur. 

Sayın Nur Bâki'nin, kanunun diğer bütün 
işlere takaddümünü mutazammm önergesi var
dır. Bunun için evvelâ kanunun 48 saat geçme
den evvel gündeme alınması hususunu oyunuza. 
sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyeıılor.... İttifakla ka
bul edilmiştir. 

İvedilik ve öncelikle görüşülmesi talebi var
dır. Bu işin ivedilik ve öncelikle görüşülmesi yo
lundaki takriri oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Bu birleşimde görüşülecek diğer bütün iş
lere takdinıen görüşülmesi hususundaki teklifi 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Meclis Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu 10 . 7 . 1063 
Esas No. 5/25 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 
Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu ile 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Cemalettin 
Bulaik'ın, Türkiye Büyük Millet (Meclisi üyeleri 
maaş ve ödeneklerinin yanlış tahakkuk ettirildi
ğine dair müracaat dilekçeleri ve Meclis Başka
nının yapılan tahakkukun kanuna uygun oldu
ğunu belirten 5 . 7 . 19ı63 gün ve 11267 sayılı 
cevabi yazısı ile ilgili muameleli dosyanın Baş
kanlık Divanınca kojnisyonuımuza havale edilme
si üzerine, mevzuubahis dosya İçtüzüğün 60 ncı 
maddesi gereğince ve müracaat sahiplerinin iş
tirakiyle komisyonumuzda görüşülüp incelendi. 

'Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu ile 
Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Gemalettin 
Bulak'ın milletvekili ve senatörlerin ödenekleri 
ile yolluklarının yanlış tahakkuk ettirildiğine 
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'dair iddialarının üç noktada toplanmakta oldu
ğu görüldü. 

1. 7244 sayılı 'Kanunun 1 nci maddesindeki 
cetvelde yazılı kadro 1 nci derecede olan bir 
Devlet ''memurunun aldığı maaşın karşılığı de
ğildir. Kadro ve dereceler ayrı terimler olup iki
sinin her zfiımııı aynı seviyede olması icabet-
mez. Kadrosu üçüncü derecede olan bir memur 
3656 sayılı Maaş Kanununun 4598 sayılı Ka
nunla muaddel 8 nci maddesi gereğince iki üst 
«Terce*? maaş alabilmekte idi. Aynı hak 242 sa-
yû\ Kanunla üç derece yukarıya kadar teşmil 
•edildiğine güre kadrosu 4 ncü •derece olan bir 
Devlet memuru V- 000 lira maaş alabilmektedir. 
B'u suretle kadrosu 4 ncü derecede olan bir Dev
let 'memurunun, maaşı kadar bir meblâğı millet
vekili ve senatörler alabilmektedir. 

2. Kadrosu 1 nci derece olan bir Devlet me
murunun aylığı 2 000 lira ile siniri andırılma-
tm-ıştır. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanun
la muaddel 8 nci maddesi ve 242 sayılı Kanun
la 'bu kaini memurlara üç. terfi imkânı sağlan
mıştır. 

3. Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargıla
ma usulleri hakkındaki Kanunun 16 nci madde
si (Anayasa Mahkemesi Başkanı ile asıl ve ye
dek üyeleri 1 nci derecedeki memurluk kadro
sunun maaşım alırlar; ayrıca kendilerine 5017 
«ayılı Kanunda yazılı hükümlere göre ödenek 
verilir.) hükmünü ihtiva etmektedir. Bu madde 
(gerek Anayasamızın 82 nci ve (gerekse 1 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine muvazi bir mâna ta
şımaktadır. Buna mukabil Anayasa. .Mahkemesi 
Başkanı asıl ve yedek üyelerinin maaşlarının 
tahakkukunda 100 + 100 + 100 kademesi tat
bik olunmaktadır. 

Mâruz sebeplere müsteniden senatör ve mil
letvekillerinin maaş tahakkukunda hataya dü
şüldüğü aşikârdır. Bu yönden şimdiye kadar 
tahakkuk ettirilen bütün ödemeler ve yollukla
rımızın yeniden hesaplanmasını ve tahakkukla
rın. o suretle yapılması talebedilmektedir. 

Tetkikatrmızın sonucu: 3656 sayılı Maaş Ka
nununun 4598 sayılı Kanunla muaddel 8 nci 
maddesi, 7244 sayılı Kanun ve cetvelleri, 242 ve 
1 sayılı Kanunlar ile bu kanunların Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki müzakerelerini belir
ten tutanaklar tetkik edildi. 
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1. Baremin birinci derecesi diğer dereceler

den farklı bir mahiyet arz etmektedir. Baremin 
bu derecesinde diğer derecelerden farklı olarak 
üç kademe mevcuttur. Ve bu kademeler arasın
daki terfih ibir barem derecesinden diğer bir bar 
rem derecesine geçiş gibi olmaktadır. Liyakat, 
sicil ve kademelerde, iki veya üç.yıl bekleme sü
resi bahis konusudur. Bu durum muvacehesin
de Anayasanın 'bahsettiği baremin en yüksek 
derecesi, 1 mci derecenin en üst kademesi olmak 
iktiza eder. 

2. Halbuki Türkiye Büyük Millet Meclisin
de bugüne kadar yapılan tatbikatta 7244 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesindeki cetvelde yazılı ni
hai hududun 3656 sayılı Kanunun terfii sağlı-
yan 100 er liralık zamların nazarı itibara alın
maksızın uygulandığı görülmüştür. 

3. Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yar
gılama usulleri hakkındaki Kanunun 16 nci mad
desi ile 1 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aynı 
espri içerisinde tedvin olunmuştur. Halbuki 
birbirinden farklı olarak tatbik edildiği müşa-
hade edilmektedir. 

Netice: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin ödenek ye yolluklarının tahakkukunda bir 
tatbik hatası olduğu anlaşılmaktadır. Mâruz es
baba binaen Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin ödenek ve yolluklarının tahakkukunda 
baremin 1 nci derecesindeki 100 + 100 + 100 
formülünün tatbikinin gerektiğine mevcudun oy 
birliği ile karar verildi. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Geçici Başkan 
Ankara 

!<\ N. Yıldırım 
Denetçi 

Erzurum 
T. Bilgin 
Rize 
C. Yalçın 

Bu Rapor 'Sözcüsü 
Malatya 
A. Akşit 

Gaziantep 
H. încioğlu 

Sakarya 
M. Gürer 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var 
mı? Buyurun Şefik İnan. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlar, bu konudaki kanun hükümlerini 
şahsan nasıl anladığımı açıklamak istiyorum. 
Bir defa Anayasayı ele alalım. 

— 496 — 



M. Meclisi B : 114 
I - Kanun hükümleri 
1. • Anayasa, madde .82. ödenek ve yolluk

lar : 
«Tıürkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 

ödenek ve yollukları kanunla düzenlenir. 
ödeneğin aylık tutarı birinci derecedeki Dev

let memurunun aylığını; yolluk da ödeneğin. 
yansını .aşamaz.» Atlıyarak okuyorum. 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
aylık ve ödeneklerine her ne suretle olursa ol
sun yapılacak zam ve ilâveler, ancak bu zam 
ve ilâveleri takibeden milletvekilleri genel se
çiminden sonra uygulanır.» 

2. 1 numaralı Kanunun 1 nci maddesi : 
«'Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 

aylık ödenekleri, 7244 sayılı Kanunun birinci 
maddesindeki cetvelde yazılı, kadrosu birinci 
derece olan Devlet memurunun aylığına ve yol
lukları ise bunun yarısına eşit olarak hesapla
nır.» 

ı3. 7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesi: «Çe
şitli teadül ve teşkilât kanunlarında mevcut ma
aş, aylık ve ücret dereceleriyle bunların tutar
larını gösteren cetveller aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir..» delmektedir. 

Derece Tutarı 

1 
2-
3 

2 000 
1 750 
1 500 

- 4. 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
son paragrafı : 

«(Birinci derecede memuriyetlerden bu dere
cede bir terfi müddetini dolduran ve terfie hak 
kazananlara yüz lira ve bunlardan ikinci bir 
terfi müddetini doldurarak terfie hak kazanan
lara daha yüz lira aylık tazminat verilir.» 

•5. 263 sayılı Kanun. 
. «Madde 1. — 28.11.1959 tarihli ve 7244 
sayılı Kanunun, 

A) 1 nci maddesindeki cetvelde yazılı her 
dereceye ait maaş ve ücret tutarlarına, 

B) 5 nci maddesindeki cetvelde yazılı üc
retlere, 

O) 7, 8, 9 ve 10 ncu maddelerinde bahsi 
«geçen ücretlere, % 35 nisbetinde bir zam yapıl
mıştır.» . 
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Şimdi arkadaşlarım bu kanun hükümleri 

karşısında durum şudur : 
1. Anayasanın 82 nci maddesinin 1 nci fık

rasındaki hüküm, 1 numaralı Kanunla yerine 
getirilmiştir. Böylece 'Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları kanunla 
düz eni enmiş bulunmaktadır.' 

!Bu keyfiyeti böylece tesbit etmek, aşağıda
ki mülâhazalardan çıkacak netice bakımından 
mühimdir. 

2. 1 numaralı Kanunun, 1 nci maddesi ile, 
7244 sayılı /Kanunun birinci maddesindeki cet
velde yazılı kadrosu birinci derece olan Dev
let memurunun aylığına «atıf yapmıştır. 

3. 1 numaralı Kanunun 1 nci maddesinin 
«atıf yaptığı 7244 sayılı Kanunun birinci mad
desindeki cetvelde yazılı kadrosu birinci dere
ce olan Devlet memurunun aylığı (2 000) lira
dır. 

1 numaralı Kanunun birinei maddesi, sade
ce, 7244 sayılı Kanunun birinei maddesindeki 
cetvelde yazılı olan (2 000) liraya .atıf yapmış 
bulunmaktadır. 

4. 4'59ı8 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
bilinci fıkrasında «.... Tarife hak kaz anmış bu
lundukları halde, kadroda açık yer •olmamak 
rvejya bulundukları memuriyette kalmalarına. 
idarece lüzum görülmek veya bulundukları me
muriyetlerde üst derece bulunmamak sebeble-
riyle terfi edemiyenlere bir üst derece maaşı 
ve bu dereöede bir terfi müddeti geçirerek aynı 
sebeplerle üst dereceye ge>çemiyen veya terfi 
edemiyenlere daha bir üst derece maaşı verilir..» 
denilmektedir. Şimdi bu 3 derece oldu. 

'Görülüyor ki, 14 ncü dereceden, 3 ncü de
receye kadar olan kadrolarda bulunan memur
ların, yukariki birinci fıkra gereğince bulun
dukları kadroda iki derece (şimdi üç) terfi ede
bilmeleri mümkündür. Bu .şekilde terfi eden me
murlar için, aldıkları üst derece maaşları; ter-
fidir ve müktesep haktır. Meselâ, 1 500 lira ay
lıklı bir kadroda çalışan memur, şayet üst kad
ro yoksa, müddeti dolup terfie lâyık görüldüğü 
zaman, 1 750 liraya terfi eder; 1 750 lirada da 
müddetini ikmal ettikten sonra, 2 000 lira ay
lığa terfi eder. Bu dereceler, bu memurlar için 
«müktesep hak olur. 

Tavan teşkil eden 2 000 lira aylıktan, iki 
aşağı derecede (isimdi üç aşağı derecede) yani 
1 500 lirada bulunan memur işin, durum böy-
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lo olduğu gibi, daha aşağı derecelerde de du
rum -aynıdır. j 

•Bütün bu hallerde, 455)8 sayılı Kanunun 4 j 
ncü ıuaddesinin yukarıya aktarılmış bulunan I 
birinci fıkrası uygulanır. j 

Aynı Kanunun son fıkrası ise, birinci dere
cedeki memuriyetlere taallûk etmektedir. Bun- • 
lar iyin, bahis'konusu olan; üst dereceye terfi ! 

değildir. Bunlar için bahis konusu olan; sade- j 
ce birinci terfi müddeti için yüz lira, ikinci j 
terfi .müddeti için daba yüz lira aylık tazmi
nattır. 

6. 4598 sayılı Kanunun birinci fıkrası ge
reğince ulaşılan bir üst derece, iki üst derece, 
üç üst derece emeklilikte esastır. Buna mukabil, 
4598 sayılı Kanunun son fıkrası gereğince veri
len 100 lira ve daha bir 100 lira, şimdi 3 ncü 
bii" 100 lira aylık tazminat emeklilikte esas ol
maz. 

6. 4598 sayılı Kanunun birinci fıkrası ge
reğince ulaşılan bir üst derece, iki üst derece, 
şimdi üç üst derece 363 sayılı Kanunla yapı
lan % 35 nisbetinde zam ma esas olur. 

Buna mukabil, 4598 sayılı Kanunun son fık
rası gereğince verilen 100 lira, ve daha bir 100 
lira, 3 ncü bir 100 lira aylık tazminat, 263 sa
yılı Kanunla yapılan % 35 nisbetinde zamma 
esas olmaz. 

TV - Netice : 
1. Maaş derecelerinde tavan (2 000) lira

dır. Kadrosu birinci derece olan Devlet memu
runun aylığı, işte bu derecedir. Bunun üstün
deki (100) ve (100) liralar, aylık tazminattır; 
ne emeklilikte, ne de % 35 zam tatbikatında 
hesaba katılmadığına göre, derece mahiyetinde 
değildir. 2 000 lira derecedir, onun üstündeki-
ler derece değildir. Aylık tazminattır. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın înan'a mü
dahale buyurmayınız fikirlerini burada izah bu
yursunlar. 

ŞEFÎK İNAN (Devamla) — Şimdi arkadaş
larım, 2 000 liranın tavan olduğunu belirtmek 
üzere bunları zikretmiş bulunuyorum. 

2. Eğer (100) ve (100) liralar, aylık tazmi
nat olmayıp, derece olsalar, ve bu suretle (2 200) 
lira, «kadrosu birinci derece olan Devlet me
murunun aylığına., «eşit olarak hesaplanmış» 
olsa, karşımıza Anayasanın 82 nci maddesinin 
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son fıkrası çıkacaktır. Çünkü, (2 000) liranın 
(2 200) liraya çıkışı, Anayasanın 82 nci mad
desinin son fıkrasındaki; «..her ne suretle olur
sa olsun yapılacak zam ve ilâveler. Ancak, bu 
zam ve ilâveleri takibeden milletvekilleri genel 
seçiminden sonra uygulanır» hükmü ile karşı
laşacaktır. 

3. Kanun metinleri karşısındaki şahsi anla
yışımı arz etmiş bulunuyorum, takdir Yüksek 
Heyetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
yen var mı? 

Buyurun, Sayın Giritlioğlu. 

FAHİR GlRlTLİOĞLU (Edirne) — Kıy
metli arkadaşlarım, Sayın Şefik Inan'm ilmine, 
bilgisine büyük itimadım vardır. Bu yönden 
kendisinin buradaki açıklamasını dikkatle din
ledim. Bu şu demek değildir ki, her titr sahibi, 
her unvan sahibi kimsenin sözleri mutlak mâ
nada tatbik edilmesi gereken formüldür. (Bravo, 
sesleri) 

Bu itibarla, Sayın Şefik inan Bey, maliyeci 
olmamama rağmen, mukabil fikirlerimi burada 
serd etmekten beni mazur görsünler. Kendi fi
kirlerine kalben ve fikren bir miktar iştirak et
seydim, böyle bir teklifle, Meclis huzuruna za
ten gelmezdim. Buna da mutlak surette inan
malarını istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, esasa geçmeden ev
vel, bir cümle ile mukaddeme yapmak isterim. 
Milletvekillerinin ve Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin maaş bakımından durumlarını ve kader
lerini Anayasanın 82 nci maddesi kesin hatlarla, 
birinci sınıf Devlet memurunun aylığına ve ay
lık kadrosuna bağlamış bulunmaktadır. Bu iti
barla, Anayasanın 82 nci maddesini esas almak 
ve atıf yapılan birinci sınıf Devlet memurunun 
aylık kadrosunu da buna göre ölçmek zorun
dayız. Maaş Kanununun 7244 sayılı Kanımla 
değişen birinci maddesi, Devlet memurlarının 
maaşlarını en yukarı tavan olarak 2 000, ondan 
sonra, 1 750, 1 500 ve 1 250 ilâ.. Aşağı doğru 
inmek suretiyle sıralamıştır. Maaş Kanununun 
orijinal şekli, 3656 sayılı haliyle Devlet memur
larının maaşları, asli maaş esası üzerinden en 
yüksek tavan 150 ve en düşük 15 lira asli maaş 
olmak üzere 16 kategoride sıralanmıştır. ' 

Türk maaş mevzuatında diğer memleketler 
maaş mevzuatından biraz ayrılan nokta vardır. 
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Kadro ve aylık birbirine muvazi olarak gitme
mektedir. «Aylık» terimi başkadır, «kadro» te
rimi başkadır. 4598 sayılı Kanun vaz'edilince-
ye kadar aylık ve kadro arasındaki fark ayrı 
ayrı mütalâa edildiği için ve ayrı ayrı muame
lelere tabi tutulduğu için birçok şikâyetler vâki 
olmuştur. Bilfarz; kadro 50 liradır, terfie müs
tahaktır, terfi edememiştir, maaşının da 50 lira
dan 60 liraya çıkması o memur için kabil ol
mamıştır. Netice; 4598 sayılı Kanunla, Maaş 
Kanununun 8 nci maddesi gereğince, kadronun 
üstünde bir terfi sağlanabilmiştir. Kadro mah
fuz tutulmuş fakat kadronun üstünde bir dere
ce ve o dereceden sonra bir terfie daha lâyık 
olunduğu takdirde 2 nci derece terfi sağlanıl-
mıştır. Bu suretle kadro ayrı tatbik edilmiş, 
maaş ayrı tatbik edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, mevzuu, milletvekil
leri maaşlarına taallûk eden 1 sayılı Kanunun 
tatbiki ile de ilgili olmalk üzere, hu noktaya ir
ca etmek isterim. Bir numaralı Kanunun bi
rinci maddesi, «en yüksek dereceli Devlet ane-
murunıun kadro maaşı» tahlilini kulla-nmıştır. 
Bunun rakamımı metin 'göstermemişitir. 

Şimdi, tatbikatta hata şurada gelmektedir; 
kadro maaşı aca'ba nedir? 'Kadro maaşı; kadro
nun karşılığı para mı, yoksa o kadronun 'kar
şılığı alman aylık mıdır? Şu ana ikadar tatbik 
edilen hüküm, kadronun karşılığında yazılan 
-meblâğ ne ise, ondan ibarettir, > merkezinde 
toplanmakta idi. Bendenizin itirazı da ; tama-
miiyle bu .'tatbikatın yanlış olduğu merkezin
dedir. ÇÜn'kü, kadronun karşılığı meblâğ de
ğil fakat 'l .sayılı Kanunun 1 nci maddesinde) 
kasdedilem mâna; 1 inci derecedeki bir Devlet 
memurunun eline geçen aylığın karşılığıdır. 
Acaba arada fark vaır mıdır? Müsaade buyu
rursanız şimdi arada'ki farkı arz Edeceğim. 

Maaş 'Kanununun 4998 sayılı Kanunla tadil 
edilen 8 nci maddesinin taltbikıne göre; maaşı 
1 500 lira olan hir Devlet memuru terfii ettiği 
takdirde 1 V50 lira alabilir. Yine terfi ettiği . 
takdirde 2 000 lira alahilir. Bu suretle kadro 
maaşı 1 500 lira olan «bir Devlet memurunun 
eline, '71244 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki 
1 numaralı cetvelde yazılı <eın yukarı maaş 'geç
miş lolur. YanJi, kadro maaşı 1. 500 lira" olan 
(bir memur, iki bin lira alır. Yeni olarak 
vaz'edilen 242 sayılı Kanuna göre; kadro ma-
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aşı 1 250 lira olan bir memur üç terfi yapa
bileceğine göre iki hin liıra alır. 

Şu halde, meseleyi ters istikametten huzu
runuza sunuyorum. 'Millet Meclisi ve Cumhu
riyet iSenatosu üyelerinin maaşları 7244 sayılı 
Kanunun, 4 moü derecedeki 'bir memurunun ma
aşının karşılığıdır. Şöyle ki, 1 !250 lira almakta 
olan bir memur üç terfi yaptılktam sonra 2 000 
llira maaş alabilmektedir. Şimdiye kadar biz
de yapılan tatbikat; 1 2150 lira almakta bulu
nan bir memurum aylığına muadil bir tatbikat
tır. Blir sayılı Kamun ise, bunu kaydetmemiştir, 
'bumu o 'kadar kaydetmemiştir kd, huzurunuzda 
kendilerinden özür dileyeceğim, hür isim zikre
deceğim, ama benden yaşlı -oldukları ve benim 
samimiyetime inandıkları için benim !bu şekilde 
konuşmamdan dolayı benli mazur göreceklerdir. 
Sayın 'Şefilk înaıı Anayasanın ka*bui edildiği 
sırada, ya 'Umumi Heyette, yahut da bir ko
misyonda olacak, aynen şöyle bir cümle sarf 
etmişlerdi: «Vâzıı Kamum Anayasanın '82 nci 
ımaddesi ile bir milletvekillinin, kaderini bilinci 
sınıf Devlet memurunun aylık kaderine bağla
maktadır. Onum 'kaderi nedir? Bir ayda eline 
geçen para miktarının 'karşılığıdır.»1 Bimaern-
aleyh vâzıı kanunun maksadı;. hakikaten 1 nci 
sınıf Devlet Memurunum eline ıgeçem aylık mik
tarıdır. Bundan daha aşağı blir rakamın vâzıı 
kamun tarafından kasdedildiğini tefsir yolu ile 
düşünmek daJhi muhaldir. 

Muhterem (arkadaşlarım; 5495 sayılı Kamu
nun vaz'ı sırasında; bunun bir tazminat olarak 
mı, yoksa bir terfie imkân sağlamak ma'ks-ad'iy-
le »ıııi ıgetirildiği 'konusu yine 'T. B. M. MeclM' 
huzurumda ımümakaşa edildi. Müsaade buyu
rursanız biraz da bu konuya intikal etmeye 
mecburum. Kadrolar muayyendir. Bu muayr 
yen kadro terfileri tıkamaktadır. Hiç değHse 
bir derece ve ondan sonra ilkindi ibir derece 
terfi sağlamak için Maaş Kanununun 8 nci 
maddesi 4398 ısayılı Kanunla tadil edilmiştir. 
4598 sayılı Kanunla muaddel Maaş Kanumunım 
8 aıci maddesinin 1 nci fıkrasında (bir nizamız 
yoktur. Ama, madde metin itibarîyle de ma
hiyet itibariyle de 'bütünüyle «mütalâa edilmeye 
müsaittir. 1 nci Ifıkrada niçin nizamız yok? 
Şöyle bir misal vereceğim: Bin lira almakta 
olan, kadrosu bin lira olan blir memur terfie 
müstehaktır. Bir iüst dereceye terfi edemez 
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mi? Eder. Maaş Kan unun un 8 nci maddesi 
bunu 1 nci fıkrasiyle derpiş etmiştir. Der ki, 
«eveıt 1 250 lira alabilirsin.» İki derece terfi 
edemez mi? Eder. 1 500 'alabilirsin. Bu terfileı-
tazminat sayılmıyor. 'Terfi sayılıyor. Buna 
tmukabil mıezkûr 8 nci maddenin son fıkrasını 
tazminat şeklinde tefsir ediyoruz.. Niçin tazmi
nat peklinde tefsir ediyoruz. Arz edeyim : 

8 nci madde, Maaş (Kanununun kadro 'ba
kımından son noktasına gdlmiş kimselere de 
terfi imkânanı sağlamıştır. Kadronun son had
dine gelmiş bir memurun terfii mümkün mü? 
Evet, mümkündür. İşte 'bu 8 nci maddenin 
.son fıkrasiyle mümkün. (Bunun tazminat ola
rak tefsiri mümkün mü? Şahsi kanaatime göre, 
sureti 'kafiyede mümkün değil. Çünkü tazmi
nat, ya makamın, ya da maaşın karşılığıdır. 
Halbuki 8 nci maddenin son fıkrasiyle verilen 
100 lira, ondan sonra yine verilen 100 lira, ne 
(makamın (karşılığıdır, ve ne de kadronun kar
şılığıdır. 'Bilakis 'kelimenin tam mânasfıyle, 
terfün. karşılığıdır. 'Bunu tefsir-yolu ile hu
zurunuzda söylemiyorum, Yine kanunun met
nine sadakatle •söylüyorum. '8 nci 'maddenin 
son fıkrası şöyle der: «En yüksek derecede 'bu
lunan bir Devlet memuru teri'ie hak .kazandığı 
takdirde...» Yani, madde 1 'terfie liyakat esasını 
'kalbul eder, madde 2; geçecek süreyi.de he-
sabeder. Bu suretle hem süre, hem liyakat ve 
gerekirse teskiye, şartlarına haiz olduktan son
ra o memura 100 lira verilir. Aynı şekilde bir 
dana, o terfii için gereken 3 senelik kıdemi 
işlerse ve terfiye de lâyık olduğunu ispat eder
se ikinci yüz li rai verilir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun terfi lile il
gili olduğunu bizzat kanunun maddesi zikret-' 
mektedir, metin böyle ifade etmektedir. Böy
le olmakla (beraber, nevi şahsına münhasır bir 
terfilik karakterini taşır. |^e gibi? Emekli 
Kanununun o .tarihte mer'i bulunan Harcırah 
"Niizamnamesiyle ahengini bozmamak için 8 nci 
maddenin son fıkrasına denmiştir ki, «bu ter-
filerle -adman yüzer lira, gerek harcırah tatbi
katı 'bakımından ve ıgerek emeklilik tatbikatı 
hakımından esas tutulmaz.» Çünkü 8 nci mad
de esasen memur maaşlarının tıkanakhğmı gi
dermek amaciyle çıkarılmış fevkalâde bir ka
nun mahiyetindedir. Bu kanuna muvazi ola
rak, Emeklilik Kanunu tadil edilmesi gerekir. 
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Yine, bu kanuna muvazi olarak o tarihte mer'i 
[bulunan Üarcıraih Nizamnamesini tadil etmek 
gerekir. Harcırah Nizamnamesi o tarihte en 
yukarı haddolarak 150 lira asli maaş tabiri kul
lanmış, o tarihte mer'i bulunan Emeklilik Ka
nunu-en yukarı had olarak 150 lira asli maaş 
tabirini kullanımış, şimdi ise, biz 4/5'9'8 sayılı 
Kanunla 1'50 lira asili maaşlı olan bir memuru 
yüz lira ve yüz lira olmak üzere iki defa terfie 
ta'bi tutuyoruz. Bu suretle diğer kanunlarla 
Maaş Kanunu arasında biir ahenksizlik ister is
temez olacak ve neticede 'bir çatışma auhur 
edecektir. 'Burada yapılacak iki iş vardır. Ya 
Harcırah Kanunu ile Emeklilik Kanunu da 
Maaş Kanununa muvazi bir şekilde tadil et
mek, veya işi biraz da ıbütçe mülâhazasiyle ve 
kestirmeden halletmek maksadiyle maddenin 
sonuna bir hüküm koyup, «bu terliler emekli
lik tatbikatında ve harcırah tatbikatında esas 
tutulmaz» diye 'kestirip atmaktır. 2 nci şık 
tercih edilmiş ve hu mevzuatımıza bu suretle 
girdiği içindir ki, şimdi dahi ızaman zaman, bu
nun, ödenek midir, terfi midir, münakaşası ya
pıl agelmektedir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Maaş Kanu
nunun 8 nci maddesinin tadili sırasında Meclis 
huzurunda yapılan konuşmalar esnasında rah
metli Maliye Bakanı Fuat Ağralı, Halil Men-
teş ve Recep Peker'in fikirleri de Ibenim şura
da, huzurunuzda ileri sürdüğüm fikirlere mu
vazi şekilde tecelli etmiştir. Vazıı Kanunun 
maksadını, Kanunun vaz'edildiği sıradaki ko
nuşmalardan, tutulan maksatlardan da tesbit 
etmek kabildir. 

Huzurunuza getirdiğim teklifle, Yüksek 
Meclisin durumunu, hiç nazara almıyan . bir 
üye olarak, müşkül vaziyete sokmayı elbette 
istemezdim. Bu bakımdan, Maaş Kanununun 
45'98 sayılı Kanunla tadil edilen 8 nci madde
sindeki bu «tazminat» ve «terfi»' kelimelerini 
incelemek ve vâzıı kanunun maksadına inmek 
maksadiyle, o kanunun kabulü sırasındaki Mec
lis müzakerelerini uzun u^un Meclis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu huzurunda izah ettim ve 
onları ikna ettiğimi sanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, son sözümü bir 
noktaya getirmek isterim. Tatbikat dahi bizim 
bu talebimizin haklılığını kabul etmektedir. Şöy
le ki; Anayasa Mahkemesi üyeleri ayrı bir statü-
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ye tabidirler. Onların bu tarihe kadar almakta 
oldukları maaş ve - ödenekler nazara alınmak - sı
zın - Anayasa Mahkemesi üyesi çlduktan sonra 
alacakları aylıkları Anayasa Mahkemesi Kanunu 
hususi bir madde ile tesbit etmiştir. Tesbit et
tiği madde nasıldır?'Milletvekilleri ve Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin aylıkları için nasıl bir 
madde formüle edilmiş ise, Anayasa Mahkeme
si üyeleri için de. aynı madde aynı kelimelerle 
formüle edilmiştir. Arada bir fark vardır; bi
zim maaştan gayrı aldıklarımız ödenek, onla
rın ki tazminattır. 800 lira diye yüzde 40, nis-
betinde net bir tazminat konmuştur. Maaş bakı
mından aynı formüllerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkeme
si üyeleri aynı formüllerle maaş aldıkları halde, 
şimdi huzurunuza getirdiğim teklife muvazi bir 
düşünceyle hareket edip, kendi maaşlarını alır
larken, en yüksek kadrodaki Devlet memuru
nun maaşını yüzzait yüz diye tefsir* etmişler ve 
o suretle maaşları tahakkuk ettirmişlerdir. 

Tatmin olmanız için Anayasa Mahkemesi 
tatbikatından da bir önrek vermeyi huzurunuda 
faydalı buldum. Hepinizi hürmetlerimle selam
larım (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Rapor, üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. Olmadığına göre raporu oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Rapor 
büyük bir çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, gündeme geçiyoruz. 

4f —• İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirak
leri hakkında kanun tasarısı ve C. Senatosu Ada
na Üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyarbakır Millet
vekili Alp Doğan Şen'in 3460 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerin değiştirilmesine dair ve 23 sayılı 
Kanunun kaldırılması hakkında, kanun teklifleri 
ve Geçici Komisyon raporu (1/317, 2/198, 
2/183) (S. Sayısı : 303) (1) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
8 nci. madde üzerinde Parti Grupları adına 

önceki birleşimde arkadaşlarımız konuşmuşlardı. 
Şimdi Y.T.P.' Millet Meclisi Grupu adına Sayın 
Orhan Apaydın 8 nci madde üzerinde görüşe
cek. Komisyon lütfen yerini alsın. 

Buyurun efendim. 

(1) — 303 S. Sayılı basmayazı 9.7. 1963 ta
rihli 111 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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Y.T.P GRUPU ADINA ORHAN APAYDIN 

(Aydın) — çok muhterem arkadaşlarım, İktisa
di Devlet Teşekkülleri hakkındaki kanun tasa
rısının 8 inci maddesinde, Hükümet tasarısında 
yer alıp Geçici Komisyonca benimsenmiyen bir 
prensip hakkında Y.T.P. nin görüşlerini müsa-
denizle arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin Yönetim Kurullarında bir işçi üye
nin yer alması Hükümetçe kabul edilmiştir. Bu 
esas Geçici Komisyonca, biraz evvelki konuş
mamda ifade ettiğim gibi kabul edilmedi, red
dedildi. Bu mevzu etrafında yapılan münakaşa
larda umumiyetle arkadaşlarımız işçi üyenin 
yönetim kurullarında yer alması esasını kabul 
ve müdafaa etmişlerdir. Bu noktada aksi fikri 
serd eden yegâne arkadaşımız, zannediyorum, 
dünkü müzakerelerde Millet Pertisi sözcüsü 
oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet tasarısın
da yer alan bu prensip Meclisin iki senelik dev
resi esnasında izhar ettiği temayüller, sosyal po
litika tedbirleri bakımından yaptığı tasarrufl'ar-

. la ortaya koyduğu temayüllere uygundur. Biraz 
evvel Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Ka
nunu mevzuu Yüksek Heyetinizde görüşüldü. 
Parlâmento bu mevzularda geniş bir müsama
hayı, sosyal politika tedbirleri bakımından ve 
çok ileri fikirler bakımından tefsir etmiştir. Hü
kümet de elbette Parlâmentonun bu temayülle
rine uymuştur. Anayasa ile teessüs eden bu, ni
zam çerçevesi içinde temenni edilirdi ki, muhale
fet grupu daha ileri fikirler dermeyan etsin. 
Türkiye'nin muhtaç olduğu fikir hareketi ve po
litika mücadelesi bu istikamette olmalıdır. Geri
ye değil, daha ileriye bir istikamet muhalefetçe 
gösterilmelidir. 

Şimdi, ben diyorum ki, Hükümet tasarısında 
yer alan hüküm ve esas daha ileri bir esastır. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi işçi hakla
rı zaviyesinden ele almak' vardır. Fakat bu me
seleyi işçi hakları zaviyesinden ele almaktan zi
yade bugün uzun vadeli kalkınma plânı ilfe ka
bul ettiğimiz hedeflerin tahakkuku, birtakım 
yatırımların bu hedeflerin tahakkuku için ya^ 
puması ve bunun yollarının tesbiti için yapılan 
çalışmalar daha önemlidir. Biz de bu çalışma
ların işçerisindeyiz. İşçi üyenin, teşekküllerin 
yönetim kurullarında üye olmasının da bu cep* 
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neden, yani; işçi hakları zaviyesinden değil - pek 
tabiî bu da vardır, işçi hakları da mevcuttur -
fakat daha ziyade Türkiye'nin iktisaden daha 
ileri gitmesi, yahut da tesbit edilen hedefleri 
tahakkuk ettirmesinin bir yolu olması bakımın
dan mütalâa edilmesi lâzımdır, işçi hakları ba
kımından şunu arz etmek istiyorum; İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin sermayesi nedir? Niha
yet vergilerle toplanan, Hazinenin malı olan 
sermayedir. Bu sermayede elbetteki işçinin de 
hakkı vardır. Yani şunu demek isterim; nasıl 
ki, bugün Amerika kapitalizmi işçileri aksiyoner 
yapmak suretiyle icabı halinde idare meclisle
rinde temsil ettiriyorsa, Türk işçisi de İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde bir aksiyoner olarak 
pekâlâ kabul edilebilir. Nihayet işçinin alın tc-

. rinin mahsulü olan gelirinden kesilen vergiler 
tlo bti sermayede mevcuttur. 

Fakat bunu bir tarafa bırakmak lazımdır. 
Sebebini bira?; evvel arz ettim. Şimdi mesele şu
dur ) 

Tasarıda yönetim kumlİari, eski idare mec
lisleri tiden çok farklı bir hüviyete sahiptir. 
fonksiyonel bir hüviyeti vardır. Teşekkülün 
bünyesinden gelen elemanlar bunda mevcuttur. 
İlgili Bakanlığın göndereceği âza 4m mevzuda 
ihtisas sahibi olan bir âza olacaktır. Hazinenin 
mümessili, Maliyenin mümessili, de teknik bir 
insan olacaktır. Bu sebeplerle bu yönetim ku
rulu, eski idare meclislerinin istişari politik hü
viyetinden farklı olarak, daha ziyade teknik bir 
hüviyete sahiptir. Başka işle meşgul olmıyacak-
1 ardır. Kendilerini münhasıran müessesenin işle
rine hasredecekkrdir. 

Arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
idare meclislerinde yer alan bu insanlar, bu 
mütahassıs kimseler, ve teknik elemanların hep
si çalışan zümreye mensupturlar. Burada özel 
teşebbüste olduğu gibi, özel teşebbüse ait bir 
sermaye ve o sermayenin temsilcilerinden mü
rekkep bir idare meclisi mevzuubahis değildir. 
İktisadi Devlet Teşekküllerini bir devlet kapita
lizminin de ifadesi olarak kabul etmiyorum. 
Kâr esası da bir kapitalist düşünce ile değildir. 
Nihayet oradan elde edilecek kârla bu teşekkül
ler, başka yatırım ve umumi hizmet sahalarına 
yatırım yapılmasını temin edecektir. Bu sebep
le elbette bu elemanlar arasında bir işçi üyenin 
de bulunması, bu işçi üyenin idare meclisleri 
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yönetim kurullarında bu teknik vazifelerin ita* 
smd'a; bilgisi ile, malûmatı ile faydalı olması 
bakımından şünhesiz ki, ben hiçbir mahzur dü
şünemiyorum. Münhasıran faydalı olması bakı
mından kabul edilmelidir. 

Dün konuşan Millet Partisi Sözcüsü arkada
şımız, dediler k i ; «Bu Türkiye'de alışılmış bir 
tatbikattır. Alışılmamış olduğu için birtakım 
mahzurlar yaratır.» 

Biz alışılmamış birçok şeyleri de kabul edi 
yoruz, grev müessesesi gibi bir müesseseyi ka
bul ettik... Sonra, mazisi de o kadar yakın de
ğildir, işçi, memleketin en yüksek karar organı 
olan parlâmentoda da yer almıştır. Gelecek par
lâmento kadrolarında da sayılarının daha fazla 
olması elbette tahakkuk edecek bir ihtimaldir. 
Bu itibarla, arkadaşımızın bu fikrine de iştirak 
etme imkânı bulunmamaktadır. 

Şimdi arkadaşlarım, işçi üyenin yönetim ku
rulunda yer' alması, müessesenin daha iyi idare 
edilmesi bakımından, faydalı olduğu gibi, ahenk 
temini bakımından da faydalı .bulunmaktadır. 
Grev ve Lokavt Kanununu kabul ettik, Toplu 
Sözleşme Kanununu kabul ettik. Toplu sözleş
meler yapılacaktır. Nihayet, bu toplu sözleşme
lerde taraflardan biri; iş kolu esasına göre ka
bul ettiğimize göre, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin idare meclisleri olacaktır, yönetim kural
ları olacaktır. Yönetim kurulunda âza olan işçi 
üyeyi muhakkak ki, kendisini gönderen teşek
kül itina ile seçecektir. O teşekkülde nüfuz sa
hibi olan, mevzularda mütehassıs olan bir şahıs 
olacaktır. Bu işçi üye toplu iş sözleşmesinin akdi 
müzakerelerinde işçi teşekkülü ile, iş veren du
rumunda olan İktisadi Devlet Teşekkülleri ara
sında bir köprü vazifesi görecek, ihtilâfları 
mümkün mertebe azaltacaktır, daha kısa olarak 
neticelenmesini temin edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu da ifade et
mek isterim, işçi üyelerden, bugün şu sosyal ka
nunların, sendikalar, grev ve lokavt kanunları 
müzakeresinde1 temas ettiğimiz arkadaşlar var
dır, Türk - Iş'de vazife gören arkadaşlarımız 
vardır. Yapılan toplantılarda, seminerlerde, 
resmî ve gayriresmî toplantılarda bu teşekkül
lerin gönderdiği mümessiller, işçi üye arkadaş
larımız çok kıymetli fikirler serd etmektedirler. 
Ve hakikaten kendi sabalarında bizim de nü
fuz edemiyeceğinıiz 'bilıgilere salhiboldukları, bu 
toplantılarda bulunurlarsa, 'müşahede edilecek-
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tır. İ3ü arkadaşlarin çok kıymetli malûmata 
salhipoldukları .görülmektedir ve istifade edil
mesi mutlaka lâ;zımdiır; 

Sonra, bû  prensip başka mevzularda da yi
ne Hükümet tasarılarında kabul edilmişi, huzu
runuza geleoelktir. Millî Prodüktivite Merkezi 
diye bir .âmme müessesesi kurulacaktır. Bu 
merkezde de işçi üyeler bulunacaktır. Bu mer
kezin yönetim kurulunda işçi temsilcileri kabul 
edilmektedir; Bütün bu faydalara ibakımmdan 
biz Y. T. Partisi Grupu olarak Hükümet tasa
rısında yer alan- prensibin kaibul edilmesi ka
naatindeyiz! Esasen Yeni Türikiye Partisinin 
bu mevzudaki fikri yeni bir fikir değildir. Bu 
tasan ile gelen bir fikir değildir. Yeni Türkiye 
Partisi programında İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde, işletme komitelerinde, idare meclisle
rinde işçi temsilcilerinin 'bulunması kabul edil
miştir. Tan i , bu mevzu Yeni Türkiye Partisi
nin fikriyatımı teşkil eder, partinin eski fikri
dir. (Y. T. P. sıralarından alkışlar) 

Biz grup olarak bu mevzuda bu karara vâ
sıl1 olmuş 'bulunuyoruz. Qok kıymetli arkada
şım Coşkun Kırca ile 'beraber 'bir takrir de ha
zırladık, ibu takrire iltifat buyurulmasını rica 
edeceğim. (Bilhassa Adalet Partisi de bu husus
ta, öyle zannediyorum ki, mutabıktır, her hal
de burada fikirlerini beyan edeceklerdir. Bu 
takririn kaibul edilmesini istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adma Sa
yın ÎJrdemir. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE-
MtR (Kırşehir), — Muhterem arkadaşlarım, Y. 
T. P. Grupu Sözcüsü sayın arkadaşımız, bizim 
bu "mevzuu da samimiî kanaatlerimizi yermeye 
çalıştılar. 

Bir kere Millet Partisinin programında, 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunlarınım 
çıkartılması, sendika kanunlarımın en demok
ratik esaslara ,gore hazırlanması hususları mün
hasıran yer almıştır. Ve 1962/1963 bütçesi mü
zakere edilirken de Sayın Bakana İm hususta 
çeşitli sualler tevcih edilmek suretiyle, bir an 
evvel Anayasa ile de tanınmış olan bu hakların 
kanunlaştırılması hususunda ne kadar bekle
neceği, ne kadar ,geç kalımacağı hususlan sorul
muş idi. O itibarla Millet Partisi işçi hakları
nın savunucusu ve hattâ bunun bekçiliğini yap* 

İâ.•?.!«« 6:1 
inak istiyen ve bunu programına almışı bir ijâr"* 
tidir. İşçi hakları mevzuu üzerinde en ufak 
bir ,geri düşüüneeye sahip değildir; Yanlış an
lamalara meydan vermemek için burada bunu 
tavzih etmek lüzum ve zaruretini hissetmiş bu
lunuyorum. . -

Ben burada Hükümetin ve bu mevzuu orta
ya getiren grupların samimiyetsiz olduğunu ifa
de etmeye çalıştım; bunu anlatmaya çalıştım: 
Eğer sayın arkadaşımız ve C. H. P. Grupu 
bunda samimî iseler, iki noktayı kaibul etsinler. 
Ben de partim adına bu meseleye iştirak ede
ceğim ve oy vereceğim. İki nokta üzerinde dur
mak lâzıımgelir : 

1. Hükümet tasarısının 3 ncü fıkrasında 
deniliyor ki, «kuruluş maksat ve gayesine gö
re başlıca faaliyeti zirai, sınai ve benzeri iş
letmelere dayandığı Bakanlar Kuruluımca belli 
edilen teşekküllerin yönetim kurullarında bir 
işçi üye bulunur.» Eğer yönetim kurulunda bir 
işçi üyenin bulunması zaruretine 'arkadaşlar ina-

; nıyorlarsa, hanlgi yönetim kurulunda işiçi üye 
'bulunacağı keyfiyetinin takdir 'hakkının Bakan
lar Kuruluna (bırakılmasını neden arzu ediyor
lar? Eğer samimî iseler şu hususa ıcevap ver
sinler : Her işletmede, her teşekkülde az veya 
çok işiçi vardır. Geniş ölçüde işçi çalıştıran 
müesseselerde idareye iştirak edecek vasıflı iş
çi bulunur da, a>z işçi çalıştıran teşekküllerde 
idareye iştirak edebilecek, söz sahibi olacak 
vasıflı işçi 'bulunmaz mı? O halde neden geniş 
ölçüde işçi çalıştıran teşekküllere bunu teş
mil ediyorlar ve neden kendileri bu mevzuda 
karar yetkisini haiz oluyorlar da, işçiye doğru
dan doğruya (bu hakkı kanun !hükmü olarak 
tanımiyorlar? Samimî iseler, evvelâ doğrudan 
doğruya Bakanlar Kuruluna takdir hakkı ta
nımaksızın işçiye bu mevzu • üzerinde kanun 
hükmü olarak «'teşekküllerin ve' onların mües
seselerine ait kademelerin her türlü idare ku
rullarında bir iişçi üye mutlak surette 'bulunur;* 
Ihükmünü vaz'etsraler. Buna hen de taraftarım, 
»bu bir. 

2. idare.. kurullarına girecek işçi 
üyelerin seçimine ait prosedürü, bu kanunun 
tatbikatı için hazırlanacak, Bakanlar Kurula 
tarafından taslvibedilecek bir tüzüğüün içine 
almasınlar, seçıim prosedürünü, işçi teşekkül
lerine bıraksınlar. Bu da onların samimiyeti 
(gösterecektir. 
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Bu iki şıkkı kabul ettikleri takdirde getir

dikleri hükümlerde samimidirler, -aksi halde 
ga/yr-isam'imidirler. Bu, tatbikatta i'şlemiyecek 
'bir hükümdür. . Nitekim 27 Mayıs inkılâbın
dan sonra 3460 sayılı Kanunun 23 sayılı Ka
nunla tadil edilen idare meclislerine .ait kı
sımlarda işçi üyelerinin bulunması ileri sürül
düğü, şart koşulduğu halde, bugüne kadar 
tatbikatta maalesef işçi üyeler alınma'muştır, 
reaksiyonla, karşılaşmışlardır, ba.mbaişka istika
mette (bir tatbikat, o'l'muştıır. O itibarla, «Millet 
Partisi geri bir düşüncededir.» demesinler. 
Dün burada- gruipunıuz adına konuşan Çankırı 
İM'illetvoki'li 'Sayın Kâzım Arar, Millet Parti
sinin 'bu ışekilde ıgetirilen kanunlarla teşekkül
lerin bir Devlet idaresi -statüsü 'içerisine so-
kulmamasma, bilâkis bugün mevcut teşekkül
lerin bir kısmın in, mümkün 'olanlarının özel 
sektöre, anonim ortaklıklara devredilmesinin 
lüzum ve tzaruretine işaret et'nıiştir. 

Eğer, arkadaşlarımız, işıçi arkadaşların emek
leriyle, onların maaşlarımdan kesilen vergiler
le 'bu teşekküller idare ediliyor şeklinde bir 
fikri savunuyorlarsa, Iböyle 'tevekkülleri bir 
Devlet memuru zihniyetiyle ele alıp devletleş» 
tiriei birtakım hükümleri vaz'edecekleri yerde, 
tutsunlar işçilerin de ortak olacağı anonim or
taklıklara devretsinler. O zaman işıçiler hem 
bu teşekküllerin sahibi olurlar, hem de kendi
leri diledikleri gifbi idare ederler, tecrübe sa
hibi olurlar, 'buna lâyık olduklarını da ispat 
ederler. O itibarla, gerek C. H. P. sözcüsü, ge
rekse Y. T. P. sıözcüsü arkadaşlarımız işçilerin 
hak sahibi 'olmalarını istiyorlarsa, onlara sa
dece numunelik bir idare meclisi üyeliği ve
receklerine, onların malı olacak şekilde bir 
anonim ortaklık statüsü getirsinler, teşekkül
leri onlara devretsinler. Bu yol daha iyidir. 

Bir noktaya daha işaret etmek mecburiye
tindeyiz ki ; maalesef memlekette doktrin mü-
•c'adelesi yolu ile birtakım sosyalist emellerini 
gerçekleştirmeye muvaffak olamııyanlar, Mali
ye Bakanlığındaki Devldt memuru zihniyetinin 
gölgesine sığınmak suretiyle, 3460 sayılı Ka
nunu tadil edip birer özel sektör mahiyetinde 
ıolan İktisadi Devlet Teşekküllerine fiilen el 
koymaya çalışıyorlar, memleketin iktisadi ha
yatını karanlığa götürüyorlar. Bunu da ilâve 
etmeyi faydalı görüyoruz arkadaşlar, («iyi, 
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iyi» sesleri) iyi mi, kötü mü bunu zaman gös
terecektir. («Yaşa Bölükbaşı» sesleri) Bu 
memleketi en az bizim kadar sevdiğini tahmin 
ettiğimiz arkadaşımız her halde, zaman içinde 
mağlup olduğu zaman bu lâfından utanç du
yacaktır. 

BAŞKAN — 8 nci madde ile ilgili beyanda 
bulununuz Sayın.Erdemir. 

MEMDUH ERDEMlR (Devamla) — Di
ğer bir düşüncemiz de; arkadaşlarım bu kanu
nun ikinci maddesi görüşülürken, tarihler kıs
mında, özel hukuk hükümlerine göre bu teşek
küllerin faaliyet gösterebilecekleri hususunda 
iki, üç kelimenin ilâvesini rica etmiştik. O 
zaman komisyon karşımıza çıkıp «her mevzu, 
her düşünce; kanunun ilgili fasıllarında, bend-
lerinde dikkate alınmaktadır. O itibarla özel 
hukuk hükümlerine ait kısım, üçüncü madde
de yer almıştır, bu maddeçle yer almasına lü
zum yoktur», demişti. Komisyon da bu düşün
cesinde samimî ise Yönetim Kurulunun teşek
kül tarzına aidolan 8 nci maddede, yönetim 
kurulu âzalarının tâyin şekli ve adedi belirti
lirken yönetim kurulunun başkanına ait hü
küm yer almamıştır. Bu hususu «genel müdür 
ve genel müdür yardımcılarının vasıflarına ait 
onuncu maddeye koymuşlardır. Bu da onların 
anlayışına göre yanlıştır. Bir takrir takdim 
ediyoruz. Yönetim kurulu başkanına ait hü
küm 8 nci maddede yer almalıdır ve buna bir 
son fıkra olarak ilâve edilmelidir. Dünkü ko
nuşmamda kısaca belirttiğim üzere, her şey
den evvel yönetim kurulu başkanı genel müdür 
olmamalıdır. Genel müdür yönetim kurulunun 
bir tabiî üyesi olmalıdır, fakat başkanı olma
malıdır. Bunun mahzurlarını dün belirtmiştik, 
yine bu mahzurlar üzerinde musirriz. O itibarla 
yönetim kurulu başkanının, ilgili bakanın inha
sı üzerine Bakanlar Kurulu Yönetim Kurulu 
üyeleri arasından seçilmek üzere, bir son fık
ranın ilâvesini zaruri görmekteyiz. Bu hususta 
bir de takrir takdim ediyorum, yüksek reyle
rinize mazhar olduğu takdirde daha hayırlı 
olacağına kaaniiz. Şimdilik mâruzâtımız bu 
kadardır, hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Hükümet adına, Buyurun Sa
yın Çalışma Bakanı. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) — Sayın arkadaşlar dün Millet Par-
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tisi adına konuşmuş olan Sayın Erdemir, tek
rar söz alıp konuşmuş ve Hükümete yönelttiği 
sualleri tekrarlamış, bir de bunlara bâzı ağır 
ithamlar eklemiş olmasa idi şimdiden söz alma 
ihtiyacımı duymıyaeak, diğer arkadaşlarımın 
da konuşmalarını bekliyecektim. Ancak Sayın 
Memduh Erdemir'in bugünkü konuşması şim
diden söz almamı zaruri hale getirdi. 

izini verirseniz, dünkü konuşmalarındaki 
bence yersiz bâzı iddialarını kısa kısa cevap
landırayım. Bir kere, bugüne kadar Türkiye'de 
işçilerin teşekkül veya müesseselerin idare ku
rullarında temsil edilmemiş olduğunu, bunun 
bir misali olmadığını, hiçbir misali yokken bir
den bire bu kadar geniş ölçüde işçileri idareye 
iştirak ettirmenin doğru »okuyacağını söyledi
ler. Kendilerine derhal bir misal vereyim: Ku
ruluşundan beri işçi Sigortaları Kurumunun, 
Müdürler Kurulunda, Yönetim Kurulunda iki 
iş veren temsilcisi ile bir arada iki işçi temsil
ci vardır.. Ve bu işçi temsilcilerinin Müdürler 
Kurulunda bulunması şimdiye kadar her bakım
dan son derece faydalı olmuştur ve işçi Sigorta
ları Kurumu ile yakından ilgili bulunan işçiler
den gelen bâzı haksız veya gerçekleştirilmesi 
imkânsız İsrarların, tekliflerin karşısında daima 
bu işçi temsilcileri çıkmışlardır. Çünkü, idare
ye iştirak ettirilmek, sorumluluğa iştirak ettiril
mek suretiyle ve Kurumun hesaplarını daima 
tetkik edebilecek bir durumda olmaları suretiy
le işçi temsilcileri Kurumun gücünün neye ye
tip, neye yetmediğini çok iyi bilebilecek duru
ma gelmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarımıza bir de özel sektör
den örnek verebilirim; belki bilmediğim başka 
örnekleri de vardır; Gaziantep'de bir Dokuma
cılık ve iplik Sanayii Anonim Şirketi vardır. 
Bu müessesenin ortaklarının büyük kısmını işçi
ler teşkil etmektedir. Geçmiş yıllarda bu şirke
tin başına işçi olmıyan bâzı kimseler geçmiş ve 
bu şirket büyük ölçüde zarar görmüştür. Fakat 
son bir, iki yıl içinde yeniden işçiler idareye hâ
kim olmuşlardır. Bugün idare meclisinde işçi
ler hâkimiyettedir, fabrikanın müdürü işçidir, 
idarecilerinin büyük kısmı işçidir ve bu fabri
ka bugün Gaziantep'de en verimü çalışan, on 
çok kâr eden müesseselerden biridir. 

Geçenlerde fabrikayı gezdiğim zaman işçile
rinin, başka pek az fabrikada görülebilecek ka-
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dar, şevk içinde çalıştıklarını gördüm, kendile
rinden hiçbir şikâyet duymadım. Ve daha ilgi 
çekici yönü; almakta oldukları ücreti sorduğum 
zaman bir hayli düşük ücretler aldıklarını öğ
rendim. Bir hayli düşük ücret almakta oldukları 
halde şevk ile ve verimli şekilde çalışmaktaydı
lar. Çünkü, fabrikayı kendi malları, kendi ev
leri bilmekte ve kendi mallan gibi ona bekçilik, 
gözcülük etmekteydiler. 

Muhterem arkadaşımız bir teşbih yaparak, 
hakları bir merdivenin basamaklarına benzetti, 
«bu hakları basamak basamak tanımalıyız, bir
den bire merdivenin en üstüne çıkmamalıyız.» 
dedi. Mutlaka bir teşbih yapmak gerekirse, Top
lu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu vesilesiyle 
burada yapmış olduğum bir teşbihin bu konuya 
da, «basamak, merdivene teşbihinden daha uy
gun olacağı kanısındayım. 

Hatırlayacağınız üzere o konuşmamda bir 
«denize girme» teşbihi yapmıştım. Eğer bir 
insan ilk defa denize gireceği sırada mütereddit 
davranırsa, önce ayaklarını sokar, bütün gövde
sini, başını sokmaktan kaçınırsa o zaman soğuk 
alır ve hastalanır. Fakat bir defada bütün göv
desini başını, denize soktuktan sonra tehlikeyi 
atlatmış olur. Burada da eğer bu hakkın fay
dalı olmasını istiyorsak, hakkın tanı işlemesine 
imkân verecek şekilde onu geniş ölçüde tanıma
lıyız. Nitekim bu sistemi bizden evvel tatbika 
çalışmış, denemiş memleketlerden, eksik tatbik 
etmiş, çekingen ve ür;kek tatbik etmiş, muhte
rem arkadaşımızın basamak teşbihine uygun ola
rak tatbik etmiş memleket veya müesseselerin 
hiçbirinde bu sistem muvaffak olmamıştır. Ama, 
Batı - Almanya ve bâzı Amerikan müesseseleri 
gibi, sonuna kadar tatbik edilmiş olan işçinin 
gerçekten idareye iştirakine imkân verecek şe
kilde tatbik edilmiş olan memleket ve müessese
lerin hepsinde muvaffak olmuştur. Almanya'ya 
dair verdiğim misal karşısında, ki o misalde 
özel sektörün büyük bir kısmında işçinin idare
ye, yönetim kurallarına iştirakinin kanunla sağ
landığım belirtmiştim, muhterem arkadaşım bu
na verdiği cevapta, son zamanda bu sistemin 
kaldırıldığını belirttiler. Halbuki benim verdi
ğim izahat, 1962 yılında Milletlerarası Çalışma 
Teşkilâtının yayınladığı rapora dayanmakta 
idi; bu rapor da buradadır. 1962 yılından bu 
yana da Almanya'da bu sistemin kaldırıldığın-
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dan benim malûmatım yoktur* Arkadaşımız bu 
iddialarını tevsik ederlerse memnun olurum. 

Sonra arkadaşımız; «Amerika'da, İngiltere'
de ve komşumuz Yunanistan'da, işçinin hiçbir 
kademede idareye iştiraki yoktur.» dediler. Dün 
Verdiğim izahat esnasında, Amerika'da yüzlerce^ 
özel teşebbüste bu sistemin 1930 yılından beri ba
şarı ile uygulanmakta olduğunu, belirtmiştim. Bu
na dair misalleri veren bir kitap da yanımdadırı 
Arkadaşlarımız bunun aksine misaller verirler
se1, bufcıİari da istifade ile dinleriz; 

İngiltere'de her ne kadar bu sistem, bizim 
getirmek istediğimiz şekilde ve ölçü de uygulan
mıyorsa da, İngiltere'de İkinci Dünya Harbinde • 
yapılan başarili tecrübelere dayanılarak bir ulu
sal dayanışma kurulu vardlr. Burada Devlet, 
işçi ve işveren temsilcileri bulunmakta ve bun
lar yalnız işletmeler üzerinde değil, bütün ikti
sadi hayat üzerinde görüşlerini belirtmekte ve 
kararlar almaktadırlar. Ayrıca, devlet işletme
leri idare heyetlerinde mutlaka işçilikten gelmiş, 
işçi sendikacılığından gelmiş kimseler bulun
maktadır. İngiltere de bunun daha ötesine git
mek ihtiyacı duyulmamış ise, bu İngilterede esa
sen zaman zaman iktidara gelen kuvvetli bir iş
çi partisi bulunmasından ve dolayısı ile bunun 
Ötesinde bir idareye iştirake ihtiyaç duyulma-
masmdandır. 

Yunanistan'a gelince; arkadaşımız zannedi
yorum, burada talihsiz bir misal verdiler. Yu
nanistan'da bu sistem bulunmayabilir. Fakat, 
ben dünkü konuşmam sırasında bu sistemin sı
nai münasebetler bakımından değerine de işa
ret etmiş ve memleketimizde işçi ve işveren mü
nasebetlerinin çok daha iyi, verimli bir şekilde 
yürümesine yardımcı olacağından bahsetmiş
tim. Gerçekten kanaatim odur ki ; bu sistem 
uygulamakla, işçi kendisinin ayrı bir sınıf men
subu olduğu şuurundan kurtulacak, bir sınıf 
ayrılığı şuuru ile toplumun bölünmesi tehlikesi 
geniş ölçüde önlenmiş olacaktır. Halbuki Yuna
nistan sıuıf ayrılığı şuurunun toplumu çok en
dişe verici bir şekilde böldüğü memleketlerden 
biridir ve işçi saflarında komünizmin, hiç de
ğilse aşırı solculuğun, geniş ölçüde kuvvet ka
zandığı memleketlerden biridir. Ben de şunu id-
da 1 nci Dünya Savaşını takipeden buhran yıl-
sistem uygulamış olsaydı belki de sendikacılık 
hareketine, bu ölçüde aşırı solcuların sızmasını 
önlemiş olurdu. 

iâ.?.i<jöâ ö : l 
Gene muhterem arkadaşımız dünkü konuş" 

masında ancak iktisaden gelişmiş memleketle: 

rin bu sistemi uyguladığını söylediler. Halbuki: 
Amerika'dan verdiğim misal şudur: Amerika'
da İ hci Dünya Savaşını tâkibedeh buhran yıl
larında gelişmiş müesseseler değil, iflas tehlike
siyle karşı karşiya bulunan müesseseler bu sis
temi uygulamaya başlaniiş ve b sayede kendi 
kendilerini kurtarabilmişlerdir. Almanya'da da 
bu sistemin kanunla uygulanması 2 nci Dünya 
Harbi ertesindedir. Ve bu sistem O sırada Al
manya'nın idaresinde nispî ölçüde söz sahibi 
olan, müttefik Devletlerin teşvikiyle yerleştiril
miştir. Bu da Almanyanıhın gelişmiş bir iktisadi 
sisteme kavuşmasından sonra değil, henüz harb 
hasarından iktisadî durumlarını kurtarmaya ça
lıştıkları bir devrede uygulanmış ve muhtemelen 
bu hasardan kısa zamanda kurtulup, yüksek bir 
gelişme hızına girmelerinde, rol oynamıştır. 

Sayın Memduh Erdemir dün sordukları bir 
soruyu bugün de ısrarla tekrar ettiler. «Hü
kümet samimi ise neden bunu bütün İktisadi 
Devlet Teşekküllerine uygulamıyor da bir ta
kım kayıtlara tabi tutuyor, kuruluş maksat ve 
gayesine göre, başlıca faaliyeti, zirai sınaî veya 
benzeri işletmelere dayandığı Bakanlar Kuru
lunca belli edilen teşekküllerin yönetim ku
rullarına uygulamaıyı düşünüyor» diye sordu
lar ve dünkü konuşmalarında bütün, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde bu niteliklerin bulun
duğunu ileri sürdüler. Halbuki, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri arasında, Ziraat Bankası, Emlâk 
Kredi Bankası, Devlet Malzeme Ofisi, Top
rak Mahsulleri Ofisi gibi müesseselerde bu
lunmaktadır ki, bunlarda işçi bir kuvvet sa-
yılamıyacak kadar azdır. Elbette ki, işçilerin 
bu... gibi müesseselerde idareye iştirakleri 
bahis konusu olamaz. Olursa o zaman bir 
dengesizlik ortaya, çıkmış -olur. Mamafih, 
biz Hükümet olarak, bu konuda, Hükümetin 
keyfi hareket etmesi ühtimali endişesi varit 
ise, onu 'önleyeceğine inandığımız için Sayın 
Coşkun Kırca arkadaşımızın dün verdiği öner
gede ki, şekli kabule "hazırız. 

Muhterem arkadaşımız yine dünkü konuş
masında, evvelâ «teşekkül idarecileri, memurları 
bu yönetim kurullarında işçiden daha mı m 
faydalı olur ki, onları da yönetim kurulla
rına almıyorsunuz» diye Hükümeti teraMd «t-
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tiler, hemen arkasından da yönetim kurulla
rına teşekküllerin idarecilerinden, memurların
dan da alınmasını ayriı şiddetle, tenkid etti
ler. Demek Hükümet alın da istemektedir ki, 
ylönetim kurullarına teşekküllerin idareedlerini 
de dâhil etmiştir; Hattâ biz Hükümet olarak 
bıı idarecilerin sayısının meselâ, 2 den 3 e çı
karılmasına da tarâdftariz» 

Yine muhterem arkadaşımız 23 sayılı İ£a-
hıınıiih hiçbir iş© yaramamış olduğunu söyledi
ler. Bir işte yaramıştır veya yaramamıştır* 
onun münakaşasına ğirmiyeeeğim, fakat işe 
yaramamışsa, veya, Seteri kadar faydalı olma
mışsa beti şuhu iddia edebilirim ki, belki de 
işıçi temsilcilerine yer verilmesini şart koşan 
hükmü buıgühe kadar1 tatbik edilmediği için, 
$3 sayılı Kanun yeteri kadar faydalı olama-
mlştifı 

Boiıra, arkadaşını «Mıükiimet samimi ise se
pim usulünü işçi teşekküllerine bıraksın» bu
yurdular. Bu sistemin toplu ^öaleşme düzeni 
île doğrudan doğruya bağlantısı yoktur, do-
layısiyle sendikalarla da bir ilişiği yoktur. 
Burada sendikalar da değil,doğrudan doğruya 
müesseselerde çalışan işçilerin, yönetim ku
rulların da temsili mevzunbaihistir. Onun için 
işçi sendikaları tarafından bu temsilcilerin 
seçilmesi kanunun maksadına aykırı düşer. Fa
kat burada seçimle geleceği açıkça belirtil
miştir. Eğer, hu seçimlerin demokratik bir şe
kilde yapılacağından şüphe varsa, o şüpheyi 
.giderici hükümlerin de kanuna konmasına Hü
kümetin hiçbir itirazı olmaz. 

Yine Meraıduh Erdemir arkadaşımız, buıgün-
kü konuşmasında; «Hükümet samimî ise bu 
usulden vaageıçsin de, İktisadi Devlet Teşek
küllerini anonim ortaklıklar haline getirsin 
ve işçilere hissedar olma imkânını versin» bu
yurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, işçi neyi ile bu 
müesseselere hissedar olacaktır? Hangi maddi 
gücü ile bu koca İktisadi Devlet Teşekkülle
rini Devletten devr alabilecektir? 1950 - 19(60 
yılları arasındaki, iktidar yıllarca Özel te
şebbüsü, sermayedarları bu İktisadi Devlet 
Teşekküllerini devr almaya teşvik ettiği hal
de, özel teşebbüs erbabından bir tek kişi tçıkıp 
da, bunların bir tanesine talibolacak gücü ken
dinde bulamamıştır. Biz asıl «işçi gelsin bu 

İİ.?.İ9& Ö:İ 
teşekküllere hissedar olup, o şekilde teşekknie 
sahib olsun» dersek, o zaman işçiyi atlatmış olu
ruz, ızannediyorum. 

Bir de* muhterem arkadaşimiz konuşmasının 
sonunda doktrin mücadeleleri yfölu ile emelle' 
rini g'erçdkleştiremryenler, bu hükümleri fcura-
ya sokup o yoldan bu doktriner emellerini ger
çekleştirmek istemişlerdir, yolunda ibttr itham
da bulundular ve bu hususta bâzı değerli me
mur1 arkadaş'larııriızi itham ettiler. Bir kere 
işçinin idareyö ve kâra, iştiraki yolundaki hü
kümlerin bu 'kanun metnine girmesinden hiçMr' 
memur mesul değildir; İSğer ortaçla bir me
suliyet varsa, bu doğrudan doğruya Hütenetfc 
aittir. Nitekim ÖüMimet Proğraminda bu sis
temin benimsendiği ve gerçekleştirileceği cİüii 
de huzurunuzda Üiikümet Programın dan oku
duğum pasajda belirtildiği gibi, açıkça İfade 
edilmiştir. 

Şimdi, muhterem arkadaşımızın doktrin mü
cadeleleri ile bu teklif arasında bir 'bağlantı 
gördüğü yolundaki sözlerine cevap olarak bir 
değerli İngiliz yazarının bu konuda yayınla
dığı bir İtitapdan bir'cümle dkumak isterim. 

Yazar, «Endüstriyel Demokrasiye Yeni 
Bir Bakış» adlı kitabında şöyle demektedir. 
«Eski marksist ve kapitalist felsefelerin tavize 
yanaşmayan doğmalarının yerini Almanya'da 
İngiltere ile Amerika'da olduğu \gibi aımprik 
davranışın alması, bu sisteman Almanya,'da uy
gulanması ile mümkün olmuştur.» 

Yani, işçinin idareye iştirak ettirilmesi sis
teminin Batı - Almanya'da, benimsenmesi yo
luyladır ki, Almanya marksist ve kapitalist 
doktrinlerin çatışmasından geniş ölçüde kur
tulmuş, doğmalara, doktrinlere bağlanmaikkızm 
ekonomîk ve sosyal meseleleri çözebilme imkâ
nına İngiltere ve Amerika gibi kavuşmuştur. 
Yine arkadaşımızın bu ithamının altında ya

tan fikirleri yanlış 'anlamadı isem; yani arka
daşım eğer, aşırı solcu bâzı düşüncelerin bu 
sistemi teklif etmekte âmil olduğunu ileri sü
rüyorlarsa -benim sözlerinden edindiğim mâ
nada olduğu 'gibi - izin verirseniz burada, ''kim
senin komünistlik veya solculukla itham ede-
miyeeeği bir insandan da bâzı ^Özleri size oku
yacağım. 

Geçenlerde vefat eden Papa 23 ncü John'un 
işçinin idareyo işttiraki konusunda soytediğTı 
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bu sözler, M Temmuz 1®63 tarihli Newyork Ti
mes Gazetesinden alınmıştır. Müteveffa Papa 
'23 .nöü Jolhn Ibu konuda aynen şöyle söylüyor: 
«Çalıştırıllanların işçi olarak bağlı bulundukla-
rı teşekkül faaliyetine katılma isteklerini .hak
lı sayanız. Buna göre iş veren ve yöneticilerle, 
çalıştırılanlar arasındaki ımlünasebetlere karşı
lıklı takdir ve anlayış, sadıkane ve faal üş bir
liği ve ;b'ir müştere'k teşebbüse bağlılık ruhu-*, 
nun hâkim lolması, bütün teşebbüs meaıisupla-
rmın, işi yalnız bir gelir kaynağı değil, aynı 
zamanda !bir ödevin yedine getirilmesi, bir hiz
metin yapılması sayaralk ona göre yönetmeleri 
gerekir.» 

Her halde M. P. adına konuşan değerli ar
kadaşımız Katolik Kilisesinin başında bulu-
'iıan Papayı da 'böyle karanlık dolktrin müca
delelerine alet olmakla itham etmiyecektir. 

Şimdilik mâruzâtım bu kadar. Teşekkür 
ederim. • (Alkışlar) 

BASIDAN — Y. T. Partisi Meclis Grupu adı
na Sayın Orhaın Apaydın. 

YENİ TÜRKİYE PARTİM GRUPU ADI
NA ORHAN APAYDİN (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlarım, sizleri rahatsız etmeden eo)k kı
sa olarak sayın arkadaşıma cevap vermek is
tiyorum. 

Hükümet adına Sayın Çalışma Bakanı da 
kendü cephesinden meseleyi izalh e'ttl Arka
daşımız bizi samimiyetsizlikle itham etti. Sa
mimiyet .meselesinde, kendilerinin bize samimi
yet siklik atfetmelerine imkân olmadığını İfa
de etmek isterim. Dün açı'kça ve samimî ola
rak arkadaşımız işçi üyenin yönetim kurulun
da 'bulunması esasının mahzurlu 'olduğunu ifa
de ettiler. '.Samimiyetine inandık ve burada 
cevabını verdik, kendilerini ikna etmeye çalış
tık. Yanı İdi klan nı beyan ettiler. Her fikir 
muhteremdir, fakat bugün daha ileri bir gö
rüşü müdafaa ediyorlar ve «evet, her İktisadi 
Devlet Teşekkülünün yönetim 'kurulunda işçi 
üye mutlaka 'bulunsun, ama tasarıdaki buna 
ait hüküm eksik. Sonra Bakanlar Kurulu ıra 
da bu yolda bir yetki tanınmasın» diyorlar. iBu 
şekilde daha ileri bir g*örüşü müdafaa ediyor
lar. 

ıŞimdi, arkadaşımız dünkü görüşlerinde mi . 
.samimidirler, yoksa 'bugünkü görüşlerinde mi? 
Bunu anlamak güç. Bu balamdan arkadaşımın 
bize. samimiyetsizlik atfetmesine imkân olma-
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dığı kanaatindeyim. Fâkait şunu da arz etmek 
isterim ki, binnetice Millet Partisi sözcüsü ar
kadaşımla mutabık kalmış 'bulunuyoruz. Yani, 
münakaşa rejiminin Ib'ir faydasını müşahade et
mekteyiz. Bu da memnuniyet verici bir neti
cedir. Arkadaşımız 'bu esa;sı kabul etmekte, fa-
'kat tahditlere muarız 'bulunmaktadır. Esas ka
bul e<Ji'li'nce.o esastan feragat edilemez. Tah
ditlerin geniş ölçüde kaldırılması istenebilir 
ama, 'bu kadar tahdidi de kabul etmek lâzım
dır. Bu 'bakımdan Millet Partisi sözcüsü arka
daşımızla, bu münâkaşa rejiminin faydalı bir 
'neticesi olaralk, mutabık .kalmış 'bulunuyoruz. 
Bu da faydalı 'bir neticedir. 

Bir noktayı da arz etmek isterim; doktrin 
meselesinde Sayın Bülent Ecevit Beyefendi iza
hat verdiler. Şimdi arkadaşlar, biraz evvel 
belirttiğim gibi 'bizim, partinin programında 
bu husus yer almış ve efkârı umumiyeye açık 
olarak ifade edilmiştir'. Şimdi bunun sosya
listlikle alâkası var mı, yok mu? Bu hususta 
Meclisin çok muhterem azalarına izahat ver
mekte ve 'boş yere işgal etmekte ibence bir 'fay
da yok. Yâlnız ben meraklı bir adamım, siya
si partilerin programlarını olkurum. Biz, şu 
mânaya gelsin veya başka mânaya gelsin, bu 
ıhususu proıgramımıza koymuşuz. Diğer parti
lerin programlarında birtakım prensipler var. 
(Bu mevzularda acaba ne düşünüyor diye, Mil
let Partisinin programını aradım, fakaıt elde 
edemedim. '(Zaten programı yo'k sesleri) 

Biz şu veya Ibu şekilde efkârı umumiyeye 
açıkça fikirlerimizi arz etmiş insanlarız. Faka't 
kendi'lierinin ııe düşündüğü meçhuldür. (Bugün 
böyle düşünüyorlar ama, yarın nasıl düşüne
cekler be l i değil. Nitekim âni değişikliklerini 
de müşahade ettik. Teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Adalet 'Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Sayın İsmet 'Sezgin. 

A. P. GRUPU ADİNA İSMET SEZGİN (Ay
dın) — 'Muhterem arkadaşlar, konu; yönetim 
kurullarına işçi üyelerin de alınması, işçi üye
lerin de temsil edilmesi iken', âdeta bir doktrin 
münakaşasına yol açma istidadı ıgösterdi ve 
uzun uzun tartışmalar yapıldı. Bu tartışmalar 
rın. pek yerinde olmadığı kanaatinde olduğu-
unuzu söylememe müsaadelerinizi rica edeceğim. 
Kaldı ki, sermayenin temsil edildiği bir mües-
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sesede, emeğin temsil edilmesi kadar tabiî bir 
şey olamaz. Nitekim, '5 Yıllık Kalkınma Plâ
nımız da 'bu hususu Öngörmektedir. '5 Yıllık: 
Kalkınma Plânımız sermaye ile emek arasında 
bir denigenin kurulacağını âmir "bir 'hüküm ola
rak getirmiş bulunmaktadır. Burada bu müna
kaşanın 'daha da fazla .uzatılmamasını (her üç 
parti sözcüsü arkadaşlarımdan bilhassa rica 
edeceğim. 

Yönetim kurullarına işçi temsilcilerinin alın
ması, işçi il(e iş veren - -burada iş veren Dev-
lelt oluyor - işçi ile 'Devlet arasındaı samimî 'bir 
iş birliğinin kurulmasını, işıçidc «sorumluluk 
duygusunun daha da fazla artırılmasını, aynı 
zamanda prodüktivitenin de artırılmasını sağ-
lıyacağı cihetle elbette ki, ıgayet yerinde ola
caktır. Ve bu hususta parti temsil'cilıeri arka-
daîşlarımızııı hazırladıkları bir takrir, Adalet 
Partisi Meclis Grupu adına da sözcü arkadaşı
mız tarafından iımzalanmı'ş ve Yüksek Başkan
lığa verilmiştir. 

Bizim burada arz edeceğimiz bir diğer hu
sus vardır .- Yönetim kurulunun teşekkül tarzı
nı ıgösteren 8 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkrası 
üzerinde durmak istiyoruz. . Ve 27 Mayıs 19'60 
tan sonra' çıkarılan 28 sayılı Kanunla müdür-
ler komitesinin ne derece işlediğini, müdürler 
kurulunun müesseselere ne gilbi aksaklıklar ge
tirdiğini bilen ve bilmesi ıgereken Hükümetin 
bu aksafc tutumda ısrar ederek, hâlâ ı23 sayılı 
Kanunda yazılı ollan hususlara bu kanunda da 
yer vermek istemesini anlamakta 'güçlük çek
tiğimizi de ifade etmek isteriz. 

213 sayılı Kanun Yüksek Meclisin .malûmla
rıdır ; idare meclislerini kaldırarak onların ye
rine kendi bünyelerinden müdürler kurulu ile 
yönetilmesini öngören bir hüküm 'getirmiştir. 
Bu hüküm, yani müesseselerin1 kendi bünyele
rindeki müdürler ve onların meydana.' 'getire
ceği komite tarafından idare 'edilmesi, üç sene
den bu yana ortaya birtakım telâfisi ıgüe prob
lemler çıkarımıştır. Bunların çözümlenmesine 
gidilmeden, hâlâ bu hatalı yoldal ısrar edilmesi
ni doğru bulmamaktayız. Nitekim komisyon 
İktisadi Devlet Teşekküllerini 'bu yoldan kur
tarmaya çalışmış, iki ilgili Bakanlığın temsil
cilerini üçe çıkarmış ve Maliye Bakanlığı tem
silcilerini de ikiden bire indirmiştir. Böyle
likle, teşekkül bünyesinden iki kişi, ilgili 
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Bak anlıktan, ilki kişi ve bir de genel müdür 
olmak üzere 5 kişilik Ibir genel yönetim kurulu 
teşekkül etmiş olmaktadır. 

Biz Adalet Partisi Meclisi Grupu olarak 23 
sayılı Kanunun ıgetirdiği aksaklıklardan da 
kuvvet ve cesaret alarak, teşekküllerin yöne
tim kurullarına ilgili Bakanlığın inhası ile, 
Basarılar Kurulunca tâyin edilecek, 3 üye ve 
Maliye Bakanlığının iıılhası ile Bakanlar Ku
rulunca tâyin edilecek olan bir ü/yenin katıla
cağını ve ıgenel müdürün de yönetim kurulu
nun tabiî üyesi olacağını kabul ediyor ve 
böylelikle ıçekirdek kuruluşlarda yönetim ku
rulunun adedini o üye olarak tes'bit ediyoruz. 
Yönetim kurulu başkanının da 10 ncu madde
de belirtildiği gibi, «Igenel 'müdür yönetim ku
rulunun başkanlığını yapar.» şeklinde değil, 
yönetim kurulu balkanının Bakanlık temsilci
si olan üyeler arasından Bakanlar Kurulunca 
seçileceğini ifade eden 'bir takriri biraz sonra 
Yüksek Başkanlığa sunmuş olacağız. 

Gerek komisyonun ve bilhassa Hükümetin 
getirdiği metin, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
üzerinde Maliye Bakanlığının kuvvetli baskı
sını, 'Maliye 'Bakanlığının müesseseler üzerin
de bir nihai otorite olarak kabul edilmesini 
ıgerelktiren hükümleri ihtiva etmektedir, öte
den beri de ifade etmekteyiz; Maliye Bakan
lığının bir müessesenin ekonomik yönünün o 
müessesenin bağlı 'olduğu sorumlu ve ilgili Ba
kanlar kadar bilmesine imkân ol'madığı çok 
açık bir gerçektir. Müesseselerin, teşekkülle
rin idaresi ; malî yönlerden ziyade, piyasa şart
larını 'günü gününe kovalıyan ve bunlara bütü
nü ile riayet eden bir ekonomik ıgörüş ile an
cak kabildir. Bu sebeple ilgili Bakanlıkların 
yönetim Ikurullarındaki temsilcilerinin, ^Mali
ye Bakanlığı temsilcilerinden aded itibariyle 
fazla olması, o müessesenin sorumlu Bakanlığı
nın o müessesede daha kuvvetle temsil edilme
sini (gerektirecektir. Böylelikle, biz İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin daha iyi ilşliyecegine, 
daha ekonomik .şartlara ve piyasanın icaplarına 
daha ziyade uyacağına inanıyor ve yönetim 
•kurullarının teşekkül tarzının arz ettiğimİK 
takrir istikametinde teşekkül ettirilmesini ta-
lobediyorıız. Hürmetlerimle. 

MEMDUIT • KEDHMİR (Kırşehir) -- 'rtö;: i:s-
.tiyoruıri. 
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BAŞKAN — Rica ederim evvelâ ben konu

şayım. 
- Sayın Erdemir 

Sayın arkadaşlarım, 8 nci maddeyle ilgili gö
rüşmelere, gruplar adına konuşacak arkadaşla
rın konuşmaları suretiyle devam ediyoruz. Yal
nız ricam şu olacak; madde haricine sıkmayınız. 
Çünkü, kanunun tümü üzerinde görüşme yapıl
mıştır. Madde dâhilinde kalmak ve madde üze
rindeki taleplerinizi ileri sürmek suretiyle mü
zakereye devam edelim. 

Kifayet takriri gelmiştir. Ancak, daha grup
lar adına yapılan konuşmalar dahi bitmemiştir. 
O yönden yeterlik önergesini oya dahi koyma
yacağım. 

İSMET SEZGİN" (Aydın) — Dünde gülü
şüldü. 

BAŞKAN — Onları da hesapediyorum. 
Buyurun M.P Grupu adına Sayın Erdemir. 

Yalnız maddeyle ilgili beyanlarda bulunursa
nız daha iyi olur. 

MİLLET PARTİSİ GRUBU ADİNA MEM-
DUH ERDEMİR (Kırşehir) — Mumterem arka
daşlarım, madde ile ilgili hususlara elbette temas 
edeceğim. Sayın Başkanın ikazına teşekkür ederim, 
ama, daha evvel bu vesile ile partimizi itham 
eden bir takım sözler sarfediimiştir. Bu sözlerin 
cevabının elbette bu kürsüden verilmesi icab-
eder. 

Bir kere, Sayın Çalışma Bakanı işçi temsil
cilerinin yönetim kurullarında bulunduklarına 
dair bir takım misaller verdiler. Ben, işçi tem
silcileri yönetim kurullarında bulunmuyorlar, 
demedim. Sadece «muhtelif memleketlerin muh
telif müesseselerinde bu temsilciler bulunmak
tadır, amma onlar bu iktisadi seviyeye gelince
ye kadar katettikleri merhale içinde bunu ol-
guıılaştırmışlar ve son yıllarda bu tatbikatları
nı yapmışlardır, biz de durum böyle değildir.» 
dedik ve bu mevzu üzerindeki düşüncelerimizi 
ifade ettik. Bu sebeple, Sayın Bakanın benim 
dünkü konuşmamı ele almak suretiyle «dün öy
le söylüyorlardı, bugün böyle söylüyorlar» (İç
mesini yersiz bulmaktayım. 

Diğer taraftan, memur temsilcisinin yönelim 
kurulunda hem bulunmasını istemediler, lıem 
de dün işçi temsilcisi yönetim kurulunda bulu
nuyor da neden memur temsilcisi bulunmuyor, 
şeklinde tenakuz teşkil eden sözler söylediğimi 
ifade ettiler. 
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Muhterem arkadaşlarım, ben neden bunla

rın birbirinden ayrılmak istendiğini, bu nokta
nın calibi dikkat olduğunu ifade etmeye çalış
tım. Hâlâ kanaatimiz odur ki, yönetim kurul
larında o müesseselerin bünyesinde bir elema
nın çalışmasının lüzum ve zaruretinin faydasına 
kaani bulunmaktayız arkadaşlar. Sayın Ba
kan, Hükümet teklifinde, memur temsilcdsd-
nin bulunduğunu söylediler. Halbuki durum 
böyle değildir, ikinci fıkrada «Teşekkül bün
yesinden yönetim kuruluna katılacak •görev
liler, her teşekkülün kuruluş kanununda gös
terilir.» deniyor. Yani, memurlar oturup ken
dileri yönetim kurulunda bulunacak temsil
cisini seçmiyor, bunu kanun tâyin edijyıor. 
Kanun «şu teşekkülün falan kademesindeki, 
memur, yahut şube müdür veya genel müdür 
muavini teşekkülün üyesidir» diyecek. Yani bu
nu doğrudan doğruya kanun vazıı tâyin ede
cek veyahut da bunu Hükümete yetki olarak 
verecektir. Artık bunun ne şekilde olacağı 
ilerde tâyin edilecektir. Memurlar oturup ken
dilerini temsil edecek bir elemanı seçmek yet
kisini haiz değildir. (Binaenaleyh, buradaki 
'«memur temsilcisi vardır» sözü sevk ettikleri 
madde hükmüne mugayirdir. 

işçi sigortaları- bünyesinde, yönetim kurul
larında işçilerin temsil edildiklerini söyledi
ler. Doğrudur, işçi sigortalan doğrudan doğ
ruya işiçi meseleleri ile ilgili bir Kurumdur. 
ismi üzerindedir, eilib etteki orada işçi söz 
sahibi olacaktır, haklarını savunacaktır.- Bi
naenaleyh, orada işçinin bulunmaması meselesi, 
doğrudan doğruya hakikatlere, işçi haklarına 
ve bu mevzuda getirilm'ek istenen ileri adım
lara mulgayeret teşkil eder. O itibarla işçilerin 
bu yönetim kurullarında bulunması mecbu
ridir. Bunu misal olarak .göstermek de, bizi 
nakzetmeye kâfi bir sebep teşkil etmez. 

Muhterem arkadaşlar, sayın Y. T. P. söz
cüsü ^arkadaşımız, mazur görsünler, sadece bu
rada polemik yaptılar. Biz kanaatimizi ifade 
eden insanlarız. Her devirde, her şaftısın, her 
makamın , her kuvvetin önünde kanaatleri
miz ne ise, onu müdafaa eden insanların top
luluğu halinde bu memleketin siyasi hayatın
da rol almış bulunuyoruz. Yoksa, başkaları
nın yaptığı gibi; rey istikametine göre dümen 
kıran bir parti olarak vazife görmüyoruz. 
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O itibarla da kanaatlerimizi açıkça söylemekte 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

(Bir kere fikrimizden döndüğümüzü söylü
yor. Pikrianizden dönmedik. Eski kanaatimizde 
musırrız. Ancak, «eğer bu arkadaşlarımuz iş
çilerin temsil edilmesini faydalı ve zaruri gıör-
müşler&e onlara en< mütekâmil bir imkânı ha
zırlamalardı daha isabetli hareket etmiş olur
lardı, dedik.» Yani onların hattı harekâtmda-
ki isabetsizliği ifade etmeğe çalıştık. Yoksa 
biz kanaatimizden dönüp de «bu böyle olsun» 
şeklinde bir takrir de takdim etmiş değiliz. 

Diğer taraftan, parti programımızın olma
dığından söz açtılar. Lütfen müracaat etsinler, 
kaç bin tane istiyorlarsa, parti programı veril
sin. Burada biz, partimizin programı şudur, 
Yüce Meclis üyeleri bunu bilsinler,diye gelip 
te Meclis kürsüsünde elbette parti programını 
açıklıyacak, ifade edecek değiliz. Yalnız, ar
kadaşım dikkat buyurmamışlar, grev ve toplu 
sözleşme hakkının partimiz programı ile. de iş
çilere tanınmış olduğunu daha evvelce ifade 
ettim. Bu noktaya dikkat etmemiş olsalar ge
rek. 

Şimdilik mâruzâtım bu kadardır. Lüzum 
hâsıl olduğu zaman tekrar konuşacağız arka
daşlarım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — C. H. P. Millet Meclisi Grupu 
adına Coşkun Kırca buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIACA 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; aslında hal
li pek basit bir meselenin bir doktrin ve samimi
yet meselesi haline getirilmesine hayret etmemek 
asla mümkün değildir. Hem doktrin, hem de sami
miyet meselesi bakımından bu böyledir. Hakikaten 
eğer Sayın Memduh Erdemir arkadaşımız |pu-
rada bâzı kimseleri veya bâzı partileri, başka 
türlü yapamadıkları bir mücadeleyi, sekizinci 
madde vesilesiyle yapmakla itham ediyorlarsa, 
kendilerine haber vermek isterim k i ; 8 nci 
maddenin, Hükümet tasarısındaki metnine da
ha mükemmel bir şekilde ilâve yapmak üzere 
verilmiş olan takrir, C. H. P., C. K. M. P., 
Y. T. P. ve aziz muhaliflerimiz Adalet Partisi 
Grupu tarafından imzalanmıştır. Bu suretle de 
kendilerinin şu koca Meclis huzurunda sâmimi-
yetleriyle ne derece yalnız kaldıkları ortada
dır. 

Muhterem arkadaşlar, samimiyet meselesi-
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ne gelince : Kendileri bir takrir ortaya koy
madıklarını söylüyorlar. Kendilerinin sadece 
Batı Almanya'da, Fransa'da ve daha birçok 
memleketlerde kanunlarla özel sektör için dahi 
mecburi hale getirilmiş bir sistemi bizde kamu 
sektöründe yermekle, hangi Kurunu Vustadan 
kalma doktrinin müçlafii olduklarını açıkça or
taya koydukları besbellidir. Çok şükür "ki, 
şu Yüce Mecliste başka hiçbir parti böyle bir 
görüşe sahibolmaktan uzaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, doktrin ba
kımından bu hususu tescil ederiz, doktrinlerin
de samimî olabilir. Ama, eğer hakikaten bu
rada bizi ayrıca daha mükemmel bir metin ge
tirmemekle itham ediyorlarsa, kendilerine bil
direlim ki, dört grup adına verilen takrir, Ba
kanlar Kurulunun elinden takdir yetkisini de 
almakta, sadece ona çok sayıda işçi çalıştırıl
dığını tesbit etme yetkisini vermektedir ki, bu 
da Danıştayın kazaî yetkisini en yüksek derece
sinde, kuvvetli bir şekilde kullanmasına im
kân verecektir. Binaenaleyh, samimiyet bah
sinde yapabileceği bir tenkit eğer bâzı yankılar 
uyandıracaksa, bu yankılar da bizzat kendisi
ne iade olmaktadır. Hürmetlerimle, (bravo 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Yüeebilgin. 

C. K. M. P. GEUPU ADINA YUSUF ZÎYA 
YÜCEBÎLGÎN (Zongulak) — Muhterem arka
daşlar, işçi sınıfının1 yönetim kuruluna iştiraki 
üzerinde partimizin görüşünü arz etmek üzere 
huzurunuzu işgal etmiş bulunmaktayım. 

Hepinizin malûmudur ki, memleketimiz yeni 
bir devreye girmek üzeredir ve bu geçiş; demok
rasiye geçiş olduğu için iktisadi sahalarda bir
çok yeni tedbirler almak şarttır. Hepimizce ma
lûmdur ki, Grev ve Lokavt Kanunu henüz Mec
listen çıkmak üzeredir. Binaenaleyh, grev ve lo
kavtın bu mevzu ile alâkası büyüktür. 

Başka memleketlerde dahi yeni bir usul olan 
idareye iştirak ve kâra iştirak şekli birçok me
deni, demokratik memleketlerde, bugün revaç 
bulmuştur. Bunun sebepleri nedir? Niçin işçi 
sınıfını idareye iştirak ettiriyorlar, niçin işçi sı
nıfını kâra iştirak ettiriyorlar? Bunım elbette 
ki, demokratik memleketlerde lojik ve mantıki 
sebepleri vardır. Bunları iki kısma ayırmak 
mümkündür. Bunlardan birisi; istihsali fazla-
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laştırmak. Eğer işçi sınıfı idareye, ve kâra işti
rak ederse, bu istatistiklerle tesbit edilmiştir 
ki, bu sınıfın istihsal kapasitesi, prodüktivitesi 
artar ve netice itibariyle fabrikanın umumi is
tihsali artmış olur. Bu ise hem millî geliri ar
tırır hem de memleketin menfaati icabıdır. 

ikinci mesele ise; işçi sınıfının gerek kâra 
gerekse idareye iştiraki grevleri ortadan kaldı
rır. Neticede işçi sınıfı manen tatmin edilmiş 
olur ve idarenin bütün hesaplarını, bizzat orda-
ki idareye iştirak eden mümessilleri vasıtasiyle 
kontrol etmek hakkını haiz olur, çünkü o zaman 
işçi «Bu, artık bana maledilıniş, bir müessese, be
nim de bunda hissem var, kârına iştirak ediyo
rum, idaresine iştirak ediyorum, hesaplar, ki
taplar olduğu gibi, önümde açık. Binaenaleyh, 
grev yapmaya lüzum yoktur.» der. Eğer, haki
katen bir fabrika zarar ediyorsa, işçi sınıfı o za
man ücretini yükseltmek için fabrikatörü taz
yik etmez ve netice itibariyle bu da grevlerin 
önlemesine sebep olur ve, memlekette sosyal sulh 
ve sükûn bu suretle temin edilmiş olur. 
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ma Bakanının bu husustaki izahatlarını tama-
miyle tasvibeder mahiyettedir. Hepinizi hürmet
lerimle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — C. l i . P. Millet Meclisi Grupu 
adına Sayın Islimyeil. 

C. H. P. GRUPU ADINA FENNÎ ÜSLİM-
YELÎ (Balıkesir) — 8 nci madde dizerinde ta
mamen teknik istikamette durmak üstiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, dünkü görüşmele
rimizde de işaret ettiğimiz gibi, 8 nci madde 
yönetim kunt la r ın ın terekküp tarzına işaret 
etmektedir. Komisyondan gelen 8 nci madde; 
yönetim 'kullularına teşekküllün bünyesinden 
2 kişiyi, ilgili bakanlıktan ve Maliye Bakanlı
ğından-3 kişiyi iltihak .ettirmek suretiyle, 5 ki
şilik bir yönetim kurulu 'kurulmasını, esas iti
bariyle öıiıgörm ektedir. Yönetim Ikurull'larının 
bu şekilde teşekkül etmesi, âdeta bizi 3460 sa
yılı Kanunun tatbikatına götürecek istikamet
tedir. Filhakika, 3400 sayılı Kanunum tatbik 
edildiği tarihte de İktisadi Devlet Teşekkül
leri, teşekkül bünyesinden yaünız umum mü
dürün iştiraki, diğerlerinin de ilgili bakarilık-
'lar tarafından tâyin edilmesi suretiyle- teşekkül 
•eden 5 - 7 kişilik yönetim kurulları tarafından 
idare ediliyordu. 

Şimdi, Geçici Komisyon tarafından getiri
len bu terki'bi aynen ka'bui edecek 'OÜursak, 
3460 sayılı Kanunun.çıktığı tarihtenn itibaren 
yönetim kurallarına arız olan hastalıkların 
tekrar nüksetmesi nnümkiün olacaktır. 

Bu bakımdan 'biz esas itibariyle Geçici Ko
misyonun, Ibu 'maddesinin muayyen fıkralarına 
iştirak etmediğimizi 'ifade etmek isteriz. Şu 
halde, buna nasıl bir istikamet vermek lâzım
dır1? Zannediyorum, Hükümet tasarısı bu nok
tada deride deva olacak bir istikamettedir. 
Hükümet tasarısı dikkatle dkunduğu takdirde 
görülecektir İki', fonksiyonel bir idare meclisi
ni, esas itibariyle, kabul 'etmiş, fakat onun ya
nında ilgili bakanlıklardan da iki kişiyi ilti
hak ettirmek suretiyle, buna karma bir istika
met vermiştir. Hakikatte, öyle zannediyorum 
ki, Türkiye inin gerçeklerine uygun olan bir 
sistem, bu istikamette teşekkül edecek: 'bir 
idare meclisi veya bir yönetim kurulu ile müm
kün hale gelecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, hatıralarınızı can
landırmakta fayda mülâhaza ediyorum, İbize 

Binaenaleyh, bu iki ana meseleyi nazarı iti
bara alan demokratik memleketler, ingiltere, 
Fransa, Almanya, ve Amerika Hükümetleri bunu 
tamamiyle demokratik bir sistem olarak kabul 
etmişler ve bunu «Demokratik Endüstriyel» 
ismi altında tavsif, etmişlerdir. Hattâ bunun bir 
misalini de vermek icabederse, 1870 senesinde 
Fransa'da Göden isminde birisi bir müessese 
kuruyor ve daha 1870 senesinde böyle bir mües
sesenin idaresine, bütün işçi sınıfını iştirak etti
riyor ve netice itibariyle işçi sınıfı o müessese
nin kârına da iştirak ettirilmiş oluyor. Bunu bü
tün sosyologlar tetkik ediyor ve buna «Paradis 
Social» yani «içtimai Cennet» ismini veriyorlar. 
Her sosyolog Fransa'ya gittiği zaman muhakkak 
ki burayı ziyaret ederler ve bunun iyi bir şekil
de işlediğinde hepsi müttefiktirler. Bugün da
hi Paris'e giderseniz, Netroımıı altında «Croden 
Müessesesi» diye reklâmların mevcudolduğunu 
görürsünüz. Müessesenin iştigal sahası da, sofaj 
santral ve sobalar üzerinedir. Amerika'da ve in
giltere'de de buna benzer birçok misaller var
dır. Binaenaleyh, sistem tamamiyle demokra
siye uygundur. VQ demokratik memleketlerde . 
tatbik edilen bir usuldür. 

Bu itibarla bizde de işçi sınıfının idareye iş
tiraki tamamiyle doğrudur, yerindedir ve Çalış-
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çok eski tarihte dağıtılmış olan reoriganizasyon • 
raporları okunduğu zaman görülecektir İki, 'bu 
raporların esası iki noktada 'toplanmaktadır: 
İdarede muhtariyet ve teşekkülün -malî ve ikti
sadi Ikararlari'tıda istiklâl. 

ıŞ'inıdi, muhterem arkadaşlar, 'ben biraz ön
ceki tenkidime işaret etmek suretiyle şu nok
taya dokunmakta fayda mülâhaza ediyorum; 
Greıçici Komisyonun Ibu raporu 3460 sayılı Ka
nunun esaslarını getirmek «suretiyle, bize ida
rede muhtariyeti 'sağlamıyor. Niçin diyecek
siniz? )Bir kere yönetim kurulu 'başkanı Hükü
metin getirdiği istikamette o müessesenin 
umum müdürüdür, umum müdüre mesuliyette 
beraber, gayet geniş vazife tahmil etmiş olu
yorsunuz. Yani, «hem umum müdür olacaksın, 
hem de yönetim kumlunun ibaşjkanı olacaksın»' 
demişsiniz. Fakat ondan sonra bu umum mü
dürü teşekkülün dışından gelen üç kiş'ijyle ibaş-
başa Ibıralkmışsınız ve demişsiniz ki; «bu mü
esseseyi yürüt.» Bu ıtatbikaltta geniş mikyasta 
aksaklıklara müncer olacak bir-idare tarzdır. 

Muih'terem arkadaşlarım, şu noktayı d'a ifa
de etmekte fayda mülâhaza ederim: Bilhassa 
plânlı ekonomi devrinde 'hu yönetim kurulları-' 
na, hele yönetim kurullarının 'başında bulunan 
kimseye, yani umum müdüre hem icra, hem de 
karar organı olarak vazife talhmil ederken; 
onun 'bu işi yapabilmesi için müsai't zemini de 
getirmek lâzımdır. Bu işi yürütebilmesi içim 
müsait zemin nasıl olacaktır'? Bu husus mutla- -
ka o müessesenin, {bünyesinden kendisini takvi
ye edecek elamanlarla mümkündür. [Bu sebep
le, bir idare meclisindeki karar ekseriyetinin, 
sorumlulukla beraber ıımum müdür tarafında 
olaın kimselere bırakılmasında zaruret vardır. 
Bu zaruret, yönetim kurullarının teşekkül tar
zından ve aynı zamanda, biraz evvel arz etti
ğim ıgiibi icranın aksamadan yürüyebilmesi için 
bizzat kendi bünyesinden doğmaktadır'. 

Bu sebeple muhterem arkadaşlar, 'biz, C. H. 
P. Meclis Orupu 'olarak ve sayın Koalisyon 
ortağı Y. 'T. İP. nin de iştiraki ile ib'ir teklif ge
tirmekteyiz. 

Bu teklifimizde esas itibariyle Geçici Ko
misyon tarafından kalemeualınan 8 nci madde
nin. ikinci, bumu takiben 3- ncü fıkralarının çı
kartılmasını ve 'Hükümıet tasarısının ikinci ve 
dördüneü fıkralarını 'tenkil eden fıkraların bu 
maddede yer almasını uygun ^görmekteyiz. 
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ıKısaca hulâsa etmek 'lâzım'gelh'se; yönetim 

Jturullarıua, üçünün müessese bünyesinden, iki
sinin de müessese bünyesi dışından, yani vekâ
letlerden gelmesi suretiyle ve daha evvel mü
nakaşasını yaptığımız işçi mümessilimin de, iş
çi sayısı fazla olan 'müesseselerde iştirak etmesi 
halinde, teşekkül edecek 6 kişilik bir yönetim 
kurulu, bu müesseseyi, zannediyoruz ki, icra
nın icaıbettirdiği sürat ve liyakatle idare etmek 
imkânın a s ahib ol a c ak t ir.. 

Hürmetlerimizle. 
BAŞKAN — 8 nci madde üzerimde parti 

grupları adına konuşacak arkadaşlarımız kal
mamıştır. Bu yönden şaihısları adına konuş
mak üzere 'Sayın Ahmet Aydın IBolak buyuru
nuz. 

AHMPJT AYDIN BOLAK ('Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlarım, 8 nci madde, görü
şülmekte olan kan um tasarısının kilit .maddele
rinden ve istikbalde verimliliğini veya verim
sizliğini temin edecek ana hükmünü taşıyan 
maddelerinden birisidir. 'Bu madde üzerinde 
şu ana kadar yapılan tartışmalar, maddede 
Hükümet şevkinde mevcudolan, fakat komis
yonca tayyedilen, işçi ^mümessillerinin- lüzum 
ve zarureti üzerinde cereyan etmiştir. 

Matibuatta ve bugüne kadar efkârı umu-
•miyede; çok sayın komisyon âzası 'olan 
A. P. li ve Y. 'T. P. li arkadaşlarımızın suçlan
masına seluebolan teklif tarafımdan geldiği 
için, teklifin mucip sebeplerini de izah etmek 
mecburiyetindeyim. !Bu teklifin 'kabulü hak
kında çok S'ayun Bülent Ecevit ile komisyon
daki münakaşalarımız esnasında temals ettiği
miz hususlara çok kısa dokunarak fikirlerimi 
arz edeceğim. 

Evvelemirde her hukukî müessese bir içti
mai zaruretin ve faydanın mülâhazası ile vaze
dilir. iBu müessese niçin sevk edilmiştir?.. Sa
yın Ecevit müessesenin sevk zaruretini Hükü
met -Programındaki şu cümleye dayandırmak
tadır: «Âmme sektöründeki işletmelerin yöneti
minde işçilerin tecrübe ve görüşlerinden fayda
lanmayı sağlayıcı bir danışma ve dayanışma 
düzeni kurulacak, işçiyi, verim artışına ve ma
liyet düşüşüne yapacak hizmetin karşılığını el
de edebilme imkânına kavuşturmak çareleri üze
rinde önemle durulacaktır.» Demek ki, bu hük
mün Hükümet tasarısına vaz'mm mucip sebebi, 
Hükümet programında sarahatle ifade edilmiş-
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tir. Hükümet ifade ettiği bu kanaatini bir siya
si tercih yoliyle yönetim kuruluna âza olmada 
bulmuştur. Ve bendenizin kanaatine göre de, 
Hükümet programında ifade edilen şu fikir ka-
lıplandırılırken, siyasi tercih istimal edilirken 
maksat aşılmış ve hukuk sistemi içinde hatalı 
bir hükmün yer almasına sebebolunmuştur. 

İşçi, yönetim kurullarına üye olacaktır. Par
lâmentoyu teşkil eden 4 grup sözcüleri takrir 
vermiştir, «işçi mümessillerinin bulunması lâ
zımdır. Sosyal adalet, verimlilik, kârlılık" bu
dur.» demişlerdir. Umuyorum ki ; 4 grup söz
cüleri bu takriri verdikten sonra teklifin lehin
de ve komisyon raporunun lehinde oy verecek 
arkadaş da olmıyacaktır. Ama, inandığım bir 
fikri söylemek zevkini de Yüksek Heyet benden 
esirgemiyecektir. O bakımdan lütfen bendeni
zi sabırla dinleyiniz. 

Hüküm; yönetim kuruluna gelen işçi ne ya
pacaktır? Demek ki, yönetim kuruluna gelen iş
çi yönetim kurulunun yetkilerini kullanacaktır. 
O yetkiler nedir?... Bunlar tasarıda mündemiç
tir : «Yönetim kurulu; teşekkülün karar 'orga
nı olup, teşekkülün en yüksek seviyede yönetme 
ve karar alma yetki ve sorumluluğunu taşıyan 
organıdır.» 

Demek ki, Hükümet, programında işçilerin 
tecrübe ve görüşlerinden fayda sağlamayı ve on
larla danışma ve dayanışma düzeni kurmayı ve 
işçinin verimini artırmayı, ancak onun, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin Yönetim Kurulunun âzası 
olması ile mümkün görmüştür. Programda sevk 
edilen, dayanışma ve verimi artırma olduğu hal
de, Yönetim Kuruluna tevdi edilen mesuliyet, bir 
patrimuvam idare olduğu kadar, o patrimuvanı 
idare ile muvazzaf personeli de idare olduğuna 
göre, yalnızca kârlılığı ve verimliliği artırma hu
susunda sevk edilen hüküm, bir noktada sarahat
le aşılmıştır. Hükümetin sevk ettiği kanun tasa
rısı kendi programının hududunu aşan bir me
tindir. 

İşçilerin kârlılık ve. verimliliği artırmada, fi
kirlerine müracaatte zaruret yok mudur?. Var
dır. Bu gayrikabili inkârdır. Ama, bumu Yöne
tim Kuruluna almakla bu işi, yapmıyacaksımz, 
Zira, Yönetim Kuruluna aldığınız işçi, kendisinii 
tâyin eden memurun sicil âmiri olacaktır. Çün
kü, yönetim kurulu, müessese müdürlerinin ka
derleri üzerinde söz sahibi olan heyettir. Teşek-
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küllerin yönetim kurulları; teşekkülün ıcn yüksek, 
karar organı olma hüviyeti ile, teşekkülün yatı
rım programlarını, finansman programları in ve 
umumi politikasını tâyin eden yerdir. Müessese 
müdürleri, teşekkülleri küçük seviyede şahsiyeti 
hükmiye kazanan uzuvlarının başlarırıdadırlar. 
Siz yönetim kuruluna, seçim şekli tüzükte belir
tilen veya çok Sayın Erdemir'in dediği gıibi. ken-
•dilerinin belirteceği bir usulle işçiyi getirirseniz 
o işçi kendisini işe alan, müessese müdürünün 
kaderi hakkında söz sahibi olacaktır. Kârlılık 
ve verimlilik, mücerret bu istikamette temin 
edilmez. Kârlılığı ve verimliliği artırmaya ma
tuf dayanışmadan maksat; iş sanatları içinde 
mevcut iş potansiyelin en iyi şekilde değerlen
dirilmesini temindir. Kârlılık ve verimlilikten 
maksat; mevcut vahit sayıda hammaddeden en 
fazla sayıda mamulü elde etmektir. Kârlılık ve 
verimlilikten maksat; bir mamulün maliyet fi
yatını haddi asgariye indirebilmek demektir. 
Yoksa, işçinin kendisini işe alalı Mşi hakkında, 
kaderini tâyin edici beyanda bulunması demek 
değildir. Aksi halde, kendisini işe alan kişinin. 
kaderinde söz sahibi olan kişiyi şahsi iş akti ni
hayete erdiği an, - ki yine onunla münasebetleri 
devam edecektir - müessese müdürü karşısında 
müşkül durumda bırakırsınız. Bir defa yönetim 
kuruluna seçilen bir ustabaşmm, ikinci defa se
çilemediği zaman, gittiği fabrikadaki akıbetini 
düşünün... Bu, milletvekili seçildikten sonra An
kara'nın havasına alışıp gidemiyen arkadaşla
rın haline benzer. Diyarbakır Fabrikasından İk
tisadi Devlet Teşekkülünün yönetim kurallında 
çalışmak üzere Ankara'ya gelmiş bir ustabaşıyı 
müstemirren çalıştıracaksınız, yönetim kurulunda* 
mütaaddit müdürlerin kaderine söz sahibi ede
ceksiniz, bilâhara yönetim kuralımda vazifesi 
bittikten sonra da «sen yine ustabaşılığma dön» 
diyeceksiniz. Burada çalıştığı zaman ayda üçbin 
lira para vereceksiniz, oraya, gidecek saatte 8 li
ra ile ustabaşılık yapacak... Efendiler, şahsiyet
leri buı derece yüksek ve alçak paraleller içinde 
muhafaza edemezsiniz." Dayanışma kurulu kurar-' 
siniz çalışma konseyi kurarsınız, personel konse
yi kurarsınız, işçiyi muayyen periyotlarda Anka
ra'ya davet edersiniz, rantabilite konferansları 
tertibedersiniz, hepsini yaparsınız, işçinin hev tür
lü fikrinden istifade edersiniz; ama ona «sen ar
tık umum müdürlükte yönetim kurulu âzası ol
dun, müstemirren 15 günde bir toplantıya gole-
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çeksin ve bu toplantıda yüz binlerce arkadaşının 
kaderi üzerinde yalnızca söz sahibi olmryacaksm, 
seni işe alan hakkında da söz sahibi olacaksın, 
sen, mukavele ile istihdam edilen kişinin hakkın
da da söz sahibi olacaksın» dediğimiz zaman, 
programınızdaki kastınızı aşmışsınız demektir. 

Bütün mesele, prodüktiviteyi, kârlılığı ve ve
rimliliği artırmak olduğu kadar, öyle anlaşılıyor 
ki, Sayın Eeevit'in ifade ettiği üzere de, Türki
ye'de suni bir sınıf kavgasını ihdas etmemektir. 
Böylece, Parlâmento ön adımını atacak, yönetim 
kuruluna gelen işçi mümessilleri, Türkiye'de su
ni bir smıf kavgasının doğmasını önliyeeektir. 

Ben, kârlılık ve verimlilik hakkındaki endişe
lerimi, yönetim kurulu âzası olması bakmandan 
biraz evvel ifade ettim, sabrınızı suiistimal etmek 
istemem, ama, suni smıf kavgası mevzuu bakı
mından fikrimi de arz etmek isterim : 

Toplu sözleşme ile kurulmuş bir çalışma kon
seyinin, kârlılık ve verimliliği temin olduğa ka
dar, suni sınıf kavgasını önlemekteki mezayası, 
buna nazaran katbekat müreccahtır. Çünkü, böy
lece; getireceğiniz işçi mümessili, kıravatlı işçi ola
caktır. Kıravatlı işçi ile fabrika işçisi adasındaki 
farkı, yani arkadaşının yanma rahatça döneme-
menin farkını, suni smıf kavgasını önleyici bir 
faktör olarak, cidden mahzurlu görürüm. 

Batı dünyasında mesele, mahlüldür. Bu me
sele bugüne kadar Türkiye'de halledilememişse 
ve ilk defa, bu kanun metni ile halledilmeye ça
lışılıyorsa başka mesele... Ama Batı dünyasında 
sermaye hareketlerinin bidayetinden beri me
sele mahlüldür. Batı dünyası bunun en isabetli 
hal tarzını; işçinin kâra ve binnetice sermayeye 
iştirakinde bulmuştur. Sermayeye iştirak et
tirilen işçi, sermaye hissesinin tabiî neticesi 
olan, rey hakkını da idarede, yönetiminde iştirak 
suretiyle, ifade etmiştir. Bu Sistemi hiçbir za
man ret ve inkâr mümkün değildir. 

Yine, Batı dünyasında, bundan, bir müd
det evvel kabul ettiğimiz, Toplu Sözleşme 
Akdi ile kurulan çalışma konseyleri, çalışma 
komiteleri, personel komiteleri ile mesele malh-
lû'ldür. Orada 'iş veren ve işçi temsilcileri, muay
yen usullerin tesbiti suretiyle, kârlılığı, ve
rimliliği, rantaıbiliteyi artırmanın ve işçi hak
larını temin etmenin gayreti içindedir. Böy
lece en kapitalist rejimler, bu istikamette, en 
sosyalist rejimlerin adımları içindedir. Dik-
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kat buyurulursa, biraz evvel söylenen Sayın 
Merhum Papa Cenaplarımı beyanı da bunu teyi-
deder.. Sermayenin teminatı; çalışan kişinin, 
çalıştığı müessesede fikir sahibi olmasiyle 
mümkündür. Bu husus gayr'ikabili inkârdır. 
Ama bu, çalışan kişinin çalıştığı müessesede 
yönetim kurulu âzası olmasiyle mümkün de
ğildir. Neden ve niçin mümkün değil?. Çok 
Sayın Kırca, beni mazur görsünler, daha evvel 
kabul ettiğimiz ve Senatodan da geçip ka
nunlaşacak olan Sendikalar Kanunu ile, 6 neı 
maddesinin sonuna şöyle bir hüküm koyduk : 
«işçi temsilcisi sıfatiyle bulunanlar.» Nereler
de? «İkinci maddede zikredilen kimselerden, 
mevzuat veya Toplu iş Sözleşmesi gereğince 
bir işletmenin yönetim kurullarında veya ben
zeri kurullarda işçi temsilcisi sıfatiyle bulunan
lar, iş veren sıfatını almış sayılamazlar.» Sen
dikalar Kanununda sarih hüküm koyduk .ki, 
böylece göndereecğimiz işçi temsilcisi iş veren sı
fatını alamaz 

Demek oluyor ki, bu kanuna göre seçim 
tarzı, ne tarzda belirtilirse belirtilsin, yönetim 
kuruluna gelecek işçi iş veren sıfatını iktisabe-
demiyeeektir. iş veren sıfatını iktisabedemiyen 
İşçinin yönetim kurulunda mevcudiyetinin ye
gâne temeli; Reorıganizasyon Kanununun 8 
nci maddesine göre seçilmiş olmasından iba
ret olacaktır. 

Yine daha evvel kabul ettiğiniz Grev ve Lo
kavt Kanununa ,göre, müesseseler, iş veren 
sıfatını tanıyan yönetim kurulları ile lokavta 
karar verecektir. Lokavt, iş verenin grev kar
şısındaki en büyük teminatıdır. Sendika greve 
karar vereeek, iş veren de lokavta karar vere
cektir. Bunlaır birbirlerinin kuvvetllerıini ifna 
'eden iki müessesedir. Dikkat buyurulursa, hâ
disemizde bir kişi, akdin iki tarafını birden 
teşkil etmektedir. Bir taraftan iş veren sı
fatiyle patron, diğer taraftan da Toplu iş Söz
leşmesinin bir tarafı olan işçi. Nerede? Yöne
tim kurulu, âzası sıfatiyle. Bu lokavt müza
keresine girecek, lokavt kararı verecek, bunu 
saklı tutacak; işletmesinin kaderi hakkında ka
rar verecektir. Aynı zamanda bu kişi sendi
kanın da âzası olacak ve o anda sendikası 
kendisinden sadakat borcu istiyecek. Lokavt 
kararında, bu kişi iş veren olacak, lokavta 
karar verecek, fakat, lokavt karanın verirken 
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iş veren «ıfatın! da. ta-şıırııyacak.. 'Bu 'bir huku
kî çelişmedir. Bu çelişmeden «uy ri'l'i minin çare
si mümkündür. «iBuradaki iş- 'veren sıfatım 
almış sayılmamak, münhasıran sendika huku
ku 'bakımıiK.laudır veya toplu sözleşme hukuku 
'bakımındandır.» demek 'mümkündür. Hukuk 
uleması ibuna namütenahi çare bulur, izah 
tanzı •bulunur. Ama., size tatbikatını ifade ede
yim : 'Türkiye'de sanayi işçisinin yüzde 70 i 
170 bin kişi olarak İktisadi Devlet Tevekkül
leri elindedir. Türkiye'de grev olacaksa, İk
tisadi Devlet . Teşekkülleri işçilerinde 'olacak
tır. 'Türkiye'de lokavt olacaksa iktisadi Dev
let Teşekküllerinde olacaktır. Ama, samimî 
kanaatim 'odur ki, Türkiye'de İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde grev olmıyacaktır, Türkiye'de 
.İktisadi Devlet Teşekküllerinde lokavt olmı
yacaktır. Lokavtın gücüne dayanabilecek si
yasi bir kudret tasavvur edemiyorum ve grevin 
•gücüne, grevin tazyikine dayanabilecek siyasi 
'bir kudret de tasavvur edemiyorum. % 70 ini 
îktisadi 'Devlet 'Teşekkülleri nezdinde «çalışan 
işçilerin temsil ettiği !bir memlekette siz, işçi 
•mümessilini, iış veren sıfatı iklisalbetmemek 
kaydiyle, yönetim duruluna koyuyorsunuz ye 
diyorsunuz ki, «benim bundan maksadım ; âmme 
sektöründeki işletmelerin yönetiminde işçileri
nin tecrübe ve 'görüşlerinden faydalanmayı sağ
lamaktır.» Bu faydalanmayı nasıl 'sağlamak
tır? Bir danışma ve dayanışma düzeni kurarak 
Ibu faydalanmayı «ağlamaktır. Mücerret, 'bir iş
çinin yönetim kuruluna, iş veren sıfatını' ik-
t.isal)etmeksizin tâyini ile bütün işçilerin arasın
da danışma ve dayanışma düzeni kurulduğuna 
Hükümet Ikaani ise, 'bendeniz kaani değilim, 
yeterli bulmuyorum. Çünkü programın getir
diği hüküm, âmme sektöründeki 170 bin işçi
nin arasında .görüşme ve tecrübeden faydalan
mayı sağlıyacak bir danışma ve dayanışma dü
zeni kurmaktır. Sümerbank camiasında çalışan 
'bütün işçileri temsilen, ya Hükümet tarafın
dan bizzat seçilen veya 'Sayın Brdemir arka-
'daşımızın ifade ettiği ıgi'bi, işçiler tarafından 
seçilen bir kişinin, mevcudiyeti ile, bütün işçi
lerin tecrübeden fayda I an m asını temin edecek 
üir dayanışma düzeninin kurulacağı kanaatin
de değilim. Her falbrikadaı ayrı 'ayrı ve toplu 
sözleşme 'hükümlerine ıgöre kurulmuş çalışma 
konseyleri Ikurulmadıkça, Hükümetçe sevk 
edilen 'bu hüküm fayda yerine ancak bir kişi-
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nin idare meclisi tahsisatı almaşım temin ede
cek bir hüküm olarak yaşar. 

Devam edelim; lokavtta:, işçinin, iş veren 
sıfatiyle lokavt kararı veren 'biı yönetim ku
rulunda bulunması mümkün müdür? Eğer, 
(i ncı maddedeki anlayışım hatalı değilse, "bu
lunması mümkün değildir. Lokavtın bütün ne-
taıyieine ılıazır olması ıgerdken ;bir Ikilşininı, lokavt 
kararı verilirken İfazır bulunması da caiz ol-
m uyacaktır. O sebeple Hükümet metninde bu- -
lunmıyan bir teklif, sayın arkadaşlarımız ta
rafından işçinin bu sürede dizini i sayılmasını 
temin suretiyle ıgetirilmistir. 

Hüküm etin ndktai nazarı, (Sayın Ecevit 'ta
rafından çok açık olarak ifade edilmiştir nük
tesi; kârlılığı ve verimliliği artırmada' ve suni 
sınıf kavgalarını: önlemede 'faydalı olacağı husu
sudur. 'Bendenizin kanaatine göre, gerek ka
nunun yazılış tarzı, .gerek müessesenin bugüne 
kadar tatbikatının hataları ve bundan sonra 
gelecek hataları, bu müessesenin işçiler lehine 
kâıiı'lığı ve verimliliği temin etmiyeeeği nok
tasındadır. O kadar noktasındadır ki; T ürik 
hukuku toplu sözleşme müessesesini, 'o'bjektif 
hukuk' kaideleri olarak kazanmış bulunmak
tadır. Batı dünyası, /biraiz evvel arz ettiğim 
gibi, meselelerini, toplu sözleşmeler içinde 
halletmiştir. Acaba bu mesele de, iktisadi Dev
let Teşekküllerinde âmme patrimuvanının tem
silcisi olan kişiler, toplu sözleşmeleri ıgen'iş hü
viyetiyle tanzim ederek, işçilerin kârlılığı ve 
verimliliği artırmada danışma ve dayanışmayı, 
düzenin kurulması hususunda hükümler sevk 
etmeleri dalha faydalı bulmazlar mıydı? 40 bin 
işçi adına il) i i* kişinin 'bir yönetim kurulunda 15 
.günden .15 ıgüne 'bir 'fikir beyan, etmesi yerine, 
aydan aya bir fikir beyan etmesi ve fabrika
sından gelirken bâzı işçi arkadaşlarının talep
lerini de cebinde beraber getirmesi yerine, her 
gün toplanacak çalışma konseylerini, her fab
rikada, her ocaıkta, her atelyede kurma yolu 
i!e, toplu sözleşmelerde Ibu hükmün temini 
mümkün olmaz mıydı? Kanuna da toplu sözı-
1 eşmeleriıı bu suretle hükümler ihtiva, etmesini 
temin edecek 'bir direktif hükmü sevlk edilemez 
miydi? Zannederim, ki, içtimai fayda o zaman 
doğacaktı. Nitekim ben, ıSaym Coşkun Kırca 
ve 'bütün parti gruplarının aksini düşünmüş 
'olmalarına rağmen, sizlere'bu maihzuıia.rı ifade 
etmekten zevk duydum. 
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8 nci madde üzerinde, işçi mümessilinin dı

şında, birtakım tekliflerimiz daha olacak, delen 
komisyon metninde hatalı gördüğüm bir İni
ktim; Hükümet tasarısına komisyonca ilâve edi
len, yönetim kuruluna seçilen kişilerin 3 yıl 
içinde .süreleri dolmadan, secilisindeki usullere 
tebaan değiştirilebilmeleri hakkındaki muhta
riyet hükmüdür. Bu hüküm, çok masum olarak 
müdafaa edilebilir, «iş görmüyorsa değiştirece
ğim» denebilir. Fakat, bu hüküm esasında bir 
korku hükmüdür. Bilmiyorum, işçi mümessili 
iein de aynı hüküm varidolacaıkmıdır, yoksa 
onun secim usulünde daha değişik bir sistem mi 
konacaktır? Ama, ana hüküm bu olursa, 3 yıl 
içinde süresi dolmadan o da değiştirilebilecektir. 
Böylece, çok mübalâğalı 'bir tarzda diyebilirim ki, 
15 nci' gün yönetim kurulu azasının işinden çı
karılmasına Bakanlar Kurulu yetkili olabilecek
tir. Hükümet metninde bu yoktur* Sayın Kırca 
dikkat ederlerse bu, komisyonca iiha\edilmiştir. 

Bu sebeple komisyonca ithal edilen bu 'fıkra
nın tayyı istikametinde bir teklifim oldu, iltifa
tınızı rica ederim. 

Bir de, Sayın Islknyeli'nin temas ettiği, Zira
at Bankası ile alâkalı ikili sistemin muhafaza
sı hakkında bir takririm vardır. İkimin da ka
bulünü rica ederim. Hükümetin üç teşekkül 
bünyesinden, bir ilgili bakanlıktan, ve bir de 
Maliye Bakanlığından temsilci almak suretiyle 
yaj)tığı yönetim kurulu şeklinin daha isabetli 
olacağı kanaatindeyim. Çok teşekkür ederim. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, 8 nci mad
de üzerinde şimdiye kadar 13 arkadaşımız ko
nuşmuş bulunmaktadır. Ayrıca, sayın arkadaş
larımız tarafından bumeyande 15 değiştirge 
önergesi verilmiştir. Yine bu madde ile ilgili ol
mak üzere yapılan görüşmelerin yeterliği hak
kında iki tane yeterlik önergesi verilmiştir. 

. Sayın Bakan, halihazırda söz istemiş bulun
maktadır. Bu meyanda Sayın Diz man, Sayın 
Baydur, Sayın Savacı ve Sayın İnceler arka
daşlarımız da söz istemiş bulunmaktadır]ar. O 
yönden, yeterlik önergelerini okutuyorum. 

Başkanlığa 
8 nci madde üzerindeki görüşmelerin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Mustafa Uyar 
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Yüksek Başkaiu'i';i 

Durum tenevvür etmiştir'. Bu madde üzerin
deki görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ede
rim. 

Edirne 
İlhamı Ertem 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri ' aleyhinde 
konuşacak var nıı? Yok Olmadığına göre öner
geleri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. 'Kabul edilmiştir. 

8 nci madde ile ilgili olarak verilen değişik
lik önergelerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
8. nci maddenin ikinci fıkrasındaki «Teşek

kül bünyesindeki yönetim kuruluna katılacak 
görevliler, her teşekkülün kuruluş kanununda 
gösterilir ve sayıları genel müdür dâhil ikiden 
fazla olamaz.» hükmünün metinden çıkartılma
sını arz ve teklif ederim. 

M. P. Grupu adına 
Kırşehir Milletvekili 

Memduh Erdemir 

Yükseık Başkanlığa 
8 nci maddeye 2 ve 3 ncü fıkralar arasına 

aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

«Kuruluş maksat ve gayesine göre geniş öl
çüde işçi çalıştırdığı Bakanlar Kurulunca belli 
edilen teşekküllerin yönetim kurullarında bir 
işçi üye bulunur. İşçi üyenin seçim- şekli tüzük
le gösterilir. Bu işçi üye görevi süresince üc
retsiz izinli sayılır.» 

O. H. P. 
Grupu adına 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

A. IV 
Grupu adına 

Artvin 
Sabit Osman Avcı 

C. K. M. P. 
Grupu adına 

Sivas 
Cevad Odyakmaz 

Y. T. P. 
Grupu adına 

Aydın 
Orhan Apaydın 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkralarının 

kaldırılarak yerine aşağıdaki fıkranın 2 nci fık
ra olarak konulmasını arz ve teklif ederiz. Say
gılarımızla. 

Artvin Aydın 
Sabit Osman Avcı İsmet Sezgin , • 
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«Yönetim kurullarına, ilgili bakanlığın inha

sı ile Bakanlar Kurulunca tâyin edilecek üç üye 
ve Maliye Bakanlığının inhası ile Bakanlar Ku
rulunca tâyin olunacak bir üye katılır. 

Genel müdür yönetim kurulunun tabiî üyesi
dir. 

Yönetim kurulu başkanı, Bakanlık temsil
cisi olan üyeler arasından Bakanlar Kurulunca 
seçilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkralarının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim : 

«Teşekkül bünyesinden yönetim kuruluna 
katılacak görevliler her teşekkülün kuruluş ka
nununda .gösterilir ve sayıları üçten fazla ola
maz. 

Yönetim kurullarına, ilgili Bakanlığın inhası 
ile Bakanlar Kurulunca tâyin, edilecek bir üye 
ve Maliye Bakanlığının inhası ile Bakanlar Ku
rulunca tâyin olunacak bir üye katılır.» 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bol ak 

Millet Meclisi Başkanlığına 
iktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri 

ve iştirakleri hakkında kanun tasarısının 8 nci 
maddesine aşağıdaki ve Hükümet tasarısında 
mevcut fıkranın 3 ncü fıkra olarak ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Mehmet Ali Pesti I ci 

Kuruluş maksat ve gayesine göre başlıca fa
aliyeti zirai ,smai veya benzeri işletmelere da
yandığı, Bakanlar Kurulunca belli edilen teşeb
büslerin yönetim kurullarında bir işçi üye bulu
nur. îşçi üyenin seçim şekli tüzükte belirtilir. 

Yüksek Başkanlığa 
Yönetim kurulunun teşekkül tarzını gösteren 

8 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları çıka
rılarak Hükümet tasarısının 2 nci ve 4 ncü fık
rasının ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
Y. T. P. Grupu adına O. II. P. Grııpu adına 

Aydın Balıkesir 
Orhan Apaydın Fennî îslimyeli 

Millet Meclisi Başkanlığına 
303 sayılı (İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş

tirakleri hakkında kanun tasarısının) 8 nci mad-
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desinin 3 ncü paragrafının, aşağıda belirtilen 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim, 
saygılarımla. 

Gerekçe 
Vönetinı kurullarına, ilgili bakanlığın inhası 

ile Bakanlar Kurulunca atanacak iki üye bulu
nacağına göre, bu üyeler Devletin menfaatlerini 
gereği kadar koruyacaklardır. 

Bu üyelerin dışında her yönetim kuruluna 
ayrıca Maliye Bakanlığına bağlı bir üyenin bu
lundurulması lüzumsuz bir israf niteliğinde olur. 
Gereksizdir. 

Teklif olunan-metin : • 
Madde 8, paragraf 3. 
Yönetim kurullarına, ilgili Bakanlığın inhası 

ile Bakanlar Kurulunca atanacak iki üye katı
lır. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin 5 nci fıkrasındaki «tayinle

rindeki usul içinde bu süre dolmadan da değiş
tirilebilir.» cümlesinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

M. P. Grupu adına 
Kırşehir 

Memdulı Erdemir 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 nci maddenin 5 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde kabulünü arz ve teklif ederim. 
Üyeler 3 yıl için tâyin olunurlar. Bu süre

nin sonunda tekrar tâyin olunmaları veya seçil
meleri caizdir. 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bol ak 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin altıncı fıkrasındaki «Yöne

tim kurulu üyeleri mesailerini devamlı olarak te
şekküle hasrederler. Başka hiçbir işle meşgul 
olamazlar.» cümlelerinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

M. P. Grupu adına 
Kırşehir 

Memduh Erde m ir 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 8 nci maddesinin 6 nci fıkrasında 

dördüncü cümle olarak yer alan 
«Hizmetli tarafından ödenmesi gerekli aida-
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tın tamamını ödemeleri kaydiyle emeklilik hak
ları devam eder» hükmünün aşağıdaki şekil
de tadilini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Y. T. P. Grupu Adına C. H. P. Grupu Adına 

Aydın Balıkesir 
Orhan Apaydın Fennî îslimyeli 

«Hizmetli tarafından ödenmesi gerekli 
aidatları ödemeleri kaydiyle emeklilik vesair 
hakları devam eder» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 8_jıei maddesinin sonuna «Ziraat 

Bankası Yönetim Kuruluna teşekkül bünye
sinden seçilecek üyelerden birisi, ilgili Bakan
lığın göstereceği 3 aday arasından Tarım Kredi 
kooperatiflerince seçilen kişi olur. 

Balıkesir 
' Ahmet Aydın Bolak 

Yüksek Başkanlığa" 
Yönetim kuruluna ait hükümler 8 nci madde 

de yer almıştır. Yönetim kurulu başkanı ile -
ilgili hükmün de aynı madde de bulunması, bu 
kanunun tedvini şekline uygun düşmektedir. 

Bu itibarla 8 nci maddeye : 
«Yönetim kurulu başkanı, Yönetim kurulu 

üyeleri arasından ilgili bakanın inhası üzerine 
Bakanlar 'Kurulaınca tâyin olunur. Genel .mü
dür yönetim kurulunun tabiî üyesidir.» -

Hükmünün son fıkra olarak ilâve edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

M. P. Grupu Adına 
Kırşehir 

Memduh Erdemir 

Millet Meclisi Başkanlığına 
303 sayılı (İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 

İştirakleri hakkındaki) kanun tasarısının 8 nci 
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maddesindeki (tâyin) kelimelerinin (atanma) 
şeklinde değiştirilmelerini ve bu suretle Ana
yasamızın (117) nci maddesine uygunluğunun 
sağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 8 nci maddesinin 3 ncü fıkrasın

dan sonra aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve 
teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Y. T! P . Grupu Adına C. H. P. G-rupu Adına 
Aydın Balıkesir 

Orhan Apaydın Fennî Îslimyeli 

«T. O. Ziraat Bankası Yönetim Kuruluna 
bu kanun hükümlerine göre Ticaret Bakanlığın
ca inha edilecek üyelerden biri Ticaret Bakan
lığının göstereceği üç aday arasından Tarım 
kredi kooperatiflerince seçilir.» 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADİR 
YAVUZKAN (Burdur) — Maddeyi' yeniden 
müzakere etmek üzere takrirlerle birlikte geri 
istiyoruz. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi komisyon geri 
istiyor. İçtüzük gereğince maddeyi geri ver
mek mecburiyetindeyiz. Madde geri verilmiş
tir. Komisyon bu değişiklik önergeleri muva
cehesinde maddeyi yeniden düzenliyecektir. 

Sayın arkadaşlarım, vakit geçmiş bulundu
ğundan 15 Temmuz 1963 Pazartesi günü saat 
14 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Hepinize iyi günler. 

Kapanma saati : 18.50 

• • » • < > • » • < » • < " • 
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6. — SORULAR VE CEVAPLARI 

A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Corum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Çorum'da, 5.6.19(13 Çarşamba günü yapılan 
Harb Komitesi toplantısının hangi kamın hiîk-
niııne göre yapıldığına dair yazılı soru önergesi, 
İçişleri Bakımlığına gönderilmiştir. (7/322) 

18 . 6 . 1963 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Dahiliye Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz ederim. Saygılarımla. 

Çorum Milletvekili 
V'aruk Küreli 

Yeni Çorum 'gazetesine hitaben yazılmış 
Harb 'Komitesinin toplanmasına dair bir aded 
Vazl ile toplantının gündemini teşkil eden di
ğer bir belge ilişikte sunulmuştur. 

Halk ile yaptığım temastan : Çorum'da ma
hallî Pazar gününe rast'hyan 5.fi. 1963 Çarşam
ba günü Verem Dispanseri salonunda muhitte 
heyecan yaratan diğer vilâyetlerde yapıldığım 
işitmediğimiz Harb Komitesi toplantısı adı altm-
•îla îl Savunma .Sekreterliği tarafından bilûmum 
daire müdürleri ile gayriresmî kurumlar tem
silcilerinin bir salonda toplantıya çağrıldığını, 
fakat bu fevkalâdelik arz eden toplantının ise 
bu bir konferanstır diye açıldığını, o gün daire
lere müracaat eden halkın müdürle!" yerinde 
meveurîolmadığı için işlerini göremediklerini, 
tesbit etmiş bulunuyorum. 

Böyle olağanüstü toplantı hangi kanunun 
hangi maddesine göre yapılmaktadır. Bu kabil 
toplantılar diğer vilayetlerde yapılmakta 
mıdır? Bu toplantının mahallî pazar gününe 
Taslatılma sim, eshabımesalihin işlerinin sekte-
dar olması bakımından mahzurlu karşılamıyor 
musunuz? 

Horum 
T. O. 

Corum Tl i 
Savunma Sekreterliği 

Şb. : 11 - 100 30 Mayıs 1963 
ıKonıı : Harb Komitesinin top
lanması Tik. 

Yeni Çorum Gazetesi Müdürlüğüne 
1. İl Millî Seferberlik Plânının tanzimi ve 

bu plânda vazife alacak resmî, özel sektörlerle 

müessese ve kurumların yapacağı işlerin kara
ra bağlanması için 5 Haziran 1963 Çarşamba. 
günü saat 9,00 da Verem Dispanseri salonunda 
'Başkanlığım altında toplanacaktır. 

2. Harb Komitesini teşkil eden asli üyeler
le İ1V bağlı ve bağlı olmıyan resmî özel sek
tör âmirlerinin bizzat yukarda belirtilen tarih. 
ve saatte mazeret beyan etmeksizin Önemine bi
naen bulunmalarım ve millî seferberlikle iligili 
hazırlıkların beraberinde getirmelerini, 

3'. Verem Dispanser salonunun 70 kişi üze
rinde mezkûr günde hazır bulundurulmasını 
önemle rica ederim. H. ıBasri iKurdoğlu 

Çorum Valisi 
Gündem 

1. Merkezin hedef tahlili, tahliye çemberi 
ve yor sıfır noktasının tetkik ve kabulü. 

2. Alarm talimatı ve çeşitli alarmlarda 
dairelere düşecek vazifeler, 

3. îl millî seferberlik plân taslağının ince
lenmesi, 

4. İdare faaliyetlerin (resmî ve özel sek
törün personel ikmali moral ve psikolojik iş
lerin yürütülmesi, personel tedarikinde ta'hsis, 
tasnif, terfi, nakli memuriyet, zayiat ve emek
lilik işleri, garnizon ile münasebet, mültecilere, 
göçmenlere yapılacak işlem ve millî mükelle
fiyetin tatbiki) karara bağlanması, 

f>. İvesmî tiV bağU olmıyan resmî sektör ile 
müesseselerin ve vatandaşların ana seferberlik
te vazifelerinin karara bağlanması, 

fi. Lojistik (İkmal, sağlık ve veteriner ulaş
tırma genel hizmetler, karşılıklı yardımlaşma 
genel hususları) faaliyetlerinin karara bağlan
ması, 

7. însan gücü plânının tetkik ve tasdiki. 
•Mehmet (Süer 

'S a vun m a iS ek ret eri 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
ıSivil Savunma İdaresi 

(lenel Müdürlüğü 
Savunma Şb. 90-144 

Konu 

Ankara 

Tlo'i 

10 Temmuz 1963 
t'l Harb Komitesi Hk. 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
20.fi.1963 gün ve Genel Sekreterliğin 
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7/322-5842/34966 sayılı Çorum Milletvekili 
Farrak Küreli'hin yazılı önergesiüin cevabıdır. 

1. 5.6.1963 tarihinde Çorum 11 merkezinde 
yapılan İl Harb Komitesi toplantısı 1958 tarih 
ve 4/10036 karar sayılı «Topyekûn savunma ve 
millî seferberlik için iş birliği Talimatı» nın 
19, 20, 21 hei maddeleri gereğince yapılmıştır. 

2. Bu ka'bîl İl Harb Komitesi toplantıları 
diğer illerde de yapılmaktadır. 

3. "1 nci maddede zikredilen talimat gere
ğince İl Harf) Komitesi ayda en az bir defa top
lanır. 

4. Bu komitenin kimin başkanlığında ve 
kimlerden müteşekkil olarak toplanacağı ve gö
revin mahiyetini açıklıyan talimatın ilgili mad
delerinin suretinin ilişik olarak bilgilerinize su
nulduğunu arz ederim. 

Hıfzı Oğuz Rekata 
İçişleri Bakanı 

Topyekûn savunma ve millî seferberlik için-

iş birliği talimatının 19, '20 ve 21 nci 
maddeleri 

A) Vilâyet Harb Komitesi : 
19. Her vilâyette, vilâyetin topyekûn sa

vunma ve millî seferberlik işlerini telif, tanzim 
ve icabında tatbik etmekle mükellef olan vali- . 
nin riyaseti altında : 

— G-arnizon Kumandanı, (Veya -temsilcisi). 
— Askerlik Şubesi Reisi (veya reisleri) 
— Emniyet Müdürü, 
— Jandarma Kumandanı, 
— Hususi Muhasebe Müdürü, 
— Defterdar, 
— Maarif Müdürü, 
— Nafıa Müdürü, 
— Mmtaka Ticaret Müdürü, 
— (Sağlık Müdürü, 
— İnhisarlar Başmüdürü veya Müdürü, 
— Ziraat Müdürü, 
— DDY İşletme Müdürü, 
— PTT Bölge Başmüdürü veya Müdürü, , 
— Liman ve Denizişleri Bölge Müdürü, 

(yoksa liman reisi) 
— Bölge (Sanayi Müdürü, 
— Belediye Reisinden mürekkep bir (Harb 

Komitesi) kurulur. 
Komite gerekirse her türlü idare amirleriyle 

mütehassısları istişare için çağırabilir. 
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120, Vilâyet Harb Komitesi başlıca $a va

zifeleri görür : 
a) Vilâyeti alâkadar eden topyekûn savtm-

raa ve millî seferberlik, hizmet ve faaliyetlerinin 
planlanması r e tatbikm-de takiboluııması 'gere
ken esasları teaîrit eder. 

b) Vilâyetin muhtelif idari şubeîeriıtin 
topyekûn savunma ve millî seferberlikle alâ
kalı faaliyetlerini koordme eder. 

c) Topyekûn savtmma ve millî seferber
likle alâkalı işler hakkında vâki istek, teklif ve 
ihtiyarlan inoeliyerek mfttatâaârnı bildirir. 

'21. !H#rb (Komitesi ayda en az bir def» 
toplanır. 

2. — Erzincan MiUetvekiU Zeynel Givndoğ-
du'nun, Erzincan'da beher aileye verüen kömür 
miktarına dair yazılı soru önergesi, Sanayi'Bu-
kanlığma gönderilmiştir. (7/327) 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan (yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi sıaytgı ile rica ederim. 

Erzincan Milletvekili 
"•• Zeynel Oündoğdu 

İklim itibariyle İstanbul ve İzmir'de kış üç 
ay ise, Erzincan'da beş aydır. 

Hal bu iken, Erzincan'da beher aileye veri
len kömür miktarı nedir, İstanbul ve İz
mir'de verilen miktar nedir? 

Arada bir haksızlık varsa mevsim gelmeden 
telâfisi süratle düşünülmekte midir? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 8 . 7 . 1963 
Müsteşarlık Yazı 

İşleri Bürosu 
Sayı : 11/226 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hlgi : 2 . 7 . 1963 tarihli 7/327 - 6044/3Ö882 

sayılı yazınız : 
Erzincan'da beher aileye verilen kömür mik

tarına dair Erzincan Milletvekili Zeynel G-ün-
doğdu tarafından Bakanlığımıza tevcih edilen 
yazılı soru önergesi cevabı ilişik olarak sunul
muştur. 

Arz ederim. 
' Fethi ıÇelikbaş 

Sanayi Bakanı 
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Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu ta

rafından verilen 27 . 6 . 1963 tarihli yazılı soru 
'önergesi hakkında Sanayi Bakanlığı cevabı : 

Soru : iklim itibariyle, istanbul ve izmir'de 
kış üç ay iste Erzincan'da beş aydır. 

Hal bu iken, Erzincan'da beher ailejye veri
len kömür miktarı nedir, istanbul ve izmir'de 
verilen miktar nedir? 

Arada bir haksızlık varsa mevsim gelmeden 
telâfisi süratle düşünülmekte midir? 

Cevap : 
Erzincan Valiliği emrine tahsis olunan kok 

kömürü kontenjanı 1953 - 1954 teshin mevsi
mlinden beri istijısal ve sevk imkânlariyl'e 
mütenasib olmak üzere 2 000 ton olarak tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu yıl kok kömürü istihsalinin programdan 
bir miktar fazla olması dolayısiyl'e ve talep
leri de dikkatte "alınarak, mevcut kontenjana 
1 000 tonluk bir ilâvenin yapılabileceği, Kö-
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mür Tevzi Müessesesi tarafından 14 . 6 . 1963 
tarih, 5286/3094 sayılı bir yazı ile adı geçen 
valiliğe bildirilmiştir. 

istanbul, izmir ve. Erzincan vilâyetlerine 
tahsis olunan kok kömürü miktarlarının bu 
vilâyetler nüfnslariyle (1960 nüfus saynmın'a 
göre) yapılan mukayeseleri neticesinde ise, 
istanbul'da şahıs başına 0,699 kgr. izmir'de 
0,843 kgr. ve Erizncan'da 2 000 ton kontenjan 
üzerinden 0,816 kgr. 3 000.ton kontenjan üze
rinden ise 1,225 kgr. (istanbul ve izmir'e na
zaran % 40 fazla olarak) kokun isabet etliği 
görüllmıektedir. 

Diğer taraftan, cari mevzuata göre linyit 
ve taşkömürü satışlarının (stok ve istihsal du
rumlarının müsaadesi nisbetinde) serbest bu
lunduğunu, Erzincan iline de koktan gayra ola
rak, dilediği kadar taş ve bilhassa linyit kö
mürünün sevk edilebileceğini ayrıca kaydet
mek isteriz. 
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Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunu tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici 

Komisyonu raporu (M. Meclîsi 1/273; C. Senatosu 1/217) 

(Not : ö. Senatosu S. Sayısı : 162) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterlik 11 . 7 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2128 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 29 . 4 . 1963 gün ve 2339 - 14365 sayılı yazınıza karşılıktır : 

Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanun tasarısının Millet Meclisince "kabul olunan metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 . 7 . 1963 tarihli 90 ncı Birleşiminde değiştirilerek kabul 
edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 

Suad Hayri Ürgüplü Y. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy : (Tümü 120) 
Not 
Değişen m 

1 
2 
3 
4 

5 
G 
7 
8 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 

21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
43 
44 
48 

addeler : 

49 
50 
52 
54 

55 
56 
57 
61 
63 
64 

65 
66 
67 

(Yeni madde) 
(Geçici madde 2) 
(Geçici madde 3) 

« 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

119 

1 



— 2 — 
Geçici Komisyon raporu 

ÎSendikalar kanunu teklifiyle işçi ve îş Veren Sendikalan kanunu tasansmı ve Toplu Sözleşme 
Grev ve Lokavt kanunu tasansmı görüşmekle görevli Geçici Komisyonu 

Millet Meclisi 
Ksas No. : 1/273 U . 7 . 1963 
Karar No. : 7 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuz, II Temmuz 1963 günleü 'Birle ilminde. Toplu ıKözle-şjme, fîrev ve Lokavt ka
nunu tasarısının -Millet Meclisince kabul edilen ıinetni üzerinde Ounıhuriyeıt Senatosunca 10 
Tommırz 19615 tarihli ve 90 nci Birleşiminde yapılan değişik] iki eri, Hükümet adına Çalışma Ba
kanının başkanlığında Adalet ve Çalışma Bakanlıklarının yüksek dereceli • me-mraı'laırından kurulu 
bir heyet huzurunda in e el iy erek aşağıdaki huşu si arı kararlaştı itmiştir : 

1. Komisyonumuz, Cumihuriyet 'Senatosunun 1 nci maddede redaksiyona mütaallik olarak 
yaptığı değişikliğıi aynen benimsemektedir. 

2. Komisyonumuz, 'Cumhuriyet iSenatosunuu 2 nci im mideye yaptığı ilâveyi benimsemiştir. 
3. Komisyonumuz, 3 ncü maddeye bir 2 nci bent eklenmesi suretiyle, bu kanuna göre ak

dedilen toplu iş sözleşmesiyle Borçlan- Kanununa göre akdedilen umumi mukavele arasında bi
rinci lehime bir hiyerarşi tesis eden hükmü aynen benimsemektedir. 

4. Komisyonumuz, 4 üncü maddedeki- sürelerin başlangıcımı daha. acık bir surette tesbit 
eden değişikıliıkleri de aynen benimsemektedir. 

5. Komisyonumuz, 5 nci maddede yapılan redaksiyona dair değişikliklere de aynen katılmak
tadır. 

6. Komıisyonumuz, 6 nci 'maddede yer alan sürelerin başlangıcını daha iyi' açılıyan değişik
liklere de aynen katılmaktadır. 

6. Komisyonumuz, 6 nci madedde yer alan sürelerin başlangıcını daha iyi aeıklıyan değişik
liklere aynen, katılmaktadır. 

7. Komıisyomumuz, 7 nci maddenin 1 inci bendinde 1 ve 2 nci • fıkralarda iş kolu esasına 
göre toplu iş söyleşmesi yapıl imasında işçi fedarasvonumı, iş kolu çaıpmd>a mevcut işçi sendikasına 
nisbeıtle ön'celik tanıyan hükmü çıkararak her iki 'tip .teşekkülü de bu konuda aynı seviyede mü
talâa eden ve aralarındaki yetki ih't'il afları m kendilerinin halletmesini zımnen derpiş eden deği
şikliği yerinde gönme'ktedir. 

Komisyonumuz, ayrıca, belli iş 'kategorileri için ayrı toplu iş söz'le-şmeleriniın deniz ve hava ııla-ş 
tırması iş kollarinda yapılabileceğime dair 3 ncü bendi kaldıran değişikliğe de, işçi teşekkülleri
nin bu hususu kendiliklerinden nazarı itibara alacakları konusunda Bakanlıkça verilen izahatı ve 
esasen, bu bendin sevk edilmesindeki disiplin farklılığı gerekçesinin başka iş kollarında da bulu
nabileceği ve bütün bu iş kollarını da kanun metninde tesbit etmeye imkân bıılunımyacağı mülâ- -
haz.asiyle, katılmıştır. 

Netice itibariyle, komisyonumuz, bu maddenin Cumhuriyet Senatosundan gelen değişik şekline 
aynen katılmaktadır. 

S. Komisyonumuz, 8 nci maddede yapılan redaksiyona mütaallik değişikliklere katılmaktadır. 
4 ncü fıkradaki «değiştirilebilir» kelimesinin çıkartılmasını ise, bir kararnameyi kaldırmak yetki
sine sahip olan Bakanlar Kurulunun o kararnameyi değiştirmek .yetkisine de evleviyetle sahiboldu-
ğu mülâhazasiyle ve bu kelime bir haşiv teşkil ettiği için, komisyonumuz uygun görmektedir. 

9. 9 ncu madde kesinleşmiştir. 

10. 10 ncu madde kesinleşmiştir. 
11. Komisyonumuz, 11 nci maddedeki redaksiyon değişikliğini benimsemektedir. 
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12. Komisyonumuz, 12 nci maddeye eklenen 4 ncü bendin eklenmesini uygun görmektedir. 
13. Komisyonumuz, 13 ncü maddedeki redaksiyon değişikliğini benimsemektedir. 
14. Komisyonumuz, 14 ncü maddenin 2 nci bendinde 1 nci bentte yer alan şık tekrar edildi

ğinden, bu tekrarı bertaraf eden değişikliğe katılmaktadır. 
15. Komisyonumuz, 15 nci maddenin son fıkrasındaki hale mütaallik şıkları daha iyi tasrih 

eden değişikliğe de katılmaktadır. 
16. Komisyonumuz, toplu iş sözleşmelerinin Çalışma Bakanlığınca sicilinin tutulmasına dair 

18 nci maddede yapılan değişikliğe de katılmaktadır. 
17. Komisyonumuz, 17 nci maddedeki değişiklikler metne daha fazla vuzuh verdiği udu bun

lara katılmaktadır. 
18. Komisyonumuz, 18 nci maddenin 2 nci fıkrasında yapılan değişikliği taşıdığı amaç bakı

mından uygun görmüşse de, bir lokavtın kanuni olabilmesinin tek şartının bu değişiklikte gös
terilen amaçla yapılmış olmasından ibaret olmadığını ve bu kanundaki diğer şart, şekil ve sürelere 
de uygunluk unsurunun lokavtın kanuni olması bakımından aranması lâzımgeldiği mütalâasiyle 
ve bu hususun Türkiye Büyük Millet Meclisi Kaınua Komisyonunda tamamlanmasını teminen bu 
maddede yapılan değişikliği reddeylemiştir. 

19. Komisyonumuz, 19 ncu maddenin 1 ve 2 nci bentlerinin bir arada ve daha veciz> bir su
rette ifade edilmesini sağlıyan değişikliği ve 3 ncü bent (Cumhuriyet Senatosu değiştirişinde ye
ni 2 nci bent) metninde vaz'edilen'süreleri ve «örf ve âdet» teriminin türlü güçlükler doğuracağı 
mülâhazasiyle bu metinden çıkartılması yolundaki değişikliği uygun mütalâa etmektedir. 

20. Komisyonumuz, 20 nci maddede yapılan değişiklikleri aynen benimsemektedir. Ulaştırma 
bakımından yabancı memleketlere yapmakta olan yolculuğu bitirmemiş ulaştırma araçları için ko
nulan ve seyir halinde olmamaları şıkkında dahi bunları grev ve lokavt yasağına tabi tutan hük
mü, komisyonumuz, Devletin türlü döviz kayıplarını önlemek bakımından ve esasen işçiye veya 
iş verene bu yoldan her hangi bir menfaatin sağlanması düşünülemiyeceğinden uygun mütalâa, et
miştir. Maddede yapılan diğer değişiklikler de, komisyonumuzca yerinde tasrihler olarak müta-
1 âa edilmiştir. 

21. Komisyonumuz, 21 nci maddede yapılan ve Yargıtay ve Danıştay Birinci Başkanlarını 
Yüksek Uzlaştırma, Kurulundan çıkaran değişikliği de uygun mütalâa etmektedir. 

22. Komisyonumuz, 22 ve 23 ncü maddelerde yapılan redaksiyon değişikliklerine aynen ka
tılmaktadır. 

23. 24 ncü madde kesinleşmiştir. 
24. Komisyonumuz, 25, 26, 27 ve 28 nci maddelerde yapılan redaksiyon değişikliklerini ve tas

rihleri aynen benimsemektedir. 
25. 30 ncu madde kesinleşmiştir. 
26. Komisyonumuz, 31, 32, 33, 34 ncü maddelerde, beşinci bölümün başlığında ve 35 nci mad

dede yapılan redaksiyon değişikliklerini aynen benimsemiştir. 
27. Komisyonumuz, 36 nci maddede yapılan değişikliği sistem bozucu sayarak reddetmiştir. 
28. Komisyonumuz, 37 nci maddedeki redaksiyon değişikliğini benimsemektedir. 
29. Komisyonumuz, bütün hakem kuralları için genel olarak 38 nci maddenin sonuna eklenen 

yasağı, Millet Meclisi metninde mevcut olan ve alelıtlak siyasi parti üyesi olmayı hakem kurulu 
üyesi olmak bakımından engelleyici bir unsur sayan hükme nisbetle daha gerçekçi telâkki ederek 
benimsemiştir. 

30. •Komisyonumuz, 39 ncu maddedeki redaksiyon değişikliğini aynen kabul etmiştir. 
31. 40 nci madde kesinleşmiştir. 
32. 41 nci mıadde de lıesiınl'eşımiştir. 
33. 42 nci madde de kesinleşmiştir. 
34. Komisyonumuz, 43 ve 44 ncü maddedeki redaksiyon değişikliklerini ve tasrihleri aynen ka

bul etmiştir, 
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35. 45 ve 46 neı maddeler kesiltâtspıiytöır. 
36. 47 nci madde de kesinleşmiştir. 
37. Komisyonumuz, 48 nci maddedeki ibareyi genelleştireu değişikliği de maslahata uygun 

saymıştır. . 
38. Komisyonumuz, 49 ncu maddedeki tadil; alelade uzlaştırma kurulları kararlarından ta

raflarca kabul olunmakla toplu iş sözleşmesi hükmünü kazaaıanları resim ve hare muafiyetinden 
istisna ettiği için reddetmiştir. 

39. Komisyonumuz, 50 nci maddedeki redaksiyon değişikliğini kabul etmiştir. 
40. 51 nci madde kesinleşmiştir. 
41. Komisyonumuz, 52 nci maddedeki redaksiyon değişikliklerini benimsemektedir. 
42. 53 ncü madde kesinleşmiştir. 
43. Komisyonumuz, 54 ve 55 nci maddelerde suçun tekevvününü grev veya lokavtın vukubul-

masına bağlıyam ilâveyi tamamiyle yerinde bularak bu maddelerdeki tadilâtı aynen benimseımiş-
tir. 

44. Komisyonumuz, 56 neı maddenin 54 ve 5") nci maddelerde yapılan değişikliğe tamamiyle 
mütenazır bir ıtarzda değiştirilunediği ve yapılan değişiklikler bu bakımdan eksiık kaldığı için, 
Karma Komisyonda en mükemmel şeklimi almasını teminen reddeylemiştir. 

45. Komisyonumuz, 57 nci maddedeki değişikliği, 54 ve 55 nci maddelerdeki değişiklikle re 
mütenazır olduğu cihetle, aynen benimsemiştir. 

46. 58 nci madde kesinleşmiştir. 
47. 59 ncu madde de kesinleşmiştir. 
48. 60 neı madde de kesinleşmiştir. 
49. Komisyonumuz, 01 nci maddeye «iş yeri» kelimesinin eklenmesine de vuzuh bakımından 

iştirak 'etmektedir. 
50. 62 nci nıadde kesinleşmiştir. 
51. Komisyonumuz, 63 ncü maddedeki redaksiyon tadilini benimsemektedir. 
52. Komisyonumuz, metne yeni 64 ncü madde olarak eklenen metne, bu metnin kanun tek-

ııiği bakımından yeri Sendikalar -Kanunu olduğundan ve esasen Komisyonumuzca, Sendika'kır 
Kanununun bu 'konuyla ilgili 31 nci maddesinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
lerin de reddi talebolunduğundan, katılamamaktadır. 

53. 1 nci geçici madde kesinleşmiştir. 
54. Komisyonumuz, 2 ve 3 ncü maddelerde yapılan redaksiyon tadillerini aynen benimse

mektedir. ' " * ' " ' . 
55. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesinin numarasını değiştiren Cum

huriyet Senatosu değiştirgesini reddetmiştir. 
Komisyonumuz. Millet Meclisi metninin- 65 ve 66 neı ınıaddekrinin numaralannın değiştiril

mesine ele iştirak etmemektedir 
56. Gene! Kurulda öncelikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Oeçici Komisyon Başkanı Y. 
Geçici Komisyon ©aşkanvelrîli Sözcü Bu Rapor Kâtibi 

İzmir îstanibul Afyon Kananisar 
8. Kaygan C. Kırca H. N. Baki 

Çanakkale İzmir Artvin Zonguldak 
B, Araf M. Uyar S. Emimğaoğlu M. A. Pestüci 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ METÎN 

Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Toplu iş sözleşmesi 

Tanım 

MADDE 1. — 1. Bu kanun anlamında toplu iş sözleşmesi, hizmet akdinin yapılması, muhte
vası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere, 7 nci maddede gösterilen işçi teşekkülleri 
ile iş veren veya iş veren teşekkülleri arasında yapılan bir sözleşmedir. 

2. Toplu iş sözleşmesi, işçi ve iş veren münasebetlerini ilgilendiren diğer hususlar ile tarafla
rın karşılıklı hak ye borçları ve özellikle, 1 nci bent ile bu bentte gösterilen hususların uygulan
ması ve denetimi ile ilgili hükümleri de ihtiva edebilir. 

Şekil 

MADDE 2. — Toplu iş sözleşmesinin yapılması, değiştirilmesi, feshi ve toplu iş sözleşmesine ka
tılma yazılı olmadıkça muteber değildir. 

Toplu iş sözleşmesinin hükmü 

MADDE 3. — Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, hizmet akitleri toplu iş sözleşmesine 
aykırı olamaz. 

Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini, toplu iş sözleşmesindeki hü
kümler alır. 

Hizmet akdinde düzenlenmiyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. 
Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, hizmet akdinin işçi lehindeki hükümleri muteberdir. 
Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hükümleri, yenisi yürürlüğe girince

ye kadar, hizmet akdi hükmü olarak devam eder. 

Toplu iş sözleşmesinin suresi ve bitimi 

MADDE 4. — Toplu iş sözleşmesi belirli veya belirsiz süreli olabilir. Süresi belirli toplu iş söz-
l'.r.mssi, bir yıldan az ve üç yıldan uzun süreli olamaz. 

Sürenin bitiminden bir ay önce taraflardan biri sözleşmeyi feshedeceğini bildirmezse, eski söz
leşme kendiliğinden bir yıl süre ile yenilenmiş sayılır. 

Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere yapılacak toplu iş sözleşmelerinin 
yürürlük süresi bir yıldan az olabilir; şu kadar ki, bu sözleşmeler işin sonuna kadar uygulanır. 

Toplu iş sözleşmesi belirsiz bir süre için yapılmışsa, taraflardan herbiri, bir yılın geçmesinden 
sonra hüküm ifade etmek üzere, aynı yılın bitiminden üç ay önce bildirmek şartiyle sözleşmeyi feshe
debilir. 

To-plu iş sözleşmesinin fesih ve infisahını gerektirmiyen haller 

MADDE 5. — Toplu iş sözleşmesinde taraf olan sendika veya federasyonların feshi veya infisahı 
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CUMHimîYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Toplu İş Sözlegmesi 

Tarif 

MADDE 1. — 1. Bu kanun anlamında toplu iş sözleşmesi, hizmet akdinin yapılması, muhte
vası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere, 7 nci maddede gösterilen işçi teşekkülleri 
ile iş veren teşekkülleri veya iş verenler arasında yapılan bir sözleşmedir. 

2. Toplu iş sözleşmesi, işçi ve iş veren münasebetlerini ilgilendiren diğer hususlar ile tarafla
rın karşılıklı hak ve borçları ve özellikle, 1 nci bent ile bu bentte gösterilen hususlann uygulan
ması ve denetimi ile ilgili hükümleri de ihtiva edebilir. 

Şekü 

MADDE 2. — Toplu iş sözleşmesinin yapılması, değiştirilmesi, feshi, feshinin ihban ve toplu iş 
sözleşmesine katılma yazılı olmadıkça muteber değildir. * 

Toplu iş sözleşmesinin hükmü 

MADDE 3. — 1. Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, hizmet akitleri toplu iş sözleş
mesine aykın olamaz. 

Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykın hükümlerinin yerini, (toplu iş sözleşmesindeki 
hükümler alır. 

Hizmet akdinde düzenlenmiyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. 
Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, hizmet akdinin işçi lehindeki hükümleri muteberdir. 
Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hükümleri, yenisi yürürlüğe girin

ceye kadar, hizmet akdi hükmü olarak devam eder. 
2. Bir toplu iş sözleşmesinin hükümleri, bu sözleşmenin kapsadığı iş yerlerinde uygulanan 

ve Borçlar Kanununun 316 ve 317 nci maddeleri uyannca akdedilmiş olan umumi mukavelelerin 
toplu iş sözleşmesine aykın hükümlerinin yerini alır; ancak, umumi mukavelede işçiler lehine mev
cut hükümler saklıdır. 

Toplu iş sözleşmesinin süresi ve bitimi 

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

Sürenin bitiminden bir ay önoe taraflardan biri sözleşmeyi feshettiğini bildirmezse, eski söz
leşme kendiliğinden bir yıl süre ile yenilenmiş sayılır. 

Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere yapılacak toplu iş sözleşmelerinin 
yürürlük süresi bir yıldan az olabilir; şu ıkadar ki, bu sözleşmeler işin sonuna kadar uygulanır. 

Toplu iş sözleşmesi belirsiz bir süre için yapılmışsa, taraflardan herbiri, sözleşmenin yürürlüğe 
girmesinden başlıyarak bir yılın geçmesinden sonra hüküm ifade etmek üzere, üç ay önce bildir
mek şartiyle sözleşmeyi feshedebilir. 

Toplu iş sözleşmesinin feshini veya infisahını gerektirmiyen haller 

MADDE 5. — Toplu iş sözleşmesinde taraf olan sendika veya federasyonlann feshi veya infisahı 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

yahut faaliyetten alıkonulmuş olmaları veyahut toplu iş sözleşmesinin uygulandığı iş yerlerinde iş 
verenin değişmesi, toplu iş sözleşmesinin infisahını gerektirmez. 

Taraf sendikanın veya federasyonun feshi veya infisahı yahut faaliyetten alıkonulması dolayı-
siyle belirsiz süreli toplu iş sözleşmesinin feshini bildirmek imkânsız olursa, fesih veya infisah ya
hut faaliyetten alıkonulma tarihinden başlıyarak üçüncü ayın sonunda toplu iş sözleşmesi münfe
sih sayılır. Faaliyetten alıkonulmuş sendika veya federasyon, bu üç aylık süre içerisinde yeniden 
faaliyete geçerse, bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Sendikadan ayrılmanızı veya, çıkarılmanın sonucu 

MADDE 6. — Toplu iş sözleşmelerinde taraf olan işçi veya iş veren teşekkülünün sözleşmenin 
yapılması veya sözleşmeye katılması sırasında mensubu olan işçi veya iş verenin o teşekkül ile ilgi
sinin daha sonra her hangi bir suretle kesilmesi halinde dahi, söz konusu işçi veya iş veren, sözleşme
sinin değiştirilmesi veya yenilenmesi suretiyle getirilen hükümler dışında, o sözleşme ile bağlı ka
lır. 

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

İKİNCİ BÖLÜM 

Toplu görüşme ve toplu iş sözleşmesi yapımı yetkisi; toplu görüşmede usul 

(Jenel yetki 

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

Bir iş kolunda çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden işçi sendikası, aynı nitelikte işçi fede
rasyonu yoksa, o iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

Bir veya birden fazla iş yerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden sendika, o iş yeri ve
ya iş yerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir." 

2. Bir iş veren federasyonu veya sendikasının bir iş kolundaki iş yerlerini kapsayan toplu iş 
sözleşmesi yapmaya yetkili olabilmesi için, mensubu olan iş verenlere ait iş yerlerinde çalışan işçi
lerin, o iş kolunda çalışan işçilerin çoğunluğunu teşkil etmesi gereklidir. Bu nitelikteki bir iş veren 
sendikasının bir iş kolunda toplu iş sözleşmesi yapabilmesi, o iş kolunda aynı nitelikte iş veren fe
derasyonu bulunmaması ile mümkündür. 

Bir iş veren sendikası, kendi üyesi olan iş verenlere ait iş yerlerinde çalışan bütün işçileri veya 3 
ncü bent gereğince bunların bir lasmını kapsıyan toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

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

3. Bir iş yerinde çeşitli işçi kategorilerini temsil eden işçi sendikaları, işin niteliğinden ötürü 
zorunluk bulunan hallerde, ayn ayrı toplu iş sözleşmesi yapmaya, o iş yerinde bahis konusu işçi 
kategorisine mensup işçilerin çoğunluğunu temsil etmek şartiyle yetkilidirler; zorunluk bulunup 
bulunmadığına, ilgili işçi veya iş veren sendikasının veyahut iş verenin yahut Çalışma Bakanlığının 
başvurması üzerine, Yüksek Hakem Kurulu karar verir. 

Bu bent hükmü sadece deniz ve hava ulaştırması kollarında uygulanır. 
4. Bu madde gereğince yapılan bir toplu iş sözleşmesinde taraf işçi teşekkülünün mensubu ol-
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yahut faaliyetten menedilmiş olmaları veyahut toplu iş sözleşmesinin uygulandığı iş yerlerinde i§ 
verenin değişmesi, toplu iş sözleşmesinin infisahını gerektirmez. 

Taraf sendikanın veya federasyonun feshi veya infisahı yahut faaliyetten menedilmesi dolayı-
slyle belirsiz süreli toplu iş sözleşmesinin feshini bildirmek imkânsız olursa, fesih veya infisah ya
hut faaliyetten menedilme tarihinden başlıyarak birinci yılın sonunda toplu iş sözleşmesi münfe
sih sayılır. Faaliyetten menedilmiş sendika veya federasyon, bu süre içerisinde yeniden faaliyete 
geçerse, bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Sendikadan ayrılmanın veya çıkarılmanın sonucu 

MADDE 6. — Toplu iş sözleşmelerinde taraf olan işçi veya iş veren teşekkülünün sözleşmenin 
yapılması veya sözleşmeye katılması sırasında mensubu olan işçi veya iş verenin o teşekkül ile ilgi
sinin daha sonra her hangi bir suretle kesilmesi (halinde dahi, söz konusu işçi veya iş veren, söz
leşmenin değiştirilmesi veya yenilenmesi suretiyle getirilen hükümler dışında, o sözleşme ile bağlı 
kalır. 

Toplu iş sözleşmesinin belirsiz bir süre için yapılmış olması halinde, teşekkülden ayrıldığı 
tarihten başlıyarak bir yılın geçmesinden sonra hüküm ifade etmek üzere, aynı yılın bitiminden 
üç ay önce bildirmek şartiyle, taraf iş veren teşekkülü ile ilgisi kesilen iş veren, sözleşmeyi 
feshedebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Toplu görülme ve toplu iş sözleşmesi yapma yetkini; toplu görüşmede usul 

Genel yetki 

MADDE 7. — 1. Bir iş kolunda çalışan işçilerin çoğunluğunu temsil eden işçi federasyonu ve
ya iş kolu esasına göre kurulan işçi sendikası o iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan toplu iş sözleş
mesi yapmaya yetkilidir. 

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

2. Bir iş veren federasyonu veya sendikasının bir iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan toplu iş 
sözleşmesi yapmaya yetkili olabilmesi için, mensubu olan iş verenlere ait iş yerlerinde çalışan işçi
lerin, o iş kolunda çalışan işçilerin çoğunluğunu teşkil etmesi gereklidir. Bu nitelikteki bir iş veren 
sendikasının bir iş kolunda toplu iş sözleşmesi yapabilmesi, o iş kolunda aynı nitelikte iş veren fe
derasyonu bulunmaması ile mümkündür. 

Bir iş veren sendikası, kendi üyesi olan iş verenlere ait iş yerlerinde çalışan bütün işçileri 
kapsıyan toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

Bir iş veren, kendisine ait iş yeri veya iş yerlerinde çalışan bütün işçileri kapsıyan toplu iş 
sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

3. Bu madde gereğince yapılan bir toplu iş sözleşmesinde taraf işçi teşekkülünün mensubu ol
mayıp o toplu iş sözleşmesinin uygulandığı iş yerlerinde çalışan işçilerin, bu toplu iş sözleşmesinden 
faydalanabilmeleri taraf işçi teşekkülüne, bu işçi teşekkülünce tesbit edilecek bir dayanışma aida
tını her ay ödemelerine bağlıdır. Bu dayanışma aidatının nasıl ödeneceği, taraf işçi teşekkülünce 
tesbit olunur. Bu aidat, aynı iş yerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinde taraf işçi teşekkülüne 
mensup aynı kategori ve vasıftaki işçilerin ödedikleri sendika üyelik aidatının 2/3 ini aşamaz. 
Dayanışma aidatı ile ilgili olarak, mevzuat ve toplu iş sözleşmesinde sendika üyelik aidatı hakkın
da konulmuş olan hükümler uygulanır. 
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mayıp o toplu iş sözleşmesinin uygulandığı iş yerlerinde çalışan işçilerin, bu toplu iş sözleşmesinden 
faydalanabilmeleri taraf işçi teşekkülüne, bu işçi teşekkülünce tesbit edilecek bir dayanışma aidatı-
nı her ay ödemelerine bağlıdır. Bu dayanışma aidatının nasıl ödeneceği, taraf işçi teşekkülünce 
tesbit olunur. Bu aidat, aynı iş yerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinde taraf işçi teşekkülüne 
mensup ayni kategori ve vasıftaki işçilerin ödedikleri sendika üyelik aidatını aşamaz. Dayanışma 
aidatı ile ilgili olarak, mevzuat ve toplu iş sözleşmesinde sendika üyelik aidatı hakkında konulmuş 
olan hükümler uygulanır. 

Te§mil 

MADDE 8. — Bir toplu iş sözleşmesinin kapsadığı işçiler, ayni iş kolunda çalışan işçilerin çoğun
luğunu teşkil ediyorsa, Bakanlar Kurulu, Yüksek Hakem Kurulunun istişari mütalâasını aldıktan 
sonra, bu toplu iş sözleşmesini aynı iş kolundaki diğer işçilere ve onları çalıştıran iş verenlere bir 
kararname ile teşmil edebilir. Teşmil kararnamesinde bu kararın gerekçesi de açıklanır. Yüksek Ha
kem Kurulu, istişari mütalâasını en çok otuz gün içinde verir. 

Bakanlar Kurulu, teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin belli hükümleri, belli iş yerlerinin veya 
belli bölgelerin çalışma şartlarına uymuyorsa, bu hükümleri, sözleşmenin genel niteliği ve işleyişi
ne halel getirmemek şartiyle, teşmil kararının dışında tutabilir. 

Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin kısmen veya tamamen ortadan kalkması ile teşmil kararı da, 
sözleşmenin ortadan kalkan hükümlerine aidolduğu ölçüde, kısmen veya tamamen ortadan kalkmış 
olur. 

Bakanlar Kurulu, teşmil kararnamesini, gerekli gördüğü zaman, gerekçesini de açıklıyarak de
ğiştirebilir veya kaldırabilir. 

Toplu iş sözleşmesinde yer alan özel tahkim hakkındaki hükümler teşmil edilemez. 
Teşmil edilen bir toplu iş sözleşmesinin hükümleri, bu sözleşmenin kapsadığı iş yerlerinde uygu

lanan ve teşmil konusu olmıyan diğer toplu iş sözleşmelerinin teşmil edilen toplu iş sözleşmesine ay
kırı hükümlerinin yerini alır; ancak, teşmil edilmemiş toplu iş sözleşmelerinde işçiler lehine mevcut 
hükümler saklıdır. 

7 nci maddenin 4 ncü bendi hükümleri teşmil halinde de uygulanır. 

Çağrı yetkisi üzerinde uyuşmazlık 

MADDE 11. — Belli iş yeri veya iş yerleri için yapılacak toplu iş sözleşmelerinde işçileri temsil 
bakımından işçi sendikaları arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile iş veren veya iş veren sendi
kaları tarafından bu konuda yapılacak itirazlar veyahut iş verenleri temsil bakımından iş verenler 
ve iş veren sendikaları arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile işçi sendikaları tarafından bu konu
da yapılacak itirazlar, yazılı başvurma tarihinden başlıyarak üç işgünü içinde bölge çalışma mü
dürlüğünün bu konudaki kararlarına, ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı bildiri tarihinden başlı
yarak üç iş günü içinde mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli mahkemeye itiraz edebilirler. Bu 
itiraz, üç iş günü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Bir iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan toplu iş söyleşmelerinde işçileri temsil bakımından işçi fe
derasyon ve sendikaları arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile iş veren federasyon veya sendi
kaları veya iş verenler tarafından bu konuda yapılan itirazlar veyahut iş verenleri temsil bakımın
dan iş veren federasyon ve sendikaları ile iş verenler arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile işçi 
federasyon veya sendikaları tarafından bu konuda yapılacak itirazlar, yazılı başvurma tarihinden 
başlıyarak altı iş günü içinde Çalışma Bakanlığı tarafından çözülür. Çalışma Bakanlığının bu konu
daki kararlarına, ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı bildiri tarihinden başlıyarak altı iş günü 
içinde Yargıtay Başkanlığına itiraz edebilirler. Bu itirazlar, Yargıtayın iş dâvalarına bakmakla gö
revli Dairesi tarafından altı iş günü içinde kesin olarak karara bağlanır. 
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Te§mü 

MADDE 8. — Bir toplu iş sözleşmesinin kapsadığı işçiler, aynı iş kolunda çalışan işçilerin çoğun
luğunu teşkil ediyorsa, Bakanlar Kurulu, Yüksek Hakem Kurulunun istişari mütalâasını aldıktan 
sonra, bu toplu iş sözleşmesini aynı iş kolundaki diğer işçilere ve onları çalıştıran iş verenlere bir 
kararname ile teşmil edebilir. Teşmil kararnamesinde bu kararın gerekçesi de açıklanır. Yüksek Ha
kem Kurulu, istişari mütalâasını en çok otuz gün içinde verir. 

Bakanlar Kurulu, teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin belli hükümleri, belli iş yerlerinin veya 
belli bölgelerin çalışma şartlarına uymuyorsa, bu hükümleri, sözleşmenin genel niteliğine ve işleyi
şine halel getirmemek şartiyle, teşmil kararının dışında tutabilir. 

Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin kısmen veya tamamen ortadan kalkması ile teşmil kararı da, 
kısmen veya tamamen ortadan kalkmış olur. 

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

Toplu iş sözleşmesinde yer alan özel hakeme başvurma hakkındaki hükümler teşmil edilemez. 
Teşmil edilen bir toplu iş sözleşmesinin hükümleri, bu sözleşmenin kapsadığı iş yerlerinde uygu

lanan ve teşmil konusu olmıyan diğer toplu iş sözleşmelerinin teşmil edilen toplu iş sözleşmesine ay -
kırı hükümlerinin yerini alır; ancak, teşmil edilm emiş toplu iş sözleşmelerinde işçiler lehine mevcut 
hükümler saklıdır. Ü** ~ ' 

7 nci maddenin 3 ncü bendi hükümleri teşmil halinde de uygulanır. 

Çağrı yetkisi üzerinde uyuşmazlık 

MADDE 11. — Belli iş yeri veya iş yerleri için yapılacak toplu iş sözleşmelerinde işçileri temsil 
bakımından işçi sendikaları arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile iş veren veya iş veren sendi
kaları tarafından bu konuda yapılacak itirazlar veyahut iş verenleri temsil bakımından iş verenler 
ve iş veren sendikaları arasında'çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile işçi sendikaları tarafından bu ko
nuda yapılacak itirazlar, yazılı başvurma tarihinden başlıyarak üç iş günü içinde bölge çalışma mü
dürlüğünün bu konudaki kararlarına, ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı bildiri tarihinden başlı
yarak üç iş günü içinde iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahkemeye itiraz edebilirler. Bu 
itiraz, üç iş günü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Bir iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan toplu iş sözleşmelerinde işçileri temsil bakımından işçi fe
derasyon ve sendikaları arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile iş veren federasyon veya sendi
kaları veya iş verenler tarafından bu konuda yapılan itirazlar veyahut iş verenleri temsil bakımın
dan iş veren federasyon ve sendikaları ile iş verenler arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile işçi 
federasyon veya sendikaları tarafından bu konuda yapılacak itirazlar, yazılı başvurma tarihinden 
başlıyarak altı iş günü içinde Çalışma Bakanlığı tarafından çözülür. Çalışma Bakanlığının bu konu
daki kararlarına, ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı bildiri tarihinden başlıyarak altı iş günü 
içinde Yargıtay Başkanlığına itiraz edebilirler. Bu itirazlar, Yargıtaym iş dâvalarına bakmakla gö
revli Dairesi tarafından altı iş günü içinde kesin olarak karara bağlanır. 
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Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin teshilinde usul 

MADDE 12. — 1. Belli bir iş kolunda toplu iş sözleşmesi yapmaya kendisini yetkili gören işçi 
federasyonu veya sendikası, o iş kolanda kurulu başka işçi federasyonlarının ve senkilarmın ad
reslerini, toplu görüşme başlamadan en az altı iş günü önce Çalışma Bakanlığına yazı ile başvura
rak almaya ve bu federasyon ve sendikalara hangi iş kolunda toplu iş sözleşmesi yapmak istediğini 
yazı ile bildirmeye ve bunu, Ankara, istanbul ve İzmir'de çıkan birer gazete ile yayınlamaya mec
burdur. 

Belli iş yeri veya iş yerlerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya kendisini yetkili gören işçi sendi
kası, toplu görüşmeye başlamadan en az altı iş günü Önce Bölge Çalışma Müdürlüğüne yazı ile baş
vurarak aynı mahalde ve aynı iş kolunda kurulu diğer işçi sendikalarının adreslerini gösterir bir 
listeyi almaya ve bu listede yasüı sendikalara hangi iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapmak istedi
ğini yası ile bildirmeye ve bunu - varsa - mahallî bir gazete ile ilân etmeye mecburdur. 

2. 1 noi bendin i ve 2 nci fıkralarında gösterilen kapsamda toplu iş sözleşmesi yapmaya ken
dilerini yetkili gören iş veren federasyonu ve sendikaları da, söz konusu bent hükümlerine tâbidir. 

3. Yukardaki bentler gereğince ilânın yapılmasından itibaren veya ilân yapılamıyorsa yazılı 
bildirinin yapılmasından itibaren altı iş günü geçtikten sonra yetkisizlik itirazı dinlenmez. 

1 ve 2 nci bentlerde yer alan bildiri ve ilân şartlarına uyulmaksızın yapılmış olan toplu iş söz
leşmesinin taraflarından birinin yukardaki bentler gereğince yetkisiz olduğu, sözleşmenin uygulan
maya başlandığı günden itibaren altı iş günü içinde ilgililerce yapılacak itiraz sonucunda anlaşılır
sa, bu sözleşme hükümsüz sayılır. 

Bu bent uyarınca itirazlar 11 nci madde gereğince yapılır. 

Toplu, iş sözleşmesinin yapılması 

MADDE 13. — Toplu görüşmenin sonunda bir anlaşmaya varılırsa, dört nüsha olarak düzenle
necek olan toplu iş sözleşmesinden birer nüsha taraflara verilir; iki nüshası da toplu görüşme için 
çağrıyı yapmış olan tarafça imzadan baslıyarak altı iş günü içinde görüşmenin yapıldığı yerin bağlı 
bulunduğu Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilir. Toplu iş sözleşmesi bir işkolunu kapsıyorsa, bu 
bildiri Çalışma Bakanlığına yapılır. 

Toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi, feshi veya toplu iş sözleşmesine katılma hallerinde de 1 
nci fıkra hükmü uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uyuşmazlık ve uzlaştırma 

Uyuşmazlığın teshili 

MADDE 14. — 1. Toplu görüşme için tesbit edilen yer, gün ve saatte, taraflardan biri toplantı 
yerine gelmezse, öbür taraf, durumu 3'azı ile Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirir. Toplu görüşme 
bir iş kolunu kapsıyacak bir toplu iş sözleşmesinin yapılması için istenmişse, bu bildiri Çalışma Ba
kanlığına yapılır. 

2. Toplu görüşme yapılamamışsa, veya, bu görüşme sonunda bir anlaşmaya varılamamışsa, kar
şılıklı teklif ve itirazları da gösterir bir tutanak dört nüsha halinde düzenlenerek, çağrıyı yapmış 
olan tarafça, altı iş günü içinde toplu görüşmenin yapıldığı yerin bağlı olduğu Bölge Çalışma Mü
dürlüğüne gönderilir. Toplu görüşme bir iş kolunu kapsıyacak bir toplu iş sözleşmesinin akdedil
mesi için yapılmışsa, tutanaklar Çalışma Bakanlığına gönderilir. 
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Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin tesbitinde usul 

MADDE 12. -— 1. Belli bir iş kolunda toplu iş sözleşmesi yapmaya kendisini yetkili gören işçi 
federasyonu veya sendikası, o iş kolunda kurulu başka işçi federasyonlarının ve sendikalarının 
adreslerini, toplu görüşme başlamadan en az altı iş günü önce Çalışma Bakanlığına yazı ile başvu
rarak almaya ve bu federasyon ve sendikalara hangi iş kolunda toplu iş sözleşmesi yapmak iste
diğini yazı ile bildirmeye ve bunu, Ankara, İstanbul ve İzmir'de çıkan birer gazete ile yayınlamaya 
mecburdur. 

Belli iş yeri veya iş yerlerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya kendisini yetkili gören işçi sendi
kası, toplu görüşmeye başlamadan en az altı iş günü önce Bölge Çalışma Müdürlüğüne yazı ile baş
vurarak aynı mahalde ve aynı iş kolunda kurulu diğer işçi sendikalarının adreslerini gösterir bir 
listeyi almaya ve bu lisltede yazılı sendikalara hangi iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapmak istediğini 
yazı ile bildirmeye ve bunu - varsa - mahallî bir gazete ile ilân etmeye mecburdur. 

2. 1 nci bendin 1 ve 2 nci fıkralarında gösterilen kapsamda toplu iş sözleşmesi yapmaya ken
dilerini yetkili gören iş veren federasyonu ve sendikaları da, söz konusu bent hükümlerine tabidir. 

3. Yukardaki bentler gereğince ilânın yapılmasından itibaren veya ilân yapılamıyorsa yazılı 
bildirinin yapılmasından itibaren altı iş günü geçtikten sonra yetersizlik itirazı dinlenmez. 

1 ve 2 nci bentlerde yer alan bildiri ve ilân şartlarına uyulmaksızın yapılmış olan toplu iş 
sözleşmesinin taraflarından birinin yukardaki bentler gereğince yetkisiz olduğu, sözleşmenin uy
gulanmaya başlandığı günden itibaren altı iş günü içinde ilgililere yapılcak itiraz sonucunda 
anlaşılırsa, bu sözleşme hükümsüz sayılır. 

Bu bent uyarınca itirazlar 11 nci madde gereğince yapılır. 
4. İtiraz müddeti geçmeden veya itiraz kesin bir karara bağlanmadan toplu görüşmeye baş-

lanamaz. 

Toplu iş sözleşmesinin yapılması 

MADDE 13. — Toplu görüşmenin sonunda bir anlaşmaya varılırsa, dört nüsha olarak düzenle
necek olan toplu iş sözleşmesinden birer nüsha taraflara verilir; iki nüshası da toplu görüşme için 
çağrıyı yapmış olan tarafça imza gününden başlıyarak altı iş günü içinde görüşmenin yapılacağı 
yerin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilir. Toplu iş sözleşmesi bir iş kolunu 
kapsıyorsa, bu bildiri Çalışma Bakanlığına yapılır. 

Toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi, feshi veya toplu iş sözleşmesine katılma hallerinde de 
1 nci fıkra hükmü uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uyuşmazlık ve uzlaştırma 

Uyuşmazlığın tesbiü 

MADDE 14. — 1. Toplu görüşme için tesbit edilen yer, gün. ve saatte, taraflardan biri toplantı 
yerine gelmezse, öbür taraf, durumu yazı ile Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirir. Toplu görüşme 
bir iş kolunu kapsıyacak bir toplu iş sözleşmesinin yapılması için istenmişse, bu bildiri Çalışma 
Bakanlığına yapılır. 

2. Taraflar toplantıya katıldıkları halde anlaşmaya varamazlarsa, keyfiyet, karşılıklı teklif 
ve itirazları kapsıyan bir tutanakla tesbit edilir; bu tutanağın bir nüshası toplu görüşmenin ya
pıldığı yerin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne gönderilir. 

T$>plu görüşme bir iş koluna taallûk ediyorsa, bu tutanaktan bir nüsha Çalışma Bakanlığına 
gönderilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 132 ye 1 nci ek) 
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Uzlaştırma 

MADDE 15. — 14 ncü maddeye göre yetkili oldukları hallerde Bölge Çalışma Müdürlüğü veya 
Çalışma Bakanlığı, söz konusu maddede bahsi geçen tutanağın alındığı tarihten başlıyarak altı iş 
günü içinde, bu tutanağın tarihinden itibaren oniki iş günü içerisinde bir uzlaştırma toplantısı ter-
tipliyerek bu toplantının yer, gün ve saatini taraflara bildirir. Çalışma Bakanlığının yetkili olduğu 
hallerde, toplantı Ankara'da yapılır. 

Taraflar, bu toplantıya birer temsilci göndermek zorundadırlar. Ayrıca, tarafların herbiri, bu 
toplantı için birer tarafsız aracı seçip gönderir. 14 ncü maddeye göre yetkili oldukları hallerde, Böl
ge Çalışma Müdürü veya görevlendireceği bir iş müfettişi veyahut Çalışma Bakanı veya görevlendi
receği yüksek dereceli bir Bakanlık memuru toplantıda hazır bulunur. 

Toplantıda, iki aracı önce bir üçüncü tarafsız aracı seçerler. Bu seçim ilk toplantıdan itibaren 
altı iş günü içinde yapılmadığı takdirde, mahallin iş dâvalarına bakmaya yetkili mahkeme, üçüncü 
tarafsız aracıyı seçer, yapılması bahis konusu toplu iş sözleşmesi bir iş kolunu kapsıyacak ise, bu 
halde, üçüncü tarafsız aracıyı Yargıtay Birinci Başkanı veya vekili seçer. Üçüncü tarafsız aracı, 
Uzlaştırma Kurulunun başkanıdır. 

Uzlaştırma toplantısı en çok onbeş gün sürer, bu süre, ancak tarafların anlaşması ile uzatıla
bilir. 

Tarafsız aracılar çoğunlukla karar verirler. Uzlaştırma kararı toplu görüşmedeki taraflarca ka
bul edilirse, 13 ncü maddeye göre hareket olunur. Bu şekilde kabul edilen uzlaştırma kurulu kararı, 
toplu is sözleşmesi hükmündedir. 

Taraflardan biri uzlaştırma toplantısına gelmemişse, tarafsız aracı seçmemişse, uzlaştırma top
lantısının süresi anlaşmaya varılamadan geçmişse veya toplantı sonucunda Uzlaştırma Kurulunca 
alman uzlaştırma kararını taraflar kabul etmemişlerse, toplantıya Bölge Çalışma Müdürlüğünü veya 
Çalışma Bakanlığını temsilen katılan memur, bir tutanak düzenler. Bu tutanak, 14 ncü maddede gös
terilen mercilere gönderilir. 

Tutanaklar 

MADDE 16. — Bu kanun gereğince düzenlenip Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilen tutanak 
ve yazıların birer nüshası, müdürlükçe, alındığı tarihten başlıyarak üç iş günü içinde Çalışma Bakan
lığına gönderilir; bir nüshası da dosyasında saklıdır, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Grev ve lokavt 

Grevin tanımı 

MADDE 17. — İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle bir işkolu veya iş yerinde faaliyeti dur
durmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatnak amacıyla aralarında anlaşmaları üzerine 
veyahut bir teşekkülün aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği bir karara uyarak işi bırak
malarına grev denilir. 

işçilerin iş verenlerle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını korumak veya dü
zeltmek amaciyle ve bu kanundaki şart, usul, şekil ve sürelere uygun olarak yapılan greve, kanuni 
grev; bu amacın dışında ve bu kanundaki şart, usul, şekil ve sürelere uyulmaksızın yapılan greve, 
kanun dışı grev denilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 132 ye 1 nci efe) 
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Uzlaştırma 

MADDE 15. — 14 ncü maddeye göre yetkili oldukları hallerde Bölge Çalışma Müdürlüğü veya 
Çalışma Bakanlığı, söz konusu maddede bahsi gecen, tutanağın alındığı tarihten başlıyarak oniki iş 
günü içinde, bir uzlaştırma toplantısı tertipler Bakanlık veya müdürlük bu toplantının yer, gün 
ve saatini toplantı gününden en az üç iş günü önce taraflara bildirir. 

Taraflar, bu toplantıya gelmek veya birer temsilci göndermek zorundadırlar. Ayrıca, tarafların 
herbiri, bu toplantı için birer tarafsız aracı seçip gönderir. 14 ncü maddeye göre yetkili olduk 
lan hallerde, Bölge Çalışma Müdürü veya görevlendireceği bir iş müfettişi veyahut Çalışma Ba
kanı veya görevlendireceği yüksek dereceli bir Bakanlık memuru toplantıda hazır bulunur. 

Toplantıda, iki aracı önce bir üçüncü tarafsız aracı seçerler. Bu seçim ilk toplantıdan itibaren 
altı iş günü içinde yapılmadığı takdirde, iş dâvalarına bakmaya yetkili mahallî mahkeme, üçüncü 
tarafsız aracıyı seçer, yapılması bahis konusu toplu iş sözleşmesi bir iş kolunu kapsıyacak ise, bu 
halde, üçüncü tarafsız aracıyı Yargıtay Birinci Başkanı veya vekili seçer. Üçüncü tarafsız aracı, 
Uzlaştırma Kurulunun Başkanıdır. 

Uzlaştırma toplantısı en çok onbeş gün sürer, bu süre, ancak tarafların anlaşması ile uzatıla
bilir. 

Tarafsız aracılar çoğunlukla karar verirler. Uzlaştırma karan toplu görüşmedeki taraflarca ka
bul edilirse, 13 ncü maddeye göre hareket olunur. Bu şekilde kabul edilen uzlaştırma kurulu karan, 
toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 

Taraflardan biri uzlaştırma toplantısına gelmemiş veya temsilci göndermemiş veyahut tarafsız 
aracı seçmemiş ise veyahut uzlaştırma toplantısının süresi anlaşmaya varılamadan geçmişse veya 
toplantı sonucunda Uzlaştırma Kurulunca alman uzlaştırma karannı taraflar kabul etmemişlerse; 
keyfiyet, Uzlaştırma Kurulunca bir tutanakla tevsik olunur. Bu tutanak 14 ncü maddede gösteri
len mercilere gönderilir ve taraflara da birer nüsha verilir. 

Tutanaklar 

MADDE 16. — Bu kanun gereğince düzenlenip Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilen tutanak 
ve yazılar ile toplu iş sözleşmelerinin birer nüshası, Müdürlükçe, alındığı tarihten başlıyarak üç 
iş günü içinde Çalışma Bakanlığına gönderilir, bir nüshası da dosyasında saklanır. 

Çalışma Bakanlığı toplu iş sözleşmeleri için bir sicil tutar. Toplu iş sözleşmesinin metni üze
rinde anlaşmazlık veya tereddüt çıktığı takdirde, esas, bu sicilde saklanan metindir. Bu sicilin 
nasıl tutulacağı Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikle belirtilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

•Grev ve lokavt 

Grevin tanımı 

MADDE 17. — İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle bir iş kolunda veya iş yerinde faaliyeti 
durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amaciyle aralarında anlaşarak 
veyahut bir teşekkülün aynı amaçla topluca çalışmalan için verdiği bir karara uyarak işi bırak-
malanna grev denilir. 

İşçilerin iş verenlerle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlannı korumak veya dü
zeltmek amaciyle ve bu kanun hükümlerine uygun olarak yapılan greve, kanuni grev; bu amacın 
dışında veya bu kanun hükümlerine uyulmaksızın yapılan greve, kanun dışı grev denilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 132 ye 1 nci ek) 
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Lokavtın tanımı 

MADDE 18. — Bir iş kolunda veya iş yerinde faaliyetin büsbütün durmasına sebebolacak tarz
da, iş veren veya iş veren vekili tarafından kendi teşebbüsüyle veya bir teşekkülün verdiği bir ka
rara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denilir. 

tş verenlerin işçilerle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını korumak veya düzelt
mek amaciyie ve bu kanundaki, şart, usul, şekil ve sürelere uygun olarak yapılan lokavta, kanuni 
lokavt; bu amacın dışında ve bu kanundaki şart, usul, şekil ve sürelere uyulmaksızın yapılan lokav-
ta, kanun dışı lokavt denilir. 

Grev ve lokavt yetkisi 

MADDE 19. — 1. 7 ve 9 ncu maddeler gereğince yetkili işçi teşekkülü tarafından toplu gö
rüşmeye çağrılan iş veren teşekkülünün veya iş verenin toplu görüşmeye gelmemesi veyahut bu gö
rüşmede kendisini temsil ettirmemesi halinde, toplu görüşme çağrısında bulunan işçi teşekkülünün, 
toplu görüşmede kendisini temsil ettirmiyen iş veren teşekkülünün mensubu iş verenlere veyahut 
toplu görüşmeye gelmiyen veya kendisini temsil ettirmiyen iş verene karşı, greve karar verme yet
kisi vardır. 

7 ve 9 ncu maddeler gereğince yetkili iş veren teşekkülü veya iş veren tarafından toplu görüş
meye çağrılan işçi teşekkülünün toplu görüşmede kendisini temsil ettirmemesi halinde, toplu görüş
me çağrısında bulunan iş veren teşekkülünün veya iş verenin, lokavta karar verme yetkisi vardır. 

2. Uzlaştırma Kurulunun tavsiyeleri üzerinde anlaşma olmadığı takdirde, toplu görüşmede ta
raf olan işçi teşekkülünün, anlaşmaya yanaşmıyan iş veren teşekkülünün mensubu iş verenlere veya 
iş verene karşı, greve karar verme yetkisi ve toplu görüşmede taraf olan iş veren teşekkülü veya iş 
verenin de, lokavta karar verme yetkisi vardır. 

3. işçiye veya işçi teşekkülüne mevzuat, örf ve âdet veya toplu iş sözleşmesi ile sağlanmış olan 
haklar, toplu iş sözleşmesiyle bağlı olan iş veren veya iş veren teşekkülü tarafından veya onun 
teşvik veya tahriki ile bozulursa, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan işçi teşekkülünün, o iş verene ait 
iş yerlerinde veya o iş veren teşekkülünün mensubu olan iş verenlere ait iş yerlerinde greve ka
rar verme yetkisi vardır. 

îş verene veya iş veren teşekkülüne mevzuat, örf ve âdet veya toplu iş sözleşmesi ile sağlanmış 
olan haklar, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan işçi teşekkülünce veya onun teşvik veya tahriki ile 
bozulursa, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan iş veren teşekkülünün kendi mensubu olan iş verenlere 
ait iş yerlerinde ve iş verenin de kendisine ait iş yerlerinde lokavta karar verme yetkisi vardır. 

Bu bendin 1 nci fıkrasına göre greve veya 2 nci fıkrasına göre lokavta karar verilebilmesi için, 
bir hakkın ihlâl edildiğini ileri süren tarafın, durumu karşı tarafa veya taraflara ve Çalışma Ba
kanlığına yazı ile bildirmiş olması; Çalışma Bakanlığının 15 nci maddede gösterilen sürelere ve usul
lere uyarak bir uzlaştırma toplantısı tertiplemiş ve bu toplantının zikri geçen maddenin son fıkrası 
gereğince taraflar arasında bir uzlaşmaya varılmaksızın sona ermiş bulunması; ve bir hakkın ih
lâl edildiğini ileri süren işçi teşekkülü yahut iş veren veya iş veren teşekkülünce karşı tarafa özel 
tahkime başvurmak için uyuşmazlığın her hangi bir safhasında yapılmış olan teklifin kabul edil
memiş olması gereklidir. Çalışma Bakanlığı, uygun görürse, bu fıkrada söz konusu uzlaştırma top
lantısının Bölge Çalışma Müdürlüğünce mahallinde tertipleneceğini, bahis konusu süreleri geçir
meksizin, taraflara ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirebilir. 

Bu bendin 3 ncü fıkrası uyarınca özel tahkime başvurulması hususunda anlaşmaya varılmış olup 
da tarafların tahkimnamenin imzalanmamasından itibaren altı iş günü içinde hakem veya hakemlerin 
seçimini tamamîıyamamaları takdirinde, mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli mahkeme veya 
uyuşmazlık bir iş kolu çapında ise Yargıtay Birinci Başkanı veya vekili, hakem veya hakemlerin se
çimini tamamlar. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 132 ye 1 ntfi ek) 
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Lokavtın tarifi 

MADDE 18. — Bir iş kolunda veya iş yerinde faaliyetin büsbütün durmasına sebebolacak tarz-
da, iş veren veya iş veren vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir teşekkülün verdiği bir 
karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denilir. 

îş şartlarında veya bunların tatbik tarz ve usullerinde değişiklik yapmak veya yeni iş şartlan 
kabul ettirmek amaciyle yapılan lokavta kanuni lokavt; bu amacın dışında veya bu kanun hü
kümlerine uyulmakzısm yapılan lokavta, kanun dışı lokavt denilir. 

e ' ; Grev ve lokavt yetkisi 

MADDE 19. — 1. Taraflar, 15 nci maddenin son fıkrası gereğince uzlaştırma kurulunca dü
zenlenen tutanağı aldıktan sonra grev veya lokavta karar verebilirler. 

2. İşçiye veya işçi teşekkülüne mevzuat veya toplu iş sözleşmesi ile sağlanmış olan haklar, top
lu iş sözleşmesi ile bağlı olan iş veren veya iş veren teşekkülü tarafından veya onun teşvik veya tah
riki ile bozulursa, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan işçi teşekkülünün, o iş verene ait iş yerlerinde 
veya o iş veren teşekkülünün mensubu olan işverenlere ait iş yerlerinde greve karar verme yetkisi 
vardır. 

îş verene veya iş veren teşekkülüne mevzuat veya toplu iş sözleşmesi ile sağlanmış olan haklar, 
toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan işçi teşekkülünce veya. onun teşvik veya tahriki ile bozulursa, 
toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan iş veren teşekkülünün kendi mensubu olan iş verenlere ait iş yer
lerinde ve iş verenin de kendisine ait iş yerlerinde lokavta karar verme yetkisi vardır. 

Bu bendin birinci fıkrasına göre greve veya ikinci fıkrasına göre lokavta karar verilebilmesi 
için, bir halikın ihlâl edildiğini ileri süren tarafın, durumu karşı tarafa veya taraflara ve Çalışma 
Bakanlığına yazı ile bildirmiş olması; Çalışma Bakanlığının 15 nci maddede gösterilen sürelere ve 
usullere uyarak bir uzlaştırma toplantısı tertiplemiş ve bu toplantının zikri geçen maddenin son 
fıkrası gereğince taraflar arasında bir uzlaşmaya varılmaksızm sona ermiş bulunması; ve bir hak
kın ihlâl edildiğini ileri süren işçi teşekkülü yahut iş veren veya iş veren teşekkülünce karşı ta
rafa özel hakeme başvurmak için uyuşmazlığın her hangi bir safhasında yapılmış olan teklifin 
altı iş günü içinde kabul edilmemiş olması gereklidir. Çalışma Bakanlığı, uygun görürse, bu fıkra
da söz konusu uzlaştırma toplantısının bölge çalışma müdürlüğünce mahallinde tertipleneceğini ba
his konusu süreleri geçirmeksizin, taraflara ve bölge çalışma müdürlüğüne bildirebilir. 

Bu bendin 3 ncü fıkrası uyarınca özel hakeme başvurulması hususunda anlaşmaya varılmış olup 
da tarafların tahkirnnamenin imzalanmamasından itibaren altı iş günü içinde hakem veya hakemle
rin seçimini tamamlıyamamalan takdirinde iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahkeme veya 
uyuşmazlık bir iş kolu çapında ise, Yargıtaym iş dâvalarına bakan dairesinin başkanı hakem veya 
hakemlerin seçimini taraflardan birinin başvurması üzerine, başvurmaya ait yazının alındığı günden 
başlıyarak altı iş günü içinde tamamlar. 

Bu bendin 1 nci fıkrasına göre greve veya 2 nci fıkrasına göre lokavta karar verilmesi halinde, 
uyuşmazlıkta taraf olanların birinin veya Çalışma Bakanlığının esas hakkında dâva açılmadan ön
ce veya dâva sırasında hakeme başvurması üzerine, mahkemece hakkaniyet gerektiriyorsa yahut 
grev veya lokavtın durdurulmamasmda uyuşmazlığın konusu olan hakların korunması bakımından 
tehlikeli olan veyahut önemli bir zararın doğacağı anlaşılan hallerde, grev veya lokavtın durdu
rulmasına karar verilir. Bu kararın re'sen tebliği ile birlikte grev veya lokavta son verilir. 

Yetkili mahkeme, bu bent gereğince grev veya lokavtın durdurulması hakkındaki istemi alın
ca, derhal ve acele kaydiyle tarafları çağırır ve gelmeseler bile altı iş günü içinde gereken kararı 
verir. Acele hallerde taraflar çağırılmaksızın dahi durdurma kararı verilebilir. 
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Bu bendin 1 nci fıkrasına göre greve veya 2 nci fıkrasına göre lokavta karar verilmesi halinde, 
uyuşmazlıkta taraf olanlardan birinin veya Çalışma Bakanlığının esas hakkında dâva açılmadan 
önce veya dâva sırasında başvurması üzerine, mahkemece, hakkaniyet gerektiriyorsa yahut grev ve
ya lokavtın durdurulmamasmda uyuşmazlığın konusu olan hakların korunması bakımından tehli
keli olan veyahut önemli bir zararın doğacağı anlaşılan hallerde grev veya lokavtın durdurulma
sına karar verilir. Bu kararın re'sen tebliği ile birlikte grev veya lokavta son verilir. 

Bu bendin 5 nci fıkrasının uygulanmasında görevli mahkeme uyuşmazlık ile kanunen görevli 
olan mahkemedir. Dâva açılmadan önce grev veya lokavtı durdurma kararının en çabuk nerede ye
rine getirilmesi mümkünse, bu karar o yerin i£ dâvalarına bakmakla görevli mahkeme tarafından 
da verilebilir. Dâvanın açılmasından sonra ise, görevli mahkeme, bu kararın diğer bir yerde daha 
çabuk yerine getirileceğini mümkün görürse, bu hususa karar vermek üzere o yerin iş dâvalarına 
bakmakla görevli mahkemeyi naip tâyin edebilir. 

Mahkeme, bu bent gereğince grev veya lokavtın durdurulması hakkındaki istemi alınca, derhal 
ve acele kaydiyle taraflan çağırır ve gelmeseler bile gereken karan verir. Acele hallerde, taraflar 
çağrılmaksızın dahi durdurma kararı verilebilir. 

Bu bent gereğince grev veya lokavtı durdurma kararı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
uyarınca ihtiyati tedbir karan ile birlikte veya ayrı olarak verilebilir. 

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

Bu bendin 3 ncü fıkrası uyarınca özel tahkime başvurulması hususunda anlaşma olmuşsa, her 
halde, tahkimnamenin imzalanmasının ertesi günü grev veya lokavta son verilir. 

Her halde, grev veya lokavta, esas hakkındaki mahkeme hükmünün tebliği ile son verilir. 
4. 1 ve 2 nci bentlere göre greve veya lokavta, karar verme yetkisine sahibolan taraflar, özel 

tahkime başvurmakta serbestirler. 
Bu maddede zikri geçen hallerde greve veya lokavta karar verilmesi caiz değilse, taraflar, özel 

veya kanuni tahkime başvurmakta serbesttirler. 

' ' Grev ve lokavt yanakları 

MADDE 20. — 1. Savaş halinde; 
2. Genel veya kısmi seferberlikte; 
3. îlâç imal eden iş yerleri haricolmak üzere, hastane, klinik, sanatoryum, dispanser, eczane 

gibi sağlıkla ilgili iş yerlerinde; 
4. Can veya mal kurtarma işlerinde; 
5. Kamu tüzel kişilerince veya kamu iktisadi teşebbüslerince yerine getirilen su, elektrik ve 

havagazı istihsal ve dağıtımı işlerinde; 
6. Seyir halindeki gemi, uçak, tren ve karayolu ulaştırma araçlannda; 
7. Noterlik hizmetlerinde; 
8. Eğitim ve öğretim kurumlarında; 
9. 19 ncu maddenin 3 ncü bendi hükümleri saklı kalmak kaydiyle, toplu iş sözleşmesi süresi 

içinde; 
Grev ve lokavt yapılamaz. 
10. Millî Savunma Bakanlığınca ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca doğru

dan doğruya işletilen iş yerlerindeki işçilerin ücret veya sair çalışma şartlannın, piyasada benzeri 
iş yerlerindeki ücret veya sair çalışma şartlarına nazaran işçilerin aleyhinde olduğunun yetkili işçi 
sendikası veya federasyonunun başvurması üzerine Yüksek Hakem Kurulunca tesbit edilmesi ha
linde, bu iş yerlerinde greve karar verilmesi caizdir. 

Yukardaki fıkrada söz konusu iş yerlerinde uygulanan ücretlerin veya sair çalışma şartlannın 
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Bu bent gereğince grev veya lokavtı durdurma kararı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
uyarınca ihtiyati tedbir karan ile birlikte veya ayrı olarak verilebilir. 

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

3. 1 nci bende göre greve veya lokavta karar verme yetkisine sahibolan taraflar, özel hakeme 
başvurmakta serbestirler. 

Bu maddede zikri geçen hallerde greve veya lokavta karar verilmesi kanunen caiz olmıyan hal
lerde taraflar, ösel veya kanuni hakeme başvurabilirler. 

Grev ve lokavt yasaklan 

MADDE 20. — 1. Savaş halinde; 
2. Genel veya kısmi seferberlikte; 
3. îlâç, imal eden iş yerleri haricolmak üzere, hastane, klinik, sanatoryum, prevantoryum, dis

panser, eczane, aşı ve serum imal eden müesseseler gibi sağlıkla ilgili iş yerlerinde; 
4. Can veya mal kurtarma işlerinde; 
5. Kamu tüzel kişilerince veya kamu iktisadi teşebbüslerince yerine getirilen su, elektrik ve 

havagazı istihsal ve dağıtımı işlerinde; 
6. Yabancı memleketlere yapmakta olduğu yolculuğu bitirmemiş deniz, hava ve kara ulaş-

tırma craçlannda; Türk sularında seyir halinde olan gemilerle Türkiye'de hareket halinde bulu
nan hava, demir ve karayolu ulaştırma araçlarında; 

8. Eğitim ve öğretim kurumlannda, çocuk bakım yerlerinde; 
9. 19 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince özel hakeme başvurulması hususunda anlaşma ol

muşsa, tahkimnamenin imzalanmasından veya eğer aynı madde gereğince mahkeme grev veya lo
kavt durdurma karan almamışsa esas hakkındaki hükmün tebliğinden sonra; 

10. 19 ncu maddenin 2 nci bendi hükümleri saklı kalmak kaydiyle, toplu iş- sözleşmesi süresi 
içinde; 

Grev ve lokavt yapılamaz. 
11. Millî Savunma Bakanığınca ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca doğru

dan doğruya işletilen iş yerlerindeki işçilerin ücret veya sair çalışma şartlarının, piyasada ben-
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aynı şekilde iş verenin aleyhinde olduğunun tesbit edilmesi halinde de, bu iş yerlerinde lokavta 
karar verilmesi caizdir. 

Bu bentte söz konusu iş yerlerinde bu bent hükümleri dışında grev ve lokavt yapılması mümkün 
değildir. 

11. Yangın, su baskını, toprak veya çığ kayması veya depremlerin sebebiyet verdiği ve genel 
hayatı felce uğratan felâket hallerinde, Bakanlar Kurulu, bu hallerin vukubulduğu yerlere ve bu 
hallerin devamı süresince yürürlükte kalmak üzere, gerekli gördüğü iş yerleri veya iş kollarında 
grev ve lokavtın yasak edildiğine dair karar alabilir. 

12. Sıkıyönetimin uygulandığı bölgelerde, sıkıyönetim komutanlığı, grev ve lokavt yetkileri
nin kullanılmasını süreli veya süresiz olarak askıda bırakabilir veya izne bağlıyabilir. 

Grev ve lokavtın geçici olarak durdurulması; yüksek uzlaştırma kurulu 

MADDE 21. — 1. Karar verilmiş veya başlamış olan kanuni bir grev veya lokavt, memleket 
sağlığını veya millî güvenliği bozucu nitelikte ise, Bakanlar Kurulu, bu uyuşmazlıkta, grev ve lo
kavtı bir kararname ile en çok otuz gün süreyle geciktirebilir. Geciktirme süresi, kararnamenin 
yayımı tarihinden iki gün sonra başlar. Geciktirme kararı otuz günden daha az bir süre için alın
mışsa, bu süre aynı şekilde otuz güne kadar uzatılabilir; bu takdirde, kararnamenin yürürlüğe gi
riş tarihi yayımı tarihidir. 

Bakanlar Kurulu, geciktirme kararını ilân ederetmez. Tüksek Hakem Kurulundan geciktirilen 
grev veya lokavtın niteliği hakkında istişari mütalâasını ister. Bu mütalâanın en geç 1 nci fıkra
da söz konusu otuz günlük sürenin bitiminden önce verilmesi gereklidir. 

Bakanlar Kurulu, Yüksek Hakem Kurulunun mütalâasını inceledikten sonra, geciktirme süresi
ni en çok altmış gün daha uzatabilir. Bu konudaki kararnameler, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

2. Danıştay, bu maddede söz konusu Bakanlar Kurulu kararları hakkındaki iptal dâvalarına 
ilişkin icranın tehiri taleplerini bir hafta içinde karara bağlar. 

3. 1 nci bent gereğince çıkarılan geciktirme kararnamesinin yürürlüğe girmesinden başlıyarak 
altı iş günü içinde uyuşmazlık, Başbakanlıkça Yüksek Uzlaştırma Kuruluna havale edilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, Başbakanın veya onun tarafından müşterek kararname ile tâyin 
edilecek bir bakanın başkanlığında, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Birinci Başkanı, Yargıta-
yın iş dâvalarına bakan dairesinin başkanı, Danıştay Genel Kurulunca seçilecek Daire Başkanların
dan biri, en çok işçi mensubu olan işçi konfederasyonunun ve en çok iş veren mensubu olan iş veren 
konfederasyonunun seçeceği birer tarafsız aracıdadan kuruludur. Bu nitelikte bir iş veren konfede
rasyonu yoksa, iş verenler adına tarafsız aracı, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliği Yönetim Kurulunca seçilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, geciktirme süresinin sonuna kadar tavsiyelerini karara bağlar. Ku
rul, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile karar verir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulunun kararı taraflarca kabul edilirse, 15 nci maddenin 5 nci fıkrası 
hükmü uygulanır. 

Taraflar, Yüksek Uzlaştırma Kurulunun kararı üzerinde anlaşmışlarsa, kurul bir tutanak dü-
zenliyerek durumu tesbit eder. Bu tutanakla ilgili olarak 14 ve 16 nci maddeler hükümleri uygula
nır. 

4. Geciktirme süresinin sona erdiği tarihte taraflar uzlaşamamışlar veya uyuşmazlığı özel tah-
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zeri iş yerlerindeki ücret veya sair çalışma şartlarına nazaran işçilerin aleyhinde olduğunun yet
kili işçi sendikası veya federasyonunun başvurması üzerine Yüksek Hakem Kurulunca tesbit edil
mesi halinde, bu iş yerlerinde greve karar verilebilir. 

Yakardaki fıkrada söz konusu iş yerlerinde uygulanan ücretlerin veya sair çalışma şartlarının 
aynı şekilde iş verenin aleyhinde olduğunun tesbit edilmesi halinde de, bu iş yerlerinde lokavta 
karar verilebilir. 

Bu bentte söz konusu iş yerlerinde bu bent hükümleri dışında grev ve lokavt yapılamaz. 
12. Yangın, su baskını, toprak veya çığ kayması veya depremlerin sebebiyet verdiği ve genel 

hayatı felce uğratan felâket hallerinde, Bakanlar Kurulu, bu hallerin vukubulduğu yerlere ve bu 
hallerin devamı süresince yürürlükte kalmak üzere, gerekli gördüğü iş yerleri veya iş kollarında 
grev ve lokavtın yasak edildiğine dair karar alabilir. 

13. Sıkıyönetimin uygulandığı bölgelerde, sıkıyönetim komutanlığı, grev ve lokavt yetkileri
nin kullanılmasını süreli veya süresiz olarak askıda bırakabilir veya izne bağhyabilir. 

Grev ve lokavtın geçici olarak durdurulması, Yüksek Uzlaştırma Kurulu 

MADDE 21. — 1. Karar verilmiş veya başlamış olan kanuni bir grev veya lokavt, memleket 
sağlığını veya millî güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu, bu uyuşmazlıkta, grev ve lo
kavtı bir kararname ile en çok otuz gün süreyle geciktirebilir. Geciktirme süresi, kararnamenin 
yayımı tarihinden iki gün sonra başlar. Geciktirme karan otuz günden daha az bir süre için alın
mışsa, bu süre aynı şekilde otuz güne kadar uzatılabilir; bu takdirde, kararnamenin yürürlüğe 
giriş tarihi yayımı tarihidir. 

Bakanlar Kurulu, geciktirme kararını ilân eder etmez, Yüksek Hakem Kurulundan geciktirilen 
grev veya lokavtın niteliği hakkında istişari mütalâasını ister. Bu mütalâanın en geç 1 nci fıkra
da söz konusu otuz günlük sürenin bitiminden önce verilmesi gereklidir. 

Bakanlar Kurudu, Yüksek Hakem Kurulunun mütalâasını inceledikten sonra, geciktirme s-üre-
sini en çok altmış gün daha uzatabilir. Bu konudaki kararnameler, yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

2. Danıştay, bu maddede söz konusu Bakanlar Kurulu kararları hakkındaki iptal dâvalarına 
ilişkin yürütmenin durdurulması taleplerini bir hafta içinde karara bağlar. 

3. 1 nci bent gereğince çıkarılan geciktirme kararnamesinin yürürlüğe girmesinden başlıya-
rak altı iş günü içinde uyuşmazlık, Başbakanlıkça Yüksek Uzlaştırma Kuruluna havale edilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, Başbakanın veya onun görevlendireceği bir bakanın başkanlığın
da, Yargıtaym iş dâvalarına bakan dairesinin başkanı, Danıştay Genel Kurulunca seçilecek dâva 
Daire Başkanlarından biri, en çok üyesi olan işçi ve iş veren konfederasyonlarının seçecekleri 
birer tarafsız aracıdan kurulur. Bu nitelikte bir iş veren konfederasyonu yoksa, iş verenler adına 
tarafsız aracı, Türkiye Ticaret Odalan, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Yönetim Ku
rulunca secidir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, geciktirme süresinin sonuna kadar tavsiyelerini karara bağlar. Ku
rul, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu ile karar verir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulunun kararı taraflarca kabul edilirse, 15 nci maddenin 5 nci fıkrası 
hükmü uygulanır. 

Tarafdar, Yüksek Uzlaştırma Kurulunun kararı üzerinde anlaşmışlarsa, kurul bir tutanak dü-
zenliyerek durumu tesbit eder. Bu tutanakla ilgili olarak 14 ve 16 nci maddeler hükümleri uygu
lanır. 

4. Geciktirme süresinin sona erdiği tarihte taraflar uzlaşamamışlar veya uyuşmazlığı özel ha
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kime havale etmek hususunda anlaşamamışlarsa, greve veya lokavta karar vermekte serbesttirler. 
Yüksek Uzlaştırma Kurulu, bu halde de çalışmalarına devam eder. 

5. Geciktirme süresi içinde, aynı uyuşmazlık için grev ve lokavt yasağı eşit olarak uygulanır. 

Grev oylaması 

MADDE 22. — Kanuni bir grevin belli bir iş yerinde uygulanabilmesi için oylama yapılmasını 
o iş yerinde çalışan işçilerin üçte biri, 23 ncü maddenin 3 ncü bendinde söz konusu ilânın o iş yerin
de yapılmasından başlıyarak altı iş günü içinde, yazılı olarak isterse, o iş yerinde grev oylaması yapı
lır. 

Grev oylamasında söz konusu iş yerinde çalışan işçilerin salt çoğunluğu grevin o iş yerinde 
uygulanmamasına karar verirse, o iş yerinde grev uygulanmaz. 

Grev oylaması, bu konudaki istemin mahallin en yüksek mülki amirliğine yapılmasından başlı
yarak altı iş günü içinde ve iş saatleri dışında mülki âmirin tesbit edeceği gün ve zamanda ve onun 
veya görevlendireceği memurun gözetimi altında olur. Oylamaya itirazlar, oylama gününden başlı
yarak üç iş günü içinde mahallin iş dâvalarına ba^an hâkime yapılır. Bu itirazlar üç iş günü içinde 
kesin olarak karara bağlanır. 

Grev oylamasının sonucu dört nüsha olarak düzenlenecek bir tutanakla gösterilir. Bu tutanağın 
bir nüshası iş verene, bir nüshası greve karar vermiş olan işçi teşekkülüne, bir nüshası bölge çalış
ma müdürlüğüne gönderilir; dördüncü nüshası da mülki amirlikte saklanır. 

Grev ve lokavtın haşlaması 
MADDE 23. — 1. 15 nci madde veya 19 ncu maddenin 3 ncü bendinin 3 ncü fıkrası veyahut 

21 nci madde gereğince uzlaşmaya varılamadığım gösteren tutanağı alan greve karar vermeye yet
kili işçi sendikası veya federasyonu, greve başvurma kararında ise, bu kararını, tutanak tarihinden 
başlıyarak altı iş günü içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

1 nci fıkrada söz konusu bildiri tarihinden başlıyarak altı iş günü geçmedikçe, grev karan yü
rürlüğe giremez. 

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

2. 1 nci bendin 1 nci fıkrasında zikredilen maddeler hükümleri gereğince uzlaşmaya varılama
dığım gösteren tutanağı alan lokavta karar vermeye yetkili iş veren veya iş veren vekili veyahut 
iş veren sendikası veya federasyonu, lokavta başvurma kararında ise bu kararını, tutanak tarihin
den başlıyarak altı iş günü içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

Bildiri tarihinden başlıyarak altı iş günü geçmedikçe, lokavt kararı yürürlüğe giremez. 
Tutanak tarihinden başlıyarak altı iş günü içinde gereken bildiride bulunulmadığı takdirde, lo

kavt yapılamaz. 
3. Grev veya lokavt kararının yukardaki bentler gereğince karşı tarafa bildirilmesi gereken 

süre içinde, bu karar, bölge çalışma müdürlüğüne de yazı ile bildirilir ve grev veya lokavtın 
kapsamına giren iş yerlerinde uygun şekilde yası ile ilân edilir. Grev veya lokavta bir iş kolunda 
karar verilmesi halinde, söz konusu bildiri Çalışma Bakanlığına yapılır. 

Grev veya lokavta katılamıyacak işçiler 

MADDE 25. — Hiçbir suretle istihsal veya satışa matuf olmamak kaydiyle: 
a) Niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zaruret bulunan işlerde faaliyetin devamlılı

ğını ; 
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keme intikal ettirmek hususunda anlaşamamışlarsa, greve veya lokavta karar vermekte şerbettir
ler, Yüksek Uzlaştırma Kurulu, bu halde de çalışmalarına devam edebilir. 

5. Geciktirme süresi içinde, aynı uyuşmazlık için grev ve lokavt yasağı eşit olarak uygulanır. 

Grev oylaması 

MADDE 22. — Bir grevin belli bir iş yerinde uygulanabilmesi için oylama yapılmasını o iş ye
rinde çahşan işçilerin üçte biri, 23 ncü maddenin 3 ncü bendinde söz konusu ilânın o iş yerinde 
yapılmasından başlıyarak altı iş günü içinde, yazılı olarak isterse, o iş yerinden grev oylaması 
yapıllır. 

Grev oylamasında işçilerin salt çoğunluğu grevin uygulanmamasına karar verirse, o iş yerinde 
grev uygulanmaz. 

Grev oylaması, bu konudaki istemin mahallin en büyük mülkiye amirliğine yapılmasından baş
lıyarak altı iş günü içinde ve iş saatleri dışında en büyük mülkiye âmirinin tesbit edeceği gün ve 
zamanda ve onun veya görevlendireceği memurun gözetimi altında olur. Oylamaya itirazlar, oy
lama gününden başlıyarak üç iş günü içinde iş dâvalarına bakan mahallî mahkemeye yapılır. Bu 
itirazlar üç iş günü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Grev oylamasının sonucu dört nüsha olarak düzenlenecek bir tutanakla gösterilir. Bu tutanağın 
bir nüshası iş verene, bir nüshası greve karar vermiş olan işçi teşekkülüne, bir nüshası bölge ça
lışma müdürlüğüne gönderilir; dördüncü nüshası da mahallin en büyük mülkiye amirliğinde 
saklanıt. 

(rrev vr lokavtın başlaması 

MADDE 23. — 1. 15 nci madde veya Î9 ncu maddenin 2 nci bendinin 3 ncü fıkrası veyahut 
21 nci madde gereğince uzlaşmaya vanlamadığını gösteren tutanağı alan greve karar vermeye yet
kili işçi sendikası veya federasyonu, greve başvurma kararında ise, bu kararını, tutanak tarihinden 
başlıyarak altı iş günü içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadır! 

1 nci fıkrada söz konusu bildiri tarihinden başlıyarak altı iş günü geçmedikçe, grev kararı yü
rürlüğe giremez. 

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

2. 1 nci bendin 1 nci fıkrasında zikredilen maddeler hükümleri gereğince uzlaşmaya vanlama
dığını gösteren tutanağı alan lokavta karar vermeye yetkili iş veren veya iş veren vekili veyahut 
iş veren sendikası veya federasyonu, lokavta başvurma karannda ise bu kararını, tutanak tarihin
den başlıyarak altı iş günü içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadır. 

Bildiri tarihinden başlıyarak altı iş günü geçmedikçe, lokavt kararı yürürlüğe giremez. 
Tutanak tarihinden başlıyarak altı iş günü içinde gereken bildiride bulunulmadığı takdirde, lo

kavt yapılamaz. 
3. Grev veya lokavt kararının yukardaki bentler gereğince karşı tarafa bildirilmesi gereken 

süre içinde, bu karar, bölge çalışma müdürlüğüne de yazı ile bildirilir ve grev veya lokavtın 
kapsamına giren iş yerlerinde uygun şekilde yazı ile ilân edilir. Grev veya lokavta bir iş kolunda 
karar verilmesi halinde, söz konusu bildiri Çalışma Bakanlığına yapılır. 

Grev veya lokavta kaUlmmyaeak işçiler 

MADDE 25. — Hiçbir suretle istihsal veya satışa matuf olmamak kaydiyle : 
a) Niteliği bakımından sürekli olmasında tel nik zaruret bulunan işlerde faaliyetin devamlılı

ğını; 
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b) îş yerinin güvenliğinin, makina ve demirbaşlarının, gereçlerinin, hammadde, yarımamul 
ve mamul maddelerinin bozulmamasını 

Sağlıyacak sayıda işçi, grev veya lokavta katılamaz. 
e) (a) ve (b) belitlerine göre grev veya lokavtın dışında kalacak isçilerin niteliği ve sayısı

nı, toplu iş sözleşmesinde gösterilmemişle, iş veren veya iş veren vekili, toplu görüşmenin açılısın
dan başlayarak altı iş günü içinde iş yerinde yası ile ilân eder ve bu ilânın birer örneğini toplu gö
rüşmede taraf olan işçi teşekküllerine gönderir. 

Bu ilânın aleyhinde altı iş günü içinde il ha Kem kuruluna toplu görüşmede taraf olan işçi te
şekküllerinden biri yazı ile itirazda bulunmazsa, ilân hükümleri kesinleşir. îtiraz halinde, il hakem 
kurulu altı iş günü içinde karar verir. Bu karar kesindir. 

d) Grev veya lokavtın bir iş yerinde uygulanması halinde, hangi işçilerin yukardaki bentler 
hükümlerine göre, iş yerinde çalışmaya devam edecekleri, Bölge Çalışma Müdürlüğünce, 23 ncü mad
denin 1 nci bendinin 2 nci fıîa*ası veya aynı maddenin 2 nci bendinin 2 nci fıkrasında söz konusu 
süre içinde tesbit edilerek ilgili iş verene ve işçilere yazı ile bildirilir. O iş yerinde çalışıp da toplu 
görüşmede veya toplu iş sösleşmesinde taraf olan işçi teşekkülünün veya o teşekkül mensubu olan 
alt kademedeki bir diğer işçi teşekkülünün başkan ve yönetim kurulu üyeleri, bu hükme tabi tutula
mazlar. Kesin zorunluk halinde, iş veren, Bölge Çalışma Müdürlüğünün yazılı izni ile, yukardaki 
bentlerde sözü edilen ijlerin yerine getirilebilmesi için yeni işçi alabilir. 

Grev veya lokavt hakkının teminatı 

MADDE 26. — Hizmet akitlerine, grev veya 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 başvurulacağına 
dair hükümler konabilir. Bu hükümlerde, aynı mahaldeki iş yeri veya iş yerleri için özel tahkimin 
il hakem kurulu tarafından; bir iş kolu içinse, Yüksek Hakem Kurulu tarafından yapılacağı belir
tilebilir. 

Grev veya lokavtın hizmet akitlerine etkisi 

MADDE 27. — 1. Kanuni bir grev kararının alınmasına katılma, böyle bir kararın alınmasına 
teşvik etme, böyle bir greve katılma Ve böyle bir greve katılmaya teşvik etme fiilleri ve kanuni bir 
lokavta uğramış olma hali, hizmet aktini ortadan kaldırmaz. 

1 nci fıkrada yazılı fiilleri yapanlar ile 24 ncü maddenin 1 nci fıkrası gereğince iş yerinde çalış
mayı arzu edip iş veren tarafından çalıştırılmıyan işçilerin hizmet akitlerinden doğan hak ve borç
ları, grevin sona ermesine kadar askıda kalır. 

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

2. îş veren, kanuni bir grevin veya lokavtın süresi içinde, yukardald bent gereğince hizmet 
akitlerinden doğan hak ve borçları askıda kalmış olan işçilerin yerine, hiçbir suretle, daimî veya 
geçici olarak başka işçi alamaz. 

3. Kanuni bir grev veya lokavt dolayısiyle hizmet aktinden doğan hak ve borçları askıda kalan 
işçiler, başka bir iş tutamazlar. Aksi halde, işçinin hizmet akti, iş verence, feshin ihbarına lüzum ol
maksızın ve her hangi bir tazminat ödenmeksizin feshedilebilir. 

Kanuni grev veya lokavtın konut haklarına etkisi 

MADDE 28. — îş veren, hiçbir halde, kanuni bir grev veya lokavt süresince, greve katılan veya 
lokavta uğrayan işçilerin oturdukları ve iş veren tarafından sağlanmış konutlardan çıkın alarmı 
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b) İş yerinin güvenliğinin, makina ve demirbaşlarının, gereçlerinin, hammadde, yarı mamul 
ve mamul maddelerinin bozulmamasını; 

Sağhyacak sayıda işçi, greve katılamaz veya lokavt dolayısiyle işten uzaklaştınlamaz. 
c) (a) ve (b) bentlerine göre grev veya lokavtın dışında kalacak işçilerin niteliği ve sayısı 

toplu iş sözleşmesinde gösterilmemlşse, iş veren veya iş veren vekili, toplu görüşmenin açılışın
dan başlıyarak altı iş günü içinde iş yerinde yazı ile ilân eder ve bu ilânın birer örneğini toplu gö
rüşmede taraf olan işçi teşekküllerine gönderir. 

Bu ilânın aleyhinde altı iş günü içinde il hakem kuruluna toplu görüşmede taraf olan işçi teşek
küllerinden biri yazı ile itirazda bulunmazsa, ilân hükümleri kesinleşir. İtiraz halinde, il hakem 
kurulu altı iş günü içinde karar verir. Bu karar kesindir. 

d) Grev veya lokavtın bir iş yerinde uygulanması halinde, hangi işçilerin yukardaki bentler 
hükümlerine göre, iş yerinde çalışmaya devam edecskleri, Bölge Çalışma Müdürlüğünce, 23 ncü mad
denin 1 ve 2 nci bentlerinin 2 nci fıkralarında söz konusu süresi içinde tesbit edilerek ilgili iş vere
ne ve işçilere yazı ile bildirilir. G iş yerinde çalışıp da toplu görüşmede veya toplu iş sözleşmesinde 
taraf olan işçi teşekkülünün veya o teşekkül mensubu olan alt kademedeki bir diğer işçi teşekkülü
nün başkan ve yönetim kurulu üyeleri, bu hükme tabi tutulmazlar. Kesin zorunluk halinde, iş ve
ren, Bölge Çalışma Müdürlüğünün yazılı izni ile, yukardaki bentlerde sözü edilen işlerin yerine ge
tirilebilmesi için yeni işçi alabilir. 

Grev veya lokavt hakkının teminatı 

MADDE 26. — Hizmet akitlerine, grev veya lo7:avt hakkından vazgeçilmesine veya bu hakların 
kısılmasına dair hükümler konamaz. Bu tarzda konulmuş olan hükümler bâtıldır. 

Toplu iş sözleşmelerine, sözleşme süresince uyuşmazlık hakkında özel hakeme başvurulacağına 
dair hükümler konabilir. Bu hükümlerde, aynı mahaldeki iş yeri veya iş yerleri için özel hakeme 
başvurulacağı il hakem kurulu tarafından; bir iş kolu içinse, Yüksek Hakem Kurulu tarafın
dan belirtilebilir. 

Grev veya lokavtın hizmet akitlerine etkisi 

MADDE 27. — 1. Kanuni bir grev kararının alınmasına katılma, böyle bir kararın alın
masına teşvik etme, böyle bir greve katılma ve böyle bir greve katılmaya teşvik etme fiilleri ve 
kanuni bir lokavta uğramış olma hali, hizmet aklini ortadan kaldırmaz. 

1 nci fıkrada yazılı fiilleri yapanlar ile 24 ncü maddenin 1 nci fıkrası gereğince iş yerinde çalış
mayı arzu edip iş veren tarafından çalıştırılmıyan işçilerin hizmet akitlerinden doğan hak ve borç
ları grevin sona ermesine kadar askıda 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 lokavtın süresi içinde, yukardaki bent gereğince hizmet 
akitlerinden doğan hak ve borçlan askıda kalmış olan işçilerin yerine, hiçbir suretle, daimî veya 
geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. 

3. Kanuni bir grev veya lokanvt dolayısiyle hizmet akdinden doğan hak ve borçları askıda 
kalan işçiler, başka bir iş tutamazlar. Aksi halde, işçinin hizmet akdi, iş verene, feshin ihbanna 
lüzum olmaksızın ve her hangi bir tazminat ödenneksizin feshedilebilir. 

Kanuni grev veya lokavtın konut haklarına etkisi 

MADDE 28» — İş veren, hiçbir halde, kanuni bir grev veya lokavt süresince, greve katılan ve
ya lokavta uğrıyan işçilerin oturduklan ve iş veren tarafından sağlanmış konutlardan çıkmalannı 
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istiyemez. Bu fıkrada yer alan yasak, grev veya lokavtın iş yerinde ilânından başlıyarak doksan gün 
sonra uygulanmaz. 

1 nci fıkrada yazılı süre içinde, bu konutlarda oturan işçiler, bu konutlarla ilgili onarım, su, gaz, 
aydınlatma ve ısıtma masrafları ile rayiç kirayı iş veren ödemek zorundadırlar. 

İs veren, 1 nci fıkrada BOZ konusu konutların su, ga*;, aydınlatma ve ısıtma hizmetlerini, kanuni 
gröv veya lokavt süresince kısıntıya uğratamaz. Ancak, bu hizmetlerin kanuni grev veya lokavt 
yüzünden kısıntıya uğramış olanlarının devamı, işçiler tarafından istenemez. 

Kınımı dışı <ırce re lokavtın etkileri 

MADDE 29. — 1. Kanun dışı grev yapılması halinde, iş veren, böyle bir grevin yapılması ka
rarma katılan, böyle bir grevin yapılmasını teşvik eden, böyle bir greve katılan veyahut devam 
eden veya böyle bir greve katılmaya veyahut devama teşvik eden işçilerin hizmet akillerini, feshin 
ihbarına lüzum olmaksızın ve her hangi bir tazminat ödemeye mecbur bulunmaksızın feshedebilir. 

Kanun dışı bir grev yapılması halinde, bu grev veya bu grevin yönetim ve yürütümü yüzünden 
iş verenin uğradığı sararlar, greve karar veren ijçi teşekkülü veya kanun dışı grev her hangi bir 
işçi teşekkülünce kararlaştırılmaksızm yapılmışsa, bu greve katılan işçiler tarafından karşılanır. 

2. Kanun dışı lokavt yapılması halinde, işçiler, böyle bir lokavtı yapan iş verenle olan hizmet 
âkitlerini, feshin ihbarına lüzum olmaksızın ve her hangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilirler. 

Kanun dışı lokavt yapılması halinde, iş veren, lokavt süresince, işçilerin hizmet akdinden doğan 
bütün haklarını ve uğradıkları zararları bir iş karşılığı olmaksızın ödemeye mecburdur. 

(İrer bekçileri 

MADDE 31. — Kanuni bir grev kararma uyulmasını sağlamak için, cebir ve şiddet kullanmak-
sızın ve tehditte bulunmaksızın propaganda yapmak ve kendi üyelerinin grev kararına uyup uyma
dıklarını denetlemek amaciyle, iş yerinde grevi ilân etmiş olan işçi teşekkülü, iş yerinin giriş ve 
çıkış yerlerine, kendi mensupları arasından en çok ikişer grev bekçisi koymak yetkisine sahiptir. Ça
lışma serbestliği her halde saklıdır. 

Lokavt denetçileri 

MADDE 32. — Kanuni bir lokavt kararma uyulmasını sağlamak için, cebir ve şiddet kullan-
maksızm ve tehditte bulunmaksızın propaganda yapmak ve kendi üyelerinin lokavt kararma uyup 
uymadıklarını denetlemek amaciyle, lokavtı iş yerinde ilân etmiş olan iş veren teşekkülü, lokavtın 
kapsamına giren iş yerlerine denetçiler göndermek yetkisine sahiptir. Çalışma .serbestliği her halde 
saklıdır. 

(İrer re lokavt halindi mülki âmirin iletkileri 

MADDE 33. — Grev veya lokavt halinde, mahallin en yüksek mülki âmiri, grev veya lokavt 
yapılan iş yerlerinde gerekli emniyet, inzibat, koruma ve sağlık tedbirlerini ve ha'lkm gündelik ya
şaması için zaruri olan ihtiyaçlarının sağlanması amaciyle gereken tedbirleri, bu kanun hükümleri 
saklı kalmak kaydiyle ve kanuni yetkilerine dayanarak alır. 

(irer re I oka r I in sona ermesi 

MADDE 34. — Kanuni bir grev veya lokavtın sona ermesine dair grev veya lokavta karar ver
miş olanlar tarafından alman kararlar, yazı ile l.vrşı tarafa ve bölge çalışma müdürlüğüne bildirilir 
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istiyemez. Bu fıkrada yer alan yasak, grev veya lokavtın iş yerinde ilânından bağlıyarak fiilen 
aralıklıklı da olsa doksan gün devam etmesinden sonra uygulanmaz. 

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

iş veren, 1 nci fıkrada söz konusu konutların su, gaz, aydınlatma ve ısıtma hizmetlerini, kanuni 
grev veya lokavt süresince kısıntıya uğratamaz. Ancak, bu hizmetlerin kanuni grev veya lokavt 
yüzünden kısıntıya uğramış olanlarının devamı, işçiler tarafından istenemez. 

Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları 

MADDE 29. — 1. Kanun dışı grev yapılması halinde, iş veren, böyle bir grevin yapılması ka
rarına katılan, böyle bir grevin yapılmasını teşvik eden, böyle bir greve katılan veyahut devam 
eden veya böyle bir greve katılmaya veyahut devama teşvik eden işçilerin hizmet akitlerini, fes
hin ihbarına lüzum olmaksızın ve her hangi bir tazminat ödemeye mecbur bulunmaksızın feshede
bilir. 

Kanun dışı bir grev yapılması halinde, bu grev veya bu grevin yönetim ve yürütümü yüzün
den iş verenin uğradığı zararlar, greve karar veren işçi teşekkülü veya kanun dışı grev her hangi 
bir işçi teşekkülünce kararlaştırılmaksızın yapılmışsa, bu greve katılan işçiler tarafından karşı
lanır. 

2. Kanun dışı lokavt yapılması halinde, işçiler, böyle bir lokavtı yapan iş verenle olan hizmet 
akitlerini, feshin ihbarına lüzum olmaksızın ve her hangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir
ler. 

Kanun dışı lokavt yapılması halinde, iş veren, lokavt süresince, işçilerin hizmet akdinden do
ğan bütün haklarını ve uğradıkları zararları bir iş karşılığı olmaksızın ödemeye mecburdur. 

Grev gözcüleri 

MADDE 31. — Kanuni bir grev kararına uyulmasını sağlamak için, cebir ve şiddet kullan-
maksızm ve tehditte bulunmaksızın propaganda yapmak ve kendi üyelerinin grev kararma uyup 
uymadıklarını denetlemek amaciyle, iş yerinde grevi ilân etmiş olan işçi teşekkülü, iş yerinin giriş 
ve çıkış yerlerine, kendi mensupları arasından en çok ikişer grev gözcüsü koymaya yetkilidir. 
Çalışma serbestliği her halde saklıdır. 

Lokavt gözcüleri 

MADDE 32. — Kanuni bir lokavt kararma uyulmasını sağlamak için cebir ve şiddet kullan-
maksızın ve tehditte bulunmaksızın propaganda yapmak ve kendi üyelerinin lokavt kararına 
uyup uymadıklarını denetlemek amaciyle, lokavtı iş yerinde ilân etmiş olan iş veren teşekkülü, lo
kavtın kapsamına giren iş yerlerine gözcüler göndermeye yetkilidir. Çalışma serbestliği her halde 
saklıdır. 

Grev ve lokavt halind" mülkiye amirinin yetkileri 

MADDE 33. — Grev veya lokavt halinde, mahallin tn büyük mülkiye âmiri, grev veya lokavt 
yapılan iş yerlerinde gerekli emniyet, inzibat, koruma ve sağlık tedbirlerini ve halkın gündelik ya
şaması için zaruri olan ihtiyaçlarının sağlanması amaciyle gereken tedbirleri, bu kanun hükümleri 
saklı kalmak kaydiyle ve kanuni yetkilerine dayanarak alır. 

Grev ve lokavtın sona ermesi 

MADDE 34. — Kanuni bir grev veya lokavtın sona ermesine dair grev veya lokavta karar ver. 
miş olanlar tarafından alınan kararlar, yazı ile kv;şı tarafa ve bölge çalışma müdürlüğüne bildi-
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ve aynı gün, mahallinde çıkan en az bir gazetede, gazete yoksa uygun şekilde ilân edilir. Grev veya 
lokavtın bir iş kolunda yapılmış olması takdirinde, bu bildiri Çalışma Bakanlığına yapılır; bu hal
de, ilân işlemi, grev veya lokavtın uygulandığı mahallerde çıkan en az birer gazetede, gazete yok
sa uygun şekilde yerine getirildikten başka, Ankara, İstanbul ve İzmir'de çıkan en az ikişer gaze
te ve radyo ile yapılır. 

Kanuni bir grev veya lokavt, tebliğ ve ilân ile birlikte sona erer. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Tahkim 

ti hakem kurulunun kuruluşu ve görevleri 

MADDE 35. — A) İl hakem kurulu, o ildeki iş mahkemesi başkanının, iş mahkemesi kurulma
mış olan yerlerde de iş dâvalarına bakmak üzere görevlendirilmiş bulunan hâkimin başkanlığında: 

1. Bölge Çalışma Müdürü veya görevlendireceği yardımcısı veya bir iş müfettişi; 
2. İl Hukuk İşleri Müdürü veya özürlü ise yerine bakan kimse; 
3. İşçiler adına seçilecek iki hakem ile, 
4. İş verenler adına seçilecek iki hakemden kurulur. 
B) İl Hakem Kurulu, uzlaşmaya varılamadığını belirten tutanakla birlikte taraflardan birinin 

yazılı olarak başvurması üzerine, başvurma tarihinden sonra altı iş günü içinde kurul başkanının çağ
rısı ile toplanarak kararını verir. 

Kurul, toplu görüşmeye konu olan meseleler hakkında gerekli gördüğü kimselerin tanık ve bilir
kişi olarak bilgi ve görüşlerini sözlü veya yazılı olarak bildirmelerini istiyebilir. Bu şekilde çağrı
lan herkes il hakem kurulu önüne gelerek sorulanları cevaplandırmaya mecburdur. Bunlar hak
kında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıklara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygula
nır. 

Kurul, üyelerinin tamamının katılmasiyle toplanır. Ancak, üyelerden birinin gelmemesi toplan
maya engel olmaz. 

İl hakem kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Lehte ve aleyhte oylar 
eşitse, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. Bu karar, taraflara ve iş yerinin bağlı olduğu 
bir bakanlık varsa, ayrıca bu bakanlığa yazı ile bildirildiği günden başlıyarak oniki iş günü içinde 
kurul başkanlığına itiraz dilekçesi verilmezse kesinleşir. 

Yüksek Hakem Kurulunun kuruluşu ve görevleri 

MADDE 36. — 1. Bu kanunda başkaca bir hüküm yoksa, il hakem kurulu kararları aleyhine bu 
kurulun başkanlığına verilen itiraz dilekçeleri, 35 nci maddede yazılı itiraz süresinin bitiminden 
sonrald üç iş günü içinde Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

Uyuşmazlık bir iş kolunda çıkmış olup birden fazla ilde bulunan iş yerlerini ilgilendiriyorsa, 
Yüksek Hakem Kurulu doğrudan doğruya yetkilidir. 

2. Yüksek Hakem Kurulu, itiraz veya müracaat dilekçesinin alındığı günden başlıyarak altı 
iş günü içinde Ankara'da toplanır. Toplantının gün, saat ve yeri Çalışma Bakanlığınca tesbit edilir. 

3. Yüksek Hakem Kurulu, Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir dai
re başkanının başkanlığında: 

a) Yargıtay'ın iş dâvalarına bakan Dairesinin Başkanı; 
b) Üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler öğretim üyelerinin bir seçici kurul halin-
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rilir ve aynı gün, mahallinde çıkan en az bir gazetede, gazete yoksa mûtat vasıtalarla ilân edilir. 
Grev veya lokavt bir iş koiunda yapılmışsa, bu bildiri Çalışma Bakanlığına yapılır; bu halde, ilân 
işlemi, grev veya lokavtın uygulandığı mahallerde çıkan en az birer gazetede, gazete yoksa mû
tat vasıtalarla yerine getirildikten başka, Ankara ve İstanbul'da çıkan en az ikişer gazete ve 
Ankara ve istanbul radyoları ile de yapılır. 

Kanuni bir grev veya lokavt, tebliğ ve ilân ile birlikte sona erer. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Hakeme başvurma 

ti hakem kurulunun kuruluşu ve görevleri 

MADDE 35. — 1. il hakem kurulu, o ildeki iş mahkemesi başkanının, iş mahkemesi kurulma
mış olan yerlerde de iş dâvalarına bakmak üzere görevlendirilmiş bulunan hâkimin başkanlığında: 

a) Bölge Çalışma Müdürü veya görevlendireceği yardımcı veya bir iş müfettişi; 
b) il Hukuk işleri Müdürü veya özürlü ise yerine bakan kimse; 
c) işçiler adına seçilecek iki hakem ile; 
d) iş verenler adına, seçilecek iki hakemden kurulur. 
2. il Hakem Kurulu, uzlaşmaya varılamadığını belirten tutanakla birlikte taraflardan birinin 

yazılı olarak başvurması üzerine, başvurma tanlıinden sonra altı iş günü içinde kurul başkanının 
çağrısı ile toplanarak kararını verir. 

Kurul, toplu görüşmeye konu olan meseleler hakkında gerekli gördüğü kimselerin tanık ve bi
lirkişi olarak bilgi ve görüşlerini sözlü veya yazılı olarak bildirmelerini istiyebilir. Bu şekilde çağ
rılan herkes il hakem kurulu önüne gelerek sorulanları cevaplandırmaya mecburdur. Bunlar hak
kında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıklara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygula
nır. 

Kurul, üyelerinin tamamının katılmasiyle toplanır. Ancak, üyelerden birinin gelmemesi toplan
maya engel olmaz. 

il hakem kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oylar eşitse, başkanın 
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. Bu karar, taraflara ve iş yerinin bağlı olduğu bir bakanlık 
varsa, ayrıca bu bakanlığa yazı ile bildirildiği günden başlıyarak oniki iş günü içinde kurul 
başkanlığına itiraz dilekçesi verilmezse kesinleşir. 

Yüksek Hakem Kumlunun kuruluşu ve görevleri 

MADDE 38. — 1. Yüksek Hakem Kurulu : 
a) Yargıtay'ın iş dâvalarına bakan dairesi Başkanının başkanlığında; 
b) Danıştay Genel Kurulunun seçeceği bir dâ ra Dairesi Başkanı; 
c) Üniversitelerin Hukuk, iktisat ve Siyasal Bilimler öğretim üyelerinin bir seçici kurul ha

linde Ankara'da Ankara Üniversitesi Bektörlüğünün çağnsı üzerine toplanarak kendi aralarında 
seçecekleri bir iktisat veya iş hukuku öğretim üyesi; 

d) Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk Müşaviri; 
e) Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü; 
f) işçiler adına seçilen iki hakem ile; 
g) iş verenler adına seçilen iki hakemden kurulur. 
Seçimle gelen üyeler iki yıl için seçilirler. Yeniden seçilmek caizdir. 
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de Ankara'da Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine toplanarak kendi aralarından se
çecekleri bir iktisat veya iş hukuku öğretim üyesi; 

c) Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk Müşaviri; 
d) Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü; 
e) İşçiler adına seçilen iki hakem ile, 
f) İş verenler adma seçilen iki hakemden kurulur. 
Seçimle gelen Başkan ve üyeler iki yıl için seçilirler. Yeniden seçilmek caizdir. 
İşçi ve iş verenler adma seçilen hakemlerle yukarda söz konusu üniversite öğretim üyesinin, her 

hangi bir siyasi partinin üyesi olmaması şarttır. 
Başkanlık ile seçimle gelen her bir üyelik için aynı şekilde ikişer yedek seçilir. 
Bu maddede sös konusu soçiei kurullar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar. Seçile

bilmek için, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu şarttır. 
4) Yüksek Hakem Kurulu meseleyi, evrak üzerinde inceler. Yeteri kadar aydınlatılmamış 

bulduğu yönleri, ilgililerden sorarak tamamlar. Ayrıca, görüşlerini öğrenmek istediği kimseleri ça
ğırıp dinler veya bunların görüşlerini yazı ile bildirmelerini ister. Bu kimseler hakkında Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıklara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygulanır. 

Yüksek Hakem Kurulu üyelerinin tamamının katılmasiyle toplanır. Ancak, Başkan hariç, üye
lerden ikisinin katılmaması toplanmaya engel olmaz. Özürlü veya izinli olan asıl Başkan veya üye
nin yerini yedek Başkan veya yedek üyelerden biri alır. işçiler adına seçilen bir asıl hakemin yeri
ni, ancak yine işçiler adma seçilen bir yedek hakem alabilir; iş verenler adma seçilen bir asıl ha
kemin yerini de, ancak yine iş verenler adına seçilen bir yedek hakem alabilir. Yüksek Hakem 
Kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Lehte ve aleyhte oylar eşitse, Başka
nın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. 

Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir. 

! I [al; cm kararlanın n. hukuki ıntcluji 
MADDE 37. — Kesinleşmiş il hakem kurulu kararları ile Yüksek Hakem Kurulu kararları, 

belirsiz süreli toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 
Özel tahkime gidilmiş olduğu hallerde de, hakem kararları, belirsiz süreli toplu iş sözleşmesi 

hükmündendir. Ancak, işçiye veya işçi teşekkülüne 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 tahkime başvurulmuşsa, 
bu takdirde, hakem kararının hukuki niteliği hakkındaki genel hükümler uygulanır. 

Hakem kurultayına I;atılacak hakemlerin nitelikleri 

MADDE 38. — Hakem kurullarının asıl ve yedek Başkan ve üyelerinin nitelikleri şunlardır. 
a) Türk vatandaşı olmak; 
b) Okur - yazar olmak; 
c) Medeni ve siyasi hakları tam olarak kullanma ehliyetinden yoksun olmamak; 
d) Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı veya taksirli suçlar haricolmak üzere beş 

yıldan fazla hapis cezası ile veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile, affa uğramış olsalar dahi, 
kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 

Hakem kurullarına işçiler veya iş verenler adına seçilerek katılacak hakemlerin işçi veya iş ve-
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Yukarda söz konusu Üniversite öğretim üyesinin, her hangi bir siyasi partinin üyesi olmaması 
şarttır. 

Seçimle gelen her bir üyelik için aynı şekilde ikişer yedek seçilir. Kurul Başkanlığı için bi
rinci ve ikinci yedek, Yargıtay Hukuk Daireleri Genel Kurulunca Hukuk Daireleri Başkanları 
arasından seçilir. 

Bu madde söz konusu seçici kurullar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar. Seçilebil
mek için, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu şarttır. 

2. Bu kanunda başkaca bir hüküm yoksa, il hakem kurulu kararları aleyhine bu kurulun 
başkanlığına verilen itiraz dilekçeleri, 35 nci maddede yazılı itiraz süresinin bitiminden sonraki 
üç iş günü içinde Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

Uyuşmazlık bir iş kolunda çıkmış olup birden fazla ilde bulunan iş yerlerini ilgilendiriyorsa, 
Yüksek Hakem Kurulu doğ-rudan doğruya görevlidir. 

3. Yüksek Hakem Kurulu, itiraz veya müracaat dilekçesinin alındığı günden başlıyarak altı 
iş günü içinde Ankara'da toplanır. Toplantının gün, saat ve yeri Çalışma Bakanlığınca tesbit 
edilir. 

Yüksek Hakem Kurulu, meseleyi, evrak üzerinde inceler. Yeteri kadar aydınlatılmamış bul
duğu yönleri, ilgililerden sorarak tamamlar. Ayrıca, görüşlerini öğrenmek istediği kimseleri çağı
rıp dinler veya bunların görüşlerini yazı ile bildirmelerini ister. Bu kimseler hakkında Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıklara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygulanır. 

4. Yüksek Hakem Kurulu, üyelerinin tamamının katılmasiyle toplanır. Ancak, Başkan hariç, 
üyelerden ikisinin katılmaması toplantıya engel olmaz, özürlü veya izinli olan asıl Başkan veya 
üyenin yerini yedek Başkan veya yedek üyelerden biri alır. İşçiler adına seçilen bir asıl hakemin ye
rini, ancak yine işçiler adına seçilen bir yedek hakem alabilir; iş verenler adına seçilen bir asıl ha
kemin yerini de, ancak yine iş verenler adına seçilen bir yedek hakem alabilir. Yüksek Hakem 
Kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Lehte ve aleyhte oylar eşitse, Baş
kanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. 

Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir. 

Hakem hararlarının hukukî niteliği 

MADDE 37. — Kesinleşmiş il hakem kurulu kararları ile Yüksek Hakem Kurulu kararları, 
belirsiz süreli toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 

özel hakeme başvurulduğu hallerde de; hakem kararları, belirsiz süreli toplu iş sözleşmesi 
hükmündendir. Ancak, işçiye veya işçi teşekkülüne yahut iş verene veya iş veren teşekkülüne 
mevzuat veya toplu iş sözleşmesi ile sağlanmış olan hakların ihlâl edildiği iddiası ile özel hake
me başvurulmuşsa, hakem kararının hukukî niteliği hakkındaki genel hükümler uygulanır. 

Hakem kurullarına İsıtılacak hakimlerin (/enci nitelikleri 

MADDE 38. — 35 ve 36 nci haddelerdeki hakem kurullarının asıl ve yedek Başkan ve üyele
rinin genel nitelikleri şunlardır. 

a) Türk vatandaşı olmak; 
b) Okur - yazar olmak; 
c) Medeni ve siyasi hakları tam olarak kullanma ehliyetinden yoksun olmamak; 
d) Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı veya taksirli suçlar haricolmak üzere beş 

yıldan fazla hapis cezası ile veya zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahte
cilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile, affa uğramış olsa
lar dahi, kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 
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ren niteliğinde olmaları gerekli değildir. Ancak, işliler adına seçilerek kurula katılan hakem, Sendi
kalar Kanununa göre iş veren; iş verenler adına seçilerek kurula katılan hakem de, aynı kanuna 
göre işçi niteliğinde olamaz. 

Hakem kurullarına işçiler adına hakem seçilmesi 

MADDE 39. — 1. ti hakem kuruluna işçiler adına hakemler, uyuşmazlıkta taraf olan işçi teşek
külünce seçilir. 

2. Yüksek Hakem Kuruluna işçiler adına hakemler, en çok işçi mensubu olan işçi konfederas-
yonunca seçilir. 

özel tahkim 

MADDE 43. — Taraflar, anlaşarak, uyuşmazlığın her safhasında özel tahkime başvurabilirler. 
Toplu iş sözleşmesinde, taraflardan birinin başvurması üzerine özel tahkime gidileceğine dair hü
kümler saklıdır. 

Uyuşmazlık, uzlaştırma yahut grev veya lokavt veyahut kanuni tahkim safhasında iken, taraf
lar, özel tahkime başvurmak istediklerini, uyuşmadığın bulunduğu safhaya göre yetkili oldukları 
hallerde Bölge Çalışma Müdürlüğüne veya Çalışma Bakanlığına veyahut îl Hakem Kurulu veya 
Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığına yazı ile^ bildirirlerse, uzlaştırma veya kanuni tahkime ilişkin 
hükümler uygulanmaz. 

Tahkim tüzüğü 

MADDE 44. — îl Hakem Kurulları ile Yüksek Hakem Kuruluna gelen işlerin - bu kanunda gös
terilmemiş ise - kaç gün içinde sonuçlandırılacağı; bu kurulların ve Yüksek Uzlaştırma Kurulu
nun yazı işleri ile diğer işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı; bu kurulların başkan 
ve üyeleri ile bunların raportörlerinin huzur hakları ile naip, bilirkişi ve tanıklara verilecek ücret
ler, bu kanunun yayımlandığı tarihten başlıyarak üç ay içinde yürürlüğe konacak bir tüzükle gös
terilir. Yukarda sözü edilen kimselere, gerektiğinde, Harcırah Kanunu esaslarına göre yolluk ve 
gündelik verilir. Yüksek Hakem Kuruluna katılacak olan üniversite öğretim üyesini seçmekle gö
revli kurul üyelerinin yolluk ve gündelikleri, Çalışma Bakanlığınca verilir. 

Hükümetin arabuluculuğu 
MADDE 48. — Bir uyuşmazlığın her hangi bir safhasında, Başbakan veya görevlendireceği Dev

let Bakanı ve Başbakan Yardımcılarından biri yahut Çalışma Bakanı, taraflara bir arada veya ayrı 
ayrı tavsiyelerde bulunmak suretiyle arabuluculuk faaliyetine girişebilir; 

Resim ve hare muafiyeti 

MADDE 49. — Toplu iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesi hükmündeki uzlaştırma kurulu ve il ha
kem kurulu ve Yüksek Hakem Kurulu kararları ve bunlarla ilgili bütün işlemler, her türlü resim 
ve harçtan muaftır. Noter harçları, bu hükmün dramdadır. 

19 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince mahkemece alman grev veya lokavtın durdurulması
na dair karar ile bu kararın tebliği, her türlü resim, hare ve tebligat ücretinden muaftır. 
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Hakem kurullarına işçiler veya iş verenler adına seçilerek katılacak hakemlerin işçi veya iş ve
ren niteliğinde olmaları gerekli değildir. Ancak, işçiler adına seçilerek kurula katılan hakem, 
Sendikalar Kanununa göre iş veren; iş verenler adına seçilerek kurula katılan hakem de, aynı ka
nuna göre işçi niteliğinde olamaz. 

Siyasi partilerin yönetim kurullarında görevli olanlar, işçiler ve iş verenler adına hakem seçi
lemezler. 

Hakem kurullarına işçiler adına hakem seçilmesi 

MADDE 39. — 1. işçiler adına il hakem kuruluna seçilecek hakemler, uyuşmazlıkta taraf 
olan işçi teşekkülünce seçilir. 

2. îşçiler adına Yüksek Hakem Kuruluna seçilecek hakemler, kendisino mensup işçi sayısı 
en çok olan konfederasyonca seçilir. 

Özel hakeme başvurma 

MADDE 43. — Taraflar, anlaşarak, uyuşmazlığın her safhasında özel hakeme başvurabilirler. 
Toplu iş sözleşmesinde, taraflardan birinin başvurması üaerine özel hakeme başvurulacağına dair 
hükümler saklıdır. 

Uyuşmazlık, uzlaştırma yahut grev veya lokavt veyahut kanuni hakeme başvurulduğu safha
sında iken, taraflar, özel hakeme başvurmak istediklerini, uyuşmazlığın bulunduğu safhaya göre 
yetkili oldukları hallerde Bölge Çalışma Müdürlüğüne veya Çalışma Bakanlığına veyahut îl Ha
kem Kurulu veya Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirirlerse, uzlaştırma veya ka
nuni hakeme başvurmaya ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Uzlaştırma ve hakeme başvurma tüzüğü 

MADDE 44. — ti hakem kurulları ile Yüksek Hakem Kuruluna gelen işlerin - bu kanunda gös
terilmemiş ise- kaç gün içinde sonuçlandırılacağı; bu kurulların ve uzlaştırma kurulları ile Yüksek 
Uzlaştırma Kurulunun yazı işleri ile diğer işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı; bu 
kurulların başkan ve üyeleri ile bunların raportörlerinin huzur haklan ile naip, bilirkişi ve ta
nıklara verilecek ücretler, bu kanunun yayımlandığı tarihten başlıyarak üç ay içinde yürürlüğe 
konacak bir tüzükle gösterilir. Yukarda sözü edilen kimselere, gerektiğinde, Harcırah Kanunu 
esaslarına göre yolluk ve gündelik verilir. Yüksek Hakem Kuruluna katılacak olan öğretim üye
sinin ve bir üyeyi seçmekle görevli kurul üyelerinin yolluk ve gündelikleri Çalışma Bakanlığınca 
verilir. 

İTükiimetin arabuluculuğu 

MADDE 48. — Bir uyuşmazlığın her hangi bir safhasında, Başbakan veya görevlendireceği bir 
Bakan taraflara bir arada veya ayrı ayrı tavsiyelerde bulunmak suretiyle arabuluculuk faaliyeti
ne girişebilir. 

Resim ve hare muafiyeti 

MADDE 49. — Yüksek ve il hakem kurullarının kararları ile Yüksek Uzlaştırma Kurulunun 
toplu iş sözleşmesi hükmündeki kararları her türlü resim ve iharetan muaftır. 

19 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince mahkemece alman grev veya lokavtın durdurulmasına 
dair karar ile bu kararın tebliği, her türlü resim, hare ve tebligat ücretinden muaftır. 
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Genel hükümler 

MADDE 50. — Bu kanunda açıklık olmayan hallerde, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu ile hiz
met akdini düzenliyen diğer kanunların hükümleri uygulanır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Toplu iş sözleşmesinin ilgili mercilere gönderilmemesi 

MADDE 52. — 13 ncü madde gereğince toplu iş sözleşmesini veya toplu iş sözleşmesinin de
ğiştirilmesi veya feshi veyahut toplu iş sözleşmesine katılma hakkındaki hukuki vesikaları, söz ko
nusu maddede gösterilen resmî mercilere aynı maddede yer alan süre içinde göndermek zorunda 
olup da göndermiyen iş veren veyahut işçi veya iş veren teşekkülünün buna âmil olan başkan ve yö
netim kurulu üyeleri, yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Kanun dışı grev ve lokavt 

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 bunlara 
katılmaya veya devama zorlıyan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar, bir aydan 
üç ya kadar hapis ve yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür 
halinde, üç aydan altı aya kadar hapis ve beşyüz liradan beş bin liraya kadar ağır para cezasına 
hükmolunur. 

Kanun dışı greve katılanlar veya devam edenlere beşyüz liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edilirler. Tekerrür halinde, bir aya kadar hapis ve bin liradan iki bin liraya kadar ağır para 
cezasına hükmolunur. 

Devlet, il özel idaresi ve belediye kararlarına tesir maksadiyle grev ve lokavt 

MADDE 55. — Kanun dışı bir grev veya lokavtın Devlet, il özel idareleri veya belediyelerce bir 
karar alınmasını veya alınmış bir karann değiştirilmesini veya kaldırılmasını sağlamak veyahut 
yukarda sayılan kamu tüzel kişilerince alınmış bir kararı protesto etmek amaciyle yapılması takdi
rinde, böyle bir greve veya lokavta karar verenler, böyle bir greve veya lokavta katılanlar, böyle 
bir greve veya lokavta devam edenler, böyle bir greve veya lokavta karar verilmesine veya bun
lara katılmaya veya devama zorlıyan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar, altı 
aydan az olmamak üzere hapis cezasına ve beşyüz liradan az olmamak üzere ağır para cezasına 
mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu cezaların iki katma hükmolunur. 

Grev ve lokavt yasaklarına uyulmaması 

MADDE 56. — 20 nci maddede yazılı grev ve lokavt yasaklarına aykırı olarak greve veya lo
kavta karar verenler, böyle bir greve veya lokavta katılanlar, böyle bir greve veya lokavta devam 
edenler, böyle bir greve veya lokavta karar verilmesine veya bunlara katılmaya veya devama zor
layan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar, diğer kanunlarda daha ağır bir hü
küm mevcut değilse, altı aydan az olmamak üzere hapis ve beşyüz liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu cezaların iki katma hükmolunur. 

İşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin, 17 nci maddenin 1 nci fıkrasında tarif edi
len tarzda işi bırakmaları halinde, buna karar verenler veya bunu tertipliyenler veya ilân edenler 
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Genel hükümler 

MADDE 50. — Bu kanunda hüküm olmıyan hallerde, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu ile hiz
met akdini düzenliyen diğer kanunların hükümleri uygulanır. 

YBDİNÖt IBÖLÜM 

Ceza hük'ümieri 

Toplu i§ sözleşmesinin ilgili mercilere gönderilmemesi 

MADDE 52. — 13 ncü madde gereğince toplu iş sözleşmesini veya toplu iş sözleşmesinin de
ğiştirilmesi veya feshi veyahut toplu iş sözleşmesine katılma hakkındaki hukuki vesikaları, söz ko
nusu maddede gösterilen resmî mercilere süresi içinde göndermiyen iş veren veyahut işçi veya iş 
veren teşekkülünün buna âmil olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri, yüz liradan beşyüz liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Kanun dışı grev ve lokavt 

MADDE 54. — Vukubulan kanun 'dışı greve veya lokavta karar verenler, böyle bir lokavta ka
tılanlar veya devam edenler, ıböyle bir greve veya lokavta karar verilmesine veya bunlara katılma
ya veya devama zorlıyan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar, bir aydan üç 
aya kadar hapis ve yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür 
halinde, üç aydan altı ay» kadar hapis ve beşyiiz liradan beş bin liraya kadar ağır para cezasına 
hükmolunur. 

Kanun dışı greve katılanlar veya devam edenler beşyüz liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edilirler. Tekerrür halinde, bir aya kadar hapis ve iki yüz liradan iki bin liraya kadar ağır pa
ra cezasına hükmolunur. 

Devlet, il özel idaresi ve belediye kararlarına tesir maksadiyle grev ve lokav'i 

MADDE 55. — Vukubulan kanun dışı bir grev veya lokavtın Devlet, il özel idareleri veya bele-
tüyelerce bir karar alınmasını veya alınmış bir kararın değiştirilmesini veya kaldırılmasını sağlamak 
veyahut yukarda sayılan kamu tüzel kişilerince alınmış bir kararı protesto etmek amaciyle yapıl
ması takdirinde, böyle bir greve veya lokavta karar verenler, veya katılanlar veya devam eden
ler, böyle bir greve veya lokavta karar verilmesine veya bunlara katılmaya veya devama zorlıyan 
veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar, altı aydan az olmamak üzere hapis cezası
na ve beşyüz liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu 
cezaların iki katına hükmolunur. 

Grev ve lokavt yasaklarına uyulmaması 

MADDE 56. — 20 nci maddede yazılı grev ve lokavt yasaklarına aykırı olarak greve veya lo
kavta karar verenler veya katılanlar veya vukubulan bir lokavta devam edenler, böyle bir gre
ve veya lokavta karar verilmesine veya bunlara katılmaya veya devama zorlayan veya teşvik 
edenler veya bu yolda propaganda yapanlar, diğer kanunlarda daha ağır bir hüküm mevcut de
ğilse, altı aydan az olmamak üzere hapis ve beşyüz liradan az olmamak üzere ağır para cezasına 
mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu cezaların iki katma hükmolunur. 

işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti* görevlilerinin, 17 nci maddenin 1 nci fıkrasında tarif edi
len tarzda işi bırakmaları halinde, buna karar verenler veya bunu tertipliyenler veya ilân edenler 
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veya buna devam edenler veyahut buna karar verilmesine veya bunun tertiplenmesine veya ilân* 
edilmesine veya buna katılmaya veya devama zorlıyan veya teşvik edenler veyahut bu yolda propa
ganda yapanlar, diğer kanunlarda daha ağır bir hüküm mevcut değilse, 1 nci fıkrada gösterilen ce
zalara mahkûm edilirler. 

(irer veya lokavtı geciktirme hararına uyutmaması 

MADDE 57. — Bakanlar Kurulunun 21 nci madde uyarınca aldığı bir geciktirme kararından 
sonra, greve veya lokavta karar verenler, böyle bir greve veya lokavta katılanlar, böyle bir greve 
veya lokavta bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girmesinden sonra devam edenler, 
böyle bir greve veya lokavta karar verilmesine veya buna katılmaya veya söz konusu Bakanlar Ku
rulu kararının yürürlüğe girmesinden sonra devama zorlıyan veya teşvik edenler veyahut bu yolda 
propaganda yapanlar, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşyüz liradan az olmamak üzere ağır para 
cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu cezaların iki katma hükmolunur. 

(irev ve lokavtın kapsamına girmiıjen işçilerin çalışmaması 

MADDE 61. — 25 nci madde gereğince grev veya lokavt süresince iş yerinde çalışmaya mec
bur olan işçilerden iş yerinde makbul bir özrü olmaksızın çalışmıyanlar ile bunları çalışmamaya 
zorlıyan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar, iki yüz liradan az olmamak üzere 
ağır para cezasına ve üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Kanun dışı grev bekçileri 

MADDE 63. — 31 nci maddede gösterilenden fazla sayıda veya iş yerinde grevi ilân etmiş olan 
işçi teşekkülünün mensubu olmıyan grev bekçisini koyanlar veyahut aynı şekilde fazla sayıda ve bir 
arada veyahut iş yerinde grevi ilân etmiş olan işçi teşekkülünün mensubu olmaksızın grev bekçiliği 
yapanlar, bir aydan altı aya kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Tahkim hakkındaki eski tüzük 
GEÇİCİ MADDE 2. — 44 ncü maddede sözü geçen tüzük yürürlüğe girinceye kadar, îl Hakem. 

kurullariyle Yüksek Hakem Kuruluna ait yazı işleri ve diğer gerekli işlemler, huzur hakları ile yol
luk ve gündelikler hakkında Toplulukla tş Uyuşmazlıkları Uzlaştırma ve Tahkim Tüzüğünün ilgili 
hükümleri uygulanır. 

Bâzı fiillerin affı 

GEÇİCİ 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 teşekkül
leri arasında çıkmış uyuşmazlıklar dolayısiyle Türk Ceza Kanununun 201 nci ve 258 nci maddeleri», 
266 ilâ 273 ncü maddeleri hükümleri ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun cezai hüküm
lerine giren suçlar ve bu suçlardan dolayı verilmiş cezalar affedilmiştir. 
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veya buna devam edenler veyahut buna karar verilmesine veya bunun tertiplenmesine veya ilân 
edilmesine veya buna katılmaya veya devama zorlıyan veya teşvik edenler veyahut bu yolda pro
paganda yapanlar, diğer kanunlarda daha ağır bir hükiim mevcut değilse, 1 nci fıkrada gösterilen 
cezalara mahkûm edilirler. 

Grev veya lokavtı geciktirme kararma uyulmaması 

MADDE 57. — Bakanlar Kurulunun 21 nci madde uyarınca aldığı bir geciktirme kararından 
sonra vukubulan bir greve veya lokavta karar verenler, veya katılanlar, böyle bir greve ve^a lo
kavta bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girmesinden sonra devam ederler, böyle 
bir greve veya lokavta karar verilmesine veya buna katılmayı veya söz konusu Bakanlar Kuru
lu kararının yürürlüğe girmesinden sonra devama zorlıyan veya teşvik edenler veyahut bu yolda 
propaganda yapanlar, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşyüz liradan az olmamak üzere ağır pa
ra cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu cezaların iki katma hükmolunur. 

Grev ve lokavtın kapsamasına girmiyen işçilerin çalışmaması 

MADDE 61. — 25 nci madde gereğince grev veya lokavt süresince iş yerinde çalışmaya mec
bur olan işçilerden makbul bir özrü olmaksızın iş yerinde çalışmıyanlar ile bunları çalışmamaya 
zorlıyan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar, iki yüz liradan az olmamak üzere 
ağır para cezasına ve üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Kanun dışı grev gözcüleri 

MADDE 63. — 31 nci maddede gösterilenden fazla sayıda veya iş yerinde grevi ilân etmiş olan 
işçi teşekkülünün mensubu olmıyan grev sözcüsünü koyanlar veyahut aynı şekilde fazla sayıda ve 
bir arada veyahut iş yerinde grevi ilân etmiş olan işçi teşekkülünün mensubu olmaksızın grev göz
cülüğü yapanlar, bir aydan altı aya kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

MADDE 64. — 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 nci maddelere göre hüküm giymiş olanlar, kanun hü
kümlerine göre haklarında uygulanacak diğer cezalar saklı kalmak kaydiyle, hükmün kesinleşme
sinden itibaren üç yıl süreyle, Sendikalar Kanununa göre kurulan teşekküllerde idare haysiyet di
vanı üyeliği, denetleme veya temsil görevi almak hakkını kaybederler. 

Cezanın tecili veya af ile düşmüş olması bu madde hükümlerinin uygulanmasına engel değildir. 

Hakeme başvurma hakkındaki eski tüzük 

GEÇlCl MADDE 2. — 44 ncü maddede sözü geçen tüzük yürürlüğe girinceye kadar, İl Hakem 
kurullariyle Yüksek Hakem Kuruluna ait yazı işleri ve diğer gerekli işlemler, huzur haklan ile 
yolluk ve gündelikler hakkında Toplulukla îş Uyuşmazlıkları Uzlaştırma ve Hakeme Başvurma Tü
züğünün ilgili hükümleri uygulanır. 

Bâzı suçların affı 

GEÇlCl 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 teşekkül
leri arasında çıkmış uyuşmazlıklar doüayısiyle Türk Ceza Kanununun 201 nci ve 258 nci maddeleri, 
266 ilâ 273 ncü maddeleri hükümleri ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti Kanununun 
cezai hükümlerine giren suçlar ve bu suçlardan dolayı verilmiş cezalar affedilmiştir. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 

fSorı hükümle i' 

Kaldırılan kanun maddeleri 

MADDE 64. — 25 Ocak 1950 tarihli ye 5518 sayılı Kanun ve 2 Mart 1954 tarihli ve 6298 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan 8 Haziran 1936 tarihli ve 3008 sayılı îş Kanununun 29, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ve 
136 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe giri§ 

MADDE 65. — Bu kanunun Yüksök Uzlaştırma Kurulunun devamlı görev yapacak başkan ve 
üyelerinin seçilmesi veya atanması, Yüksek Hakem Kurulunun devamlı görev yapacak asıl ve yedek 
başkan ve üyelerinin seçilmesi veya atanmasına ilişkin hükümleri ile 44 ncü maddede söz konusu 
Tahkim Tüzüğünün hazırlanması ile ilgili hükümleri ve 51 nci madde hükmü ve 3 ncü geçici madde 
hükümleri yayımı tarihinde; diğer hükümleri, yayımından otuz gün sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 66. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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DOKUZUNCU »ÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan kanım maddeleri 

MADDE 65. — 25 Ocak 1950 tarihli ve 5518 sayılı Kanun ve 2 Mart 1954 tarihli ve 6298 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan 8 Haziran 1936 tarihli ve 3008 sayılı îş Kanununun 29, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ve 
136 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 66. — Bu kanunun Yüksek Uzlaştırma Kurulunun devamlı görev yapacak başkan ve 
üyelerinin seçilmesi veya atanması, Yüksek Hakem Kurulunun devamlı görev yapacak asıl ve ye
dek başkan ve üyelerinin seçilmesi veya atanmasına ilişkin hükümleri ile 44 ncü maddede söz ko
nusu Uzlaştırma ve Hakeme Başvurma Tüzüğünün hazırlanması ile ilgili hükümleri, 51 nci madde 
hükmü ve 3 ncü geçici madde hükümleri yayımı tarihinde; diğer hükümleri, yayımından otuz gün 
sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 67. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 1. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 2. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 3. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 4. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 5. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 6. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 7. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 8. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 9. — Bu madde kesinleşmiştir. 
MADDE 10. — Bu madde kesinleşmiştir. 
MADDE 11. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 12. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE, 13. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir, 
MADDE 14. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 15. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 16. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 17. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 18. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 19. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 20. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 21. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 22. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 23. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 24. — Bu madde kesinleşmiştir. 
MADDE 25. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 26. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 27. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin .kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 28. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 29. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 30. — Bu madde kesinleşmiştir. 
MADDE 31. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 32. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 33. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 34. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
Beşinci Bölümün Başlığı. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü 

tavsiye etmektedir. 
MADDE 35. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 36. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 37. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 38. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 39. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 

M. Meclisi (S; Sayısı : 132' ye 1 net dk ) 



— 41 — 
MADDE 40. — Bu madde kesinleşmiştir. 
MADDE 41. — Bu madde kesinleşmiştir. 
MADDE 42. — Bu madde kesinleşmiştir. 
MADDE 43. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 44. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 45. — Bu madde kesinleşmiştir. 
MADDE 46. — Bu madde kesinleşmiştir. 
MADDE 47. — Bu madde kesinleşmiştir. 
MADDE 48. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 49. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin reddini tavsiye etmektedir. 
MADDE 50. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 51. — Bu madde kesinleşmiştir. 
MADDE 52. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 53. — Bu madde kesinleşmiştir. > 
MADDE 54. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 55, — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 56. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 57. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 58. — Bu madde kesinleşmiştir. 
MADDE 59. — Bu madde kesinlemşitir. 
MADDE 60. — Bu madde kesinleşmiştir. 
MADDE 61. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 62. — Bu madde kesinleşmiştir. 
MADDE 63. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 64. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca metne 64 ncü madde olarak ekle

nen maddenin reddini tavsiye etmektedir. 

GEÇlCt MADDE 1. — Bu madde kesinleşmiştir. 

GEÇlCt MADDE 2. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye et
mektedir. 

GEÇtCl MADDE 3. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye et
mektedir. 

MADDE 65. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senetosunca numarasının teselsül ettirilmesi vo
liyle değiştirilen bu maddenin reddini tavsiye etmektedir. 

MADDE 66. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca numarasının teselsül ettirilmesi vo
liyle değiştirilen bu maddenin reddini tavsiye etmektedir. 

MADDE 67. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca numarasının teselsül ettirilmesi vo
liyle değiştirilen bu maddenin reddini tavsiye etmektedir. 
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Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 126 ya | nci ek 

Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve 3 arkadaşının, Sendikalar ka
nunu teklifi ile İşçi ve İş Veren Sendikaları kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Geçici 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/286, 1/382; C. Senatosu 1/216) 
(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 161)' 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 
Satjı : 2127 

5.7. 1963 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 29 . 4 .1963 gün ve 4251 - 21679 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Sendikalar kanunu teklif ve tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Se

natosu Genel Kurulunun 4 . 7 . 1963 tarihli 86 ncı Birleşiminde değiştirilerek kabul edilmiş ve dos
ya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. /. Hamit Tigrel 
Suad Hayrı Ürgüplü Y. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Değişen maddeler 

1 (ve isim) 
2 
3 
4 
5 
6 

8 
9 

11 Geçici 
12 » 
13 * 
14 Madde 
16 
17 
18 

20 
21 
22 
23 
25 
29 
30 
31 

2 
3 
4 

34 

Açık oy sayısı : (Tümü 113) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

111 
1 
1 
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Geçici Komisyon raporu 

Sendikalar kanunu teklifiyle işçi ve iş veren sendikaları kanunu tasarısını ve Toplu Sözleşme 
Grev ve lokavt kanunu tasarısı görüşmekle görevli Geçici Komisyonu 

Millet Meclisi 
Esas No : 2/282, 1/382 11 . 7 . 1963 

Karar No : 6 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuz, 11 Temmuz 1963 günkü Birleşiminde, IBursa Mililetvekkili ibrahim Oktanı ve 
arkadaşlarının Sendikalar-Kanunu teklitfilyle Işci ve iş veren sendikaları kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kalbul edilmiş olan metninde Cumhuriyet Senatosunca 4 Temmuz 1963 tarihli 86 ncı Bir
leşiminde yapılımiiş <olan değişiklikleri, Hükümet adına Çalışma Bakanının başkanlığında Adalet 
ve Çalışma bakanlıkları yüksek dereceli memurlarından kurulu Ibir 'heyetin huzurunda incelemiş 
ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 

1. Cumhuriyet Senatosu, kanun metninin (başlığını «tşçi ve iş veren sendikaları Kanunu» olr-
ı-î.k değiştirmiştir. Halbuki, Millet (Meclisi kendi metninin işçi sendikalarına dair hükümilerini, işçi 
niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevdiler/min sendika (hukuku bakımından genel kanun niteli
ğinde olarak ve işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti ıgönev.lileri için yapılacak özel kanunda (bun
ların kuracakları sendikaların sadece işçi sendikalarından ayrılan özellikleri belirtilmek üzere ted
vin etmiş idi. Millet Meclisinin bu görüşü kanun tekniği ve nıaslabat bakımından çok "dalha uygun 
olduğundan, kanun metninin başlığının da, Millet Meclisi metninde olduğu ,gibi, «Sendikallar Ka
nunu» şeklinde kalması çok- daha yerinde olacaktır. Bu itibarla, Komisyonumuz, kanım başlığında 
Cumhuriyet Senatosunca yapıflmış olan değişikliğin reddi 'gerektiğine karar vermiştir. 

2. 1 nci maddedeki eki komisyonumuz benimsemiştir. 
3. 2 nci maddede, Cumhuriyet Senatosu, hizmet akdiyle çalışmakla beraber emeklilik statüsü

ne tabi olan kimselerin işçi sendikası kurmak ve bu sendikalara üye olmak hakkına sahip olduğu
nu belirten bir hüküm eklenmiştir. Bâzı yanlış içtihatları değiştirmek bakımından, bu hüküm. 
uygun mütalâa edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu, ayrıca. Millet Meclisince kabul edilen metnin 4 ıicü maddesinin .'i ncü 
bendinde yer alan ve Millî Savunma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel KomıılaııM-
ğına. bağlı işyerlerinde çalışan ve askerlik' yükümünü yerine getirmiyen. işçilerin, işçi sendikası kur
mak* ve bu sendikalara üve olmak hakkına sahi]) olduklarını tasrih eden hükmü, bu maddenin 
1 nci bendine 2 nci fıkra olarak aktarmıştır. Komisyonumuz, kanun tekniği bakımından, bu hu
susu da uygun mütalâa eylemiştir. 

Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin Millet Meclisince kabul edilen metninde mevcudolaıı ve di
ğer Batı memleketlerinde umumiyetle olduğu gibi nakliye mukavelesine göre bedenî hizmet arzı 
suretiyle çalıştırılmayı meslek edinmiş olanlarla (yani serbest hamallarla), neşir mukavelesine gö
re eserini naşire terk etmeyi meslek edinmiş bulunanları (yani serbest yazarları) madde metnin
den çıkarmak suretiyle, bunları işçi sendikası kurmak ve bu sendikalara üye olmak hakkından 
mahrum eden bir değişiklik yapmıştır. Komisyonumuz, Anayasanın 46 ncı maddesinin 2 nci fıkra
sında «İşçi niteliğini taşımıyan kamu hizmeti görevlileri» tâbirinden, kamu hizmeti görevlileri dı
şında kalan «çalışanlar» uı ancak ve ancak hizmet akdiyle çalışan işçiler olduğu neticesinin çıka-
rılanııyacağını; aksi halde. Anayasanın 46 ncı maddesinin ilk fıkrasında «çalışanlar» terimi yerine 
«işçi» t eri m iı'tin kullanılmış olması gerekeceğini; Anayasanın «çalışanlar» teriminden anladığı mâ
nanın. sosyolojik anlamında işçi kütlesi olduğu ve bu kütleye mensup olmakla işçi sendikası kur
mak ve bunlara üye olmak hakkından isti İade bakımından Batı demokrasilerinin misal olarak ele 
alınması gerektiği mülâhazalariyle, bu değişikliğin uygun olmadığı neticesine ulaşmıştır. Komis
yonumuz, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince toplu iş sözleşmesi ve grev yap
mak hakkından sadece hizmet akdiyle çalışanların istifade edebileceği ve binaenaleyh, serbest ha-
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mallarla serbest yazarların bu haklardan istifade etmeleri esasen bahis konusu olmadığına göre, 
bunların işçi sendikası kurmaları ve bu sendikalara üye olmaları için de hiçbir sebep kalmıyacağı 
mütalâasını da bu bakımdan tanıamiyle yersiz telâkki etmektedir. Nitekim, Sendikalar Kanununun 
14 ncü maddesi gereğince işçi sendikaları, alelade demeklerin yapamıyacakları birçok iktisadi 

_. ve sosyal faaliyetleri üyeleri yararına yapmak hakkına sahip kılındıktan başka; aynı sendikalar, 
mevzuattan, örf ve âdetten ve meslekin müşterek menfaatlerinden doğan hususlarda üyelerini ve 
mirasçılarını temsilen dâvaya ve bu münasebetle açılan dâvadan ötürü husumete dâhil olduklarına 
göre, sendikaları derneklerden ayıran bellibaşlı vasıflardan biri olan bu haktan serbest hamallarla 
serbest yazarların istifade etmelerini önlemek için hiçbir mâkul sebep ileri sürülemiyeceği açıktır. 
Serbest hamallarla serbest yazarların esnaf teşekkülleri içinde dahi teşkilâtlanamıyacakları düşü
nülecek olursa, esasen sosyolojik anlamında işçi kütlesine dâhil olan bu kategorilere işçi sendikası 
kurmak ve işçi sendikalarına' üye olmak hakkının tanınmaması, yersiz bir kısıtlamadan ibarettir-. 
Bu itibarla, Komisyonumuz, bu değişikliğin reddine karar vermiştir. 

Komisyonumuz, ayrıca, Millet Meclisi metninde yer alan «Âdi şirket mukavelesine göre bir is 
yerinde ortaklık payı olarak esas itibariyle bedenî veya fikrî emek arzı suretiyle çalışanların, İKI 
mukavelenin aynı durumdaki herkese açılk olması kaydiyle, işçi sendikası kurmaık ve bu sendika
lara üye olmak hakkına sahiboldukları» na dair olan hükmü, hukukî bakımdan vazıh oimıyan bir 
tarzda değiştirerek kabul eden Cumhuriyet Senatosunun bu değiştirişine de katılamamajktadır. 

«Komisyonumuz, nihayet, işçi niteliği taşımıyaıı kamu hizmeti görevlilerinin kuracakları sendika
ların eısas itibariyle işçi siendikası sayılması ve bunların, özel kanunda yer alacak hükümler dışın
da igenel olaralk işçi sendikaları hakkında işbu kanunda sevk edilen hükümlere tabi tutulması ge
rektiği yolundaki prensibin de linetinden çıkarıl masına dair Cumhuriyet Senatosu değişikliğine 
katılmayı, başlıkta yapılan değişiklik vesilesiyle izah edilen sebeplerle imkânsız görmüştür. 

Anayasanın 92 nci «maddesi gereğince, Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen Ibir maddenin bâzı 
kısımlarının Millet Meclisince benimsenip, bâzı kısımlarının benimseıımemesi mümkün olmadığın
dan, maddeye en mükemmel ışelklinin verilmesi, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Koınis-. 
yonunda mümkün olabilecektir. Bu itibarla, Komisyonumuz, bu maddede Cumhuriyet [Senatosun
ca yapılan değişikliğin reddedilmesini tavsiye etmektedir. 

4. Cumhuriyet Senatosu, 3 ncü, madddede, bâzı ticari 'şirketlerde hissedar olan bâzı kimselerin 
behemehal iş veren sayılmasına dair 'olan Millet Meclisi mert/iıindeki hükümleri çıkartımıştıır. Bu 
itibarla, ıbu maddede Cumhuriyet Senatosunca yakılan değişiklik de Komisyonumuzca reddedil
miştir. . 

5. 'Komisyonumuz, Cumlhuriyet ıSenatosunun 4 ncü madde metninden çıkardığı 1 ncin bendin 
(n) ve (!b) fıkralarının mietinde yer almasını zaruri gormelkte 'olup, bu değişikliğin de reddi ge
rektiğine karar vermiştir. 

6. (Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun "> nci maddede riedaksiyona ımütaalilik olarak yap
tığı değişikliği »benimsemiştir. 

7. Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca, 6 nci maddede yapılan değişikliği kabul etmiştir. 
Bu değişikliğe göre, ihtiyarlık veya daimî malûllük aylığına hak kazanmış olanların işçi sendika
sından çekildikten sonra aidat ödemelerine dair bir mecburiyet sendika tüzüklerine konulaımya-
caktır. 

8. 7 nci madde kesinleşmiştir. . # 
9. Cumhuriyet Senatosu, 8 nci maddeyi, sendikadan çıkarılan üyenin genel kurulun çıkarma 

kararını onaylamasından sonra mahkemeye itirazı halinde temyiz yolunu açık bırakan tarzda de
ğiştirmiştir. Komisyonumuz, durumun mahallî verilerinin takdiriyle ilgili bir konuda Yargıtay de
netimine lüzum olmadığı ve bu yorum açık tutulmasından sağlanacak teminatın, sendikadan ger
çekten çıkarılması gereken bir üyenin o sendika içindeki zararlı faaliyetine daha uzun bir süre 
devam edebilmesinden doğacak mahzurlara tercih edilemiyeceği mütalâasiyle, bu değişikliğin reddi 
gerektiğine karar vermiştir. 
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10. 9 ncu madde üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik, sendikaların üst bir

liklerinin bunları kurmaya yetkili olaıi tüzel kimilerin tamamının bir araya gelmesi suretiyle kuru
labileceği tarzında yorumlanmaya müsait hayli tehlikeli bir değişiklik teşkil etmektedir. Komisyo
numuz, bu itibarla, bu değişikliğin de reddedilmesi gerektiğine karar vermiş bulunmaktadır. 

11. 10 ncu madde kesinleşmiştir. 
12. Cumhuriyet Senatosu, 11 nci maddeye, sendika kuruculuğunda aranan vasıflar meyanına 

«kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak» kaydını da eklemiştir. Komisyonumuz, bu deği
şikliğe" katılmaktadır. 

13. Cumhuriyet Senatosu 12 nci maddede, sendika kuruluş beyannamelerinin bölge çalışma mü
dürlüğü yerine en yüksek mülki amirliğe verilmesini kabul etmiştir. îdare hukukumuzun temel 
ilkelerine uygun düştüğü cihetle, komisyonumuz, bu değişikliğe de katılmaktadır. 

14. Cumhuriyet Senatosu, 13 ncü maddeyi değiştirirken, bir iş kolu çapında faaliyette bulun
mak üzere kurulmamış olan bir sendikaya diğer bir sendikanın katılması şıkkını unutmuş olduğun
dan, bu maddenin de kanun tekniği bakımından yeniden kaleme alınması gerekmektedir. Komisyo
numuz, bu sebeple, bu maddenin reddi gerektiğine karar vermiştir. 

15. Cumhuriyet Senatosu 14 ncü maddenin 4 ncü bendini metinden çıkarmıştır. Bu bendin me
tinden çıkarılması, her işçi sendikasının toplu iş sözleşmesi ve grev yapmak ve her iş veren sendi
kasının da toplu iş sözleşmesi ve lokavt yapmak hakkına sahibolabileceği yolunda bâzı tereddütle
rin uyanmasına vesile verebileceğinden, tatbikatta vuzuhu sağlamak maksadiyle, Komisyonumuz bu 
değişikliğin reddi gerektiğine karar vermiştir. 

16. 15 nci madde kesinleşmiştir. 
17. Cumhuriyet Senatosu, 16 nci maddenin 2 nci bendini, 1 nci maddenin 3 ncü bendindeki sa

rahat muvacehesinde haşiv sayarak çıkarmıştır. Komisyonumuz, bu maddedeki değişikliklere ay
nen katılmaktadır. 

18. Cumhuriyet Senatosu, 17 nci maddenin 1 nci bendinin 2 nci fıkrasında «her hangi bir mü
dahale» yi yasak etmiş ve metinden «nüfuz tesis etmek maksadiyle» kaydını çıkarmıştır. Bu suç
tan kasıt unsurunu çıkartan bu tadil, gerek işçi sendikaları, gerek iş verenler ve iş veren sendika
ları bakımından tehlikeli görüldüğünden, Komisyonumuzca reddedilmiştir. 

19. Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun 18 nci maddede yaptığı redaksiyona mütaallik 
değişiklikleri aynen benimsemiştir. 

20. 19 ncu madde kesinleşmiştir. 
21. 20 nci maddede Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik, redaksiyona mütaallik olanla

rın dışında, işçi sendikası yöneticisinin müracaat hakkını kullandığı anda boş yer olmasa bile, bu 
hakkı bir kere kullandıktan sonra yer bo'şalıııca yeniden işe alınması maksadını gütmektedir. Ko
misyonumuz, bu amaca katılmış; ancak, Cumhuriyet Senatosunca kaleme alman metnin bu amacı 
tam olarak karşılayamadığı müşahade edildiğinden, metnin Karma Komisyonda en mükemmel şek
lini almasını teminen bu değişikliğin, reddi gerektiğine karar vermiştir. 

22. Cumhuriyet Senatosu 21 nci maddenin son fıkrasını çıkarmıştır. Bu durumda, bir toplu iş 
sözleşmesinin Bakanlar Kurulunca teşmil edilmesi halinde dahi, bu teşmil kararnamesinin çıkarıla
bilmesi, o toplu iş sözleşmesinde âkıd taraf olarak bulunan işçi teşekküllerinin muvafakatine bağ
lı tutulmaktadır ki, bu husus, kamu düzeni ve yararı mülâhazasiyle işliyecek olan teşmil müessese
sinin ruhuna aykırıdır. Komisyonumuz, bu sebeple bu değişikliği reddetmiştir. ( ( 

23. Cumhuriyet Senatosu, 22 nci maddenin 2 nci bendinde şehir ve kasaba muhtarlıklarına ya
pılan* atfı çıkarmıştır. Komisyonumuz, bu muhtarlıkların tüzel kişiliğe sahibolamayışlarına binaen, 
bu değişikliği yerinde görmüştür. 

Cumhuriyet Senatosu, bu maddenin 4 ncü bendindeki haciz yasağından haczedilecek gayrimen-
kûle ilgili alacakları istisna etmiş olup, Komisyonumuz, bu değişikliği de hakkaniyete uygun mü
talâa eylemiştir. 

Komisyonumuz, bu sebeplerle, 22 nci maddede Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikleri ay
nen benimsemiştir. 
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24. Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun 23 ncü maddede yaptığı redaksiyon değişikliğini 

aynen benimsemiştir. 
25. 24 ncü madde kesinleşmiştir. 
26. 25 nci maddede Cumhuriyet Senatosunun yaptığı değişiklik, mücbir sebep nazariyesi tas

rih edilmeden de cari olduğuna- göre, komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
27. 26 nci madde kesinleşmiştir. 
28. 27 nci madde kesinleşmiştir. 
29. 28 nci madde kesinleşmiştir. 
30. Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi metninde, zuhulen sadece sendikalara hasredilmiş olan 

29 ncu madde metninin bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllere hasretmek suretiyle yerinde 
bir değişiklik yapmış olduğundan, komisyonumun bu maddedeki değişikliğe aynen katılmaktadır. 

31. Cumhuriyet Senatosu, 30 ncu maddede, kapatma ve faaliyetten men konusunda hukuk. 
mahkemesini yetkili kılan ve ayrıca, faaliyetten men: kararlarına ait alt taban koyan iki değişik
lik yapmış olup; komisyonumuz, bu değişikliklere katılmaktadır. 

32. Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunun 31 nci maddeye eklediği 4 ncü bende katılmakta; 
ancak, yine Cumhuriyet Senatosunca eklenmiş olan 6 nci bentte yer alan cezayı fazla ağır mütalâa 
etmektedir. Komisyonumuz, ayrıca, Millet Meclisi metninin 10 ncu bendine tekabül eden 11 nci 
bentte, Cumhuriyet Senatosunun, bâzı ağır kanun dışı grev ve lokavt suçlarından ve benzeri suçlar
dan hüküm giymiş olanlar için konulmuş olan belli bir süre sendika yöneticisi olamama hükmünü 
kaldırmış olmasını da uygun bulmamıştır. Komisyonumuz, bu sebeplerle, bu değişik maddenin red
dine karar vermiştir. 

33. 32 nci madde kesinleşmiştir. 
34. Komisyonumuz, 33 ncü maddede Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğin zikredilen 

kanunun başlığını aynen aksettirmediğini müşahede ederek, bu değişikliğin de reddine karar ver
miştir. 

35. 1 nci geçici madde kesinleşmiştir. 
36. Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca eklenen 2 nci geçici maddeye aynen katılmakta

dır. 
37. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesinin 2 nci bendi iken, Cumhuriyet 

Senatosunca 3 ncü geçici madde haline getirilen hükme de aynen katılmaktadfr. 
38. Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca eklenen 4 ncü geçici maddeyi benimsemiştir. 
39. Komisyonumuz, Millet Meclisi metninin 34 ne ümaddesinin 4 ncü bendinin Cumhuriyet 

Senatosunca çıkarılmasını uygun görmemiştir. Zira, eğer işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti gö
revlilerinin sendika hukuku bakımından işbu kanunun genel kanun olduğu kabul edilecekse, bu 
bende ihtiyaç vardır. Komisyonumuz, bu sebeple, bu değişikliği de reddetmiştir. 

40. 35 nci madde kesinleşmiştir. 
41. Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi istemiyle, Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Komisyon 

Başkanı Y. 
Sözcü Bu Rapor Kâtibi 

İstanbul Afyon Karahisar Artvin Çanakkale 
C. Kırca H. N. Baki 8. Eminağaoğlu B. Arat 

Urfa Zonguldak 
C. öncel Y. Z. Yücebilgin 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

îşçi ve İş Veren Sendikaları Kanunu 

îşçi ve iş veren meslekî teşekkülleri 

MADDE 1. — Sendika, birlik federasyon ve konfederasyonlar, bu kanuna göre işçi sayılan
ların ve iş verenlerin, müşterek iktisadi, sosyal Ve kültürel menfaatlerini korumak ve geliştirmek 
için kurdukları meslekî teşekküllerdir. 

2. Yukardaki bentte zikredilen meslekî teşekküllerin kurulması serbest ve ihtiyaridir. 
3. Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeliğinde, teşekküldeki görevlere seçilmekte veya görev

lerde kullanılmakta ve teşekkül hizmetlerinden istifadede cins, aile, ırk, renk, dil, din, mezhep, 
inanç, siyasi kanaat ve siyasi parti farkı gözetilemez. 

işçi Mendik ası üyeliği 

MADDE 2. — 1. Hizmet akdine göre çalıştırılan kimseler, nakliye mukavelesine göre bedenî 
hizmet arzı suretiyle çalıştırılmayı meslek edinmiş olanlar, neşir mukavelesine göre eserini naşire 
terk etmeyi meslek edinmiş bulunanlar ve âdi şirket mukavelesine göre bir iş yerinde ortaklık payı 
olarak esas itibariyle bedenî veya fikrî emek arzı suretiyle çalışanlar, bu mukavelenin aynı du
rumdaki herkese açık olması kaydiyle; bu kanun bakımından işçi sayılırlar. Bu kanuna göre işçi 
sayılan kimseler, işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

îşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin bu bent gereğince sendika kurmak ve sen
dikalara üye olmak hakları ve bunların kendi aralarında kuracakları sendikalarla bu sendikaların 
kendi aralarında kuracakları birlik, federasyon ve konfederasyonların özellikleri özel kanunla 
düzenlenir. 

2. Yukardaki bentte sayılan kimseler, çalışma durumu herhangi bir sebeple ortadan kalkmış 
ise söz konusu bentteki tariflere uygun herhangi bir iş veya meslekî daha önce değişik zamanlarda 
da olsa en az üç yıl süre ile yapmışlarsa, bundan sonra herhangi bir zamanda iş veren sıfatını al
mamış bulunmak kaydiyle, bu kanuna göre işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalanna üye olmak 
hakkına sahiptirler. 

3. tşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve dene
tim işlerinde görev alanlar, bu kanuna göre işçi .sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak 
hakkına sahiptirler. 

/.ş veren sendikası üyeliği 

MADDE 3. — 1. 2 nci maddeye göre işçi sendikası kurmak ve bu sendikalara üye olmak hak
kına sahip kimseleri çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere bu kanun bakımından iş veren denir. 

Bu kanuna göre iş veren sayılan gerçek ve tthel kişiler, iş veren sendikası kurmak ve iş veren 
sendikalarına üyo olmak hakkına sahiptirler. 

2. tş veren sayılan gerçek veya tüzel kişiler adına işletmenin bütününü sevk ve idareye yet
kili olanlar, bu kanun bakımından iş veren vekili lirler, h veran vekilleri bu kanun bakımından 
iş veren sayılırlar. 

3. iş veren teşekküllerinin yönetim kurullarımda, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve 
denetim işlerinde görev alanlar, bu kanuna göre iş veren sendikası kurmak ve iş veren sendika
larına üye olmak hakkına sahiptirler. 

4. Şirketlerde ortak olanlar bu kanun bakımından her halde iş veren sayılırlar. Ancak, koope
ratif şirketlerdeki- ortaklar ile anonim şirketlerde her hangi bir suretle imtiyazlı hisse sahibi olmıyan 
ortaklar ve 2 nci maddenin 1 nci bendinde zikri geçen şekliyle âdi şirkette ortak olanlar, bu nü 
kümden müstesnadır. 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTlĞt METÎN 

işçi ve tş Veren Sendikalan Kanunu 

İsçi ve iş veren meslekî teşekkülleri 

MADDE 1. — 1. Sendika, birlik federasyon ve konfederasyonlar, bu kanuna göre işçi sayılan
ların ve iş verenlerin, müşterek iktisadi, sosyal ve kültürel menfaatlerini korumak ve geliştirmek 
için kurdukları meslekî teşekküllerdir. 

2. Yukardaki bentte zikredilen meslekî teşekküllerin kurulması serbest ve ihtiyaridir. 
3. Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeliğinde, teşekküldeki görevlere seçilmekte veya görev

lerde kullanılmakta ve teşekkül hizmetlerinden istifadede cins, aile, ırk, renk, dil, din, mezhep, 
inanç, siyasi kanaat ve siyasi parti farkı gözetilemez. 

îşçi Sendikası üyeliği 

MADDE 2. — 1. Hizmet akdine güre çalkarlar işçi sendikası kurmak ve bunlara üye ol
mak hakkına sahiptirler. Bir işçinin T.C. Emekli Sandığına Kanununa tabi olması, işçi sendikası 
üyeliğine engel sayılmaz. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı iş yerlerinde çalışan ve 
askerlik ödevini yerine getirmekte olanlar dışında kalan işçiler işçi sendikası kurmak ve bu sendi
kalara üye olmak hakkını haizdirler. «V~« -»- • 

tş verenlerle çeşitli şekillerde ortak durumuna geçmekle beraber,, fiilen aynı iş yerinde veya 
başka iş yerlerinde işçi olarak çalışanlar işçi sendikası kurmak ve bu sendikalara üye olmak hak
kını haizdirler. Şu kadar ki, o iş yerlerinde ortaklık imkanı bütün işçilere açık olmalı ve ortaklık 
şartlan bütün işçiler tarafından kolaylıkla yer ne getirilebilecek nitelikte bulunmalıdır. 

2. Yukardaki bentte sayılan kimseler, çalışma durumu her hangi bir sebeple ortadan kalkmış 
ise söz konusu bentteki tariflere uygun her hangi bir işi daha önce değişik zamanlarda da olsa 
en âz üç yıl süre ile yapmışlarsa bu kanuna göre isçi sendikası kurmak ve işçi sendikalanna üye 
olmak hakkına sahiptirler. 

3. İşçi teşekküllerinin yönetim kurullannda, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve de
netim işlerinde görev alanlann, birinci bentte yazılı vasıflan kaybetmiş olsalar ve ikinci bentte 
yazılı şartlan haiz olmasalar dahi o göreve getirildikleri anda üye oldukları sendikalardaki üye
lik sıfatlan devam eder. 

İş veren sendikası üyeliği 

MADDE 3. — 1. 2 nci maddeye göre işçi sendikası kurmak ve bu sendikalara üye olmak hak
kına sahip kimseleri çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere bu kanun bakımından iş veren denir. 

Bu kanuna göre iş veren sayılan gerçek ve tüzel kişiler, iş veren sendikası kurmak ve iş veren 
sendikalanna üye olmak hakkına sahiptirler. 

2. tş veren sayılan gerçek veya tüzel kişiler adına işletmenin bütününü sevk ve idareye yet
kili olanlar, bu kanun bakımından iş Veren vekilidirler, tş veren vekilleri bu kanun bakımından iş 
veren sayılırlar. 

3. tş veren teşekküllerinin yönetim kurullannda, haysiyet divanlannda ve diğer yönetim ve de
netim işlerinde görev alanlann, iş veren veya iş veren sıfatını kaybetmiş olsalar dahi o göreve 
getirildikleri anda üye olduklan sendikalardaki üyelik sıfatlan devam eder. 

4. 2 nci maddede zikredilen kimselerden, mevzuat veya toplu iş sözleşmesi gereğince bir işlet
menin yönetim kurullannda veya benzeri kurullarda işçi temsilcisi sıfatiyle bulunanlar, iş veren 
sıfatını almış sayılamazlar. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

2 nci maddede zikredilen kimselerden, mevzuat veya toplu iş sözleşmesi gereğince bir işletme
nin yönetim kurullarında veya benzeri kurullarda işçi temsilcisi sıfatiyle bulunanlar, iş veren 
sıfatını almış sayılmazlar. 

Sendikalara üye -olamıyacak kimseler 

MADDE 4. — 1. a) Askerî şahıslar; 
b) 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı idare, teşekkül, müessese vo bankalarda ça

lışan müfettişler ve kontrolörler ile umum müdür yardımcısı veya buna eşit ve üst kademeler
deki idari görevlerde çalışanlar; 

c) Din ve ibadet işlerinde ve mabetlerde hizmet görenler işçi ve iş veren sendikası ku
ramaz; işçi ve iş veren sendikalarına üye olamazlar. 

2. Askerliği meslek edinmemiş bulunan askerî şahısların bu kanuna göre haiz olduk
ları hak ve yükümler, silâh altında bulundukları süre içinde askıda kalır. Ancak, bu bent 
hükmü, bu gibi şahısların üyesi bulundukları sendikalara aidat ödemelerini ve 14 ncü mad
denin 1 nci bendinin > (g) fıkrasında zikri geçen yardımlaşma sandıklarına ödemede bulun
malarını engellemez. 

3. Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 
iş yerlerinde çalışan ve askerlik yükümünü ye rilne getirmiyen işçiler, bu kanunun uygulan
ması halamından askerî şahıs sayılmazlar. 

Üyeliğin kazanılması 

MADDE 5. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllere üye olmak ihtiyaridir. 
üye olmak yazılı müracaata bağlıdır. 

2. İşçi sendikalarına üye olmak hakkının kullanılabilmesi için bu kanuna göre işçi sıfa
tını taşıyan kimsenin onaltı yaşını doldurması gerekir; onaltı yaşından küçük olanlar, kanu
ni temsilcilerinim yazılı muvafakatiyle üye olabilirler. Ancak, onaltı yaşından küçük olanlar, 
sendika genel kurulunda oy kullanamazlar. 

Üyelikten ayrılma 

MADDE 6. — 1. Her üyenin, istediği zaman, üyesi bulunduğu meslekî teşekkülden çe
kilmeye hakkı vardır. Çekilme yazı ile olur. 

2. Bir işçi teşekkülünden çekilen ı^yenin en çok üç ay müddetle aidatını ödemeye devam 
edeceğine dair teşekkül tüzüğüne hüküm konabilir. 

îşini eski iş yerinin bulunduğu belediye veya köy sınırları dışından başka bir yere nakleden 
veyahut eski işinin dâhil olduğu iş kolu ve onunla ilgili iş kollarının ıdışmda başka iş koluna 
aktaran üye için bu bent hükmü tatbik olunmaz. 

3. îşçi veya iş veren teşekkülü üyeliği vasfı kalkan şahıs aidat ödemiş veya topyekûn öde
mede bulunmuş olduğu her nevi yardımlaşma veya ihtiyarlık sandıklarındaM üyelik hakkını, o 
sandığa yapmış olduğu ödemeler nisbetinde muhafaza etmek hakkını haizdir. 

Bu haktan istifade edilebilmesi için yapılması lüzumlu yekûn ödemelerin miktarı teşekkül 
tüzüklerince tesbit edilir. Ancak, bu miktar beşyüz liradan fazla olamaz. Teşekkül tüzükleri, bu 
hakkın kullanılması için gereldi yazılı talebin, üyelikten çekilme tarihinden itibaren ne kadar 
müddet içinde yapılması gerektiğini de tesbit eder. Bu müddet onbeş günden az ve iki ay
dan fazla olamaz. 
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Üye olmak memnuiyeti ve üyelikten doğan hakların askıda kalması 

MADDE 4. — 1. Din ve ibadet işlerinde çalışanlar; işçi ve iş veren sendikası kuramazlar ve 
bu sendikalara üye olamazlar. 

2. Askerliği meslek edinmemiş bulunan askerî şahısların bu kanuna göre haiz oldukları hak ve 
yükümler, silâh altında bulundukları süre içinde askıda kalır. Ancak, bu hüküm bu gibi şahısların 
üyesi bulundukları sendikalara aidat ödemelerini ve 14 ncü maddenin 1 nci bendinin (g) fıkrasın
da zikri geçen yardımlaşma sendikalarına ödemede bulunmalarını engellemez. 

Üyeliğin kazmûması 

MADDE 5. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllere üye olmak ihtiyaridir. Üye 
olmak yazılı müracaata bağlıdır. « 

2. îşçi sendikalarına üye olmak için bu kanuna göre işçi sıfatını taşıyan kimsenin onalltı ya
şını doldur ması seralar; onaltı yaşından küçük olanlar, kanuni temsilcilelrinin yazılı muvafaka
tiyle üye olabilirler. Ancak, onaltı yaşından küçük olanlar, sendika genel kurulunda oy kullana
mazlar. 

Üyelikten ayrılma 

MADDE 6. — 1. Her üye, istediği zaman, üyesi bulunduğu meslekî teşekkülden çekilebilir. 
Çekilme yazı ile olur. 

2. Bir teşekkülden çekilen üyenin aidatını üç aydan fazla ödemeye devam edeceğine dair te
şekkül tüzüğüne hüküm konamaz. 

îşini eski iş yerinin bulunduğu belediye veya köy sınırları dışında başka bir yere nakleden ve
ya eski işinin dâhil olduğu iş kolunu veyahut onunla ilgili iş kollarının dışında başka bir iş koluna 
aktaran yahut kendisine ihtiyarlık veya daimî maluliyet aylığı bağlanan üye için bu bent hükmü 
tatbik olunmaz. 

3. îşçi veya iş veren teşekkülü üyeliği vasfı kalkan şahıs aidat ödemiş veya topyekûn öde
mede bulunmuş olduğu her nevi yardımlaşma veya ihtiyarlık sendikalanndaki üyelik hakkını, o 
sandığa yapmış olduğu ödemeler nisbetinde muhafaza eder. 

Bu haktan istifade edilebilmesi için yapılması lüzumlu ödemelerin yekûnu teşekkül tüzüklerin-
ce tesbit edilir. Ancak, bu miktar beş yüz liradan fazla olamaz. Teşekkül tüzükleri, bu hakkın kul
lanılması için gerekli yazılı talebin, üyelikten çekilme tarihinden itibaren ne kadar müddet içinde 
yapılması gerektiğini de tesbit eder. Bu müddet onbeş günden az ve iki aydan fazla olamaz. 
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Üyelikten çıkarma 

MADDE 8. — 1. Kanun ve teşekkül Tüzüğü hükümleri gereğince teşekkülden çıkarılan 
üyenin, çıkarma kararına karşı genel kurula başvurma hakkı vardır. Genel kurul kararına karşı 
bu kararın ilgiliye tebliğinden itibaren üç ay içinde mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli 
mahkemeye ilgili tarafından itiraz edilebilir; mahkemenin kararı kesindir. 

2. Çıkarılan üye hakkındaki genel kurul kararı, 12 nci maddede gösterilen resmî makam
lara yazı ile tebliğ edilir. Genel kurul kararına 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. 

Sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonların kuruluş şartlan 

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

İş veren sendikaları aynı iş kolunda veyahut birbirleriyle ilgili iş kollarında çalışan iş veren
leri içine aJlır. 

2. a) Sendika birlikleri, belirli bir mahal veya bölge sınırları içinde, birbirleriyle ilgili ol-
mıyan çeşitli iş kollarında dahi olsa, mevcut sendikaların en az ikisinin; 

b) Federasyonlar, aynı iş kolunda ve o iş kolu ile ilgili iş-.kollarında mevcut en az iki sen
dikanın; . • -~ 

c) Konfederasyonlar, mevcut birlik, federasyon ve Türkiye çapında faaliyette bulunmayı he
def tutmak şartiylle dş kolu esasına göre kurulmuş sendikalardan en az ikisinin üye sıfatiyle bir 
araya gelmeleri suretiyle kurulurlar. 

3. tş kolları ve bunların birbirleriyle ilgili olanları, Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yö
netmelikle tesbit olunur. Bu yönetmelik, milletlerarası normlar dikkate alınarak hazırlanır. Çalış
ma Bakanlığı, yönetmeliği hazırlarken, Yüksek Hakem Kurulunun, en çok işçi mensubu olan işçi 
konfederasyonu 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 
mütalâaların talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde verilmesi gereklidir. 

Bu yönetmeliğe göre, her hangi bir iş koluna dâhili olmayıp bu kanuna göre sendika kurmak 
ve sendikalara üye olmak hakkına sahip olanlar, genel hizmet koluna dâhil sayılırlar. Genel hiz
met kolu ayrı bir iş kolu olarak itibar oİunup diğer bütün iş kolları ile ilgili sayılır. 

Bu konuda Danıştayda açılacak iptal dâvaları iki ay içinde karara bağlanır. 

Kuruculuk; İdarecilik 

MADDE 11. — 1 . Sendika kurmak ve işbu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin yönetim 
kurullarında, haysiyet divanlarında ve bu teşekkküllerin idaresi, temsili ve denetlenmesi ile il
gili sair işlerde görev alabilmek için, sendika üyeliğinde kanunen aranan şartlardan başka, reşi-
dolmak, medeni hakları kullanmaya ehil olmak vs Türk vatandaşı olmak şarttır. 

2. Türkiye'de birlik, federasyon ve konfederasyonları kuran veya bunlara katılan meslekî 
teşekküllerin Türk teşekkülleri olması şarttır. 

Kuruluş 

MADDE 12. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin kurucuları, teşekkülü ilk ge
nel kurul toplantısına kadar sevk ve idare ile görevli kimselerin ad ve soyadları, meslek ve sa-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 126 ya 1 nci ek) 
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Üyelikten çıkarma 

MADDE 8. — 1. Kanun ve teşekkül tüzüğü hükümleri gereğince teşekkülden çıkarılan üye
nin, çıkarma kararına karşı genel kurula başvurma hakkı vardır, ilgili üye genel kurul kararına 
karşı, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç ay içinde, iş dâvalarına bakmakla görevli ma
hallî mahkemeye itirazda bulunabilir. 

2. Çıkarılan üye hakkındaki genel kurul kadarı, 12 nci maddede gösterilen resmî makamlara 
yazı ile tebliğ edilir. Bölge çalışma müdürlüğü genel kurul kararına karşı, keyfiyetin tebliğinden 
itibaren üç ay içinde, iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahkemeye itirazda bulunabilir. 

Sendika Birlik, Federasyon ve Konfederasyonlarının kuruluş şartları 

MADDE 9. — 1. İşçi sendikaları, aynı iş yerinde veya aynı iş kolundaki iş yerlerinde veyahut 
birbirleriyle ilgili iş kollarında çalışan işçileri içine alır. 

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

2. a) Sendika birlikleri, belirli bir mahal v^ya bölge sınırları içinde, birbirleriyle ilgili olmı-
yan çeşitli iş kollarında dahi olsa mevcut sendikaların; 

b) Federasyonlar, aynı iş kolunda veya o iş kolu ile ilgili iş kollarında mevcut sendikaların; 
c) Konfederasyonlar, birliklerin, federasyonların ve Türkiye çapında faaliyette bulunmayı he

def tutmak şartiyle iş kolu esasına göre kurulmuş sendikaların üye sıfatiyle bir araya gelmeleri 
suretiyle kurulur. 

3. îş kolları ve bunların birbirleriyle ilgili olanları, Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yönet
melikle tesbit olunur. Bu yönetmelik, milletlerarası normlar dikkate alınarak hazırlanır. Çalışma 
Bakanlığı yönetmeliği hazırlarken, Yüksek Hake n Kurulunun, en çok işçi mensubu olan işçi kon
federasyonu ile en çok iş veren mensubu olan iş veren konfederasyonunun - yoksa - Türkiye Tica
ret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin mütalâalarını alır. Bu mütalâaların ta
lep tarihinden itibaren en geç on gün içinde verilmesi gereklidir. 

Bu yönetmeliğe göre, her hangi bir iş koluna dâhil olmayıp bu kanuna göre sendika kurmak ve 
sendikalara üye olmak hakkına sahibolanlar, genel hizmet koluna dâhil sayılırlar. Genel hizmet 
kolu ayrı bir iş kolu olarak diğer bütün iş kolları ile ilgili sayılır. 

Bu konuda Danıştayda açılacak iptal dâvaları iki ay içinde karara bağlanır. 

Kuruculuk; idarecilik 

MADDE 11. — 1. Sendika kurmak ve işbu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin yöne
tim kurullarında, haysiyet divanlarında ye bu teşekküllerin idaresi, temsili ve denetlenmesi ile 
ilgili sair işlerde görev-alabilmek için, sendika üyeliğinde kanunen aranan şartlardan başka, re-
şidolmak, medeni hakları kullanmaya ehil olmak, kamu hizmetlerinden mahrum edilmiş olmamak, 
Türkçe okur - yazar olmak ve Türk vatandaşı olmak şarttır. 

2. Türkiye'de birlik, federasyon ve konfederasyonları kuran veya bunlara katılan meslekî te
şekküllerin Türk teşekkülleri olması şarttır. 

Kuruluş 

MADDE 12. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin kurucuları, ilk genel kurul 
toplantısına kadar sevk ve idare ile görevli kimselerin ad ve soyadlarını, meslek ve sanatlarını, ika-

M. Menlisi ( S. Sayısı : 126 ya 1 nci ek) 
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t 

natları ve ikametgâhlarını belirtmek suretiyle meslekî teşekkülün tüzüğünü Bölge Çalışma Müdür
lüğüne; o mahalde Bölge Çalışma Müdürlüğü yoksa, en yüksek mülki âmire İM nüsha hallinde 
tevdi etmeye mecburdurlar. 

Tevdi ile birlikte, teşekkül, tüzel kişilik kazanır. 
2. Teşekkül tüzel kişilik kazanır kazanmaz, teşekkülün kurucuları, teşekkülün tüzüğünü ve 

teşekkülü ilk genel kurul toplantısına kadar sevk ve idare ile görevli kimselerin ad ve soyadlarını, 
meslak ve sanatları ve ikametgâhları ile birlikte o mahalde yayınlanan bir gazetede veya o mahalde 
gazete yayınlanmıyorsa, en yakın yerde yayınlanan bir gazetede ilân ederler. Bununla beraber, ku
rucular, gazetede ilânı, sadece teşekkülün adına ve merkezine inhisar ettirebilirler; bu takdirde, 
bu bentte zikri geçen vesikaların birer örneği, mahallin en yüksek mülki amirliğinin ve Bölge Ça
lışma Müdürlüğünün ilân tabelâsına bir ay süre ile asılır ve basılmış nüshaları masrafı karşılı
ğında teşekkül merkezinde ilgililere tevzi edilir. Bu tevzi resme tabi değildir. 

3. Bölge Çalışma müdürlükleri, işçi ve iş veren teşekkülleri için, örneği Çalışma Bakanlığın
ca tesbit edilecek ayrı birer sicil tutarlar. Bu sicilin bdr örneği Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

4. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, tüzel kişilik kazanmalarından başlıyarak bir 
yıl içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak zorundadırlar. 

5. Genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin ve denetçileri
nin ad ve soyadlannm, meslek ve sanatlarının, ikametgâhlarının ve tüzük değişikliklerinin ve tü
züğe göre şubelerin açılmasının resmî makamlara bildirilmesinde ve ilânında da bu madde hüküm
lerine uyulur. 

6. Birlik, federasyon ve konfederasyonlara katılma ve bu teşekküllerden çekilme kararlan 
da, bu maddenin 1, 2 ve 3 ncü bentleri hükümlerine tabidir. 

Oran, katılma ve çekilme 

MADDE 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin ve bunlann şubelerinin ge
nel kurullarının toplanma oranı, genel kurul üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Meslekî teşek
kül tüzüğünde daha yüksek bir oran tesbit edilebilir. Bu oran sağlanamazsa, ikinci toplantı, bi
rinci toplantı gününden en çok onbeş gün sonraya bırakılabilir. îkinci toplantıda toplantı oranı 
aranmaz. 

2. Belli bir birlik veya federasyona üye olmak, sendika genel kurulu toplantı oranına göre 
toplanan genel kurul üyelerinin yansından bir fazlasının oyunun alınmasiyle mümkündür. Belli 
bir konfederasyona üye olmada da, birlik ve federasyon genel kurullan için aynı hüküm uygula
nır. 

3. Birlik, federasyon ve konfederasyonların kurulmasında da 2 nci bent hükmüne uyulur. 
4. Bir sendikanın üyesi olduğu birlikten veya federasyondan ve birliğin veya federasyonun 

üyesi olduğu konfederasyondan çekilmesi, çekilmek istiyen sendika, birlik veya federasyonun ge
nel kurulunun toplantı oranına göre toplanan genel kurul üyelerinin üçte ikisinin oyunun alın
ması ile mümkündür. 

5. Milletlerarası teşekküllere katılma ve çekilmede de 4 ncü bent hükmü uygulanır. 
6. Sendikaların birleşmesi, genel kurullarının bir arada yapacaklan toplantıda hazır bulu

nan üye sayısının salt çoğunluğunun alacağı kararla olur. Genel kurulların bu müşterek toplan
tıya çağrılması, kanun ve kendi ıtü^klerinin hükümleri gereğince ayrı ayn yapılır. 

Birliklerin kendi aralarında, federasyonların kendi aralarında ve konfederasyonların 
kendi aralarında birleşmelerinde de ayni hüküm uygulanır. 

Birleşme ile ilgili usul ve merasim konusunda 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralan uygula
nır. 

9 ncu madde hükümleri saklıdır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 126 ya 1 nci ek) 
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metgâhlarmı belirtmek suretiyle meslekî teşekkülün tüzüğünü mahallin en büyük mülki âmirine 
makbuz karşılığında tevdi etmeye mecburdurlar. 

Tevdi ile birlikte, teşekkül tüzel kişilik kazanır. 
2. Teşekkül tüzel kişilik kazanır kazanmaz, kurucular, teşekkülün tüzüğünü ve teşekkülü ge

nel kurul toplantısına kadar sevk ve idare ile görevli kimselerin ad ve soyadlarını, meslek ve sa
natlarını ve ikametgâhlarını o mahalde yayınlanan bir gazetede; o mahalde gazete yaymlanmı 
yorsa, en yakın yerde yayınlanan bir gazetede ilân ederler. Kurucular, gazetede ilânı, sadece teşek
külün adına ve merkezine inhisar ettirebilirler; bu takdirde, bu bentte zikri geçen vesikaların birer 
örneği, mahallin en büyük mülki amirliğinin ve bölge çalışma müdürlüğünün ilân tabelâsına bir 
ay süre ile asılır ve basılmış nüshaları, masrafı karşılığında, ilgililere tevdi edilir. Bu tevzi resme 
tâbi değildir. 

3. Bölge çalışma müdürlükleri, işçi ve iş veren teşekkülleri için, Çalışma Bakanlığınca tesbit 
edilecek esaslar dairesinde birer sicil tutarlar. Bu sicillerin birer örneği Çalışma Bakanlığına gön
derilir. ' 

4. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, tüzel kişilik kazanmalarından başlıyarak bir 
yıl içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak zorundadırlar. 

5. Gonel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin ve denetçilerin 
ad ve soyadlarmm, meslek ve sanatlarının, ikametgâhlarının ve tüzük değişikliklerinin ve tüzüğe 
göre şubelerin açılmasının resmî makamlara bildirilmesinde ve ilânında da bu madde hükümleri uy
gulanır. 

6̂. Birlik, federasyon ve konfederasyonlara katılma ve teşekküllerden çekilme kararları da, bu 
maddenin 1, 2, ve 3 ncü bentleri hükümlerine tâbidir. 

Oran, katılma vv şekilleri 

MADDE 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan mesleki teşekküllerin genel kurullarının ve bu te
şekkül şubelerinin kongrelerinin toplanma sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Meslekî te
şekkül tüzüğünde daha yüksek bir oran tesbit edilebilir; oran sağlanamazsa, ikinci toplantı, birinci 
toplantı gününden en çok onbeş gün sonraya bırakılır; hu toplantıda toplantı oranı aranmaz. 

2. Belli bir birlik veya federasyona üye olmak yahut 9 ncu maddenin 2 nci bendinin (c) fık
rasında belirtilen sendikalardan birine katılmak, sendika genel kurulunun toplantı oranına göre 
toplanan genel kurul üyelerinin salt çoğunluğunun oyunun alınması ile mümkündür. Belli bir 
konfederasyona üye olmada da, birlik, federasyon ve 9 ncu maddenin 2 nci bendinin (c) fıkra 
smda belirtilen sendika genel kulları için aynı hüküm uygulanır. 

3. Birlik, 9 ncu maddenin 2 nci bendinin (c) fıkrasında belirtilen sendika, federasyon ve kon
federasyonların kurulmasında da 2 nci bend hükmüne uyulur. 

4. Bir sendikanın üyesi olduğu birlikten veya federasyondan; birliğin, federasyonun, veya 
9 ncu maddenin 2 nci bendinin (c) fıkrasında belirtilen sendikaların üyesi oldukları konfede
rasyondan çekilmeleri, çekilmek istiyen teşekkülün genel kurullarının yapacakları toplantılarda 
üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile mümkündür. 

5. Milletlerarası teşekküllere katılma ve çekilmede de 4 ncü bend hükmü uygulanır. 
6. Sendikaların birleşmesi, genel kurullarının yapacakları toplantılarda üye tamsayılarının 

salt çoğunluğunun alacağı kararla olur. 
Birliklerin, federasyonların ve konfederasyonların kendi aralarında birleşmelerinde de aynı 

hüküm uygulanır. 
Birleşme ile ilgili usul ve merasim konusunda 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri uygula

nır. 
9 ncu madde hükmü saklıdır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 126 ya İnci ek; 
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Meslekî teşekküllerin faaliyetleri 

MADDE 14. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak genel hü
kümlere göre sahiboldukları yetkilerden başka, aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunabilirler : 

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak; 
b) Toplu iş sözleşmesi akdetmek; 
c) îş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve mercilere, uzlaştırma ve hakem kurullarına, iş 

mahkemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun hükümlerine göre başvurmak veya mütalâa bil
dirmek ve onlardan talepte bulunmak; H 

d) Çalıştırmayı doğuran hukukî münasebetle ilgili hususlarda sosyal sigortalar, emeklilik 
ve benzeri hakların kullanılması ile ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adlî müzaherette 
bulunmak; 

e) Mevzuattan, örf ve âdetten, toplu iş sözleşmesinden veya meslekin müşterek menfaatle
rinden doğan hususlarda veyahut yazılı müracaatleri üzerine 2 nci maddenin birinci bendinde 
zikredilen akidlerden doğan haklariyle sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen 
dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâvadan ötürü husumete ehil olmak; 

f) Kanun ve milletlerarası andlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci gönder 
mek; 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, eğitim ve sair sosyal ve 
kültürel maksatlar için yardımlaşma sandıkları kurmak; üyeleri yararına sigorta mukaveleleri 
akdetmek; 

h) Kanuna göre grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek; 
i) İşçilerin veya iş verenlerin meslekî bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın ge

lişmesine ye reel verimliliğin çoğalmasına hizmet edecek veya genel kültürlerini genişletecek 
kurs ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane ve benzeri kültürel tesisler 
kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkanlar sağlamak; 

j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalışmak veya bu gibi teşebbüslere yardım etmek 
veyahut bizzat kooperatifler kurmak yahut kurulmasına yardım etmek; 

k) Mesleklerinin icrası için lüzumlu her nevi ham veya yarı mamul madde, eşya, alet, ede
vat ve makinalan üyelerine kiralamak, ödünç vermek veya hibe etmek; 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatlerini her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her ko
nu hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için her 
türlü kanuni yollardan faaliyet sarf etmek. 

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, hizmetlerinde, üyeleri arasında tam eşitliğe 
uymak zorundadırlar. 

3. Bu kanuna göre kurulan işçi teşekkülleri, gelirlerinin en az yüzde beşini, üyelerinin bilgi 
ve kültür seviyelerini yükseltmek için kullanmak zorundadırlar. 

4. Toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri saklıdır. 

Yasak siyasi faaliyetler 

MADDE 16. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller : 
1. Siyasi partilerden ve onlara bağlı teşekküllerden her hangi bir suretle maddi yardım ka

bul edemez ve onlara maddi yardımda bulunamaz ve onların teşkilâtı içerisinde yer alamazlar; 
bir siyasi partinin adı altında meslekî teşekkül kurulamaz. 

2. Sendikalar, sendika üyeliği sıfatının kazanılmasını ve muhafazasını veya sendikada görev 
alınmasını, üyenin genel olarak siyasi partilere veya belli bir siyasi partiye üye olup olmaması 
şartına bağlıyamazlar. Bu kanuna göre kurulan diğer meslekî teşekküllerde görev almak bakı
mından da aynı hüküm uygulanır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 126 ya 1 nci ek) 
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Meslekî teşekküllerin faaliyetleri 

MADDE 14. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak genel hü
kümlere göre sahiboldukları yetkilerden başka, aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunabilirler : 

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak; 
b) Toplu iş sözleşmesi akdetmek; 
c) tş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve mercilere, uzlaştırma ve hakem kurullarına, iş mah

kemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun hükümlerine göre başvurmak veya mütalâa bildirmek; 
d) Çalıştırmayı doğuran hukukî münasebetle ilgili hususlarda sosyal sigortalar, emeklilik 

ve benzeri hakların kullanılması ile ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına hukukî "yardımda bu
lunmak; 

e) Mevzuattan, örf ve âdetten, toplu iş sözleşmesinden veya meslekin müşterek menfaatle
rinden doğan hususlarda veyahut yazılı müracaatleri üzerine 2 nci maddenin birinci bendinde 
zikredilen akidlerden doğan haklariyle sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen 
dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâvadan ötürü husumete ehil olmak; 

f) Kanun ve milletlerarası andlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci gönder
mek ; 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, lokavt, eğitim ve sair 
sosyal ve kültürel maksatlar için tesis veya dernek şeklinde yahut meslekî teşekküllerin bir kolu 
halinde yardımlaşma sandıkları kurmak; üyeleri yararına sigorta mukaveleleri akdetmek; 

h) Kanuna göre grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek; 
i) -işçilerin veya iş verenlerin meslekî bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın geliş

mesine ve reel verimliliğin çoğalmasına hizmet edecek veya genel kültürlerini genişletecek feırs 
ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basımevi ve benzeri kültürel te
sisler kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağlamak; 

j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalışmak veya bu gibi teşebbüslere yardım etmek 
veyahut bizzat kooperatifler kurmak; 

k) Mesleklerinin icrası için lüzumlu her nevi ham veya yarı mamul madde, eşya, alet, edevat 
ve makinaları üyelerine kiralamak, ödünç vermek veya hibe etmek; 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatlerini her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her konu 
hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için her 
türlü kanuni yollardan faaliyet sarf etmek. 

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, hizmetlerinde, üyeleri arasında tam eşitliğe 
uymak zorundadırlar. 

3. Bu kanuna göre kurulan işçi teşekkülleri, gelirlerinin en az yüzde beşini, üyelerinin bilgi 
ve kültür seviyelerini yükseltmek için kullanmak zorundadırlar. 

Yasak siı/asi faaliyetler 

MADDE 16. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller : 
Siyasi partilerden veya onlara bağlı teşekküllerden her hangi bir suretle maddi yardım ka

bul edemez ve onlara maddi yardımda bulunamaz ve onların teşkilâtı içerisinde yer alamazlar; 
bir siyasi partinin adı altında meslekî teşekkül kurulamaz. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 126 ya 1 nci ek) 
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îşçi ve i§ veren münasebetleri 

MADDE 17. — 1. 2 nci maddenin 1 nci bendinde sayılan kimselerle işçi teşekkülleri, bu ka
nun veya sair kanunlar gereğince kurulan iş veren teşekküllerine; ve iş verenler ile yukarda 
bahse konu iş veren teşekkülleri de, işçi teşekküllerine üye olamazlar; 

Gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri veya üyeleri veyahut araya koyacakları sair kim
seler vasıtasiyle birbirlerinin kuruluşları, idare ve faaliyetlerine, nüfuz etmek maksadiyle mü
dahalede bulunamazlar. 

2. Bir işçi teşekkülünü bir iş verenin veya bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurulmuş 
bir iş veren teşekkülünün kontroluna tâbi kılmak veyahut bunların nüfuzu altında işçi teşekkülü 
kurulmasını tahrik etmek; veya 

3. Bir işçi teşekkülünün, bir iş veren veya bu kanun veya Cemiyetler Kanunu veya özel ka
nunlar gereğince kurulan bir iş veren teşekkülü veya 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Ka
nun gereğince kurulan bir teşekkül tarafından malî yollarla desteklenmesi gayesiyle faaliyette 
bulunmak yasaktır. 

4. Bu madde hükümleri, esnaflık ve küçük sanatkârlık kollarında işçi ve iş veren durumun
da olanların, 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılıKanun gereğince kurulan teşekküller ile işbu ka
nuna göre kurulan teşekküllerde aynı zamanda üye olmalarını önlemez. 

Fesih veya infisalı halinde malların devri 

MADDE 18. — Feshedilen veya infisah eden sendika, birlik, federasyon ve konfederasyon 
bir iş veren teşekkülü ise mallarını, yalnız, bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurulmuş 
başka bir iş veren teşekkülüne; ve bir işçi teşekldilü ise, bu kanuna göre kurulmuş diğer bir işçi 
teşekkülüne devredebilir. 

Malların, bunlardan gayri gerçek veya tüzel her hangi bir şahıs veya teşekkül veya müesse
seye devri veyahut feshedilen teşekkülün üyeleri arasında paylaşılması yasaktır. 

İşçi teşekkülü idareciliği ve temsilciliğinin teminatı 

MADDE 20. — 1. îşçi teşekküllerinin yönetin kurullarında veya başkanlığında görev alma
ları dolayısiyle kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçiler; bu teşekküllerdeki görevlerinin, se
çime girmemek, seçilmemek veya çekilmek sureciyle son bulması üzerine işe alınmalarını istedik
leri takdirde, iş veren, bunları, boş yer varsa, yazılı istemleri anındaki şartlarla,, eski işlerine 
veyahut diğer bir işe, sair isteklilere tercih ederek almaya mecburdur. Bu takdirde, ücrette ve 
işten çıkarılmasında işçinin eski kıdem hakları saklıdır. 

Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki görevin sona ermesinden başlıyarak üç ay içinde müm
kündür. Özel nitelikteki mevzuatla toplu iş söaleşmesi hükümleri saklı kalmak şartiyle, işten 
ayrılma tarihinden başlıyarak beş yıl geçmişse, bu hak düşer; yönetim kurulundaki veya baş
kanlıktaki görevleriyle ilgili cürümlerden dolayı hüküm giymiş olanlar, bu haktan istifade ede
mezler. 

2. işçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev almaları dolayısiyle 
kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçiler; sosyal sigorta primlerini iş verene düşen primlerle 
birlikte ödemeye devam etmek şartiyle, eski iş yerlerindeki sigortalılık haklarını devam etti
rebilirler. 

3. a) Bir iş yerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinde taraf işçi federasyonunun mensubu 
olan veya o toplu iş sözleşmesinde taraf bulunan işçi sendikalımdan o iş yerinde en fazla üyeye 
sahibolan sendika, o iş yerindeki işçilerin salt çoğunluğunu temsil etmese dahi, söz konusu 
iş yerinde, toplu iş sözleşmesinde başkaca hüküm yoksa : 

M. Meclisi (S. Sayısı: 126 ya İnci ek) 
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îşçi ve iş veren münasebetleri 

MADDE 17. — 1. 2 nci maddenin 1 nci bendinde sayılan kimselerle işçi teşekkülleri, bu kanun 
veya sair kanunlar gereğince kurulan iş veren teşekküllerine ve iş verenler ile yukarda bahse 
konu iş veren teşekkülleri de, işçi teşekküllerine üye olamazlar bunlar, 

Gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri veya üyeleri veyahut araya koyacakları sair kim
seler casıtasiyle birbirlerinin kuruluşlarına, idare ve faaliyetlerine, her hangi bir müdahalede bu
lunamazlar. 

2. Bir işçi teşekkülünü bir iş verenin veya bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurulmuş 
bir iş veren teşekkülünün kontroluna tabi kılmak veyahut bunların nüfuzu altında işçi teşekkülü 
kurulmasını tahrik etmek yasaktır. 

3. Bir işçi teşekkülünün, bir iş veren veya bu kanun veya Cemiyetler Kanunu veya özel ka
nunlar gereğince kurulan bir iş veren teşekkülü veya 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Kanun 
gereğince kurulan bir teşekkül tarafından malî yollarla, desteklenmesi gayesiyle faaliyette bulu-
nulmaii da yasaktır. 

4. Bu madde hükümleri, esnaflık ve küçük sanatkârlık kollarında işçi ve iş veren durumun
da olanların, 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Kanun gereğince kurulan teşekküller ile işbu 
kanuna göre kurulan teşekküllerde aynı zamanda üye olmalarını önlemez. 

Fesih veya infisah halinde malların devri 

MADDE 18. — Feshedilen veya infisah eden sendika, birlik, federasyon ve konfederasyon bir 
iş veren teşekkülü işe malları, bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurulmuş başka bir iş 
veren teşekkülüne; bir işçi teşekkülü ise, bu kanuna göre kurulmuş diğer bir işçi teşekkülüne 
devredilir. 

Malların, bunlardan gayrı gerçek veya tüzel her hangi bir şahsa veya teşekküle veya müesse
seye devri veyahut feshedilen teşekkülün üyeleri arasında paylaşılması yasaktır. 

İşçi teşekkülü idareciliği i'c temsilciliğinin teminatı 

MADDE 20. — 1. îşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev almaları 
dolayısiyle kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçiler; bu teşekküllerdeki görevlerinin, seçime gir
memek, seçilmemek veya çekilmek suretiyle son bulması üzerine işe alınmalarını istedikleri tak
dirde, iş veren, bunları yer boşalırsa, yazılı istemleri anındaki şartlarla, eski işlerine veyahut 
eski işlerine uygun diğer bir işe, sair isteklilere tercih ederek almaya mecburdur. Bu takdirde, 
ücrette ve işten çıkarılmasında işçinin eski kıdem hakları saklıdır. 

Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki görevin* sona ermesinden bağlıyarak üç ay içinde müra
caat edilirse mümkündür. Özel nitelikteki mevzuatla toplu iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak 
şartiyle işten ayrılma tarihinden başlıyarak beş yıl geçmişse, bu hak düşer; yönetim kurulundaki 
veya başkanlıktaki görevleriyle ilgili cürümlerden dolayı hüküm giymiş olanlar, bu haktan isti
fade edemezler. 

2. işçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev almaları dolayısiyle 
kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçiler, sosyal sigorta primlerini veya aidatlarını iş verene dü
şen primlerle veya aidatla birlikte ödemeye devam etmek şartiyle, eski iş yerlerindeki sigortalı
lık haklarını devam ettirebilirler. 

3. a) Bir iş yerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinde taraf işçi federasyonunun mensubu 
olan veya o toplu iş sözleşmesinde taraf bulunan işçi sendikalarından o iş yerinde en fazla üyeye 
sahibolan sendika, o iş yerindeki işçilerin salt çoğunluğunu temsil etmese dahi, söz konusu iş ye
rinde, toplu iş sözleşmesinde başkaca hüküm yoksa : 
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i) îş yerindeki işçi sayısı elliyi aşmıyorsa, en çok iki; 
ii) İş yerindeki isçi sayısı elli ilâ ikiyüz arasında ise, en çok dört; 
iii) İş yerindeki işçi sayısı ikiyüz ilâ bin arasında ise, en çok altı; 
iv) îş yerindeki işçi .«ayısı binden fazla ise, on çak sekiş temsilci gösterebilir. 
Bu sayılar, toplu iş sözleşmesi ile yarıdan aşağı olarak tesbit edilemez. 
Bu temsilcilerden biri baştemsilci olarak atanır. 
h) (a) fıkrasında yazılı vasfı haiz olmamakla beraber, iş yerindeki işçiler arasında en çok 

üyesi bulunan sendika, (a) fıkrasında gösterilen sayıların yarısını aşmamak şartiyle, iş yeri 
temsilcisi gösterebilir. Bunlardan biri baştemsibi olarak atanır, 

c) (a) vo (b) fıkralarında söz konusu temsilci ve baştem-ilcilerin ve bu kanuna göre ku
rulmuş işçi teşekküllerinin iş yerinde çalışan bakkam, yönetim kurulu üyesi, haysiyet divanı 
üyesi veya denetçilerinin hizmet akitlerinin iş veren tarafından 19 ncu madde hükümlerine 
aykırı olarak, feshedildiği, 31 nci maddenin 3 ncli bendi gereğince verilen hükmün kesinleşmesi 
suretiyle sabit olursa, 19 ncu maddenin 3 ncü bendi hükümleri saklı kalmak kaydiyle, feshe
dilmiş olan hizmet akdi, işçinin, yukarda söz konusu hükmün kesinleştiği tarihten baslıyarak 
bir ay içinde yazıyla iş verenden istemesi takdiminde, yürürlükten kaüknuş olduğu tarihe kadar 
geriye yürümek şartiyle yeniden ve kendilimizden yürürlüğe girer. 

Meslekî teşekküllerin, saglaîif/> haklttrrfa.it. istifade 

MADDE 21. — Bu kanuna göre kurulan işçi veya iş veren teşekkülünün kendi faaliyetleri 
sayesinde üyelerine sağladığı hakların, o teşekkül'"-1, -iyesi olmıyanlara teşmili, bahse konu te
şekkülün yazılı muvafakatine bağlıdır. 

Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanununun 8 nci maddesi hükümleri saklıdır. 

Mamelek ve gelirler 

MADDE 22. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin gelirleri : 
a) Üyelerinden alacakları aidat; 
b) Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler ile eğlence, nıüsamere ve konser gibi faaliyetlerden 

sağlanacak meblâğlar; 
c) Teberrular; 
d) Mameleklerin gelirlerinden ibarettir. 
2. Genel ve katma bütçeli idarelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar ve bunlara bağlı sabit 

ve döner sermayeli müesseseler, sermayesinin tamamı Dövlet tarafından verilniük suretiyle 
kurulan iktisadi teşekkül ve müesseselerle sermayelerinde Devletin iştiraki bulunan banka
lar, kamu kurumu niteliğindeki meslekî teşekküller dâhil olmak üzere özel kanunlarla kurulan 
bankalar ve teşekküller, bu bentte zikredilen idare teşekkül ve bankalar tarafından ödenmiş serma
yesinin en az yarısına katılmak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı nisbette katılması 
ile kurulan müesseseler, işbu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllere her hangi bir şekilde malî 
yardım ve teberruda bulunamazlar. 

8 Ağustos 1961 tarihli ve 344 sayılı Kanunun 1 nci geçici maddesi hükmü saklıdır. 
3. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, üyesi bulundukları milletlerarası teşekküller

den ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası teşekküllerden gayrı dış kaynaklar
dan, Bakanlar Kurulundan izin alınmadıkça yardım, kabul edemezler. 

4. Bu teşekküllerin toplantıları, kütüphane, spor ve benzeri tesisleri ile meslekî öğretimleri için 
lüzumlu menkul ve gayrimenkul malları haczedilemez; bu mallar vergiye tabi tutulamaz. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 126 ya İnci.ek) 
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i) îş yerindeki işçi sayısı elliyi aşmıyorsa, en çok iki; 
ii) îş yerindeki işçi sayısı elli ilâ iki yüz arasında ise, en çok dört; 
iii) îş yerindeki işçi sayısı iki yüz ilâ bin arasında 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 temsilcilerden biri baştemsilci olarak atanır. 
b) (a) fıkrasında yazılı vasfı haiz olmamakla beraber, iş yerindeki işçiler arasında en çok 

üyesi bulunan sendika, (a) fıkrasında gösterilen sayıların yarısını aşmamak şartiyle, iş yeri tem
silcisi gösterebilir. Bunlardan biri baştemsilci olarak atanır. 

c) (a) ve (b) fıkralarında söz konusu temsilci ve baştemsilcilerin ve bu kanuna göre kurul
muş işçi teşekküllerinin iş yerinde çalışan başkanı, yönetim kurulu üyesi, haysiyet divanı üyesi 
veya denetçilerinin hizmet akidlerinin iş veren, tarafından 19 ncu madde hükümlerine aykırı ola
rak feshedildiği, 31 nci maddenin 3 ncü bendi gereğince verilen hükmün kesinleşmesi suretiyle sa
bit olursa, 19 ncu maddenin 3 ncü bendi hükümleri saklı kalmak kaydiyle, feshedilmiş olan hiz
met akdi, işçinin, yukarda söz konusu hükmün kesinleştiği tarihten başlıyarak bir ay içinde ya-
ziyle iş verenden istemesi takdirinde, yürürlükten kalkmış olduğu tarihe kadar geriye yürümek 
şartiyle yeniden ve kendiliğinden yürürlüğe girer. 

Meslekî teşekküllerin sağladığı haklardan istifade 

MADDE 21. — Bu kanuna göre kurulan işçi veya iş veren teşekkülünün kendi faaliyetleri 
sayesinde üyelerine sağladığı hakların, o teşekkülün siyasi olmıyanlara teşmili, bahse konu teşek
külün yazılı muvafakatine bağlıdır. 

. Mamelek ve gelirler 
MADDE 22. •— 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin gelirleri : 
a) Üyelerinden alacakları aidat; 
b) Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler ile eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyetler

den sağlanacak gelirler; 
c) Bağışlar; 
d) Mameleklerinin gelirlerinden ibarettir. 
2. Genel ve katma bütçeli idarelerle mahallî idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner ser

mayeli müesseseler, sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan ik 
tisadi teşekkül, ve müesseselerle sermayelerinde Devletin iştiraki bulunan bankalar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslekî teşekküller dâhil olmak üzere özel kanunlarla kurulan bankalar 
ve teşekküller, bu bentte zikredilen idare, teşekkül ve bankalar tarafından ödenmiş sermayesinin 
en az yarısına katılmak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı nisbette katılması ile kuru
lan müesseseler, işbu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllere her hangi bir şekilde malî yardım 
ve teberruda bulunamazlar. 

8 Ağustos 1̂ 961 tarihli ve 344 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi hükmü saklıdır. 
3. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, üyesi bulundukları milletlerarası teşekküller

den ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası teşekküllerden gayrı dış kaynak
lardan Bakanlar Kurulundan izin alınmadıkça yardım kabul edemezler. 

4. Bu teşekküllerin eğitim, kütüphane ve spor tesisleri ile meslekî öğretimleri ve toplantıları 
için lüaumlu menkul ve gayrimenkul malları, bu mallaıla ilgili olacaklar hariç, haczedilemez; bu 
mallar vergiye tabi tutulamaz. 
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A id al; 

MADDE 23. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, üyelerince ödenecek aidat 
miktarını, Cemiyetler Kanunundaki kayıtlara bağlı kalmaksızın tesbit edebilirler. 

2. Aidatın tesbiti, azaltılması veya çoğaltıl ması genel kurul kararı ile olur. 
3. Belli bir iş yerinde çalışan işçilerin en az dörtte birinin belli bir sendikaya veya bir 

arada hareket eden muhtelif sendikalara mensup olması halinde, bu işçileri temsil ettiğini 
tevsik eden sendika veya sendikaların yazılı müracaatı ve aidatı kesilecek sendika üyesi iş
çilerin listesini vermesi üzerine, iş veren, üyelik aidatını ve toplu iş sözleşmesi, grev ve lo
kavt Kanunu gereğince o sendikaya veya onun mensubu olduğu federasyona ödenmesi gerekli 
dayanışma aidatını, işçilere yapacağı ücret tediyatmdan kesmeye ve hangi işçilerin üyelik ve
ya dayanışma aidatını kestiğini bir liste halinde ilgili sendikaya bildirmeye mecburdur. 
Bu hükme göre üyelik veya dayanışma aidatını kesmeyen iş veren ilgili sendika veya sendi
kalara karşı, kesmediği aidat tutarınca sorumludur. 

Sendika,, bu hizmeti karşılığında iş verenin masraflarını, iş verenin talebi üzerine, öde
meye mecburdur. 

4. tş verene başvuran işçi sendikası veya sendikalarının 3 ncü bentte gösterilen vasıfta 
olup olmadıkları konusunda iş verenle sendika veya sendikalar arasında anlaşmazlık 
çıkması takdirinde, iş verenin veyahut sendika veya sendikaların yazılı müracaati üzerine, an
laşmazlık, müracaat tarihinden itibaren üç iş günü içinde bölge çalışma müdürlüğünce çözü
lür. Bölge çalışma müdürlüğünün bu konudaki kararlarına, ilgililer, kendilerine yapılacak 
yazılı bildiri tarihinden başlıyarak üç iş günü içinde mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli 
mahkemeye itiraz edebilirler. Bu itiraz, üç iş günü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Genel Kurul 

MADDE 25. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin genel kurullarının mücbir 
sebepler dışında, üç yılda bir toplanması; 

2. Genel kurullarda, Başkanlık Divanı ve komisyon seçimleri hariç, bütün seçimlerin gizli 
oyla yapılması; 

3. îki Genel Kurul toplantısı arası devreye ait hesap raporu ile denetçi raporunun 
ve gelecek devreye ait bütçe teklifinin Genel Kurul üyelerine müzakereden önce dağıtılması 
mecburidir. 

Bilanço, çakışma raporu 

MADDE 29. — Sendikalar her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve hesaplarını ve çalış
ma raporlarını aidolduğu devreyi taMbeden üç ay içinde Çalışma Bakanlığına gönderirler. Bu bi
lanço ve hesaplar meyanında sendikanın o devre içindeki : 

1. Gelirleri ve gelir menbaları; 
2. Giderleri ve sarf yerleri; 
3. Başkana ve idarecilere verilen ücretlerle memur ve müstahdemlere ödenen meblâğlar; 
4. Para mevcudu; 
5. Demirbaş mevcudu; 
6. Gayrimenkul mevcudu; ve 
7. Çalışma Bakanlığınca sendikanın malî durumu ile ilgili olarak istenecek sair bilgiler de 

bulunur. 

M. Meclisi (S. Sayım : 126 ya İnci efe) 



- 21 — 
Oınmluıi'iyot Senatosunun kabul ettiği metin 

Aidat 

MADDE 23. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, üyelerince ödenecek aidat 
miktarını, Cemiyetler Kanunundaki kayıtlara bağlı kalmaksızın tesbit edebilirler. 

2.. Aidatın tesbiti, azaltılması veya çoğaltılması genel kurul kararı ile olur. 
3. Belli bir iş yerinde çalışan işçilerin en az dörtte birinin belli bir sendikaya veya bir arada 

hareket eden muhtelif sendikalara mensubolması halinde, bu işçileri temsil ettiğini tevsik eden 
sendika veya sendikaların yazılı müracaatı ve aidatı kesilecek sendika üyesi işçilerin listesini 
vermesi üzerine, iş veren, üyelik aidatını ve Toplu îş sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince 
o sendikaya veya onun mensubu olduğu federasyona ödenmesi gerekli dayanışma aidatını, işçi
lere yapacağı ücret tediyatından kesmeye ve hangi işçilerin üyelik veya dayanışma aidatını kesti
ğini bir liste halinde ilgili sendikaya bildirmeyemecburdur. Bu hükme göre üyelik veya dayanış
ma aidatını kesmiyen iş veren, ilgili sendika veya sendikalara karşı, kesmediği aidat tutarınca so
rumludur. 

Sendika, bu hizmeti karşılığında iş verenin masraflarını, iş verenin talebi üzerine, ödemeye 
mecburdur. 

4. iş verene başvuran işçi sendikası veya sendikaların 3 ncü bentte gösterilen vasıfta olup ol
madıkları konusunda iş verenle sendika veya sendikalar arasında anlaşmazlık çıkması takdirinde, 
iş verenin veyahut sendika veya sendikaların yazılı müracaati üzerine, anlaşmazlık, müracaat ta
rihinden itibaren üç iş günü içinde bölge çalışma müdürlüğünce çözülür. Bölge çalışma müdürlü
ğünün bu konudaki kararlarına karşı ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı bildiri tarihinden 
bağlıyarak üç iş günü içinde iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahkemeye itiraz edebilir
ler. Bu itiraz, üç iş günü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Genel kurul ve şube hongr elleri 

MADDE 25. — 1. Bu kanuna göre kurulan mesleki teşekküller genel kurullarının ve şube 
kongrelerinin en geç iki yılda bir toplanması; 

2. Genel kurullarda ve şube kongrelerinde, başkanlık divanı ve komisyon seçimleri hariç, bü
tün seçimlerin gizli oyla yapılması; 

3. İki genel kurul toplantısı ve şube kongresi arasındaki devreye ait hesap raporu ile denetçi 
raporunun ve gelecek devreye ait bütçe teklifinin genel kurul ve şube kongresi üyelerine toplan
tıdan önce dağıtılması; 

Mecburidir. 

Bilanço ve çalışma raporu 

MADDE 29. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller her hesap veya bütçe devresine 
ait bilanço ve hesaplarını ve çalışma raporlarını aidolduğu devreyi takibeden üç ay içinde Çalışma 
Bakanlığına gönderirler. Bu bilanço ve hesaplar meyanmda teşekkülün o devre içindeki : 

1. Gelirleri ve gelir menbaları; 
2. Giderleri ve sarf yerleri; 
3. Başkana ve idarecilere verilen ücretlerle memur ve müstahdemlere ödenen meblâğlar; 
4. Para mevcudu, 

,-• 5. Demirbaş mevcudu; 
6. Gayrimenkul mevcudu; 
7. Çalışma Bakanlığınca teşekkülün malî durumu ile ilgili olarak istenecek sair bilgiler bulu

nur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 126 ya 1 nei ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Kapatma; faaliyetten men; yönetim kuruluna işten el çektirme ve seçimlerin iptali 

MADDE 30. — 1. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî teşekkülün tüzüğü kanuna aykırı ise, 
asliye ceza mahkemesi : 

a) Bu teşekkülün faaliyetten men'ini; veya 
b) Tüzüğünü kanuna uygun hale getirmesi için, teşekküle altmış günü geçmiyen bir mehil 

verilmesini kararlaştırır. / 
c) (b) fıkrasının uygulanması takdirinde, verilmiş olan mehil sonunda, tüzük, mahkeme kara

rma uyularak değiştirilmemişse, teşekkülün faaliyetten men'ine karar verilir. 
d) Meslekî teşekkül, tüzüğünü mahkeme kara rina uyarak değiştirdiğini, 12 nci maddeye göre 

yetkili makama bildirir bildirmez, faaliyetine tekrar başlıyabilir. 
2. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî teşekkül, 16 ncı madde hükümlerini ihlâl ettiği tak

dirde, asliye ceza mahkemesi karariyle altı ayı geçmemek üzere faaliyetten menedilir. 
3. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî teşekkül, 22 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı yasa

ğa aykırı hareket ettiği takdirde, asliye ceza mahkemesi karariyle altı ayı geçmemek üzere faali
yetten menedilir. 

4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1 ve 2 nci maddeleri ile 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası 
ve 4 ncü maddesi, 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası ve 57 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan 
ilkelere aykırı amaçlar güden veya faaliyette bulunan meslekî teşekkül, asliye ceza mahkemesi 
karariyle kapatılır. 

5. Soruşturma ve yargılamanın her safhasında, hükümden önce dahi, işbu kanuna göre ka
patmayı veya faaliyetten men'i gerektiren fiilin işlendiğine dair kuvvetli emareler bulunmak şar-
tiyle, bu gibi teşekküller, Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine, hâkim veya mahkeme karariyle 
faaliyetten menedilebilir. 

6. Faaliyetten menedilen teşekkülün mallarının idaresi ve menfaatlerinin korunması, Medeni 
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 faa

liyetten menedilemez ve kapatılamaz. 
8. 12 nci maddenin 4 ncü bendi hükmü ile 25 nci maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı hare

ket eden meslekî teşekkülün yönetim kuruluna, meslekî teşekkül mensuplarından birinin başvur
ması üzerine, mahallin iş davalanna bakmakla görevli mahkemenin karariyle işten el çektirilir; bu 
takdirde, görevli mahkeme, teşekkülün genel kurulunu kanun ve tüzük hükümleri gereğince en 
kısa zamanda toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle görevli 
olmak üzere, Medeni Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tâyin eder. 

9. 25 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne aykırı olarak seçim yapılması halinde, meslekî te
şekkül mensuplarından birinin başvurması üzerine,~mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli mah
keme, bu seçimleri iptal eder. 

iptal edilen seçim başkanlık seçimi ise, yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından, yenisi seçilin
ceye kadar geçecek süre için bir geçici başkan seçer. 

İptal edilen seçim yönetim kurulu seçimi ise, 8 nci bent hükmü uygulanır. 
İptal edilen seçim denetçi seçimi ise, mahkeme, yenileri seçilinceye kadar denetçilik yapmak 

üzere Medeni Kanun hükümleri gereğince yeter sayıda kayyım tâyin eder. 
İptal edilen seçim haysiyet divanı seçimi ise, genel kurul yenisini seçmek üzere derhal toplan

tıya çağırılır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 126 ya 1 nci ek) 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

Faaliyetten men; kapatma; yönetim kuruluna işten el çektirme ve seçimlerin iptali 

MADDE 30. — 1. Bu Kanuna göre kurulan bir meslekî teşekkülün tüzüğü kanuna aykırı 
ise, iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahkeme : . 

a) Bu teşekkülün faaliyetten men'ini; veya 
b) Tüzüğünü kanuna uygun hale getirmesi için, teşekküle altmış günü geçmiyen bir mehil 

verilmesini kararlaştırır. 
c) (b) fıkrasının uygulanması takdirinde, verilmiş olan mehil sonunda, tüzük, mahkeme kara

rına uyularak değiştirilmemişse, teşekkülün mahkemece faaliyetten menine karar verilir. 
d) Meslekî teşekkül, tüzüğünü mahkeme kararma uyarak değiştirdiğini 12 nci maddeye gö

re yetkili makama bildirir bildirmez, faaliyetine tekrar başlayabilir. 
2. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî teşekkül, 16 ncı madde ve 1 nci maddenin 3 ııcü bendi 

hükümlerini ihlâl ettiği takdirde, iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahkeme karariyle üç 
aydan altı aya kadar faaliyetten menedilir. " > 

3. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî teşekkül, 22 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı ya
sağa aykırı hareket ettiği takdirde, iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahkeme karariyle 
üç aydan altı aya kadar faaliyetten menedilir. 

4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1 ve 2 nci maddeleri ile 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası 
ve 4 ncü maddesi, 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası ve 57 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan 
ilkelere aykırı amaçlar güden veya faaliyette bulunan meslekî teşekkül, iş dâvalarına bakmakla 
görevli mahallî mahkeme kararı ile kapatılır. 

5. Yargılamanın her safhasında, hükümden önce dahi, işbu kanuna göre kapatmayı 
veya faaliyetten meni gerektiren fiilin işlendiğine dair kuvvetli emareler bulunmak şar-
tiyle, bu gibi teşekküller, Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine, mahkeme karariyle faaliyetten 
menedilebilir. 

6. Faaliyetten menedilen teşekkülün mallarının idaresi ve menfaatlerinin korunması, Medeni 
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 

faaliyetten menedilemez ve kapatılamaz. 
8. 12 nci maddenin 4 ncü bendi hükmü ile 25 nci maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı ha

reket eden meslekî teşekkülün yönetim kuruluna, meslekî teşekkül mensuplarından birinin başvur
ması üzerine, iş dâvalarına bakmakla görevli mahalli mahkeme karariyle işten el çektirilir; 
bu takdirde, görevli mahkeme, teşekkülün genel kurulunu kanun ve tüzük hükümleri gereğince 
en kısa zamanda toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle görevli 
olmak üzere, Medeni Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tâyin eder. 

9. 25 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne aykırı olarak seçim yapılması halinde, meslekî te
şekkül mensuplarından birinin başvurması üzerine, iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mah
keme, bu seçimleri iptal eder. 

İptal edilen seçim başkanlık seçimi ise, yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından, yenisi seçi
linceye kadar geçecek süre için bir geçici başkan seçer. 

İptal edilen seçim yönetim kurulu seçimi ise, 8 nci bent hükmü uygulanır. 
iptal edilen seçim denetçi seçimi ise, mahkeme, yenileri seçilinceye kadar denetçilik yapmak 

üzere yeter sayıda denetçi tâyin eder. 
tptal edilen seçim haysiyet divanı seçimi ise, genel kurul yenisini seçmek üzere derhal toplan

tıya çağırılır. 

' M. Meclisi ( S. Sayısı : 126 ya 1 nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Ceza hükümleri 

MADDE 31. — 1. 17 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı yasaklara aykırı hareket eden
lere, beş yüz liradan iki bin liraya kadar 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 malî yardıma el 
konulur ve İş Kanununun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

3. 19 ncu madde hükümlerine aykırı hareket eden iş verenlere, beşyüz liradan ikibin liraya 
kadar ağır para cezası hükmedilir. 

4. 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı yasağa uynnyanlar ile bunların şerikleri hakkında 
Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesi uygulanmakla beraber, yapılan malî yardım veya teberru 
kendilerine ödettirilir. Söz konusu yasağa aykırı olarak bu kanuna göre kurulmuş bir meslekî 
teşekküle yapılmış olan malî yardım veya teberruya el konulur ve tş Kanununun 30 ncu maddesi 
uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

5. 28 nci maddede yazılı defterleri tutmıyan teşekkül tüzüğüne göre sorumlu kişiler hakkın
da, beşyüz liradan ikibin beşyüz liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrür halin
de, ağır para cezasının âzami haddi verilir. 

6. 29 ncu maddede yazılı bilgi ve belgeleri süresi içinde Çalışma Bakanlığına göndermiyen 
teşekkülün tüzüğüne göre sorumlu kişiler hakkında beşyüz liradan ikibin beşyüz liraya kadar ağır 
para cezasına hükmolunur. Tekerrür halinde, ağır para cezasının âzami haddi verilir. 

7. 30 ncu maddenin 1 nci bendi gereğince faaliyetten menine karar verilen teşekkülün so
rumluları hakkında ellişer liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

8. 30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten menine karar verilmesi 
halinde, 16 nci madde hükümlerini ihlâl etmiş olanlar hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten menine karar verilmiş ol
ması halinde, eğer 16 nci madde hükmüne aykırı olarak teşekkül tarafından bir siyasi partiye ve
ya bir siyasi parti tarafından teşekküle ödenmiş olan bir meblâğ varsa, bu meblâğa el konulur 
ve İş Kanununun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

9. 30 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince teşekkülün faaliyetten menine karar verilmiş ol
ması halinde, 22 nci maddenin 3 ncü bendinde yapılı yasağa uymıyanlarla bunların şerikleri hak
kında, eğer fiilleri daha ağır bir cezayı gerektir miyorsa, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına 
ve malî yardım veya teberrunun bir mislinden aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolu
nur. 

Söz konusu yasağa aykırı ola,rak alınmış malî yardım veya teberrua el konulur ve îş Kanunu
nun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

10. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin faaliyetleriyle ilgili olarak - Taksirli suç
lar haricolmak üzere - altı ay veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş olanlar ve Toplu tş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 nci maddelerine göre hüküm 
giymiş olanlarla alelıtlak zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm giymiş teşekkül yöne
ticileri veya mensupları, kanun hükümlerine göre haklarında uygulanacak diğer cezalar saklı 
kalmak kaydiyle, hükmün kesinleşmesinden itibaren beş yıl süreyle bu kanuna göre kurulan teşek
küllerde idare, haysiyet divanı üyeliği, denetleme veya temsil görevi almak hakkını kaybederler. 
Cezanın tecili veya afla düşmüş olması, bu bent hükmünün uygulanmasına engel değildir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 126 ya 1 nci ek) 
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C. Sen aftosunun kabul ettiği metin 

Ceza hükümleri 

MADDE 31. — 1. 17 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı yasaklara aykırı hareket 
edenlere, beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

2. 17 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı yasağa aykırı hareket edenler, üç aydan bir yıla ka
dar hapis cezasına mahkûm edilirler. Söz konusu yasağa aykırı olarak yapılan malî yardıma el 
konulur ve iş Kanununun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

3. 19 ncu madde hükümlerine aykırı hareket eden iş verenlere, beşyüz liradan ikibin liraya 
kadar ağır para cezası hükmedilir. 

4. 20 nci maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı hareket eden iş veren veya iş veren vekili beş
yüz liradan ikibin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

5. 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı yasağa uymıyanlar ile bunların şerikleri hakkında 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi ujrgulanmakla beraber, yapılan malî yardım veya teberru 
kendilerine Ödettirilir. Söz konusu yasağa aykırı olarak bu kanuna göre kurulmuş bir meslekî 
teşekküle yapılmış olan malî yardım veya teber rüya el konulur ve tş Kanununun 30 ncu mad
desi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

6. 27 nci maddede gösterilen mal bildiriminin hakikate aykırı olarak düzenlenmesi halinde 
suçlu hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

7. 28 nci maddede yazılı defterleri tutmıyan teşekkül tüzüğüne göre sorumlu kişiler hakkın
da, beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrür halinde, ağır 
para cezasının âzami haddi verilir. 

8. 29 ncu maddede yazılı bilgi ve belgeleri süresi içinde Çalışma Bakanlığına göndermiyen 
teşekkülün tüzüğüne göre sorumlu kişiler hakkında beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para 
cezasına hükmolunur. 

Bu bilgi ve belgeleri hakikate aykırı olarak bildirenler hakkında ikiyüz liradan ikibin liraya 
kadar ağır para cezası ile birlikte üç aydan eksik olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

9. 30 ncu maddenin 1 nci bendi gereğince faaliyetten menine karar verilen teşekkülün so
rumluları hakkında ellişer liradan beşyüzer liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

10. 30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten menine karar verilmesi 
halinde, 16 ncı madde ile 1 nci maddenin 3 ncü bendi hükümlerini ihlâl etmiş olanlar hakkında, 
üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir tevekkülün faaliyetten menine karar verilmiş ol
ması halinde, eğer 16 ncı madde ile 1 nci maddenin 3 ncü bendi hükmüne aykırı olarak teşekkül 
tarafından bir siyasi partiye veya bir siyasi parii tarafından teşekküle ödenmiş olan bir meblâğ 
varsa, bu meblâğa el konulur ve îş Kanununun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının 
tasarrufuna verilir. 

11. 30 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince teşekkülün faaliyetten menine karar verilmiş 
dlması halinde, 22 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı yasağa uymıyanlarla bunların şerikleri hak
kında, eğer fiilleri daha ağır bir cezayı gerektir rniyorsa, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına 
ve malî yardım veya bağışın bir mislinden aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

Söz konusu yasağa aykırı olarak alınmış malî yardım veya bağışa el konulur ve tş Kanununun 
30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının, tasarrufuna verilir. 

12. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin faaliyetleriyle ilgili olarak -taksirli suçlar 
haricolmak üzere- altı ay veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş olanlar ve alelıtlak zim
met, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 
iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm ;;\ymiş teşekkül yöneticileri veya mensupları, ka-
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Kaldınlan kanunlar 

MADDE 33. — 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı İşçi ve İş Veren Sendika ve Sendika Bir
likleri hakkında Kanun ve 25 Mayıs 1959 tarihli ve 7286 sayılı, 5018 sayılı Kanuna ek Kanun ile 
13 Haziran 1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleklerinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki 
Münasebetlerin Tanzimi hakkındaki Kanunun 22 nci maddesi ile 10 Mart 1954 tarihli ve 6379 sa
yılı Deniz îş Kanununun 40 nci maddesi hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Seçilmiş işçi temsilcileri 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce îş Kanunu gereğince seçil
miş olan iş yeri işçi temsilcilerinin görevleri, 20 nci maddenin 3 ncü bendi uyarınca temsilciler 
seçilinceye kadar devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunda sözü geçen yönetmelik, bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren en çok otuz gün içinde yürürlüğe girecek şekilde hazırlanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre kurul
muş olan işçi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonları, tüzüklerini geçici 3 
ncü maddede bahse konu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde kanun 
ve mevzuat hükümlerine, uydurmak zorundadırlar. 

Yürürlüğe giriş 
MADDE 34. — 1. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
2. Bu 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 Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan işçi ve iş ve

ren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonları, tüzüklerini, 2 nci bentte bahse konu yönet
meliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde kanun ve mevzuat hükümlerine uy
durmak zorundadırlar. 

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

M. Meclisi ( S. Sayısı : 126 yalnci eik ) 



C. Senatosunun kabul ettiği metin 

nun hükümlerine göre haklarında uygulanacak diğer cezalar saklı kalmak kaydiyle, hükmün ke
sinleşmesinden itibaren bu kanuna göre kurulan teşekküllerde idare, haysiyet divanı üyeliği, de
netleme veya temsil görevi almak hakkını kaybederler, 

Cezanın tecili veya af ile düşmüş olması, bu bent hükümlerinin uygulanmasına engel değildir. 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 33. — 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı İşçi ve İş Veren Sendika ve Sendika Bir
likleri hakkında Kanun ve 25 Mayıs 1959 tarihli ve 7286 sayılı 5018 sayılı Kanuna ek Kanun 
ile 13 Haziran 1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleklerinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasın
daki Münasebetlerin Tanzimi hakkındaki Kanunun 22 nci maddesi ile 10 Mart 1954 tarihli ve 6379 
sayılı Deniz tş Kanununun 40 nci maddesi hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Seçilmiş işçi temsilcileri 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce İş Kanunu gereğince seçil
miş olan iş yeri işçi temsilcilerinin görevleri; 20 nci maddenin 3 ncü bendi uyarınca temsilciler 
seçilinceye kadar devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 3, — Bu kanunda sözü geçen yönetmelik, bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren en çok otuz gün içinde yürürlüğe girecek şekilde hazırlanır. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre kurul
muş olan işçi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonları, tüzüklerini, geçici 
3 ncü maddede bahse konu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde ka
nun ve mevzuat hükümlerine uydurmak zorundadırlar. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 34. \— Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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(4EÇİCİ KOMİSYONUN GMNUL KURULA TAVSİYULKIİİ 

Kanun başlığı; Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin reddini tavsiye etmektedir. 

MADDE 1. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 

MADDE 2. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin reddini tavsiye etmektedir. 

MADDE 3. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin reddini tavsiye etmektedir. 

MADDE 4. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin reddini tavsiye etmektedir. 

MADDE 5. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 

MADDE 6. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 

MADDE 7. — Bu madde kesinleşmiştir. 

MADDE 8. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin reddini tavsiye etmektedir. 

MADDE 9. — Geçici Komisyon Cumhuriyet Senatosu metninin reddini tavsiye etmektedir. 

MADDE 10. — Bu madde kesinleşmiştir. 

MADDE 11. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 

MADDE 12. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 

MADDE 13. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin reddini tavsiye etmektedir. 

MADDE 14. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin reddini tavsiye etmektedir. 

MADDE 15. — Bu madde kesinleşmiştir. 

MADDE 16. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 

MADDE 17. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin reddini tavsiye etmektedir. 

MADDE 18. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir. 

MADDE 19. — Bu madde kesinleşmiştir. 

MADDE 20. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin reddini tavsiye etmektedir. 

MADDE 21. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin reddini tavsiye etmektedir. 

MADDE 22. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir 

MADDE 23. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir 

MADDE 24. —• Bu madde kesinleşmiştir. 

MADDE 25. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir 

MADDE 26. — Bu madde kesinleşmiştir. 

MADDE 27. — Bu madde kesinleşmiştir. 

MADDE 28. — Bu madde kesinleşmiştir. 

MADDE 29. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir 

MADDE 30. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin kabulünü tavsiye etmektedir 

MADDE 31. — Geçici Komisyon, Cumhuriyt Senatosu metninin reddini tavsiye etmektedir. 
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MADDE 32. — Bu madde kesinleşmiştir. 
MADDE 33. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin reddini tavsiye etmektedir. 
GEÇlCl MADDE 1. — Bu madde kesinleşmiştir. 
GEÇÎCt MADDE 2. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca eklenen bu maddenin ka

bulünü tavsiye etmektedir. 
GEÇtCt MADDE 3. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca eklenen bu maddenin kabu

lünü tavsiye etmektedir. 
GEÇlCl MADDE 4. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca eklenen bu maddenin kabu

lünü tavsiye etmektedir. 
MADDE 34. — Geçici Komisyon, Cumhuriyet Senatosu metninin reddini tavsiye etmektedir. 
MADDE 35. — Bu madde kesinleşmiştir. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZONDÖRDÜNCÜ BÎRLEŞÎM 

12.7.1963 Cuma 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1.— 0. Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Ak-

soy ve 5 arkadaşının, 189 sayılı Millî Savunma 
Bakanlığı iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası 
ve bu Bakanlıkça kullanılan gayrimenkuller-
den lüzumu kalmıyanlarm satılmasına salâ
hiyet verilmesi hakkındaki Kanuna 4 ek mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin geriveril-
mesine dair önergesi (2/235, 4/239) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

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

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

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

4. — 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) 

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

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi Özarar'm, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü

ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

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

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

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

10. — 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) 

11. — 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) 

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evselce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana 'nm, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 
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14. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-

menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat Ösarda'nm, 
CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Orman idaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Karayolları tarafından istimlak edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe ualine getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba 
kanından sözlü sorusu (6/599) 

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6 601) 

20. — Edirne Milletvekili ilham i Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi 
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair imar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 

öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(0/607) 

24. - - Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytiııoğ-
iu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alın an su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(ö 608) 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

26. — Eskişehir Milletvekili Azis Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kar. defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğiu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, ipsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

32. - - Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum imam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda çere-



yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. — istanbul Milletvekili Oğuz Oranın, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

35. — İstanbul Milletvekili Saadet Evren'in 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
nn tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey "in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlanndan sözlü sorusu (6/622) 

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'mn, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mıntakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı 
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 

ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

46. —- Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
iağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tanm 
«e Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
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tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark I 
olup olmıyacağ'ina dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

52. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

53. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. — Muğla Milletvekili Hilmi Bay dur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'ın 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

56. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

57. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

58. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından I 
sözlü sorusu. (6/643) 

59. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış | 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

60. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

61. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Giresun meıtoezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

62. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'niü, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

63. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

64. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

65. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN İŞLER 
X I . — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş

tirakleri hakkında kanun tasarısı ve C. Se
natosu Adana Üyesi Mehmet» Ünaldı ve Diyar
bakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 3460 sayı
lı Kanunun bâzı maddlerinin değiştirilmesine 
dair ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
da kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/317, 2/198, 2/183) (S. Sayısı : 303) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

X 2. — Devet Yatırım Bankası hakkında 
kanun 'tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/308) (S. Sayısı : 304) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İ Ş L E R 

1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/489) (S. 
Sayısı ': 279) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 



dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 . 7 . 1 9 6 3 ] ' 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

4. — Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-
fikasyonu hakkında kanun tasarısı .ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/247; C. Sena
tosu 1/211) (S. Sayısı : 119 a ek) [Dağıtma ta
rihi : 2.7.1963] 

5. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3.1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlan raporları (2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi": 5 .7 .1963] 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 18 Mart 
1960 tarihli Ticaret Andlaşmasına Ek Protokol 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/460) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

7. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları artıkları
nın tesviyesi için Hükümetimizle Birleşik Kı-
rallık Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati edilen 27 Aralık 1962 tarihli mektup
ların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/455) (S. Sayısı : 309) [Dağıtma 
tarihi ^6.7.1963] 

8. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 Nisan 1954 ta
rihli Ticaret Andlaşmasına Ek Protokol» ile 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu tezkeresi (1/447).(S. Sayısı : 310) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7.1963] 

9. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hü

kümeti arasında münakit 31 Aralık 1959 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasansı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/445) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1963] 

10. — «Türkiye ile Polonya arasında 18 
Temmuz 1948 de akdolunan Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/444) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

11. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovak
ya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 1949 ta
rihli Ticaret Andlaşmasına ek Protokol» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/442) (S. Sayısı : 314) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

12. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgar Halk 
Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli 
Ticaret ve ödeme Andlaşmasına ek Protokol» 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/441) (S. Sayısı : 315) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati 
olunan 8 Nisan 1961 tarihli mektupların tatbi
katı ile ilgili olarak iki Hükümet arasında im
zalanan zabıtnamenin ve teati olunan ek mek
tupların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/422) S. Sayısı : 316) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1963] 

14. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir kurulu olan 
Export - İmport Bank of Washington arasında 
imzalanan istikraz andlaşmasmın onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/373) (S. Sa
yısı : 317) TDağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

15. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
daki 12 . 5 . 1949 tarihli Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasına ek protokole ilişik olarak 11. 9 . 
1962 tarihinde teati olunan «Şanj Garantisi mek
tupları» nın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
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tezkeresi (1/363) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye ile Polonya arasındaki 18 
Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş
malarına ek protokol» ile ilişiklerinin onaylan
masının uyg'un bulunması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu teskeresi (1/186) 
(S. Sayısı : 319) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya 
Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/190) (S. Sayısı : 320) fDağıtıaa 
tarihi : 6 . 7 . 1963] 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolunan 29 Temmuz 1981 tarihli zirai madde
ler andlaşması ve ekleriyle bu andlaşmada ya
pılan 6 Eylül 1981, 8 Aralık 1961, 3 Ocak 1962, 
14 Mart 1962 ve 21 Haziran 1962 tarihli deği
şikliklerin onaylanmasının uyg'un bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Anayasa Komisyonu mü
talâa raporu ile Ticaret Komisyonu raporu 
(1/281) (S. Sayısı : 322) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

19. — Milletlerarası Kalkınma İdaresi ile Hü
kümetimiz arasında imzalanan İkraz Andlaşma
sının onaylanmasının uyg'un bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezke
resi (1/384) (S. Sayısı : 323) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

20. — Milletlerarası Kalkınma Birliğinden 
temin olunan kalkınma kredisi andlaşmasının 
onaylanmasının uyg'un bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/383) (S. Sayısı : 324) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

21. — Hükümetimizle Milletlerarası Kalkın
ma İdaresi arasında imzalanan İkraz Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/381) (S. Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1963] 

22. — Milletlerarası Telekominikasyon An
laşmasına ekli (1958 Cenevre revizyonu) tel

graf ve telefon tüzüklerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu tezkeresi (1/362) (S. Sayısı : 
326) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

23. — 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - İngil
tere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Federal 
Almanya, 23 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fran
sa ve Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli 
Türkiye - Holânda ve Türkiye - İtalya, 17 Aralık 
1958 tarihli Türkiye - İsveç ve Türkiye - Dani
marka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Porte
kiz, 19 Aralık 1953 tarihli Türkiye - Norveç, 
22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsviçre ve 29 
Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya kredi 
andlaşmalarmm onaylanmasının uyg'un bulun
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu tezkeresi (1/124) (S. Sayısı : 327) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

24. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - İmport Bank ile Hükü
metimiz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında 
akdedilen 4 milyon dolarlık istikraz andlaşma
sının tadiline dair andlaşmanın onaylanmasının 
uyg'un bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/249) (S. Sa
yısı : 328) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

25. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 Ekim 
1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek 
Dördüncü Protokol» ile eklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/459) (S. Sa
yısı : £08) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

28. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
münakit 13 Mayıs 1960 tarihli Ticaret Andlaş-
masma ek Protokol» ile eklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/298) (S. Sa
yısı : 321) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

27. — Zirai maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Ameri
kan Kanunu hükümleri g-ereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 20 Ocak 
1958 tarihli Muaddel Anlaşmayı tadil eden 29 
Mart 1961 tarihli Andlaşmanın uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu mütalâa raporu ile Ticaret Komisyonu 



raporu (2/272) (S. Sayısı : 329) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 7 . 1963] 

28. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
ları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/24) (S. Sayısı : 330) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

29. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa
mi Küçük ve 12 arkadaşının, Türkiye ilmî ve 
Teknik araştırma Konseyi kanunu teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclis! 1/219, 2/220, C. Senatosu 1/213) (S. Sa
yısı : 41 e ek) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

30. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümetti ile 
Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
12 Mayıs 1949 tarihinde akdolunan Ticaret ve 
Tediye Andlaşmasına ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/443) (S. Sayısı : 313) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

V 
TKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK''İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 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) [Birinci görüşme tarihi: 
27 . 6 . 1963] 

X 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

X 3. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, 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) [Birinci görüşme 
tarihi: 27 . 6 . 1963] 

5. —' İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı : 130) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

6. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 saylı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

7. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi : 27 . 6 .1963] 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kamı 
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 148) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

9. — 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). [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 10. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 



ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 11. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma-
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Birinci görüşme tarihi : 27.6.1-963] 

X12. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

13. — içel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Arıkan'm, İstiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydm'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

14. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He 
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra-

• porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

15. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Birinci gö
rüşme tarihi : '27 . 6 .1963] 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S. Sa
yısı: 218) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

X 17. — Milletlerarası AdaJlet Divanı Sta-
tüsüniin 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 

ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

19. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de (kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

20. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) ["Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

21. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

X 22. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 23. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kasım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasansı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı : 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

24. — Havza ilçesinin, Çakırailan köyü hane 
3, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu. Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
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ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

25. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27.6.1963] 

26. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I , - Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 

pozisyoüunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasansı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

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

3. — İstanbul 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] 

X 4. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy

gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonlan 
raporlan (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1963] 

X 5. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
lan raporlan (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 6. — 1938 - 1939 yıllannda İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sansı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonlan raporlan. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30.5 .1963] 

7. '— Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonlan raporlan. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 8. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonlan raporlan. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30 .5 .1963] 

9. — Karayollan Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 noi madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasansı ve Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8.6.1963] 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8.6.1963] 

11. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldınlmasına dair kanun 
tasansı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonlan raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1963] 

12. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve 



— 10 
Plân komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı : 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1963] 

14. — Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 . 1963] 

15. — Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

X 16. — Başbakanlık Basımevi döner ser-' 
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13.6.1963] 

X 17. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayı
sı : 257) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 .1963] 

18. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân 
komisyonları raporları (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı: 259) [Dağıtma tarihi: 15 . 
6.1963] 

19. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma ta
rihi : 18 .6 . 1963] 

20. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 . 1963] 

21. — Polis Vazife ve-Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1963] 

X 22. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

23. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

24. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

25. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı 
Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hüküm
ler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonları raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

26. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları ra-
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porları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tari
hi : 25 . 6 . 1963] 

27. — 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu 
(1/467) (S. Sayısı 278) [Dağıtma tarihi : 25 . 6. 
1963] 

28. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

29. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı: 274) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

30. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik 
(1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet ve Plân komisyonla
rı raporları (1/446) (S. Sayısı: 275) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

31. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
602S sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Da
ğıtma tarihi: 26.6.1963] 

32. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26,6.1963] 

33. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eldenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

X 34. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 

sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29.6.1963] 

35. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekilli Hilmi Ay-
dınçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) 
(S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1963] 

X 36. — Damga vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

37. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

38. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili llhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (B) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

39. — Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

40. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

- X41. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 



Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 42.— Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı 
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanu
nun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir kanun rtasarısı ve Tarım, Bayındırlık, Ma
liye, ve Plân komisyonları raporları (1/376) 
(S. Sayısı : 297) [Dağıtma tarihi: 3 . 7 . 1963] 

X 43. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

44. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

46. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

47. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18.6.1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12 .1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1963] 

X 48. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

49. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıklan hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (S. Sayısı : 381) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

X 50. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 19Ö3] 

X 51. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel:, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 52. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 53. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meocanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 54. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy-
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gırn bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân^ komisyonları raporları (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

55. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Ceyad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun 

. . .> . . . 

teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/273) 
(S. Sayısı : 234 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
10 . 7 .1963] 

X 56—. Ambalaj ların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonları raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

(Yttıoadördttactt Birleşim); 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1 sayılı Kanunun tatbikatı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu (5 /25 ) 

SURET 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Kâtipliği ' 
Zatisleri Müdürlüğü 

Millet Meolisi Başkanlığına 

Başkanlığınız tarafından tahakkuk ettirilmekte bulunan Milletvekilleri maaşı hesabında, ha
taya düşüldüğü kanaatindeyim. * 

Devlet memurlarının en yüksek derecede maaş alanının hesaplanmasında; (565tî sayılı Ka
nunda gösterilen yukarı had, milletvekilleri ma aşlarının hesap edilmesinde, esas tutulmuştur. 

•En yüksek maaş derecesi ise : 5956 sayılı Kanunda gösterilmekte olan miktara, (her terfi 
karşılığında, yapılacak olan) 100+100 lira ilâvesi sureti ile, elde edilecek tutar miktarıdır. Son 
çıkan kanuna tevfikan,. bu miktar ilâve (3 ncü bir yüz lira) şeklinde hesabedilmek gerekir. 

Binaenaleyh 
Başkanlığım maaş'tahakkukunda, hataya düştüğünü kafbııl etmek zarureti vardır, bu yönden 

şimdiye kadar tahakkuk ettirilen bütün maaşlarımın hesabına itiraz ediyorum. Yukarıda arz 
ettiğim sebepler muvacehesinde yeniden hesaplanmasını ve tahakkukların o suretle yapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

(2 . 7 . 1963 
Fahir Giritlioğlu 

Edirne Milletvekili 
Z. t ve Muhasebe Md. 

3 . 7 . 1963 
îmza 

Fuad Sirmen 

SURET 
T. B. M. M. 

Genel Kâtipliği 
Zatisleri Müdürlüğü 

Sayı : 11267 
Sayın Falhir G-iritlioğlu 

Edime 'Milletvekili 

22 . 1 . 1962 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 1 nei maddesinde (Türkiye Büyük 'Millet iMeclisi üye
lerinin aytlılk 'ödenekleri 7244 ısayılı Kanunun 1 nei maddesindeki ıcet'velde yazılı kadrosu birinci 
derece olan Devlet memurunun aylığına eşit olarak hesaplanır.) denilmekte 've mezkûr kanunun 
müzakere aalbıtlannda da bu miktarın !2 '000 've % 3'5 zamlı (alarak 2 '700 lira olduğu tasrih edil-
•inektedir. 

3656 sayılı Kanunu tadil eden 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi, 1 nei derece memuriyetler-

347 

5 . ? . 1963 
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den bir .terfi müddeti dldduran ve terfie (hak kazananlara verilecek 1 nci ve ükinci 100 liralıklarla 
242 «ayılı Kanunun 1 nci maddesinin 4 ncü bendi gereğince verilecek 3 ncü bir 100, İ r a maaş al
mayıp tazminattır. Bu tazminatın 7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki aylıik içinde mütalâa
sının mümkün olmadığı yine mezkûr Kanunun müzakere zabıtlarında yazılıdır. 

Alâkalı komisyonlarca kabul ©dilen 1963 yılı Bütçe Kanuniyle 101/21 fasıldan 450 X 2 700 
= 14 '580 000 ve 101/22 faslında da 186 X 2 700 = 5 994 000 lira tahsisat 'verilmiştir. 

İRuyük Millet 'Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarının tahakkukunda feanuna bir aykırılık 
görülmemiştir. 

2 . 7 . 1903 »günlü mektubunuza cevaben bildirilir, 
(Saygılarımla. 

'•'**' Fuad girmen 
Millet Meclisi Başkanı 

M. Ali Oker 
M. Turhan : . ^ _ 
R. Çalgüner - '' 

Millet Meclisi Başkanlık Divanına sunulmak üzere 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5 Temmuz 1963 tarih ve Zatişleri 11267 sayılı yazıları ile ilgilidir. 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ve ödeneklerinin tahakkukunda hataya düşüldüğü kana

atine vararak, keyfiyetin tashihi talebiyle Millet Meclisi Sayın Başkanlığına hitaben verdiğim di
lekçeye karşılık olarak verilen 5 Temmuz tarihli cevap beni tatmin etmedi. 

Durumun bir kere de Başkanlık Divanı tarafından müzakere edilip karara bağlanılmağında fay
da, mülâhaza ettim. Esasen konu ile ilgili bulunan 22 . 1 . 1962 tarih ve 1 sayılı Kanun (Bu kanunu 
yürütmeye Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu yetkilidir.) kaydını koymakla, meselenin T. B. 
M. Meclisi şeklinde mütalâasından evvel, her iki Meclisin ayrı ayrı konuyu ele almıya yetkili bu
lunduğu kanaatindeyim. 

Kanunun yürütülmesi hususunda: Millet Meclisi Başkanlığına veya Meclis Başkanlık Divanına 
ayrı bir yetki tanınmamıştır. Binaenaleyh: Başkanlık Divanı olarak noktai nazarıma iştirak edil
mediği takdirde, (.1 sayılı Kanunun 1 nci maddesinden şahsan benim anladığım mânanın mı veya 
Başkanlık Divanı ve Başkanın anladığı mânanın mı isabetli olduğu yolundaki, telif edecek kararı 
verecek bu kanunu yürütmekle, görevli Millet Meclisidir. 

Binaenaleyh: Meselenin bir kere de Başkanlık Divamnızca müzakere edilmesini ve maaş tahak
kuklarında şimdiye kadar tatbik edilen şeklin tashih edilmesini talep ederim. Talebim müspet şe
kilde karşılanmadığı takdirde: Nihai karar verme mevkiinde ve kanunu yürütmekle görevli duru
munda, Meclis Genci Kuruluna işbu müracaatımın intikal ettirilmesini arz ve talep ederim. 

Sayın Başkanlık verdiği Cevapta tahakkukla ilgili bir hatanın bulunmadığını îbeyan "etmekte ve 
gereikçelerM de zikretmektedir. 

'îstinadedilen gerekçeleri de nazarı itibara almak suretiyle aykırı olan kanaatlimi berveçJhiâti 
arz ediyorum. : 

'1. 1 sayılı Kanunun birinci maddesi prensibi vaiz 'etmiştiı1. (7244 sayılı Kanunun birinci mad
desindeki cetvelde yazılı kadrosu birinci derece Devlet memurunun aylığına eşit olarak hesapla
nılır) denilmektedir. 

Cetvelde yazılı 'bulunan 2 000 liralık maaş, birinci derecenin ve en yüksek 'kadronun karşılığı 
olarak ıgörülmüş vo talhakkuk bu esas üzerinden yapılmıştır. 

Halbuki : 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 347) 
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2 000 lira maaş; mutlak mânada kadrosu birinci derecede olan bir memurun aldığı maaşın 'kar

şılığı değildir. Kadro 've dereceler ayrı terimi er olup, ikisinin Iher zaman aynı seviyemle olması 
icaibetmez. 

Bilfarz : 
Kadrosu '3 ncü derecede olan .bir meunır Maaş Kanununun 4598 sayılı Kanunla .muaddel 8 n'ci 

maddesi gereğince: iki üst derece maaşı 'alabilirdi. Aynı İnak 242 sayılı Kamumla üç derece yuika-
nya kadar teşmil edildiğine göre: Kadrosu dördüncü derece olan !bir Devlet memuru '(2 000) lira 
maaşı alalbilecektir. 

'Meseleyi ımlilleıtve'ki'1'leri için tatbifk edelim : 
'Milletvekililerinin maaş durumu: Bu suretle 'kadrosu 4 ncü derecede olan bir ımemurum durumu

na muadildir. Diğer taraftan, kadrosu 1 nci derecede olan (bir memurun da 'durumuna muadildir. 
Fakat, yukarda da arz ettiğim misal vecjhiyle kadrosu 4 ııcü derecede olan bir memurun da duru
muna (muadildir. 

(Bir sayılı Kanunun kalburu sırasındaki kişisel düşünceleri aksettiren konuşmaları Başkanlık 
makamı n!o/ktai ııazanıma karşı, aleyhte bir delil olarak, beyan. eder'ken: Umumi isteğin en yüksek 
maaş seviyesinin ölçü olarak tutulmak 'istendiğini de tesbit etmiş olsa gerekir. 

Filhakika : 
.Kadrosu üç veya dördüncü derecede olan bir memurun eline geçebilecek bir meblâğın millet

vekilleri maaşlarının nesaibedi'lmes'inde esas ölçü olarak nazara alınmadığım bu konuda cari ko
nuşmalar da teyidetmektedir. 

2. Kadrosu birinci derecede olan bir Devlet memurunun aylığı ise : 2 000 lira ile sınırlandı
rılın amıştır. Maaş Kanununun 4598 sayılı Kanunla değişik 8 nci maddesi bu kabil m'emurlara iki 
terfi imikânım sağlamıştır. 

. Filhaikika : Mevzuu'bahis 8 nci maddenin son fıkrası tazminat tabirini kullanmıştır. 
Şu kadar ki : 
Yapılan yüzer liralık iki ilâve 242 sayılı Kanuna göre üç ilâve tazminat kelimesiyle tarif bu

lan ıbir mânada verilen para değildir. Kanun metnine bu kelime, tazlminalt olarak girmesine rağmen: 
Terfi (karşılığı Olarak vaz'edilmistir. 

4598 sayılı Kanunlla muaddel 8 nci maddenin bütün fıkraları birilikte olarak mütalâa edildiği 
takdirde : Kadro tıkanıklığımı bertaraf etmek 'atmacıyla hareket edildiği neticesine vanlınır. Diğer 
taraftan : Vâzıı kanunun maksadı da : Muayyen bir maaşa istihkak eden kimselere veya muayyen 
mevkii işgal eden kimselere tazminat ismiyle serilen bir karşı lığı vermek gibi bir maksadı asla 
yoktur. 

Bilâıkis : 
4598 sayılı Kanunla, değiştirilen 8 nci madde : Kadro dolayısiyle terfi edemiyenlerc terfi iım-

kânını sağlamak amacıyla; vazedilmiştir. Vâzıı kanun bu maksadını, maddenin son fıkrasında, da 
muhafaza etmiştir. Nitekim birinci derecede kadrosu olan bir memur : Bir terfi süresini doldurduk
tan ve torfie hak kaız an diktan sonra : Maaşına yüz lira eklenebilecektir. 

Bu husus da gösteriyor ki : Tazminat kelimesi kullanılmasına rağmen; kelime yaıüış olarak kul
lanılmıştır. Veya kelimenin anlamı başka mânaya gelmektedir. Terfi şartları içerisinde, bir memu
run eline geçecek parayı hesap eden bir formülün karşılığı olarak, böyle bir kelime kullanılmış
tır. 

Binaenaleyh: 1 sayılı Kanunun tedvini sırasında arzulanan ölçüde; kadrosu birinci derecede 
olan her hangi bir memurun, memuriyetinin devamı ile, ulaşabileceği terfilerinin karşılığında olarak 
eline geçmesi mümkün bulunan maaşının seviyesidir. 

Bu noktai nazarın aksini kabul etmek için: Yegâne istinat edinilen Ihusus; 459'8 sayılı Kanunun 
kullandığı tazminat kelimesinin lügat mânası esas tutmak gerekir. 

Lügat mânalariyle, 8 nci maddenin hükmünü, vaz'ındaki maksada uygun şekilde tatbika imkân 
yoktur. Nitekim 1 nci kanunun müzakereleri ile ilgili dosyadaki zabıtlarda da: Bu husus belirtildi-
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ği gibi, personel dairesi başkanlığından gönderilen tezkerede de 4598 sayılı Kanunun bahsettiği 
tazminat teriminin lügat mânasmda kabul edilen tazminatın bir karşılığı olmadığı; bilâkis maaşta 
bir terfihi karşılığı bulunduğu tebarüz ettirilmiştir. 

3. Sayın Başkanlık Meclisten geçen Bütçe Kanununda da : Millet Meclisi bütçesinin 
450 X 2 700 = 14 580 000 olarak hesap edildiğini binaenaleyh bu suretle de tatbikatın doğruluğu
nun teyidedildiğini ifade etmek istemişi erdi r. O bütçeye şahsan ben de rey verdim. Fakat yanlış
lığı şimdi tesbit etmiş bulunmaktayım, 

Netice : 

Maruzatımın bir kere de Başkanlık Divanı olarak tekrar incelenilnıesini arz edelim. İleri sür
düğüm fikirler Başkanlık Divanı tarafından kabul edilmediği takdirde : 1 sayılı Kanunu yürütmek
le görevli bulunan Millet Meclisi nezdinde, itiraz ve şikâyetimi tekrarlamak hakkına sahibini. O 
takdirde müracaat dilekçemin Genel Kurula havalesini ve gündeme alınmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Edirne Milletvekili 
F. Oiritlioğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 Temmuz 1963 

Zatişleri ve Evrak Müdürlüğü 
Sayı : 11334 

Konu : 

Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu Başkanlığına 

Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, Miilletveteili ve senatörlerin aylık ödenekleriyle 
yolluklarının yanlış tahakkuk ettirildiğine dair 2 . 7 . 1963 tarihli müzekker esiyle, mezkûr tez
kereye Başkanlığımızca .verilen 5 . 7 . 1963 güm ve 11267 sayılı cevabın suretleri, Başkanlığımı
zın cevabı ile yetinmiyen adı geçen milletvekili tarafından verilen 5 Temmuz 1963 tarihli yazı 
ve aynı mealde olmak üzere Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Cenıalettin Bulak'ın Millet 
Meclisi Başkanına sunulan 4 Haziran 1963 tarihli tezkeresi, aynı tezkerenin örneği eklenmek 
suretiyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından alman 6 . 7 . 1963 gün ve 2487/3037 sayılı yazı 
jlişikte sunulmuştur. 

içtüzüğün 60 inci maddesi Mikmü ile bütçe tatbikatına nezaretle gvöreivli bulunan komiisyonunuz-
ca gerekli inceleme ve işlemlerin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 
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Meclis Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 10.7.1963 

Esas No. 5/25 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Edirne Milletvekili Fahir GirMioğlu ile Cumhuriyet Senatosu ıSamsun Üyesi Cemalettin Bu-
laık'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri maaş ve ödeneklerinin yanlış tahakkuk ettirildi
ğine dair müracaiaıt dilekçeleri ve Meclis Başkanının yapılan tahakkukun ıkanuna uygun oldu
ğunu belirten 5. 7.1963 gün ve 11267 sayılı cevabi yazısı ide ilgili muameleli dosyanın Başkanlık 
Divanınca komisyonumuza havale edilmesi üzerine, mevzuubahis dosya İçtüzüğün 60 ncı mad
desi gereğince ve müracaat sahiplerinin iştirakiyle •komisyonumuzda görüşülüp incelendi. 

Edirne Milletvekili Fahir G-iritlioğlu ile Cumhuriyet 'Senatosu Samsun Üyesi Cemalettin Bıı-
lak'm milletvekilli ve senatörlerin ödenekleri ile yolluklarının yanlış tahakkuk: ettirildiğine da
ir iddialarının üç noktada toplanmakta olduğu görüldü. 

1. 7244 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki cetvelde yazılı kadro 1 nci derecede olan.' bir 
Devlet memurunun aldığı maaşın karşılığı değildir. Kadro ve dereceler ayrı terimler olup ikisi
nin her zaman' aynı seviyede olması ieabetmez. Kadrosu üçüncü derecede olan bir memur 3656 
sayılı Maaş Kanununun 4598 sayılı Kanunla muaddel 8,nci maddesi gereğince iki üst derece 
maaş alabilmekte idi. Aynı hak 242 sayılı Kanunla üç derece yukarıya kadar teşmil edildi
ğine göre kadrosu 4 ncü derece olan bir Devlet memuru 2 000 lira maaş alabilmektedir. Bu su
retle (kadrosu 4 ncü derecede olan bir Devlet memurunun maaşı kadar bir meblâğı milletvekili 
ve senatörler alabilmektedir. 

2. Kadrosu 1 nci derece olan bir Devlet memurunun aylığı 2 000 lira ile sınırlandın? na-
mıştır. .3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla muaddel 8 nci maddesi ve 242 sayılı Kanunla 
bu kabil memurlara üç terfi imkânı sağlanmıştır. 

3. Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve yargılatma usulleri hakkındaki Kanunun 16 ncı mad
desi (Anayasa Mahkemesi Başkanı ile asıl ve yedek üyeleri 1 nci derecedeki memurluk kadro- « 
sunun maaşını alıırlar; ayrıca kendilerine 5017 sayılı Kanunda yazılı hükümlere göre ödenek 
verilir.) hükmünü ihtiva etmektedir. Bu madde gerek Anayasamızın 82 nci ve gerekse 1 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine muvazi bir mâna taşımaktadır. Buna mukabil Anayasa Mahkemesi 
Başkanı asıl ve yedek üyelerinin maaşlarının tahakkukunda 100 -f 100 -f- 100 kademesi tatbik 
olunmaktadır. 

Mâruz sebeplere müsteniden senatör ve (milletvekillerinin maaş tahakkukunda hataya düşüldüğü 
aşikârdır. Bu yönden şimdiye 'kadar tahakkuk ettirilen bütün ödemeler ve yolluMarıımızın yeni-
den hesaplanmasını ve tahakkukların o suretle yapılması talebedilmektedir. 

Tetkikatımızın sonucu : 3656 sayılı Maaş Kanununun 4598 sayılı Kanunla muaddel '8 nci mad
desi, 7244 sayılı Kanun ve cetvelleri, 242 ve 1 sayılı Kanunlar ile bu kanunlarını Tüıikiye Büyük 
Millet Meclisindeki müzakerelerini belirten tutanaklar tetkik edildi. 

1. Baremin 1 nci derecesi diğer derecelerden farklı bir mahiyet arz etmektedir. Baremin bu 
derecesinde diğer derecelerden farklı olarak üç kademe mevcuttur. Ve bu 'kademeler 'arasındaki 
terfih Ibir İbarem derecesinden diğer (bir barem derecesine geçiş gibi lolma'ktadır. Liyakat, sicil ve 
kademelerde iki veya üç yıl bekleme süresi bahis konusudur. Bu durum muvacehesinde Anayasa
nın bahsettiği baremin en yüksek derecesi, 1 nci derecenin en üst kademesi olmak iihtiza eder. 

2. Halbuki Türkiye Büyük Millet Meclisinde bugüne kadar yapılan tatbikatta 7244 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesindeki cetvelde yazılı nihai hududun 3656 sayılı Kanunun terfii sağlıyan 100 
er liralık zamların nazarı itibara alınmaksızın uygulandığı görülmüştür. 
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8. Anayasa Malhfeemeısdnin kuruluş tve yargılama usulleri haJkkmdaki Kanunun 16 nıcı maddesi 
ile 1 sayılı Kanunun 1 nci maddesi aynı espri içerisinde tedvin olunmuştur. Halbuki 'birbirinden 
farikllı olarak tatbik edildiği müşalhade 'edilmektedir. 

Netdlce : Türkiye Büyük (Millet Meclisi üyelerinin ödenek 've yolluklarının ta'halkkükunda Ibir 
tatbik 'hatası olduğu ianlaşı'ljm'aktadır. Mânız esbaba 'binaen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin ödenek ve yolluklarının tahakkukunda İbarennin 1 nci derecesindeki 100 + 100 + 100 formülü
nün tatbikinin 'gerektiğine mevcudun oy (birliği ile 'karar verildi. 

Genel Kurula arz '©dilmek üzere Yülkse'k Başkanlığa sunullur. 

G-eçlici Başkan Bu* Rapor iSözcüs'ü 
Anlkara 'Malatya 

F. N. Yıldırım A. Akşit 

Oaızıiantep Rize 
ff. încÂoğlu C. Yalçın 

Denetçi 
(Erzurum 
T. Bilgin 

Sa'karya 
M. Oilrer 
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