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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Devlet Bakanı Raif Aybar'm, Tapulama ka
nunu tasarısını görüşmek üzere, tasarının ha
vale edildiği komisyonlardan üçer üyenin işti
rakiyle bir Geçici Komisyon kurulmasına ve 
tasarının bu komisyonda müzakeresine dair 
önergesi okundu ve kabul olundu. 

Bütçe Komisyonu üyeliğine seçilen Konya 
Üyesi Ahmet Onar'm Millî Eğitim Komisyonun
dan çekildiğine dair Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Bursa Üyesi İhsan Sabri Çağlayangil; par
tilerden vâki çıkarılma veya ayrılmaların Ge
nel Kumla arzında, hissî sebeplerle serd edilen 
gerekçelerin zikredilmiyerek, yalnız parti ile 
ilişiğinin kalmadığının bildirilmesinin daha uy
gun olacağı kanaatinde bulunduğunu ifade etti, 

Malatya Üyesi Nüvit Yetkin; Başkanlığın, 
içtüzüğün 93 ncii maddesinin ikinci fıkrasına 
göre, ancak galiz ve müstehcen elfazı muhtevi 
takrirleri tashih edilmek üzere sahibine iade 
edilebileceği, aksi takdirde okutmakla mükel
lef bulunduğunu beyan etti. 

Başkan; Kanunun Başkanlık Divanınca tet
kik olunarak Genel Kurula arz olunacağını bil
dirdi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış müna
sebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin maddeleri üzerinde bir süre görü
şüldü. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
görüşüldü ve Cumhuriyet Senatosunca, tasarı
nın kanunluğu kabul olundu. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Şe
ref Kayalar'ın; Köy Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısını görüşmek üzere, 
tasarının havale edildiği komisyonlardan beşer 
üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon kurul
masına ve tasarının bu komisyonda müzakere
sine dair önergesi okundu ve kabul edildi. 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanu
nu tasarısı üzerindeki görüşmelere başlandı. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 8 Temmuz 
1963 Pazartesi günü saat 14 te toplanılmak 
üzere birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

thsan IIamit Tigrel 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin Özgül 

Yozgat 
Sadık Artukmac 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 1960 malî yılı içinde sürekli görevle 

yabancı memleketlerde bulunan mmeurlara em
salli olarak ödenmiş bulunan aylıklar hakkında
ki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu

nan metni (M. Meclisi 1/213, C. Senatosu 1/261) 
(Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
ile diğer kanunlarla belediyelere verilen payla-
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C. Senatosu B : 88 
rın Belediye Vergi ve resimleri hükmünde oldu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi 1/484, C. Sena
tosu 1/264) (Malî ve iktisadi İşler, İçişleri ve 
Bütçe komisyonlarına) 

3. — Ceza evleri inşaası için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesine ve istikraz 
akdine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi 1/434, C. Sena-
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tosu 1/263) (Anayasa ve Adalet ve Bütçe ko
misyonlarına) 

4. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair 4541 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması ve bâzı kanunla
rın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/309, C. Senatosu 1/265) (İçişleri ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarına) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — 88 nei Birleşimi açıyorum. 
Yeter çoğunluğumuz vardır-, görüşmelere 

başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Başkanın; bu hafta içinde bitirilmesi ge
reken islere ve gerekirse Cumartesi günü de top
lantı yapılacağına dair demeci. 

BAŞKAN — Yüksek Heyete, bugünden baş
lamak üzere, İra hafta içinde bitirmekle kendimizi 
zorunlu gördüğümüz bâzı kanun teklif ve tasarı
larının isimlerini arz edeceğim ve bunların bu 
hafta içinde bir program dâhilinde bitirilmesi hu
susunda reylerinizi istirham edeceğim. 

Bitmek üzere olan ve yalnız bir maddesi de
ğişikliğe uğrıyan Yasama organlarının dış müna
sebetlerine ait kanun tasarısının dışında, Pazar
tesi, Salı ve Çarşamba günü Toplu Sözleşme, 
Grev ve Lokavt Kanunu; Maden Kanunu ile bu 
arada gelecek aktarma kanunlarını; Perşembe, 
Cuma ve gerekirse Cumartesi günleri de Mahallî 
Seçim kanunlarını görüşeceğiz ve neticeye bağlı
yacağız. Bu programı yüksek tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Btmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

2. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetleri teşkiline dair kanun tasarısının, 

evvelce Köy Kanununda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere 
Lurulan Geçici Komisyonda müzakere edilmesi
ne dair Anayasa ve Adalet Komisyonu. Başka
nı Şeref Kuyular'ın önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şehir ve kasabalarda Mahalle muhtar ve ih

tiyar heyetleri teşkiline dair kanun tasarısı Mil
let Meclisince kabul edilerek Cumhuriyet Sena
tosuna sunulmuş bulunmaktadır. 

Bu tasarının da Köy Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısının tetkiki için 
(İçişleri ve Anayasa ve Adalet) komisyonların
dan evvelce kurulmuş bulunan Geçici Komisyon
da müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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S. — Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir; 19<>3 

yılı hat resinde köy re :d yollarının yapımına ay
rılan tahsisat lan büyük bir I,-isminin ithal edile
cek yol makinaları bedelleri karşılığı olarak bloke 
edildiğine ve bu fasla süratle bir münakale yapıl
madığı takdirde bn yotlann yalımının ansıyaca
ğına dair demeci ve Maliye Hakanı Ferid Melod
in cevabı. 

B A Ş K A M - - Buyurun Sayın Demir. 
MKSHMKT ALİ I) HM ÎR (Tunceli) — Köy ve 

i! yollarının yapım ve bakımı için .gönderilmesi 
Iâzımgclcn tahsisatın bugüne kadar gönderilme
mesi üzerinde gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — (iündemin fazla olması dolayı-
siylc 5 dakikadan fazla olmamak şartiyle buyu
run. 

MKFIMET ALİ DUMİIİ (Tunceli) — Muh
terem Başkan, sayın senatörler, Yüksek Senato 
tatile girmeden önce, kabulünde zaruret basıl olun 
bir (»denek hakkında gündem dışı söz almış, bulu
nuyorum. Bu konudaki mâruzâtını kısa olacak
tır . 

Muhterem arkadaşla i', şu hususu bir defa da
ha bu kürsüden hat ı r la tmakta fayda mülâhaza 
etmekteyim. 

1963 malî yılı. Bütçesi müzakere edilirken, 
1962 yılında yapılan köy yolları .miktarının mev
cut köylerimize isabet edoır oranının 39 metre 
40 santim, her ile isabet eden il yolu oranının ise 
1 G00 metre olduğunu arz etmiştim. 

Şimdi, Yüksek Senatodan şu gerçeği peşinen 
bilmesini arzu etmekteyim ki, bu kere arz edece
ğim gerçekler karsısında 1963 yılında yapılacak 
köy ve il yollarının miktarı 1062 yılındaki gülünç 
rakamın da altına düşecektir. 

Buna sebep; il ve köy yollarının yapımına yar
dım ödeneği olarak 1963 yılında Karayolları büt
çesine konan 115 milyon liradan 60 milyonu baş
ka bir maksat için bloke edilmiştir. 

1963 malî yılı Bütçesi Senatoda müzakere 
edilirken yaptıkları konuşmada Saym Bayındırl ık 
Bakanı, Bayındırl ık müdürlükler inin elindeki yol 
makinalar ımn bir kısmının tamamen iş göremez 
hale geldiklerini, bu bakımdan yeni yolların ya
pımına başlanırken makina parklar ının takviye 
edileceğine işaret buyurmuşlardı . Sayın Baka
nın o günkü beyanatlarının bugün tahakkuk saf
hasına girmiş bu lunduğunu memnuniyetle öğren
miş bulunuyoruz. Söyle ki; Bakanlıklararası ik

tisadi İşbirliği Komisyonunun kararı i 
l l 

lı m' 
yona yakm dolar karşı l ığında, yeni makina alın
ması katiieşmiştir. Bu karar ve bunun için ayrıl
mış olan tahsisat cidden memnuniyet vericidir. 
Köy ve küviü vatandaşlarımıza hizmet maksadı
na matuf olan bu isa!.elli karardan dolayı Hükü
met erkânını tebrik etmek isterini. 

Ancak, alınacak \ eni makiıuıİaruı bedelleri in
t a n olan 60 milvoıı liranın, Karayolları dlenel 
Müdür lüğünün ]')''•) yılı İiütçesiniu 712 nei fas
lında bulunan il ve köy yollarına yardım faslm-
dnn bloke edilmesi, vilâyetlere yapılması kararlaş
tırılan 115 milyon liralık yardım tahsisatını öf» 
milyona düşürmektedir ki. bunu da önemle kay
detmek isterim. 

Uiinkii, durum bu olum-a, bu yoldaki işler 
bambaşka bir şekil abuaktadiıs 

1903 bütçesinin kabulünden bir müddet sonra 
Karayol lar ı Umum Müdür lüğünce her iki e ya
pıl ması programa alınan işlerle bu işler için 
ayrılan tahsisat miktar lar ı listeler halinde ha
zırlanıp, her ilin senatöı ' ve mebuslarının ku
tu lar ına atılmıştı. Ayrıca Bayındırluk Bakan
lığınca tasdik edilen ve ta tbiki için vilâyetle
re gönderilen çalışma program T, 19I63 yılımla 
yapı lacak köy ve il yollarının yapımı ve tamir i 
için. bütçeye konmuş olan 115 milyon l iraya gö
re ayarlanmışı ı. Bunun dışında birçok valiler, 
Bakanlığın resmî makim a t ına istinaden duru
mu 'gerek şifahen ve gerekse basın voliyle il 
'halkına intikal et t i rmişlerdi . Saniyen bütün 
senatör ve milletvekilleri .seçim bölgelerinde 
yapt ık lar ı geziler 'sırasında kendilerine verilen 
bu resmî bilgiyi seçmenlerine i letmişlerdi. 

Hal böyle olunca, gerek senatör ve millet
vekilleri ve 'gerekse valiler va tandaş la r naza
rında bir nevi yalancı durumuna düşünüşlerdir. 

Muhterem arkadaş lar , 
.1963 bütçesine yollar yapımı ve t ami r i için 

•konan 115 milyon liranın, 60 mi lyonunun sade
ce 'getirtilecek makinalar için bloke edilmesi, 
buna karşı l ık bu 'iş için ek. bir ödeneğin bu
güne kadar Yüksek Meclisten çi'kmamış bulun
ması, bu yüzden vilâyetlere gönderilmesi ka 
rarlaştırılan, ve gönderi leceği bildirilen, talisi-. 
'salların bugüne kadar gönderilmemesi, iş me'v-. 
siminin geldiği şu zamanda malî bir takım sn. 
kınl ı lara sebebiyet vermektedir . Bu sıkıntıla-. 
rııı bir sonucu olarak birçok vilâyetlerde ha-. 
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C. Senatosu B : i 
yındırlık müdürlükleri mevcut pedsonelin Ha
ziran ücretlerini bile ödeyemiyecek bir duruma 
düşmüşlerdir. 

Büyük Millet Meclisi dinlenme tatiline gir
meden önce bu feci duruma bir çare bulunma
dığı takdirde, vilâyetlerdeki bayındırlık .mü
dürlükleri makina parklarının kapılarına kilit 
vurulacağı, teknik personelden ])ir kısmına yol 
verileceği, şimdiden düşünülmesi gereken hu
suslardır. Bu durumun yakın bir zamanda ba
sında da. yer alacağı düşünülecek olursa, söy
lemek istediklerimiz her halde dalıa iyi amla-
şılır kanaatindeyiz. 

Bu durum karşısında mebus ve senatör •ar
kadaşlarımızın seçmenleri huzuruna ne yüzle 
çıkacakları keyfiyeti apayrı bir meseledir. 

Muhterem arkadaşlar, 
1963 bütçesine yollar yapının için konan 115 

milyonum, bayındırlık müdürlüklerinin yeni 
makinalarla takviyesi ile :hiç,çbir ilgisi olmamak 
Kızıdır. [Biz, bu takviye işinim ek bir öden eski e 
yapılacağını biliyordıık. Kaldı 'ki, iki aya 'ka
dar yurdumuza, gelmiye ba-şlıyacağım öğrendi
ğimiz bu yeni makinalaruı işletilmesi ve perso
nel masrafı için ayrıca 10 milyon liraya yakın 
bir ödeneğe ihtiyaç hâsıl olacaktır. 

Şu anda bâzı köylerin akar yakıt bedelleri
ni bankalara, yatırmış 'bulundukları ve faaliyete 
de bedenen yardıma 'hazır oldukları, bilinen 
bir (gerçektir. 

Halbuki, gönderileceği bildirilen paraların 
gönderilmemesi yüzünden, yapılması gereken 
bütün bu işler felce uğramış bulu/mm aktadır. 

Bu demektir ki, Hükümetin 150 bin kilo
metrelik 'köy yollarının yapımı ve 'onarımı için 
açmış olduğu kampanyada, daha plânın ilk 
saf ha sı b a şa r ısızlıkl a n eti e el emd i ril n ı ek iste n m e k -
tedir. 

Büyük Millet Meclisi dinlenme tatiline gir
meden önce, bu derde bir derman bulunması 
lâzımdır. Aksi halde, 'malî yılın daka dördün
cü ayında! bayındırlık müdürlükleri vazife gö
remez, emirlerindeki personelin ücretlerimi 
ödiyemez hale 'gelecekler ve değil yeni gelenle
ri, mevcut makinalar bile parklarda muattal 
kalacaklardır. 

îsabetle alınan bir kararın tatbikatta, aksa-
tılmanıasmı, arz ettiğim zararlı hususların 1e-
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la fisi cihetine gidilmesini ıSayın Hükümet er
kânından bilhassa rica ediyorum. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı, aynı zamanda 
Bayındırlık Bakanı adına buyurun. 

MALİYE BAKANI' FERÎD MELEN — 
Muhterem Başkan; sayın senatörler, Sayın Meh
met Ali Demir arkadaşımıza, Yüce Senato huzu
runda bu mevzu üzerinde bir açıklama imkânını 
verdiklerinden dolayı teşekkür etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisin ve Hü
kümetin köy yollarına ne dereceye kadar önem 
verdiğini izah etmiye ihtiyaç yok. Nitekim, bu 
yıl bütçesine il ve köy yolları için geçmiş yıllara 
nazaran daha büyük sayılacak bir tahsisat konul
muştur. 

Sayın arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bu tahsi
satın yekûnu 115 milyon liradır. Ayrıca Hükü
met, bilhassa il nafıalarında bulunan makina 
parklarının çok zayıf durumda olmasını dikkate 
alarak bunları da takviyeye karar vermiştir. An
cak, bidayette bu makina parkları için getirilecek 
makinalarm. Karayollarının yaptığı bir anlaşma 
yolu ile bir yabancı memleketten kredi ile getir
tilmesi kararlaştırılmıştır. Tl ve köy yollarına ay
rılan tahsisatın 67 milyonunun doğrudan doğru
ya illere tevzii, 47 milyonunun da Karayolları 
tarafından sarf edilmesi öngörülmüştü. Fakat, 
bilalıara bu kredi işleyemedi. Bu kredinin işliye-
memesi yüzünden, bugün süratle getirmeye muh
taç ve mecbur olduğumuz bu makinaları peşin 
para ile almaya karar verdik. Böylece, illere ay
rılan 67 milyonun 40 milyonunu, Karayollarına 
ayrılan 47 milyonun 10 milyonunu tahsis ederek 
bu makinaları mubayaa, ettik ve bir anlaşmaya bağ
ladık. Bu makinalar önümüzdeki aydan itibaren 
gelmeye bağlıyacaktır ve süratle illere tevzi edile
cektir. Bu makinalar da geldikten sonra il ve köy 
yolları yapma kapasitesi 5 misli, hattâ bir miktar 
daha para bulunabilirse 10 misli artacaktır. Bu
nu arz edeyim. Bu yüzden de bir darlık olmuş
tur. İl ve köy yollarına ayrılan 67 milyon tahsi
sata karşılık 20 milyon tevzi edilmiştir. Hakika
ten bu inşaat mevsiminde bir miktar daha para 
verilmezse; bu teşkilâtın ayakta durmasına imkân 
yoktur. Hükümet bunu dikkate alarak 20 milyon
luk bir ek ödenek tasarısını bugün Yüksek Mecli
sinizin huzuruna getirecektir. Kabul buyurulur-
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sa, aksamadan mevsim sonuna kadar il ve köy 
yolları yapımında bir miktar mesafe daha almak 

imkânı bulunmuş olacaktır.. Hürmetlerimle .. (Al
kışlar) 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 2/270; C. Senatosu 2/47) (S. Sayısı : 
170) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Dış Münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 
kanunun birinci maddesi komis,yona havale edil
mişti. Komisyon .1. nei maddeyi Yüksek Heyeti
nize yeniden tedvin ederek göndermiş bulunmak
tadır. Okutuyorum. 

Yasama Meclislerinin Dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkında Kanun 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve 
benzeri kurullar üyelikleri 

MADDE 1. — a) Yasama Meclisleri dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi maksadiyle çeşitli 
kurullara katılacak Türkiye Büyük Millet Mecli

si Üyeleri Yasama Meclislerince: 
1. 12 Aralık 1949 tarihli ve 5456 sayılı ve 

21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sayılı kanunlarla 
onanmış olan 22 Mayıs 1951 tarihli andlaşma ile 
değiştirilmiş 5 Mayıs 1949 tarihli Avrupa Kon
seyi Statüsünün 25 ve 26 ncı maddeleri ge
reğince Avrupa Konseyi Danışma Meclisince 
seçilecek on üyenin dördü Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri arasından ve altısı da Milletvekille
ri arasından. 

2. Milletlerarası andlaşmalar uyarınca kuru
lup bir milletlerarası hukuk tüzel kişisinin organı 
niteliğini taşıyan veya taşımıyan ve yasama or
ganı üyelerinden kurulan milletlerarası çeşitli ku
rullara katılacak üyelerin % 40 ı Cumhuriyet 
Senatosu üyeleri arasından ve % 60 ı da millet
vekilleri arasından seçilirler. 

b) Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisin
ce seçilecek olanların tesbitinde. siyasi parti grup
larının ve siyasi parti grupu mensubu olmayanla
rın her bir yasama meclisinin - boş üyelikler ha

fi,) 170 S. Sayılı basmayam 5.7.1963 günlü 
$7 nci Birleşim tutanağının sonundadrr. 

riç - üye tamsayısını içindeki yüzde oranları 
esastır. 

e) Bu oranların uygulanması sonucunda her 
meclisteki siyasi parti grupları ve aralarında 
yapacakları özel istişare ile siyasi parti grupu 
mensubu olrnıyanlar kendilerine düşen yer kadar 
aday gösterirler. Bu adaylar kendi yasama mec
lislerinin genel kurullarının bilgisine sunulmak
la seçilmiş sayılırlar. 

ç) Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve diğer 
kurulların yedek üyelikleri içinde yukarıdaki fık
ralar uyarınca seçim yapılır. Aynı siyasi parti 
grupuna mensup bir asıl üyenin yerini ancak ay
nı grup a mensup bir yedek üye ve siyasi parti 
grupu mensubu olmıyan bir asıl üyenin yerini de 
ancak aynı vasıftaki bir yedek üye alabilir. Son 
fıkra uyarınca yapılmış olan feregatler saklıdır. 

d) Bir siyasi parti grupunun veya siyasi 
parti grupu mensubu olmıyanların kendilerine 
düşen asıl ve yedek üyeliklerden, bir diğer siyasi 
parti grupu veya siyasi parti grupu mensubu ol
mıyan belli bir Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
si lehine seçim sonuçları kesinleşmeden feragal 
etmesi mümkündür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Değiştirme olduğu için madde açık oyunuza 
sunulmuştur. 

Komisyondan gelen 4 ncü maddeyi okutuyo
rum : 

Parl a mentol ara ram birlik grupları ile 
dostluk gruplarının kurulması 

MAıDDE 4. — 2 ve 3 ncü maddelerde yaeılı 
Parlâmentolararası 'birlik grupları ile dostluk 
gruplarının kurulması için 'Cumhuriyet (Sena
tosu ve Millet Meclisti ıGenel Kurullarının bu 
yolda ayrı ayrı karar almaları gereklidir. 

Bunların tüzüklerinde ve faaliyetlerinde uy
maları gereken esaslar, .'Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlık ©divanlarının Hüküme
tin görüşünü aldıktan sonra, aralarında anlaşa
rak yapacakları bir yönetmelikle tesfeit edilir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
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Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4 ncü madde açık oylarınıza arz edilecektir. 

Komisyondan gelen 5 nci madde okunacak
tır. 

Yabancı parlâmentolardan resmî ziyaretler 
MADıDE 5. — Yabancı parlâmentolardan 

Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan resmî 
ziyaret çağrılarına uyup uymamak konusunda 
karar Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Genel Kurullarında ayrı ayrı alınır. Her iki 
Meclis çağrıya uyma kararı verirse, çağrının ka
bul olunduğu Millet Meclisi Başkanlığınca dip
lomatik yoldan çağrı sahibine duyurulur. 

(Çağrıya uyulaeaksa 1 nci maddeye göre se
çim yapılır. 

Yabancı parlâmentolardan Cumhuriyet Sena
tosuna ve Millet Me'elisine ayrı ayrı yapılacak 
ziyaret çağrılarına uyup uymamak konusunda 
karar ilgili Meclis Genel Kurulunda alınır. İl
gili Meclisin iGenel Kurulu çağrıya uyma kararı 
verirce çağrının kabul olduğu o Meclis Başkan
lığınca diplomatik yoldan davet sahibine duyu
rulur. 

Çağrılar uzmanlığa ait bir nitelik taşıdığı 
takdirde Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanları meclislerdeki siyasi parti grupları 
başkanlarının ve siyasi parti grupu mensubu ol
mayanların da (görüşlerini almak suretiyle, çağrı
nın mahiyetine göre bir uzmanlık listesi hazır
lar. Bu liste Meclisler Başkanlıklarınca ayrı ayrı 
Genel Kurullarının bilgilsine sunulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dim, söz işitemiyorum, oturduğum yerden kısa 
maruzatta •bulunacağım. «Çağrı» kelimesi mad
delerden çıkacaktı, çıkarılmamış. 

GEÇİCİ SKOMtfSYON BAŞKANI AMİL 
ARTITS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
7 nci maddeyi çıkardık, dolayısiyle buradaki ça
ğın kelimesi de çıktı. 
"""""BAŞKAN — 7 nci madde zaten çıktı ama 
Sayın Artus burada da çağın kelimesi var. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Söz is
tiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Yüce 

Senatoya takririmizde, bu konudaki bütün mad
delerde, çağrı kelimesinin yerini tutacak daha 
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munis, daha güzel bir kelime 'bulursak onunla 
değiştirilmesi hususunda tekTifte bulunduk. Ko
misyon bir kelime bulamadığını ifade ettikten 
sonra, çağırıların .hepsinin «davet» e kalbedil-
mesi hususunda Yüce Senatoya bir takrir arz 
ettik. Bu teklifimiz, Yüce Senato tarafından, ka
bul -buvuruldu ve kanundaki .bütün «çağrı» larm 
«davet» e kalbi karara «bağlandı. Benim hatırım
da kalan böyle. Zaten 7 nci maddenin kaldırıl
masının mânası olmazdı. 7 nci madde kaldırılı
yor olduğuna göre, «çağrı» kelimesinin «davet» e 
kalbi diye bir şey zaten orada foahis mevzuu ol
mazdı. Bir maddede «davet», bir maddede «çağ
rı» nm kullanılması yine makul olmıyan 'bir tek
lif olur. 

Efendim, burada; Türkçede «çağrı», «davet» 
kelimesinin az çok yerini tutar diye düşünebili
riz. Ama, arkadaşlarla uzun boylu konuştuk, ha
kikaten çağrı, orduda, ordu lisanında ancak yu
kardan aşağıya yani üsten asta doğru gelen da
vete denir. Astan üste doğru gelen davete çağrı 
denmez diye arkadaşımız hatırlattılar. Ayrıca, 
çağrının bir toplantı reisinin üyelerini çağır
ması veya bir grup başkanının grup azalarını 
daveti gibi, biraz yukarıdan aşağıya doğru mâ
nasına gelebilecek bir mahiyeti vardır. Bu iti
barla, bir kelime üzerinde niçin duruluyor gibi 
bir şeye düşmek istemem ama, «çağrı» kelimesi 
bir yabancı devletin Reisi veya Başvekili için 
biraz kulağa 'batıyor. Karar veçhile «davet» ola-

i rak değiştirilmesini istirham edeceğim. Münaka
şaya zemin yok, zaten karara bağlanmıştır. 

| BAŞKAN — Sayın Yıldız buyurun. 
j AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım, Sayın Ağırnaslı Diıl 
Kurultayının toplandığı bir gün, dil devriminin 
pek benimsiyemiyeceği bir tutumu temsil etmesi 
beni üzüyor. Evvelâ, bunu bir tarafa bırakalım, 
Anayasamızda bu kelime mevcuttur. Anayasa 
deyimidir, artık. Çağnsız toplanılmaz. Anayasa-

I da, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde kul-
1 lanılan bir deyimi, böyle bir kanunda kullanma

mak zannedersem deyimlerin igenelliği ilkesine 
: uygun değildir. Sonra, çağrı kelimesi o kadar 

çok yaygın bir kullanma halindedir ki, gazete
lerde hep okuyoruz, aynı ifadeler kullanılıyor. 
Ama Sayın Ağırnaslı'nm «Başkan» yerine bu
rada «Reis» kelimesini kullanması şunu gösteri-

! yor, »belki buna alışmamış olduğunu ifade et-
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mek istiyorlar. Hepimizin .buna alışmamız lâzım-
diT. Kanaatimce, «çağrı» 'bir defa Anayasa de
yimi olduğu için, yaygın lür kullanılma halinde 
.bulunduğu iiçin kullanılmalıdır. ISonra, kelime
ler, zamanla kullanıldığı anlamı alırlar. Birçok 
deyimler vardır iki, îngilizcede başkadır, Fran-
sızeada başkadır. Kökü aynı, Lâtinceden alın
mış aynı kelimeleri Türkçede kullanabiliriz, 
ama belki başka mânada kullanırız. Kelime kul
lanıldığı yere ve orada aldığı mânaya göre kul
lanıldığı için, ıböyle, «çağrı» kelimesinin yerine 
«davet» kelimesinin geçmiyeceği görüşü pek sa
vunulamaz. Bilhassa ar/, etmek isterim ki, Ana
yasamızın bir deyimidir. Anayasada «çağrısız 
toplanırlar» diye bir ifade vardır. 

Saygılarımla. 

B A Ş K A N — Yüksek Heye'te Ihatırlattayım 
ki, Sayın Ağırna&lı'nın ıdilkkalte alman öneir'gesi 
7 nci madde üzerinde idi. Ancak 5 nei madde 
değişmiş bulunmaktadır. Bu sdbeple «.çağrı» mı 
/olsun, «davet» mi olsun hususu .görüşlülelbilir. 

Sayın Banıgmoğlu. 
TAHSİN BANGUOĞLU (Edirne) - Değer

li aılkadaiŞİarum, «çağrı», 'bir teıriım olarak «da
vet» !kamşılığı kullamılmıiş ve yerini 'tutnıuşjtur. 
Bugün dilimizde çağrı, dave't yerine kullanılı-
yior. Yalnız, deımin dikkatimi çekit'i, Ağırnaslı 
arkadaışftmıız 'bir şey 'söyledi; yukardan aışağı-
ya 'çağırmaya «.çağırmak» denir, aşağıdan yu
karıya 'çağrılmaız gibi,. 'kelimenin hir tefsirini 
ıyapltı. Böyle Ibiır ,şiey yoktur. Şimdi ımısralarını 
ihaüırlııyamıyacağım, Yunuks Emre, «'Tanrım se
ni .çağırırını» d'iyon*. Aşağıdan yukarı... Böyle, 
yukardan aışağı 'başka kelime, aşağıdan yukarı 
/başka kelime diye dilimizde Ibir ışey yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Tigrel. 
İHSAN HAMÎT TİOREL (Diyarib a/kır) — 

Muıhltercm. arkada/şiarım, dil inkılâlbının dillimi
zi hayli zenıginlleıştirdiği ve- güz'elleışltirdiği mu-
fhakkaktur. Bunun için ben şu kelime kullanıl
ışın, ,bu kelime kullanılmasın diye, /üzerinde >mü-
nakaişa edecek değilim. Yalnız, Ağırnaslı arka
daşımızın !halklı olduğu bir nıokta vardır. O da 
çağrı mulvafıikltır, (değildir m'elselesi değil de, 
•takrir, kanunun Ibütün maddelerindeki «çağrı» 
kelimeisinin yerine «daıvöt» kelimelSHiin komil
im, alsı malkijye'tlnde idi : Bendeniz Başkanlık edi-
lyloiiidılnı. Bu surdtle reye konul maışjtu. Eğer Sa
yın Yüksek Senato 'bu 'kararı muvafık görraü-
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yor 'ise, yeni bir takrir ile, «çağrı» kelimesi ye
rine ikame edllelbilir. Yoksa karar, hütürı mad
delerdeki çağrı keliimelerine mâtulf idi. Bunu 
iha'tırlaltmak için arz ekliyorum, takdir sizindir'. 

BAŞKAN —• Valiniz .zannedeıisem, önerge
nin dikkate alınması iıUsulsu i/di, dikka'te alın
mış ve Koımiilsiyona gitmiş idi. Komisyon, yeni 
Ibir m adide "tedvin ctmişitir. Esasen Komisyon 
maddeyi dilediği şekilde tedvin eder. Bu fselbep-
le, Iburalda ıKomiLsıyon istense «davet», iıs'terse 
«çağrı» kullanalbilir. Yenliden görüşülür, yenl
iden loylannıza arız edilir. Şunu arz edeyim ki, 
Anayasanın 83 neü maddesinde «çağrı» keli
mesi 3 defa geçmektedir. 

Buyurun Sayın AJıpiıskendor. 
FERİT AIiPİSKENDER (Manisa) — Muh

terem arkalda'şlarıım, yüksek ıhuzuirunuızda ifa
de e;t'inelk istediğim bir- Ihuısusu Sayın ihsan 
Hamilt 'Tigrel Beyefendi iızalh 'buyuralar. Bunu 
Ibir Itarafa ibırakarak, çağrı ve daıve't kelimeleri 
üzerinde Ibenıdenıiz de vaktiyle yaışıyan dil dâ
vası üzerinde luğraışmış nâçiz Ibir arkadaşınız 
/olanak (görüşümü iki ısa'tırla ifa/deye çalılşa'C ağını. 
Oağrı, 'şilfalhi olur; nidai Ibir malhilye't taşır. Mü-
ıbaşiir, malhkamedc davacıyı ve dâvaliyi /çağırır. 

Davelt ise, ımutlalka yazdı olur ve çağrı ile 
davet ar alsımda Ibir fark vardır. Bu i'tilbarla, Ni
yazi Ağırnaslı'nın ıbu inceliğe temals eitmesi ye-
ı rindedir. 

2 mciisi, Ahm'e't Yıldız arkadaşımız 'buyurdu-
lar ki, Ibir kelime mualyıyen Ibir anlama alın
dıktan ısonra •zamanla tultUnur gider. Bu idioğra-
ılur. Buna itiraz edecek değilim. Bir terim 
olarak ele almırisa bu 'OİaJbilir. Dilde zenginlik 
mi matluptur', yioksa dili kıısırlaş'tırmalk mı 
maltlupltuır ?. Binaenaleyh, mulh't'elüıf mânalara 
gelen muhtelif kelimelerin kullanılmış olması 
bir dilin zenginliğine delâlet eder. O itibarla, 
köylülere varıncaya kadar bütün milletin, kul
landığı davet kelimesi de dilimizde yerinde kul
lanılabilir; «çağrı» kelimesi de öz Türkçe, gü-. 
zel bir kelimedir. Onun da kendi mânasında ve 
kendi yerinde kullanılması daha yerinde olur-. 
Zaten muayyen kelimeleri kanunların zoru ile 
tutturmaktaıısa, dil piyasasına sürüp de mille
tin rızası ve benimsemesi ile kelimeleri tuttur
mak daha iyidir. Bu arada şunu da söyliyeyim 
ki, Fransız Akademisinin askısında «sosyoloji» 
kelimesi tam 300 yıl askıda kaldıktan sonra 
dile geçmiş, yerleşmiştir. Bir şeyi biz-ne-kadar 
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zorlarsak, ona karşı olan isteksizlik de artar. 
Çünkü, muayyen yasaklar, muayyen çekingen
likleri yaratır. Bırakalım, Türk dili güzel bir 
inkişaf yolundadır, kanunlarla zor-lamıyalım. 
Eğer «davet» kelimesi günün birinde yaşıyan 
dilden sıyrılıp giderse, bu millet onun yerine 
daha güzelini yaratabilir. Onun için çağrı ke
limesinin çağrı yerinde, davet kelimesinin de 
davet yerinde kullanılmasında büyük fayda 
olduğuna bendeniz kaaniinı. Nitekim İngilizce 
karşılıklarım ariyacak olursanız her iki kelime
nin ayrı, ayrı İngilizce karşılıkları vardır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Çağrı mı, davet mi olacağı üze
rinde uzun boylu akademik münakaşalara ihti-
yacolmadığı kanaatindeyim. Çağrı mı, davet mi 
olsun hususunda oylarınızla meseleyi halledece
ğim. 5 nei maddede 9 tane çağrı geçmiştir. Bu 
sebeple çağrı kelimesinin çıkarılarak yerine da
vet kelimesinin kullanılması istenmektedir. 

NİYAZİ AÖIRNASLT (Ankara) — Efen
dim, usul hakkında, vaz'ediş şekli bakımından. 

BAŞKAN — Usul yok, bitirelim artık. 
NİYAZİ AOTRNASLÎ (Ankara) — Nasıl 

vaz'edeyim? Arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, yalnız usul baklanda. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Çok 

muhterem İhsan Hamit Beyefendinin biraz ev
vel ifade buyurdukları, ve Yüce Senatonun da 
hatırlıyacakları gibi, takririmiz kanundaki 
«çağrı» kelimelerinin «davet» olarak kabulü idi. 
Ve bu kabule mazhar oldu. Usul bakımından 
nazarı dikkate alınması şeklinde oya vaz'etmek 
keyfiyeti Riyasetin bir usul taktiği olabilir, 
ama öyle konmadı. Yaz'ediliş şekli o gün Reisi
miz olan Sayın İhsan Hamit Beyefendinin ha
tırlattıkları gibi «çağrı» kelimelerinin «davet» 
olarak kabulü şeklinde idi. Bu husus büyük bir 
ekseriyetle kabul buyuruldu. Ben ısrar edecek 
değilim. "Mümkündür ki, «çağrı» yapılsın, diye 
bir şey de gelebilir. Ama, tekriri müzakere hu
susunda bir karar alınmadan, Riyaset Divanı 
bu tarzda meseleyi oya vaz'edemczler. Riyaset 
Divanı gündem ve usul ile mukayyettir ve mah
duttur. Muhterem Riyaset Divanına arz edece
ğim, 4 ncü maddede şöyle konmuştur, Hüküme
tin getirdiği çağrıyı kabul edenler... Etmiyen-
ler seklinde reye koyamazlar. 

8 . 7 . 1963 O : 1 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Biz tek
lif ediyoruz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, efendim. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Dikkat 

nazara alınması şeklinde sevk edilmediğine gö
re, komisyonun ısrar etme hakkı kalmamıştır. 
Yüce Senatonun ancak iradesini değiştirmesi 
bahis mevzuudur. Yeni bir takrir gelirse, Sayın 
İhsan Hamit Tigrel'in dediği gibi, çağrı keli
mesi, davet yerine geçsin, diye tekriri müza
kere yapılsın, diye bir takrir gelirse, o zaman 
tekriri müzakereye gidilir, İm noktai nazarlar 
derinliğine, genişliğine müzakereye konur, on
dan sonra bir neticeye varılabilir. Riyasetin 
vaz'ediş şekli yanlıştır. Özür dilerim, kendile
rinden, elbetteki makamlarından ve şahsiyetle
rinden dolayı da hürmetimiz sonsuzdur, fakat 
burada yanlış vaz'ediyor! ar. Bu yola gidemezler, 
Senatonun bir kararı lâhiktir. Bu kararın dışı
na çıkabilmek ancak, tekriri müzakere teklifi 
ile olur. Tekriri müzakere teklifi yoksa, bu 
karara uyarak ne komisyon değişiklik yapabilir, 
ne Riyaset değişiklik yapabilir. Senato kararı
nı vermiştir, artık. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim yeni bir madde gel
miştir. İçinde 9 tane «Çağrı» geçmektedir. 
Riyaset kendiliğinden «daha evvelce bir karar 
vardır ben bunu çıkarıyorum» diyemez. Riya
set kendiliğinden maddeler üzerinde tasarruf 
yetkisine sahip değildir. Arkadaşımız Riyasete 
bu hakkı nereden veriyor? Riyaset kendiliğin
den ben maddeden şu kelimeleri çıkaracağım, 
diyemez; bu hak, yetki sizindir, Riyasetin de
ğildir. Bu sebeple komisyon İçtüzüğün 119 ncu 
maddesine bağlı 67 nci nota uyarak tamamen 
değişik bir madde getirmiştir. Bu maddenin 
tedvin tarzı o şekildedir ki, Riyaset hiçbir 
virgülünde dahi değişiklik yapmak hakkına sa
hip değildir. Bu doğrudan doğruya Yüksek 
Heyetin kararma bağlıdır'. Bu sebeple ben, şu 
kelime yerine bu kelime kullanılacaktır gibi, 
verilen bir karar olsa dahi, maddede tasarruf 
yapmaya kendimi yetkili görmemekteyim. 

5 nci maddede, komisyonun çağrı olarak kul
landığı kelime yerine «davet» kelimelerinin 
kullanılmasını oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. 38, 83, 34 sayılmıştır. Kabul etmiyenler... 
29 a karşı 33 oyla «davet» kelimesi «çağrı» ke
limesi verine konmuştur efendim. 
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5 nci madde üzerinde başka söz istiyen. Yok. I 

5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

6 neı maddeye geçiyoruz. 

Dil Bilgisi 
MADDE (i. — 1 ve 2 nci maddeler gereğin

ce yasama meclislerinden milletlerarası toplan
tılara katılacak olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin Fransızca ve îngilizceyi 
veya gitmeleri bahis konusu olan toplantıda 
kullanılacak dillerden birini iyi bilmeleri ge
reklidir. 

3 neü ve 4 ncü maddeye göre yapılacak res
mî ziyaretler için yabancı dil bilme şartı aran- I 
m az. 

1 ve 2 nci maddeler gereğince yapılacak se
çimlerde siyasi parti gruplarına ayrılan yerler 
her- halde saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Açık oyla
rınıza arz edilecektir. 

Yürürlük tarihi 
MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde haklanda, söz istiyen, 

yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler ..Kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 10. — Bu kanunu Yasama Meclis

leri yürütür. 
BAŞKAN - - Madde 'hakkımda söz istiyeu 

yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Teklifim 'tümü açık oyunuza ,arz edile
cektir. Daha' önce tümü üzerinde, lehinde, aley
hinde söz'istiyen var mı? i 

Buyurun Celâl Ertuğ. Lehimle mi, aley
hinde mi? 

•CELÂL ERTütf (Elâzığ) — Üzerinde efen
dim. 

BAŞKAN — Üzerinde konuşmak mümkün 
değildir. Lehinde veya aleyhinde konuşa bilir
siniz. 

CELÂL ERTUC (Elâzığ) — Lebinde efen
dim. 

iB'A ŞKA N —- Buyuran, il ekinde. I 
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GELÂL ERTUÖ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler, Parlâmentolairaırası dış (mü
nasebetleri ilgilendiren organlardan birisi ve 
en önemlisi de malûmu âliniz Avrupa Konseyi
dir. Avrupai Konseyine seçilmiş heyetinizin 
Türkiye (Parlâment olsumun delegasyonunun söz
cüsü olarak bu 'kanun üzerinde bâzı mâruzâtta. 
bulanmayı Yüksek Heyetinize karşı 'bir vazife 
telâkki ediyorum. Esasen heyneınimilel .aml'a^na 
gereğince, statüsü kabul edileni Avrupai Kon
seyi Meclisi, 'her -millî Partâniemto Heyetinin Ibir 
sözcü tâyin ederek, 'kendi Pairlâımenıtoısunda 
orada görülen işler ve organizasyonun fonksi
yonu hakkında izahat vermeyi'sorumlu kılmuş-
tır. Bu itibarla Avrupa Konseyinin mahiyeti 
ve memleketimiz yaırarına elde edilen netice
leri hulasaten arz edip, bu kanunun bize temin 
edeceği ve tatbikatında faydalı olacağı husus
ları sizlere arz etmek istiyorum. Avrupa Kon
seyinin gayesi, kültürel, ekonomik, siyasi ve 
zirai sahada. Avrupa'yı 'entegrasyon haline ge
tirmek ve biC Birleşik Avrupa Devleti kurmak
tır. Bu ıgayeyi pülvarize etme 'bakımından, şu 
şekilde halka, dağıtılmak üzere Avrupa- Kon
seyinin gayesini gösteren hükümler maddeler 
halinde tasnif ve halka, dağıtılacak işekilde hu
lâsa! andırılarak bas'tırıılmrştıı' ve halka mal edil
miştir. Avrupa'nın ünifika«yonu fikrinin mil
letlere mal edilmesi yolunda gayretler saırf 'edil
mektedir. 

•Muhterem senatörler; Avrupa Konseyinin 
merkezi 'Straızburg'dadır. Strazbung'da tıpkı bu 
Parlâmento gibi bir Parlâmento mevcuttur. 
Bu Parlâmentonun -giderlerine memleketimiz 'de 
senede 12.,5 milyon lira ile katılmaktadır. Bu, 
Parlâmento bütçesinin % 10,9 u Hükümetimiz 
tarafından ödenmektedir. 1949 da memleketi
miz buraya kabul edilmiş ve 1949 'senesinden 
beri Avrupa Konseyinin cari ıma'sraflaırına bu 
parayı ödemekteyiz. Ayrıca, Strazbu^g şehrin
de Hükütoeıtimizle Parlâmentolar araismdalki mü
nasebetleri tesis 'etmek üzere bir daimî delegas
yon Ocum I muştur. Bu daimî delegasyonun kad
rosu ıbir sefaret kadrosu çapındadır. Ve Par
lâmentolardan çıkan 'kararlar Bakanla>r Ku
ruluna ve Hükümetimize bu/ kanal ile aiksetti-
rilImeJktedir. Avruıpaı Konisıeyinin 3 organı vardır. 
Bir tanesi Bafcanlar Komisyonudur, her üye 
Devletin Hariciye Vekili bu Bakanlar Komis
yonunun icra organının mümessilidir. Ondan 
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sonra, komisyonlar gelir. Komisyonlar, tııpikı 
bizim Meclisiımizde olduğu gibi, bütün çıfeaeak 
kararlanın ihazurlandığı yerdir. 

BAŞKAN — Sayın- Ertuğ, Avrupa îstişari 
Konseyinin organlan üzerinde bir 'müzakere 
açmış değiliz. 

CELÂL ERTUfi 
alâkalıdır. 

Devamla) — Efendim, 

BAŞKAN — Rica edeyim, esasa lütfen. 
Oraya gönderilecek üyeye aittir. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Oraya gön
derilecek üyelerin, vazifelerini bilmeden oraya. 
gönderi]meleri, elbette ki, bu Meclisin ihmal ede
ceği bir vazife değildir, zannederim. 

Şimdi arz edeyim efendim, oraya gönderile
cek üyeler ya Komisyon toplantılarına gidecek
ler, veya Heyeti Umumiye toplantılarına gide
ceklerdir. Yani, bir Parlâmentonun vazifelerini 
bilmeden burada bir kanım çıkarmak, henüz oy
lanmamış bir kanuna oy vermek elbette yerinde 
değildir. Onun için bu Yüksek Meclisin oraya 
gidecek üyelerin ne yapmaya gittiklerini ve ne 
yaptıklarını bilmesi şarttır. Beynelmilel Anlaş
manın bir maddesi de oraya giden heyetin gelip 
Millî Parlâmetoya hesap ve izahat vermesidir. 
Bu imkânı ve fırsatı şimdi bulmak da benim için 
vazifemi yerine getirmekten başka bir şey değil
dir. 

Avrupa Konseyinin komisyonları 14 tanedir. 
14 komisyonun onbirinin 29 üyesi vardır. Her 
millete muayyen bir kontenjan ayrılmıştır. Mem
leketimiz için de büyük komisyonlarda üçer, iki
şer.... 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, bu hususta sözü
nüzü kesmek zorundayım, ilgisi yoktur. Avru
pa yasama organlarının dış münasebetlerini dü
zenliydi Kanunun tümü üzerinde lehte konuş
mak üzere söz aldığınızı hatırlatmakla yetinirim. 
Şayet, bu şekilde devam ederseniz sözünüzü kes
meye mecburum. Avrupa Konseyi ile ilgisi yok, 
dış münasebetlerle ilgili.... 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Dış münase
bet değil mi efendim, arz ettiğim şeyler. Sayın 
Başkanım buna fırsat, vermenizi rica ediyorum. 
Çünkü Avrupa Konseyinde bugüne kadar, muh
terem üyeler, ne yapıldığını bana sormakla, ne 
kadar mükelleflerse ben de ne yapıldığını bil
dirmekle mükellefim. Şimdi size, memleketimizin 
neler kazandığını arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Başka bir vesile ile tenvir bu
yurursunuz, efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Efendim, o 
halde, Avrupa Konseyine niçin iştirak ettiğimi
zin burada münakaşa edilmesini lüzumsuz mu 
görüyorsunuz?. 

BAŞKAN — Hayır, lüzumsuz değil, ilgisi bu
lunmadığı bakımından, Sayın Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Ben ilgisi ba
kımından lüzumlu addediyorum. Çünkü, Avru
pa Konseyine, iştiraklerle Parlâmentolar Birliği
ne >e Turizm Birliğine iştirakler, NATO Birli
ğine iştirakler birbirine karıştırılmaktadır. Mec
lisimiz üyeleri, bunların hangisinin hangi organ 
olduğunu, hangisine hangi vazife ile gidilmekte 
olduğunu bilmemektedir. Ve Avrupa Konseyinin 
bu memlekete neler kazandırdığını bilmek elbet
te bir kanunun oylanması esnasında Avrupa 
Konseyinin ne olduğunu ve fonksiyonlarının ne
lerden ibaret olduğunu bilmek umumi görüşme
lere mütaallik bir mevzudur, zannediyorum. 
Efendim, Avrupa Konseyinde memleketimizin 
elde ettiği neticeleri hulasaten arz edeceğim. 
Eğer, Başkan müsaade buyururlarsa. 

BAŞKAN — Hayır, Avrupa Konseyindeki 
hizmetler ve organları üzerindeki konuşmaları
nıza, bu kanunun tümü ile hiçbir ilgisi olmadığı 
bakımından, devam ederseniz sözünüzü kesece
ğim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim, bir 
kanunun lehinde konuşmak için bu kanunun te
min ettiği avantajdan elde edilen şartları belir
teceğim. Buna iştirakte şu faydalar vardır. 

Faydaları bildirmek gerekmez mi? Lehinde 
konuşuyorum, aleyhinde konuşursam derim ki... 

BAŞKAN — Hayır, aleyhinde de konuşabi-
li rsiniz. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Ben diyece
ğim ki, buraya iştirakimizin şu faydaları vardır, 
memleketimiz şunları kazanmıştır. 

BAŞKAN — İştirak edip etmiyeceğimiz mev-
zııııbahis değil ki, beyefendi. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Evet, bu ka
nundan çıkartılabilir, pekâlâ. 

BAŞKAN — Dış münasebetleri düzenliyor. 
Burada iştirak ediyoruz, on üye gönderiyoruz. 
Bunun nasıl seçileceğine aittir, bu kanun. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Efendim, tat
bikatının şekline ait değil m i m ; efendim?. 
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BAŞKAN - Hayı r efendim. 
('İHLÂL KUTUtİ (Devanda) — Peki, o lıal-

de ben sözümü kesiyorum. 
Bana, Avrupa Konseyinde görmekte oldu

ğum vazit'e üzerinde hesap vei'inek irin bu ka-
darcık tahammül göstermedikleri için de Başka-
na teşekkül- ediyorum. (Jünkü, beynelmilel an
laşmanın maddelerinden birisi par lâmentolar ı , 
bu M.eelise tâyin edilen üyelerin gelip aydmlal -
m asıdır. 

Bana bu fırsatı vermediği i(;in, vermesinde 
de ne mahzur olduğunu anlamıyarak buradan 
ayrı l ıyorum. 

.Hürmet ederim. 

BAŞKAN" — Tümünü oyunuza sunuyorum, 
Kabul edenter... rOtnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
B T H K A L AlKNKMKNCÎ()(iraT (İstanbul) — 

Söz istemiştim, Beis Bey. 

B A Ş K A N —- (îörememişim. Art ık görüşmeler 
l)itmiş ve oylamaya geçilmiştir. Özür dilerim. 

2. — Toplu İs Sözleşmesi, (irev ve Lokavt ka
mımı. tasanmun Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu (leeici Komisi/on 
raporu (M. Meclisi 1/273, C Senatosu 1/21) (S. 
Sayısı : 1(12) (1) 

B A Ş K A N —- Leçici Komisyon raporunu oku
tuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 

11 . (i . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz Toplu Sözleşme, (irev ve Lo

kavt kanunu tasarısının Millet Meclisinin 26 Ni
san 1963 günkü 78 nci Birleşiminde ivedilikle 
kabul edilmiş olan metnini, Bursa Milletvekili 
İbrahim Öktem, İstanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca, Trabzon Milletvekili Ali Şakı r Ağanoğlu 
ve İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'ın Sendikalar 
kanun teklifi ile İşçi ve İşveren Sendikaları ka
nunu tasarısının Millet Meclisinin ayın birleşi
minde birleştiri lerek görüşülmek suretiyle ive
dilikle kabul edilmiş olan metniyle ilgilerini de 
göz önünde tu tmak suretiyle Hükümet adına 
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Çalışma Bakanının Başkanl ığında Adalet ve Ça
lışma Bakanlarının yüksek dereceli memurlar ın
dan kurulu bir heyetin huzurunda incelemiş ve 
aşağıdaki hususları karar laş t ı rmış t ı r : 

.1. •- Komisyonumuz kanun metnini esas iti
bariyle uyu'iın görmüştür . 

• 2. • KOmisyonumuz, 1 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

.'i. - Komisyonumuz, 2 nci maddeye, fesihten 
gayri feshin ihbarı şıkkını da eklemeyi uygun 
görmüştür . 

-1. - - Komisyonumuz, 3 ncü maddenin mevcut 
metnini 1 nci bend olarak aynen kabul etmiş 
ve maddeye 2 nci bend olarak, bu kanuna güre 
yapılan Toplu İs Sözleşmesi ile Borçlar Kanu
nunun 316 ve 317 ncü maddelerine göre yapılabile
cek olan umumi mukavele arasında birin
cisi lehine bir hiyerarşi losis eden hükümler 
eklemeyi uygun görmüştür . ( îerçekten, bâzı hal
lerde1, özellikle, henüz işçi sendikalarının kurula
madığı veyahut bu kanun gereğince Toplu İş 
Sözleşmesi yapabilme ehliyetini ikt isabedemedi-
ği hallerde hükmî şahsiyeti haiz olnnyan işçi 
gruplar ına ve Toplu İş Sözleşmesini bu kanuna 
gön1 yapımı ehliyetini iktisabodemiyen. İşçi 
Sendikalar ına Borçlar Kanununun mezkûr mad
delerine göre umumi mukavele yapma imkânı
nın tanınması Millet Meclisince kabul edilen me
t inde uygun görülmüş olmakla beraber, bu ka
nuna göre akdedilen Toplu İş Sözleşmesi ile 
Borçlar Kanununa göre akdedilen umumi mu
kavele arasında birinci lehine hiyerarşi tesis eden 
hükümlerin sarahaten vaz'ı unutulmuştur . Bu 
hüküm sayesinde bu husus da sarahat le düzen
lenmiş olmaktadır . 

f>. - Komisyonumuz, 4 ncü maddeyi redak
siyona mütaall ik bâzı değişikliklerle kabul el
in iştir. 

(i. -— Komisyonumuz, 5 nci maddeyi redaksi
yona mütaallik bâzı değişikliklerle kabul etmiş
tir. 

7. •— Komisyonumuz, (i nci maddeyi, 2 nci 
f ıkrasındaki feshi ihbar süresinin başlangıcını 
sözleşmesinin uygulanması tar ihi yerine teşek
külden ayrılma tar ihi olarak değişt i rmek sure
tiyle kabul etmiştir. Aksi halde, bu hükmün tat
bikine imkân olanııyacağı ve Millet Meclisince ka
bul edilmiş olan metnin hakiki maksadının da 
])U olduğu şüphesizdir. 

(t) İli2 S. Sayılı basmayan tutanağın seman
dadır. 
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8. --- Komisyonumuz, 7 nci maddeyi aynen 

kabul etmiştir. 
9. — Komisyonumuz, 8 nci maddeyi redak

siyona mütaallik bir değişiklikle kabul etmiş
tir. 

10. —• Komisyonumuz, i) ucu maddeyi aynen 
kabul etmiştir*. 

.11. - - Komisyonumuz,. 10 neu maddeyi aynen 
kabul etmiştir, 

12. -•— Komisyonumuz, 11 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

!•>. - - Komisyonumuz, 12 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

14. — Komisyonumuz, U> ncü maddeyi ay
nen kabul etmiştir. 

15. — Komisyonumuz,, 14 ncü maddeyi ay
nen kabul etmiştir. 

lö, —•• Komisyonumuz, 15 nci maddeyi, 1 nci 
fıkrasını daha sarih bir şekle sokarak kabul et
miştir. 

.17. — Komisyonumuz, 1(> nci maddeyi, (Çalış
ma Bakanlığında bir Toplu İş Sözleşmesi sicili 
kuran yeni bir hüküm eklemek suretiyle yeni
den kaleme almıştır. 

18. — Komisyonumuz, 17 nci maddeyi redak
siyona. mütaallik bâzı değisiliklerle kabul et
miştir. 

19. — Komisyonumuz, 1.8 nci maddenin 2 nci 
fıkrasının başında yer alan lokavtın amacına 
mütaallik ibareyi çıkarmıştır. (lerçekten, grev-
hakkı hem iktis'adi, hem de sosyal amacı olan 
bir sosyal hak olduğu halde, lokavt hakkı sos
yal haklar arasında yer alım yan ve bir kanunla 
düzenlenmesinin gerekçesi sadece iktisadi olan 
bir haktır. 

20. - - Komisyonumuz, 19 ncu maddenin 2 
ııci bendinde redaksiyona mütaallik bâzı değişik
likler yapmıştır. Komisyonumuz, ayrıca, ."> ncü 
bende müracaat ve karar sürelerine dair bâzı 
zaruri ilâveler yapmıştır. Komisyonumuz, 3 ncü 
bendin, 10 ve 11 nci fıkralarını kanun tekniği 
bakımından bu maddeden çıkarmış ve bu husu
sun 20 nci maddede tanzim edilmesini uygun 
görmüştür. 

21. — Komisyonumuz, 20 nci maddeye 9 ncu 
bend olarak 19 ncu maddenin ?> ncü bendinden 
çıkardığı 10 ve 11 nci fıkralarda tanzim edilen 
grev ve lokavt yasağını eklemiştir. 

22. — Komisyonumuz, 21 nei maddede redak
siyona mütaallik bâzı değişiklikler yapmış ve 
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Yüksek Uzlaştırma Kuruluna Danıştay'dan seçi
lecek olan daire başkanının Danıştay dâva daire
leri başkanlarından biri olmasını gerektiren bir 
ilâve yapmıştır. 

2o. — Komisyonumuz. 22 nei maddede bahis 
konusu olan grevin kanuni bir grev olduğu acık 
bulunduğu cihetle, bu maddenin başındaki «ka
nuni» kelimesini çıkarmıştır. 

24. — Komisyonumuz, 2.'] ncü maddeyi ay
nen kabul etmiştir. 

25. — Komisyonumuz, 24 ncü maddeyi ay
nen kabul etmiştir. 

2(>. — Komisyonumuz, 25 nci maddeyi re
daksiyona mütaallik bâzı değişikliklerle kabul 
etmiştir, 

27. — Komisyonumuz, 26 nci maddeyi ay
nen kabul etmiştir. 

28. — Komisyonumuz, 27 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

29. — Komisyonumuz, 28 nci maddenin 1 nci 
fıkrasını, gerçek maksadı daha iyi belirten bir 
tarzda değiştirmiştir, (lerçekten, Millet Mecli
since kabul edilmiş metin, 21 nci madde gereğin
ce bir gı*ev veya lokavtın geciktirilmesi takdirin
de grev veya lokavtın fiilen yapılmamış olması 
halinde dahi işçilerin işveren tarafından çıka
rılmasına imkan vermektedir. Maksadın bu ol
madığı aşikârdır. 

oO. — Komisyonumuz, 29 ncu maddeyi, fuat-
1 abını değiştirerek aynen kabul etmiştir. 

.')!. — Komisyonumuz, .'>() ncu maddeyi ay
nen kabul etmiştir. 

;>2. — Komisyonumuz, :>1 nci maddedeki 
«grev bekçisi» termini, maksadı daha iyi ifade 
eden «grev gözcüsü» terimiyle değiştirmiştir. 

.'>.']. -— Komisyonumuz, 82 nei maddedeki «lo
kavt denetçisi» terimini de, 31 nci maddede ya
pılan değişkliğe mütenazır olarak «lokavt göz
cüsü» olarak değiştirmiştir. 

:H. — Komisyonumuz, o',] ncü maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

35. — Komisyonumuz, 34 ncü maddede İz
mir'de de gazete ile ilân. yapılması mecburiyeti
ni kaldırarak kabul etmiştir. 

36. — Komisyonumuz, 35 nci maddeyi redak
siyona mütaallik bâzı değişikliklerle kabul et
miştir. 

37. — Komisyonumuz, 36 nci maddede o ncü 
bendi 1 nci bend olarak kabul etmiş ve diğer 
bencilerin numaralan buna göre teselsül ettirile-



G. Senatosu B : 88 8 . 7 . 1963 O : 1 
rek değiştirilmiştin-. Komisyonumuz, ayrıca, bu 
kurulun tarafsızlığının bir garantisi olarak ku
rul başkanının Yargıtaym iş dâvalarına bakan 
dairesinin başkanı olmasını uygun görmüş ve 
bundan başka, Danıştaydan seçilecek daire baş
kanının da dâva daireleri başkanlarından bici 
olacağını tasrih eylemiştir. 

38. — Komisyonumuz, 37 ne i maddeyi re
daksiyona mütaallik bâzı değişikliklerle kabul 
etmiştir. 

39. — Komisyonumuz, 38 nci maddede redak
siyonu mütaallik bâzı ekler yaptıktan başka, bu 
maddeye, gerek il hakem kurullarına, gerek Yük
sek Hakem Kuruluna şâmil olmak üzere, bunla
rın üyelerinin siyasi partilerin yönetim kurulla
rında görev almamış kimselerden seçilmesi esa
sını koymayı uygun görmüştür. Bu hüküm, bu 
suretle, il hakem kurulları üyeliğine seçilme 
ehliyeti bakımından" zaruri bir tahdit getirdikten 
başka, Yüksek Hakem Kurulu bakımından işçi 
ve işverenler adına seçilen hakemler için 
mevcudolan ve 36 nci maddeden bu maddeye ak
tarılan tahdidi de hafifletmiş olmaktadır. Ger
çekten, Yüksek Hakem Kuruluna işçi ve işveren
ler adına seçilen hakemlerin alelıtlak siyasi parti 
üyesi dahi olmaması yolundaki yasak pratik 
görülmemiştir. 

40. — Komisyonumuz, 39 ncu maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

41. — Komisyonumuz, 40 neı maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

42. — Komisyonumuz, 41 nci maddeyi de ay
nen kabul etmiştir. 

43. — Komisyonumuz, 42 nci maddeyi de ay
nen kabul etmiştir. 

44. — Komisyonumuz, 43 ncii maddeyi de ay
nen kabul etmiştir. 

45. — Komisyonumuz, 44 ncii maddede söz 
konusu tüzükte uzlaştırma kurullarında derpiş 
edilmesini sağlıyan bâzı ilâveler yapmıştır. 

46. — Komisyonumuz, 45 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

47. — Komisyonumuz, 46 neı maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

48. — Komisyonumuz, 47 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

49. — Komisyonumuz, 48 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

50. — Komisvonumuz, 49 ucu maddenin 1 nci 

fıkrasında mevcudolan «Noter harçları bu hük
mün dışındadır.» cümlesini, aynı fıkranın kendi
siyle tenakuz teşkil ettiği cihetle çıkartmıştır. 

5.1. — Komisyonumuz, 50 nci maddeyi redak
siyonu mütaallik bir değişiklikle kabul etmiştir. 

52. — Komisyonumuz, 51 nei maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

53. — Komisyonumuz, 52 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

54. — Komisyonumuz, 53 ncii maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

55. ----- Komisyonumuz, 54 ncii maddede söz 
konusu kanun dışı grevin veya lokavtın vuku-
bıılmuş olmasını bir suç unsuru olarak sarahaten 
metne eklemeyi ve tekerrür halinde verilecek 
para cezasının asgari haddini iki yüz liraya in
dirmeyi uygun görmüştür. 

56. — Komisyonumuz, 55 nci maddede de 54 
ncii maddede yaptığı ilk değişikliğe mütenazır 
değişikliği yapmıştır. 

57. — Komisyonumuz, 56 nci maddede de 54 
ncü maddede yaptığı ilk değişikliğe mütenazır 
değişikliği yapmıştır. 

58. - Komisyonumuz, 57 nci maddede de 54 
ncii maddede yaptığı ilk değişikliğe mütenazır 
değişikliği yapmıştır. 

59. — Komisyonumuz, ^ nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

60. — Komisyonumuz, 59 nen maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

61. — Komisyonumuz, 60 nci maddeyi de ay
nen kabul etmiştir. 

62. •— Komisyonumuz, 61 nci maddeyi redak
siyona mütaallik bir değişiklikle kabul etmiştir. 

()'A. -— Komisyonumuz, 62 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

64. — Komisyonumuz, 63 ncii maddeyi, 31 nci 
maddede yaptığı değişikliğe mütenazır bir su
rette değiştirerek kabul etmiştir. 

65. -— Komisyonumuz, I nci geçici maddini 
aynen kabul etmiştir. 

66. — Komisyonumuz, 2 nci geçici maddeyi 
aynen kabul etmiştir. 

.67. — Komisyonumuz, 3 ncii geçici maddeyi, 
redaksiyona mütaallik bâzı değişikliklerle kabul 
etmiştir. 

766 



C. Senatosu B : 1 
68. — Komisyonumuz, 64 ncü maddeyi aynen 

kabul ettmiştir. 
69. — Komisyonumuz, 65 nci maddeyi, 44 ncü 

maddede yaptığı değişikliğe mütenazır değişiklik
lerle kabul etmiştir. 

70. —• Komisyonumuz, 66 neı maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

71. — Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunului'. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz alanlar: Sa
yın Mehmet Ünaldı A. P. si Grupu Adına. Sayın 
Kâmil Coşkunoğlu O. H. P. si Grupu adına, Sa
yın Niyazi Ağırnaslı İşçi Partisi adına, Sayın 
Ahmet Nıısret Tuna Y. T. P. si Grupu adına; Sa
yın Ömer Ergim, Sayın Fethi Tevetoğlu, Sayın 
Ahmet Yıldız, Saym özel Şahingiray, Sayın Ali 
Rıza Ulusman. Saym Tarık Remzi Baltan, Sayın 
Fikret Turhangil, Sayın Alâettiıı Çetin kendi ad
larına konuşacaklardır... 

Sayın Mehmet ünaldı A. P. si Grupu adına 
buyurun. 

ADALET PARTİSİ SENATO GRUPU ADİ
NA MEHMET ÜNALDI (Adana) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlar, 

Memleketimizde uzun yıllar sözü edilen, fakat 
tarihî tekâmülünü ikmal edemediği için bugüne 
kadar tatbik mevkiine konulamıyan Toplu Sözleş
me, Grev ve Lokavt kanun tasarısının müzakere
si münasebetiyle Adalet Partisi Grupu adına hu
zurunuzu işgal ediyorum. Bu zevkli vazifeyi ifa 
ederken, bilhassa şu noktaya işaret etmek iste
rim ki, memleketin iktisadi ve içtimai temel mese
lesi olan bu mevzu partiler üstü bir anlayış içeri
sinde mütalâa edilmelidir. 

Adalet Partisi Grupu olarak parti programı
mızda tesbit ve ilân edilmiş olan aşağıdaki ölçü
lere sadık kalmak suretiyle bu kanunun müzake
resinde daha mükemmeli elde etmek için gayret 
sarf edeceğiz. 

Programımızın 15 ve 16 ncı maddelerinde gö
rüşlerimiz şöyle ifadesini bulmaktadır. «Emek ile 
sermaye arasındaki çatışmaları önlemek ve bu iki 
istihsal unsurunun karşılıklı sevgi ve saygı duy
guları içinde ahenkli olarak çalışmasını sağlamak, 
iktisadi kalkınmanın temel şartlarından biridir. 

İşçilerimize grev hakkının tanınmasını ve ko
lektif iş akdinin teminini lüzumlu görmekteyiz.» 

Programımızın bu ifadesine göre istihsal un
surları olan emek ve sermayenin ahenkli çalısabil-
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mesi için bunlardan birinin aleyhine, diğerinin le
hine olan hiçbir görüşü tasvibetmiyeceğiz. 

İşçinin ekonomik ve sosyal haklarına taallûk 
eden meselelerde sınıf fikrine dayanan görüşlerin 
karşısında millet fikrine dayanan tasarının bu te
mel görüşü ile beraber olduğumuzu beyanda fay
da mülâhaza ederiz. 

Bu kanun, yalnız çaılşanlarla çalıştıranlar, 
başka bir deyimle emek ile sermaye arasındaki 
münasebetleri değil, memleketin hukukî ve sosyal 
düzeni ve bilhassa iktisadi gelişmesi ile yakından 
alâkalı bulunduğundan hususi bir ehemmiyet ta
şımaktadır. 

Bu tasarı ile çalışma hayatımıza getirmek iste
diğimiz düzen birçok batı memleketlerinde uzun 
süren sınıf mücadeleleri neticesinde cereyan eden 
hâdiselerin tecrübelerinden doğan mevzu hüküm
lerle sınırlı bulunduğu halde bizde memleketimi
ze has, tarihî gelenek ve terbiye sistemi içinde ve 
işgücünün sermayeye karşı madun karakteri göz 
önünde bulundurularak Devlet himayesinin tekâ
mülü ile bu mutlu gün idrak edilebilmiştir. 

Onun için, tatbikatı olmıyan bir halin kanun 
voliyle tâbir caizse hazır elbise misali ihdas edil
mesi elbette bu kanunda mükemmeliyet iddiasını 
çürütecektir. 

Ancak, tatbikatta görülecek boşlukların düzel
tilmesi yolu daima açık bulunduğuna göre, görüş
lerimizle tearuz halinde bulunan hususların ten
kidinde insafı elden bırakmıyacağımızı da peşi
nen arz etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Toplu sözleşme, mevzuatımıza yeni giren bir 

müessese değildir. Bu müessese uzun zamandan 
beri mevzuatımızda yer almış olmasına rağmen, 
işçilerin topluca taraf olmasını sağlıyan bir sen-
dikalizm teşekkül edememiş bulunduğundan, şim
diye kadar bu müessese tatbikattaki mevkiini ih
raz edememiştir. 

Kabul etmiş olduğunuz Sendikalar Kanunu 
5018 sayılı Kanunun boşluklarını geniş, ölçüde 
doldurduğundan, bundan böyle sendikaların hak 
ve menfaat yönünden işçileri daha iyi temsil ede
bileceklerine inanmak lâzımdır. 

Toplu sözleşme, sendikal arın iktisadi faaliyet
lerinin mihrakını teşkil eder. Anlaşmayı da ih
tilâfı da, grevi de, lovakti' da toplu sözleşme mü
essesesinin temelinde ve varlığında aramak icabe-
der. Bu müessese iş ve çalışma hayatımızda işçi 
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ile işveren arasındaki münasebetleri tanzim eden 
muvazene ve ilerleme unsuru ve bir hukuk düze
nidir . 

'(kılışına hayatının, .sosyal, cephesin'e bakar 
sak ; toplu sözleişmic müessesesi tamı ve 'kâmil'' 
işlediği ve ta ra f la r b u 'müesses ey e 'kati 'hürme
t i gösterdikleri t akd i rde 'kütle mücadelelerini 
yatışt ı ne ı. 've hatla or tadan kaldırıcı b i r maki-
yet taşnmaiktaydı. 

I'jk'cnüoniiik cephesine balkaksak ; üş piyasa
sında işçi halklarının istismarı yolundan yürü
yerek, rekabet şar t lar ını kendi yönüne çovir-
nie gayretlerini, yok eder. Diğer t a ra f t an is
t ismar edllemiyen ücret ler kanaiiyle millî ge
lir ar t ış lar ının eme'k faktörüne de Ikolayca i,n-
tilkalinıi 'sağlar. Bu suretle, yoiklük İçinde ikıv-
ranan bir sımf yerine millî gelirden hakk ım 
alan ve normal hayal, s tandardın ı 'bulan bir ce
miyet meydana gelir. 

Toplu sözleşme vazıh ve 'bütün şar t lar ı ha
vi olduğu takdi rde , ihtilâl ' ve dlolayısrıyle grev 
de o nisbette a.'zalır. Sözleşme, yalnız ücret 
meselesini değil, iş j an t la r ım, nıüddietıini, ücret 
hesaplaşması -ve tedilye şekillerini acık bir ifa
de ile göstermelidir . Akdin hangi şa r t l a r al
tında. feshedilebileceğini, hakemlerin misil tâ
yin edileceğini /ve •bunların1 vazife ve salâhi
yeti erinin! ne olacağını, iht i lâfların evvelâ 
hangi yo l la rdan nai l ine çal ışıl aıcağıuı ihtiva 
etmeli ve ha t tâ grevleri azaltıcı bir tedbi r ola
rak, belli başlı iş kollarımla, y u k a r d a saydığı
mız hususaiı nefsinde cem eden. bâzı tüp közleş
meleri örnek olarak, r a k s ı n a Vekâlet inin ha-
zırlaıiımsı ve bir yardımcı faaliyet olarak sen
d ika la ra ve iş yerler ine 'gön d emicisi temenni
lerimiz arasına gi rmektedir . 

Tasar ıda, t a ra f olan işçi •sendikalarınm fe
sih veya, infisahı halimle, toplu 'sözleşmenin 
mer ' l ye t t e kabı-cağ'i hükmü .hukuk görüşümü
ze uygun düşmemektedi r . Zira,, t a r a f olan 
sendika veya, üst teşekkül , 'hukukî varlığını 
kaybet t iğ i 've o r t ada grevi ilân edecek, â.'kid 
taraf kalmadığı ve toplu 'sözleşme hükümleri-
ne işveren riayet, etmediği ta>kdirde toplu «öz
leşmenin. devamında 'her hangi b i r fayda mü
talâa, etmemekteyiz. Bu no'ktai mizanınıza. 
verilecek bir cevap bulunabi l i r , fakat 'hiçbir 
zaman nazari olmaktan ileri b i r mâma, taşımaz. 
Bir toplu sözleşmenin akd'edildiği t a r ih t e İş
yeri kârı esas infulara'k tesibit edilmiş ınlaıı 
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ücret ler şayet o işyerinin veya iş kolunun 'kâ
rı devamlı bir a it iş seyri t aldbetmiş isie, top
lu sözleşmenin yen'iienmeısl Ih alinde (bu art ışa 
misket yapılara'k. yeni sözleşmede eski ıscviye-
nin üstüne çıkabilmenin otomatik esa'slara, ba,ğ-
lanima.sını ınıetne lıâ'klm o lan zibn'üyet üç ersi ti
de 'bulamamış olduğumuzu 'kayda, >şaiyan gör
mekteyiz. 

Diğer lara.flan, tabanda. b i r dayanışniıa ai
datı müeslselsesi ıkaibul. edilmiş ve hu dayanış-ı 
ma. aidatını teshile sendikalar yetki l i 'kılınmış
tır. Sendikalar , (yapt ıklar ı top lu vsözfeşmeden 
isti fa de eden üye utmıyan işçil e rden sendilka 
aidatını geçim iyen bir mik ta rdn dayanışma ai-

| dat ı atabilecek) hükmünden fayda kıuara'k kie-
i bir zaman bu aidat tan aLsasta isevived'e 'bu a idat ı 

le-ıbit etmiyecekiir . Bu 'h il küm iseudllk a! arı
mı/an malî yünden kuls-"'\,et!eıım;e;sün.i; istihdaf 
e tmekte ise de Anayasa ve Sendikalar Kanu
nunda kabul cdiiımiiş 'olan sendikalara, 'girme 

| \'e 'sendikalardan çı!kma hürr iyet in i d e açıkça 
zedelemektedi1 ' . 'Biz dayanışma, a idat ına 'mu
halif değiliz ve fakat bu hükmü işçiyi .sendi-
'kaya girmeye veya sendikada kalmaya, zorla
yıcı .bulmaktayız. 'Ve bu 'aidatın sendika, ai
datının dununda, olmaisını daha, muvafık, mü
talâa. etmekteyiz. Zira, sendika aidatı veren 
bir 'sendikalı, sendikanın d iğe r faaliyetlerin
den istifade ettiği halde yalnız toplu 'sözleşme
den istifade eden bir işçinin, sendikalı bir iş
çinin ver.ligi a id altı vermesini a'kla uygun bul
mamaktayız . 

Muhterem arkadaş lar , 
Toplu sözleşme bükümler ine ta raf la r r iayet 

etmedikler i t a k d i r d e netice İ t ibar iyle 'Sözleşme
nin müeyyidesi demek olan grev 'Veya, loika.vta 
müracaa t edilir. (!n.v 've lokavt, işçi ve işve
ren teşekküllerinin birbir lerine 'zarar ve rmek 
suretiyle yekdiğer ini arzuladığı şar t la r ı 'kabu
le icbar etmesi gayesine matuf b i r pılotesto 
hareket id i r . IFer ne kadar îlik mizanla bu ba
n k e t l e r taraflaı- ara'sında ccıpvan eder görü-
nüi'ise de umumiyette bunun zararı maddi ve 
mânevi yönden cemiyete ve- millî eikpnlomiye 
i.n'ikâs •etmektedir, t î rev \'e lokaıvt sebebiyle 
kaybolan iş 'gücü, is günü ve sermaye 'mil l î eko
nominin ekilen kıymetleridir. Binaenaleyh işçi 
ve iş,verenlerin, bu 'halklarını m'ımıleiket iııveiıfaıat-
lerini em plânda tu tarak anlaşma yollariyle 
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mümkün mertebe az kullanacaklarına inanmak
tayız. 

'Taşanınızda grev vo lokavt, kanım i ve ka
non dışı olma'k üzere iki kategoride mütalaa 
edilmektedir. Bu kanunun koyduğu tarife, 
gayeye 've şekle uygun olan grev ve lokavtlar 
•kanuni, uygun ohnıyanlar kanun tlıişı sayıl
ın alktadı r. G ay rinıeşru g r evi e r kat eg'ori^ inden 
olaın ve tasarımızda kanun dışı grevlerden sa
yılan sempati grevleri 'başka, işletmelerde ve 
işyerlerind'O çalışan işçilerin grev ilân etmiiş 
olan meslekdaşlarrnııı m u vaf f a:k ijy etlerin i sağ
latmak gayeliyle giriştikleri toplu hareketler
dir. 

'Böyle bir ıgrevi.n kanını -diısı olduğuna yu
karda işaret eti niştik. Ancak, hasın dış kolun
da çalışan f-i'kiı* isçileri ile hasın teknisyenler) 
arasındaki 'irtibat ve islerinm ıınnihiiy'e.t itiba
riyle birbirini tamimi ay re ı (olmasından !scımpn-
ti greıvi yapma hakkının 'bir istisna olarak yal
nız hasın teknisyenleri sendilkalairnıa tauıın'ma-
sını b'ir zaruret olarak .görmelkteyiz. Aksi hal-
de, nazariyatta, fikir işçilerin'e tanımadı grev 
hakkının 'knl'laimlamıya'ea^ı kama atimizde ıs
rar edeceğiz. 

Şimdi mıılıterem arkadaşlarım; fikir işçileri 
ile basın teknisyenleri arasında işlerinin ma
hiyeti itibariyle sıkı bir bağ vardır. Fikir işçi
leri grev ilân ederse, fakat, buna mukabil 
basın teknisyenleri grev ilân etmezde, vazifele
rine devam ederlerse, o zaman fikir işçilerinin 
ilân ettikleri grevin hiçbir mânası kalmıyacak-
tır. Şöyle ki; fikir işçileri grev yaptı, patron 
şuradan buradan makaslamak suretiyle ter
tibi yapacak verecek teknisyenlere, teknisyen
ler gazeteyi çıkaracak. Ama, basın teknisyenle
ri bir grev yaptığı takdirde, isterse fikir işçi
leri çalışsan, hiçbir kıymeti olmıyacak ve gaze
te çıkmayacaktır. Binaenaleyh, gayrimeşrıı grev
ler kategorisinden olan sempati grevlerini yal
nız basın teknisyenlerine tanınmakla bu saha
daki boşluğu ortadan kaldırmış olacağız. Örtü
lü grev veya oturarak grev dedikleri ve bu ta
sarıda; verimi düşürmek için toplu hareket 
diye vasıflandırılan ve karşılığında 3 aydan 
bir yıla kadar hapis, 500 liradan az olmamak 
üzere ağır para cezası takdir edilen hükmünü, 
suç unsurlarının tesbiti kolaylıkla mümkün 
olmadığı cihetle tatbik sahası bulmaktan uzak 

Grev halinde kanuna aykırı hareketlerden 
doğacak zararların her ne kadar greve karar 
veren sendikalar tarafından ödeneceği tasarı
da derpiş edilmiş ise de, bazan büyük rakamla
ra varan zararları sendikanın nasıl karşılıya-
cağı meselesi halli mümkün olmıyan bir husus 
olarak karşımıza çıkmakta ve tedbirler hanesi 
boş görünmektedir. 

Grev halinde greve iştirak etmiş olup da 
işyerini terk etmemekte ısrar edenlere tertip 
edilen cezayı yetersiz ve tedbirden mahrum 
bulmaktayız. Zira, bu gibi hareketlere maksat
sız tevessül olunmıyacağma göre, vukuu 
muhtemel zararların yukarda işaret ettiğimiz 
gibi sendikaların malî kudretinin üstüne çıka
bileceğini de hatırımızda tutmak istiyoruz. 
Grevlerin muvaffakiyet dereceleri ve kanun dışı 
olma istidadını göstermemesi, sendikaların ma
lî kudretine, organizasyon ve idarecilerinin eh
liyet, kültür ve karakterlerine bağlıdır. Bu 
bakımdan sendika idarecilerinin yetiştirilmesi 
mevzuu hususi bir ehemmiyet taşımaktadır. 
Çalışma Vekâletinin kurslar, seminerler, dış 
temaslar temini suretiyle sendikaların vo 
sendikacıların olgunlaşmasında yardımlarını 
artırmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu tasarı ile yeni bâzı hakların istimali 

tatbikata konulmaktadır. Bu gibi hallerde hu
dutsuz serbesti olmıyacağı tabiîdir. Kaldı ki, 
grev ve lokavt hakkı dünyanın her tarafında 
bâzı noktalarda tahdidedilmiş haklardandır. 
Bu itibarla, kanunun koyduğu grev tahditle
rini bugün için mazur görmekle beraber biraz 
da fazla bulmaktayız. 

Grevin muvaffakiyeti ekonomik şartlardan 
gayrı grevi ilân eden sendikanın malî kud
retine bağlı olduğu cihetle grev ilân edecek 
sendikanın grev müddeti içerisinde işçilere ya
pacağı ödemelerin malî kaynağına veya mev
cuduna sahibolması iktiza eder. Aksi takdirde 
grev nıuvaffakıyetsizliğe mahkûmdur. 

Her ne kadar sendika idarecilerinin bu 
hususu göz önünde bulundurmaları tabiî ise 
de, elde olmıyan sebepler tahtında bu yola gi
dilebileceği ihtimali karşısında kendi menfa
atleri yönünden sendikaları ikazda fayda mü
lâhaza ediyor, Türk işçisinin ve işvereninin 
haklarını kullanmaktaki ehliyetine ve vatan-

ve işlemiyecek bir hüküm olarak görmekteyiz. ' perverliğine inanıyor, güveniyoruz. 
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Son olarak, iki noktaya daha temas etmek 

isteriz ki, biri grev istatistikleri, diğeri de ta
sarıda kullanılan terim ve tertip şeklidir. 

Grev ve greve iştirak eden işçi adedinden 
ziyade kaybolan iş günü yönünden lüzumlu 
olan grev istatistiklerinin tutulması için ge
rekeni tedbirin alınmasını sadece hatırlatmak 
isteriz. Tasarıda kullanılan terimler ve tasarı
nın tertip şekli üzerinde de birkaç söz söyle
mek icabederse birinci maddenin matlabm-
daki tanım kelimesi ile onu takibeden infi
sah ve teşmil kelimelerini ahenkli bulmamak
ta ve tanımın tariz yerine geçebileceğine 
inanmaktayız. Diğer taraftan tasarının ka
bul ettiği müesseselerin aynı tarif faslı içeri
sinde mütalâa edilmesini kanun tekniği bakı
mından daha uygun bulmaktayız. 

Sonra «teşmil» kelimesi; malûmunuzdur ki, 
dilde bir yeniliğe doğru gitmek arzusunda
yız. «Tanım» ı kullanıyoruz. Diğer taraftan 
«teşmil» i neden kullanmıyoruz? Ben adadım 
«teşmil» in bir Türkçe karşılığını bulamadım. 
Yarın birisi çıkar teşmile bir başka mâna ve
rirse, acaba o kelimenin kapsadığı mânayı 
kapsıyacak mı? Onun için «tanım» yerine tarif 
kelimesinin kullanılmasında fayda mütalâa 
etmekteyiz. 

Diğer taraftan tanım diyoruz, sadece gre
vi tarif ediyoruz. Tasarmm içinde getirilmiş 
olan birtakım müesseseler bulunuyor ki, bu mü
esseselerin bu başlık altında tarifini yapmıyo
ruz. Başka başka yerlere serpiştirmiş bulu
nuyoruz. Tarif denince, bu tasarıda geçen 
bütün müesseselerin sıra ile tarifi yapılmalı 
ve diğer taraflarında onunla ilgili madd'elor 
konmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yukarda arz ve izaha çalıştığımız hususat 

dışında ayrıca bu tasarıya hâkim olan ruh ve 
prensiplerin tahliline girmek, sabırlarınızı 
suiistimal etmek olacağından maddelerin mü
zakeresi sırasında lüzum hâsıl oldukça huzu
runuzu işgal etmek üzere sözlerime son ve
rirken bu kanunun memleketimize, işçi ve 
işverenlerimize hâsılı milletimize hayırlı neti
celer getirmesini en halis niyetimiz olarak arz 
eder Yüksek Heyetinizi hürmetlerimle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Kâmil Ooşkunoğlu. 
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C. H. P. SENATO GRUPU ADINA KÂMÎL 

OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar, Toplu îş Sözleşmesi - Grev -
Lokavt kanun tasarısının Yüksek Senatoda mü
zakeresi münasebetiyle Cumhuriyet Senatosu 
0. H. P Grupunun görüşünü kısa ve özet olarak 
açıklamak üzere yüksek huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. 

Toplum hayatımızda sosyal ve ekonomik ba
kından dönüm noktası teşkil edecek kadar mü
him ve şimdiye kadar memleketimizde tatbik 
görmemiş bir konuyu konuşmaktayız. 

Müzakeresine başladığımız Toplu Sözleşme 
- Grev - Lokavt kanun tasarısı ile Türk toplu
munda, Türk iş hayatında ve ekonomik alanda 
yeni bir zihniyetin ve görüşün, sosyal adalet 
prensiplerinin temellerinden birisi daha atılmak
tadır. 

Demokratik memleketlerin hemen hepsinde 
mevcudolan Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt'-
m sanayileşme hareketi başladıktan sonra bizim 
içinde kabulü zaruri olmasına rağmen bu mesele 
yıllardan beri tartışma ve politik istismar konu
su yapılmış ve tahakkuk ettirilememiştir. An
cak 27 Mayıs ihtilâlinden sonra kabul edilen 
yeni Anayasamızın 47 ııci maddesiyle kesin ola
rak hükme bağlanmış ve kabul edilmiştir. 

Bu prensibin kabul edilmesiyle Türk işçisi 
politik istismar konusu olmaktan çıkmakta, 
toplum içinde şahsiyetini kazanmaktadır. Böy
lece işçilerimiz sosyal adalet prensiplerine ve 
insan haklarına uygun muameleye nıazhar ola
rak daha iyi hayat şartlan iktisap eylemektedir
ler. Bu tasarının kanunlaşmasiyle, cemiyet ha
yatında tarihin kaydettiği zamandan beri çalı
şan ve çalıştıran arasında sürüp gelen mücade
lenin, cemiyeti saran buhranların kalkmasını, 
karşılıklı sevgi ve güvene dayanan iyi münase
betlerin kurulmasını beklemekteyiz. 

Her beşerî eser gibi, tasarmm bâzı noksan
ları olabilir. Tatbikatta görülecek bu noksan
ların her zaman giderilmesi mümkündür. An
cak bu yola yeni giren memleketimiz için, me
deni milletler kanunlarının esaslarını kapsayan 
tasarıyı kabul etmekte millî menfaat bulundu
ğuna inanıyoruz. Tasarının büyük emek sarf 
edilmek suretiyle hazırlandığın tetkikinden an
laşılmaktadır. Bunun için tasarıyı hazırlıyan 
Sayın Çalışma Bakanına ve teşkilâtına teşekkül' 
etmeyi borç sayıyoruz. 

— 770 ~~ 



C. Senatosu B : I 
Bu tasarı Türk işçisine birçok haklar tanı

makla millî ekonomide ve istihsalde emeğin daha 
müsmir hale getirilmesini hedef tutmakla bera
ber, diğer taraftan da istihsalin artmasını eko
nomik hayatın istikrara ve düzene kavuşma
sını da bu hedef içine almaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şurasını önemle belirtmek isterizki, bir ta

raftan emeğe, işçiye bu haklar tanınırken diğer 
taraftan da bu hakların kötüye kullanılmasını 
ve mahzurlarını önlemek, iktisadi ve sosyal 
alanda ve memleketin kalkınmasında önemi 
emekten geri olmıyan ve yine emek ve alın teri 
neticesinde toplanan sermayeye güven sağlamak, 
istihsalin gelişmesini ve sermayenin emniyetle 
iş alanına dökülmesini temin etmek bakımından 
işverene de Lokavt hakkı tanınmış, memleketi 
buhrana sürükleme ihtimalleri karşısında işçiye 
grev ve işverene lokavt hakkı mutlak olarak 
tanınmamış bu hakların kullanılması bâzı kayıt 
ve şartlara bağlanmıştır. 

Bu suretle emek ve sermaye arasında karşı
lıklı bir denge ve güvenin kurulması sağlan
mış, millî ekonomiyi felce uğratabilecek, ikti
sadi hayata zarar verebilecek hareketlerin ön
lenmesi için gerekli hükümler tasarıda yer almış 
bulunmaktadır. 

Daha evvel grev ve lokavt'ı tatbik eden mem
leketlerden alman tecrübeler göstermiştir ki, 
bir kanun ne kadar iyi niyetle yapılırsa yapılsın, 
bu dengenin bozulması, grev ve lokavt hakları
nın kötüye kullanılmasından, yani işçi veya iş
verenin doğrudan doğruya kendi hareketlerin
den doğmamaktadır. 

Bir memleketin basını, siyasi partileri ve 
aydınları politik düşüncelerle ve istismar zih
niyetiyle veya bilmiyerek bâzı menfi cereyanlara 
âlet olmak suretiyle, hisleri tahrik ederek ser
mayenin veya emeğin savunucusu rolünü alma
ları da bu dengeyi bozan mühim sebeplerden
dir. 

Memeleketin ekonomik ve sosyal bünyesinde 
mühim gedikler açabilecek bu hareketlerden 
sakınmak ve aksine birleştirici istikamette yü
rümek yalnız Türk işçisi veya işvereninin değil, 
her Türk vatandaşının millî vazifelerindendir. 

Maddeler üzerinde bâzı temenni ve görüşle
rimiz olacaktır. Sözümü uzatmamak için bu
rada bunlardan bahsetmiyeceğiz. Netice olarak 

8 . 7 . 1963 O : 1 
arz etmek isteriz ki, milletimizin geniş ölçüde 
ihtiyacını karşılıyan bu tasarı esas itibariyle iyi 
hazırlanmıştır. Cumhuriyet Senatosu C. H. P. 
Grupu tasarının tümünün kabulünü arz ve istir
ham etmektedir. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NÎYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Cımılhu-

riyet Senatosunun muhterem - azaları; yeni 
Anayasamızın getirdiği temel haklardan ikin
cisinin, Toplu sözleşme ve grev 'hakkımı dü
zen] iyen kanun lâyihasının 'müzakeresine baş
lamış bul un uy oru z. 

Hammaddeye 'emeğini ve teknik bilgisini ka
tarak değer kazandıran işçinin, değer fark
larından büyük pay istemesi hakkı olduğu gibi, 
makinaya bile gerekli bakımı ı, yağı, yıpranmıa 
ve amortisman paylarını tanıyan muasır ras
yonel işletmecilik şartları içinde iş gücünün 
verimini en- yüksek 'seviyeye eriştirmek sure
tiyle millî istihsali 'geliştirebilmenin zarureti de, 
işçi sınıfınım, 'geleceğinden 'endişesiz, rahat bir 
hayata kavuşmasiyle mümkün görülmektedir., 
Hayat şartlarının ıslahı için, işçi sınıfımın uzum 
ve kanlı mücadelelerle elde ettiği grev ve toplu 
sözleşme haklarımın Anayasamıza girmesinde 
anlayış gösteren ilim, ihtilâl' ve kısmen de po
litika adamlarımı tebrik ederiz. 

Yüksek huzurunuza gelen kanunda, Anaya
san im tesbit ettiği temel hakların özüne doku
nan hükümleri tasarıdan çıkaracağınız ümi
dindeyiz. 

Gerçekten de tasarının işçi sınıfımıza .17 
yıldır süren mücadelesi ile •orantılı ve Türk ge
nel oyunun beklediği ve umduğu 'halkları tamı 
olarak getirdiği hiraz şüphelidir. Grev kanunu 
tasarısı Anayasamızın 47 nci maddesinde yer 
alan grev hakkını Anayasanın açık hükümleri
ne ve sosyal >adaletçi ruh uma aykırı bir zihni
yetle sınırlamıştır. Bu tasarı hükümlerine göre, 
grevin yalnız sözümün lanıldığr ileri sürülebilir. 
Gerçekten de tasarıya göre grev ancak şu üç 
şekilde ve o da birtakım kayıt ve .şekillere tabi 
tutularak tanınmış bulunmaktadır. 

Bilindiği ıgibi : 
1. işverenin toplu sözleşmeye yanaşmaması 

halinde, 
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2. Uzlaştırma 'kurulunun tavsiyeleri üze

rine toplu sözleşme imzalamaya işverenin razı 
almaması 'halinde, 

ı3. İşverenin toplu sözleşme hükümlerine, 
mevzuata, örf ve âdete aykırı olarak işçilere 
tanınmış olan haklara saygı göstermemesi ha
limde, 

işçi teşekküllerinin greve baş vurabilecekleri 
'kabul edilmiştir. 

Bunun için de grev başlamazdan önce greve 
karar veren teşekkülün oldukça zor ve uzun sü
recek birtakım usuli muameleleri yerine getir-
nıesi de şart 'koşulmuştur. Oysa, Anayasamızın 
47 inci maddesi grev kavramını çok daha 'ge
niş tutmuş ve işçilerin işverenlerle olan müna
sebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını 
korumak veya düzeltmek amacı ile 'grev hak
ları olduğunu kabul etmiştir. (Bundan açıkça 
anlaşıldığına göre grev haıkkı yalnız mevcut 
durumun ıkorunması' için değil, aynı zamanda 
işçi sınıfının ekonomik ve sosyal durumunu 
iyileştirmeik, kısacası insanca yaşıyabilmek 
için de başvurabileceği meşru bir haktır. .Ta
sarı bu hakkın kullanılışını yukarda işaret olu
nan 3 hale inhisar ettirmiş olmakla, grev hak
kını yalnız durumun korunması için kullanılır 
bir hak menzilesine indirmiş bulunuyor. Bu
nun. tek istisnası grev hakkının yeni <ş artlar ge
tirecek toplu sözleşmenin imzalanması yolunda 
da 'kullanılabilmesi halinde mevcut görülüyorsa 
da tasarının diğer 'hükümleri karşısında: bu, im-
'kânın da ,son derece sınırlı olduğu anlaşılmalk-
t aıdır. 

Beri yandan gerek Hükümete, gerekse Ça
lışma (Bakanlığına, başlamış bir .grevi durdur
mak konusunda, tasarının tanımış bulunduğu 
yetkiler ele grev •hakkınıin varlığını ve özünü 
zedeleyici mahiyettedir. Bundan başka, tasa
rıda 'grevin maksat bakımından 'tarif edilmiş 
olması tatbikatta büyük mahzurlar doğurabile-
ceik mahiyette bir eksiktir. Gerçekten de ta
sarı grevleri İkan un i ve 'kanun dışı igrev olmak 
üzere ikiye ayırmış ve 'kanun dışı grevleri Ana
yasaya göre değil, tasarının kısıtlayıcı hüküm
lerine göre tâyin etmiştir. Böylece sırf şekil 
vo usul noksanları yüzünden esasında haklı, 
Anayasaya uygun ve meşru' olan bir grevin 
«kanun dışı 'grev» sayılması, böyle bir' .greve 
yani esasında Anayasaya, uygun olarak yapı
lan bir greve başvuranların oldukça ağır 'ce

zalara çarpılmasını tasarı uygun .görmüştür. 
Bundan dolayı Türkiye İşçi Partisi, grevin 
tarifine Anayasadaki hükmün de eklenmesini 
şart görerek madd.cn.in şu 'şeldlde kaleme aılın-
masını teklif .etmektedir : 

«Madde 17. — İşverenle münaseibetl erinde 
iktisadi ve sosyal durumlarını korumak veya 
düzeltip iyileştirmek amacı ile bir işkolunda 
veya bir işyerinde faaliyetin büsbütün veya 
kısmen durmasına sebcbolacak biçimde işçile
rin anlaşarak topluca işi bırakmalarına grev 
denir. 

Grev halinda işyerinin işçiler tarafından 
işgali; işyerindeki üretim araçlarının, iptidai 
hanı veya yardımcı madde ve araçların veya 
işyerinde üretilen inal ve maddelerin işyerin
den dışarı çıkarılmasını önlemek, veya işyeri 
etrafında topluca, bulunmak veya işyerine yeni 
işçiler alınmasına engel olmak gibi grevin 
başarı, ile yürütülmesi için. başvurulması zo
runlu olan fiiller, grevin ayrılmaz, vazgeçil
mez tenimi unsurlarıdır. 

Grevin bu vazgeçilmez temel unsurları ile 
birlikte kullanılması hali saldırısız ve silâhsız 
olduğu sürece, kamu düzenine, mülkiyet hak
kına, çalışma hürriyetine, genel, ahlâka ve 
millî güvenliğe aykırı bir fiil. olarak görüle
mez, gösterilemez. 

Ayrıca toplu sözleşmenin süresi boyunca 
mutlak olarak grev yapılamıyacağı hususun
daki hüküm de gı4ev hakkının özünü zedeler 
mahiyettedir. Gerçekten de toplu sözleşme im
zalandığı sırada, tahmin edilmesi mümkün ol-
mi3ran bâzı yeni şartların sonradan meydana gel
miş olması toplu sözleşmeyi imzalamış bu
lunan işçi teşekkülünün ve dolay isiyle işçi
lerin menfaatlerini önemli ölçüde haleldar et
miş, onları zarara sokmuş dolayısiyle de Ana
yasanın teminatı altında bulunan ekonomik ve 
sosyal, haklarında, bir gelişme meydana getir
miş olabilir. Bu gibi vaziyetlerde toplu söz
leşmenin yeniden gözden geçirilmesi ve bu 
yeni. dıırum'a uydurulması adalete uygun dü
şer. Veyahut teknik vo teknolojik ilerleme so
nunda, işverenin elde ettiği kârlar aşırı öl
çüde yükselmiş bulunabilir. Bundan dolayı da 
toplu sözleşmenin bu yeni şartlara göre yeni
den. değerlendirilmesi gerekir. Bütün bu du
rumlar Medeni Hukukta artık klasikleşmiş olan 
«empre'vizyon» nazariyesine çok benzeyen v> 
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bu nazariyenin kapsamlım girmesi gereken 
bir manzara göstermektedir. Bundan dolayı 
tasarının toplu sözleşme süresince grev yapıla-
nııyaeağı hükmü de yersizdir. Tasarıdan mut
laka çıkarılmalıdır. 

Tasarının önemle üzerinde durulacak bir 
yanı da lokavtı greve eşit bir hak olarak ka
bul etmiş olmasıdır. Oysa grev ve lokavt bir
birine muvazi, eşil nitelikte şeyler değildir. 
Oerv, bilindiği gibi işçilerin durumlarını ko
rumak veya daha iyiye götürmek yani, emeği 
ile yaşıyan binler ve yüz binlerce insanın çağ
daş uygarlığın nimetlerinden yararlanmak 
amaciyle giriştiği bir toplu direnme hareketi
dir. Çağdaş Devlet anlayışı içinde böyle 
bir hak temel hakların başında yer alır. Çağı
mızın Devleti demokratik, sosyal bir Devlet 
anlayışı içinde düzenlenmiştir. Emeği ile yaşı
yan yüzbinlerin ve milyonların toplumda hak
kettikleri yeri, almaları ve insanca yaşama 
şartlarına kavuşmaları için başvurulan grevle 
milyonları veya yüzbinleri sadece, birkaç ki
şinin özel çıkarlarını sağlamak amaciyle işsiz
liğe ve açlığa malı kûm etmesi yetkisi elbette 
eş tutulamaz. Çünkü, ne denirse denilsin lo
kavt işverenin özel çıkarı için binlerce kişiyi 
ve ailelerini işsizliğe, yoksulluğa ve açlığa 
mahkûm etmesi gibi korkunç ve her halde in
san hak ve hürriyetleri ve Sosyal Adalet ilkele
riyle asla bağdaşamayacak bir sonuç doğurmak
tadır. 

Meseleye Anayasamızın ışığında bakıldığı 
takdirde de, lokavtın bir hak olarak tanına-
mıyaeağı bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmak
tadır. Anayasamız temel haklara dayanan 
demokratik ve sosyal bir Devlet düzeni getir
miştir. Anayasamızın 10 ııcu maddesi kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini ve fert huzuru, sos
yal adalet ve hukuk Devleti ilkeleriyle bağdaş-
mıyacak surette sınırlıyan siyasi iktisadi ve 
sosyal. bütün engelleri Devletin kaldır
makla görevli olduğunu ve insanın maddi ve 
mânevi varlığını geliştirm-3 için gerekli şart
ları hazırlıyacağını ifade etmektedir. Beri 
yandan Anayasamız 3 ncü bölümünde Devleti 
herkesin insanca yaşaması ve insanlık haysi
yetine yaraşır şartlara kavuşması için belirli 
görev ve ödevlerle yükümlemiştit1. Özellikle 
41 nci maddede iktisadi hayatın tam çalışma 

esasına ve herkesin insanlık haysiyetine yara
şır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına 
göre düzenleneceğini, 42 nci maddede de çalış
manın herkes için bir hak ve ödev olduğu
nu belirttikten sonra Devleti, çalışanların in
sanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık 
içinde gelişmesi için sosyal, iktisadi ve malî 
tedbirlerle çalışanları korumaya ve çalışmayı 
desteklemeye, işsizliği önleyici tedbirler alma
ya zorunlu tutmuştur. 

Bütün bu hükümler karşısında lokavtın bir 
hak olarak ele alınması elbette mümkün değil
dir. Çünkü, Devletin bir yandan işsizliği önle
mekle, lıerke'se iş sağlamakla ve vatandaşlara, 
özellikle çalışanlara insanlık haysiyetine yara
şır hayat şartları 'hazırlamakla görevlendiril
miş olması bir yandan da aynı Devletin çalışan 
insanların işsizliğe, açlığa ve yoksulluğa mah
kûm edilmesini bir hak olarak tanıması elbette 
ki, düşünülemez. Kaldı ki, Anayasanın 46 nci 
maddesi sadece grevden bahsetmiş, lokavta 
yer vermemiştir. Ana v asa gerekçesinde lokav
tın insan hakları arasında yer alamıyaeağı hu-
'su'sunun açıkça (belirtilmiş olması da görüşümü
zün doğruluna bir işarettir. 

Aynı gerekçede lokavtın greve muvazi ola
rak alelade bir kanunla düzenleneceği hakkın
daki ifade açık bir çelişme ve herihalde bir ta
vizden başka bir şey değildir. Çünkü Anayasa
mızın insan, haklarına dayandığı gerek Anaya
sanın başlangıcında., gerekse ilk 62 maddesinde 
her vesile ile kuvvetle belirtildikten sonra in
san hakları arasında; bulunmadığı itiraf edilen 
bir davranışın, yani lokavtın alelade bir ka
nunla düzenlenemiyeceği, düzenlendiği takdir
de bu kanunun Anayasaya aykırı olacağı .aşi
kârdır. İşverenlerin hukukunun ayrı konularla 
düzenleneceği konusundaki hüküm, lokavta. 
karar veren bir işaret sayılmamak icabeder. 
İşverenler bakımından şüphesiz ki, bâzı temi
natlar getirilmelidir, kanunda. Buna bir diye
ceğimiz yok. Lokavtın esası, Anayasamıza gö
re konulamaması icabeder. Bundan dolayı Tür
kiye İşçi Partisi, tasarıda lokavtla ilgili mad
de ve hükümlerin çıkartılmasını, da zorunlu gör
mektedir. 

Plânlı kalkınmanın ağır yükünü omuzlıya-
e ak olan işçi sınıfımızın temel haklarını, Ana
yasamızın sosyal Devlet ilkeleriyle bağdaşacak 
şekilde, tesb.lt ve tescil buyurmanızı, işçiye ve 
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yok'suıla karın 'doyurmaz sempati mesajları gön
dererek onların ve Hazinenin sırtından servet
ler artırma itiyadında ailan.la.ra faydalı olmak
tan ibaret, davranışlara itibar oluınmamasımı di
ler ve Yüce Senatoyu Türkiye işçi Partisi adı
na 'saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. si Grupu 'adına Sayın 
Tuna. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NUSBET TUNA 
(.Kastamonu) — ıSayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; Sosyal Cumhuriyet esaslarını ka
bul eden. Anayasamızın 47 :mei maddesine uya
rak, iş hayatımızın bir başka boşluğunu dol
durma, ve bir Anayasa emrini yerine getirme 
arifesindeyiz. 

Demokratik nizamda, halkın idareye iştira
ki nasıl zaruri görülüyorsa, iş lıayatıni; da iş
verenlerle işçilerin tanzim, etmesi o kadar za
ruri -giörülmektedi r. 

19 nen yüzyılda başlıyan sınai demokrasi 
fikri 2 ire i Dünya Savaışındıam sonra kemalini 
bulmuş, en ileri bir şekilde' Anayasamıza gel
miştir. 

Müzakerecileri müsavi hak ve salâhiyeti erle 
mücehhez olmıyan bir toplantıdan adalete uy
gun bir netice 'beklenemez. Kuuvvetli, zayıfa, 
dileklerini 'dikte ederek kabul ettirir, iş haya
tını tanzim edecek olan iş verenlerle, işçilerin 
müsavi kuvvetle mücehhez hale gelmesi için 
beşeriyet tarihi uzun ımüeadelelere sahne ol
muştur. 'Sermayedarı ezileni cemiyetler büyük 
felâkete, işçisi ezilen cemiyetler de büyük se
falete 'mâruz kalmışlardır. 

Tarihten ilham alarak, (birimin diğerine hâ
kim olmasına mâni olacak tedbirleri almaya ve 
.aralarında hakkaniyete uygun bir muvazene 
kurmaya mecburuz. 

(Bundan evvel kabul buyurduğunuz iSendi-
kalar Kanunu ile, münferit işçinin sermayedar 
•karşısında zayıf kaldığını takdir ederek onun 
teşkilâtlanmasına imkân bahşettiniz. İşçinin 
kolektif hareket etmesine cevaz verdiniz. Bu
gün müzakere etmekte olduğumuz ta.sa.ri ise 
işveren ve işçi sendikalarımın ne cins haklarla 
mücehhez olduğumu ve iş (hayatımı m e şekilde 
tanzim edeceklerini göstermektedir. 

Bu tasarı iş hayatımıza : 
1. Toplu sözleşme, 
2. Uzlaştırma, 

8 . 7 . 1963 O : İ 
3. Grev ve lokavt, 
4. Kanuni ve özel tahkim 
Müesseselerini normal işliyebilecek şekilde ge

tirmektedir. Bütün bu müesseselere vücut verme
nin nihai gayesi toplu sözleşmeyi temin edebil
mektedir. 

Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile, toplu 
sözleşme; işverenlerle işçilerin anlaşması demek
tir. Bu, iş hayatında bir devre için sulh ve sükû
nun hâkim olması mânasına gelir. Sermaye düş
manlığını giderir. Emek sahibinin zarar görme
sini önler. Karşılıklı sevgi ve saygıyı hâkim kı
lar. İstihsalden, emek ve sermayenin adalete uy
gun şekilde hissesini almasını sağlar. 

Grev ve lokavt, gaye olmayıp, toplu sözleşme
ye, karşı tarafı zorlamak için başvurulan en son 
çaredir, istihsali kısması bakımından arzu edilen 
bir müessese değildir. Fakat, bu hakları, olduğu 
halde şimdiye kadar bir kere olsun kullanmıyan 
devletlerin mevcudolması karşısında, meşru mü
dafaa silâhı olarak İm müesseseleri kabul ediyo
ruz. «Evvelâ Vatan» parolasına tam bir sadakatle 
bağlı olduklarına emin olduğumuz Türk işçisinin 
ve Türk işvereninin, adalet severliği ve milliyet
perverliği yegâne tesellimiz ve teminatımızdır. 

Mevcut tasarı, beynelmilel demokratik hukuk
tan ilham almış, sosyal bünyemiz, iktisadi ve kül
türel durumumuzla meczedilerek bugünkü müte
kâmil şekle getirilmiştir. Yüksek Heyetinizin ba
siretli müdahaleleri ile daha da olgunlaştırılaca-
ğı muhakkaktır. Yeni Türkiye Partisi olarak tasa
rıyı müspet karşıladığımızı arz eder, bu netice
nin istihsalinde emeği sinenlere teşekkür etmeyi 
bir borç biliriz. 

Temel prensiplere kısmen muhalif düştüğü 
kanaatinde olduğumuz bir iki noktaya kısaca te
mas edeceğim : 

1. Memleket sağlığını veya millî güvenliği 
bozacak grev ve lokavtlara esasen müsaade olun-
mamaktadır, Kanuni bir grev veya lokavta ka
rar verildikten sonra, henüz ne vasıfta olduğu 
tezahür etmeden Hükümete 02 güne kadar gecik
tirme hakkı tanınmıştır. Demokrasilerde halk ha
kemdir. Henüz başlamıyan bir hareketin evsafını 
kati olarak tesbit mümkün olmadığı gibi, Hükü
metin her grev veya lokavt kararını aynı şekilde 
damgalıyarak geciktirmesi ve bu müesseselerden 
beklediğimiz sosyal faydayı bertaraf eylemesi 
mümkündür. Grev veya lokavt mahiyetinin teza
hürü ve halkın hakemlik rolünü ifa edebilmesi 
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için hareketin başlamasından ve bir müddet geç
mesinden sonra bu hakkın tanınması daha doğru 
olur. Hicolmazsa bu hakkın siyasi organ olan 
Hükümetten alınıp, daha tarafsız bünyeye sahi-
bolan Yüksek Hakem Kuruluna verilmesini tavsi
yeye şayan görmekteyiz. 

2. A) Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile, 
grev ve lokavtın müessir olabilmesi için, o işye
rinde faaliyetin esaslı şekilde duraklaması lâzım
dır. Greve katılmıyan veya vazgeçenlerin faali
yete devamlarına cevaz verilmesi bu müesseseleri 
zedeliyeceği gibi iki grup işçi arasında bâzı nahoş 
çatışmalara da sebebolabilir. 

B) Kanuni bir grev kararma uyulup uyul
madığım tesbit ve alîsi kanaatte olan işçileri ikna 
etmek için kabul olunan, sadece iki kişiden iba
ret grev gözcüsü miktarını az bulmakta olduğu
muz gibi, tecessüs saikasiyle işyeri civarına gelen, 
her hangi menfi bir harekette bulunmıyan kim
selerin şeklî bir suç isnadiyle mahkeme kapıların
da süründürülmelerini ihtimal dâhilinde görüyor, 
Yüksek Heyetinizin bu pürüzleri de izale ederek 
tasarıyı olgunlaştıracağına emin bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Partilerüstü bir görüşle; sınai demokrasiyi 

kurma çabası içindeyiz, özlenen kalkınmış yeni 
Türkiye'yi görmek müşterek idealimizdir. Bu 
emeklerimizin, idealimizin tahakkukuna hizmet et
tiğini müşahede ettiğimiz zaman bahtiyar olaca
ğımızı arz eder, bu tasarının Türk iş hayatında 
hayırlı olmasını saygılarımızla dileriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ergün. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Muhterem Başkan, C. Senatosunun muhte
rem üyeleri; sendikayı toplu iş sözleşmesi ve 
grev ile birlikte hatıra getirmek lâzımdır. De
mokrasiler sendikayı bu hukuku ile tanır. 

Demokrasiyi yalınız siyasi partilerle ve se
çim saııdiiklariyh} tanımak yanlıştır. 

Demokrasi, müesseseler rejimidir. Sendikalar 
da bu rejimin vazgeçilmez unsurlarından biri
dir. 

Demokratik düzenin temel unsurlarından bi
ri olası hür sendikacılığın teminatı da «toplu iş 
sözleşmesi ve grev hakkıdır. 

Meml^etiımiizde demokratik müesseselerin ve 
sendikalarım kuruluşu, bu düzene geçiş, Hükü
metlerin ve Büyük Millet Meclisinin zamanın
da vermesini 'bildiği müsaadesiyle, .kanunla doğ
muştur. 
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I Batı ülkelerinde ise; 
I Yüz yıllar öncesi sendika hukuku ve hürri

yetleri toplumdan gelen tazyik ve direnme neti-
I eesi elde edilmiştir. 
I Bu ülkelerde önce hürriyetler kazanılmış, ar-
I kasından müesseseleri kurulmuştur. 

Memleketimizde demokratik müesseselerin ıku-
rulmasiyle hürriyetler kazanılmıştır. 

Sendikaların kuruluşu da böyle olmuştur. İş-
I çiden gelen tazyik ve hâdise! i mücadelelere 
I mahal bırakılmadan sendika kurma hürriyeti 

tanınmış, işçinin topluca çalışma ve çalışmama 
hürriyeti ise zamansız görülerek devrin hükü-

I meti tarafından verilmemiştir. 
I Sendikalar gelişip birlik, federasyon ve kon-
I feransyon gibi üst teşekküllerin kuruluşların-
I dan sonra da 10 senelik devre içinde sendikalar 
I zayıftır, parası yoktur, esbabı mucibesiyle Grev 

hakkı tanınmamıştır. Diğer taraftan Hükümet 
edenlerin kapalı olarak ifade ettikleri bir naza
riye de grev hakkının verilmesi sermaye yatırım-

I larma tesir edeceği ve ürküteceği faraziyesi idi. 
I Gerek iç, gerekse yabancı sermaye bir mem

leketteki işçi haklarının ve ücretlerinin düşüklü-
I günü dikkate alarak yatırımda bulunmaz. Mo-
I dern işletmecilikte bunun yeri de yoktur, olsa 
I bile faktörlerin en sonuncusudur. 

Sermaye, düşük ücretin kâr değil, zarar ge-
I tireeeğinıi, üretime tesir edeceğini bilir. 
I Bu mâruzâtım sendikalara toplu sözleşme 

ve grev hakkını vermekten kaçınan veya bunu 
sebep ve mazeretlere 'bağlamak iistiyen düşünce-

I lerin isabetsizliğini belirtmek içindir. 
I Memleketimizde sendikaların zayıf kalması

nın işçilerin çoğunluğunu etrafında toparlıya-
mamasının başında, grev inak ve hürriyetinden 
mahrum oluşunda aramak lâzımdır. 

Kolay Hükümet etmek istiyenler sendikala
rın kuvvetlenmesini arzu etmezler. 

Dünyada olduğğu gibi, memleketimizde de 
işçilerin birleşmeleri yersiz endişelere vesile ol
muş, bir tarafın hakkının aranması, diğer tara
fın hakkı zayi olacakmış gibi, lüzumlu lüzumsuz 
telaşlanmalara yol açmıştır. 

Sendikaların kuruluşunda da bu nevi tered
dütler mevcuttu. 

Grev kanun tasarısının müzakere edildiği şu 
(günlerde bile, az da olsa açığa vurulabilen, vu-

I rnlamıyan endişeler mevcuttur. 
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Nasıl sendikalar kurulduğu zaman şüphecili

ğin, tereddütler in boşuna olduğu anlaşılmışsa, 
,bu telaşlanmaların da lüzumsuzluğu görülecek
tir. 

Dünyada -olduğu gibi, memleketimizde de ta
r ımdan sanayie geçiş ve ekonomimizin belli Jbir 
seviyeyi 'bulması, işçi ve işveren sınıflarının. 
meydana gelmesi sendika hukukunu doğurmuş
tur . 

Genel olarak, dünya hukuku sendikayı kabul 
etmiştir. 

Devletlerin siyasi yapıları sendika hukuku
na da tesir ederek farklılığa, ayrılığa sebebol-
muştur. Bu yönden sendikaları hürr iyet ler i ve 
faaliyetleri itibariyle iki cephede mütalâa et
mek gerekir. 

1. Demokrasi sistemi ile idare edilen dev
letler ve liberal demokrasiler, sendikaları bir bas
kı grıupıı olarak tanır. 

Devlet, sendika hakkını kabul eder, işçilerin 
sendika kurmalar ı 've teşkilâtlanmaları için bü
tün .kolaylıkları gösterir. 

Sendikalar çalışanı; işverene ve Hükümete 
karşı temsil ettiği gerçeğini ele tanır . Toplu söz
leşme, pazarlık, müdahale etime, grev yapma hak 
ve yetkisini ıkahul eder . 

2. Dikta idarelerinde ise .sendika hukuku 
Devletin idari sistemine tâbidir . Sendikalar Dev
lete olan münasebetlerini bu açıdan düzenler. 
Devlet sendikalara sadece birtakım avantaj lar 
kabul eder. 

Bunun dışında grev ve toplu sözleşme ve 
sendika hukukunun icaplarım tanımaz. İşvereni 
tamamen Devlet olan bu ülkelerde sendika faa
liyetleri de Devlete tabidir . 

Memleketimizde ise; sendikalar Devletin te
sir/inden uzak, demokratik düzen ve ımamıa gö
re kurulmuş olmasına rağmen toplu sözleşme ve 
grev hakkının tanınmamış olması Milletlerarası 
toplantı larda münakaşalara vesile teşkil etmiş, 
l)iı davranışlar Türkiye'nin (idari sistemine, reji
mine gölge düşürmekten geri kalmamıştır. 

Bu kanunun kabulünden sonra memleketi
mi izle, demokratik ülkeler arasındaki farklılık 
or tadan kalkacak, çalışma hayatımız, sosyal ta
rihimiz yeni ,-bir müessese kazanmış bulunacak
t ı r . 

Demokratik düzen içinde karma ekonomiyi 
hedef tutan çalısına ha vatımız veni Anayasamı-
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zm ışığı altında, plânın da tavsiye ettiği hü r 
ve kudretli sendikaları 'meydana getirecektir. 

t.ş hukuku da yeni h ı r döneme girecek, İş 
Kanunu sınıırlayu-ı ve ana hükümleri taşıyan 
bir mctıim olarak kalacaktır. 

Çalışanların hukuku karşılıklı anlaşmalarla, 
mukavelelerle halledilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Toplu sözleşme, grev ve lokavt kanun tasarısı 

genel olarak incelenirse, toplu pazarlık sistemi
ni kurmak ve yerleştirmek gayesine matuf ol
duğu görülür. 

Bir iş kolunda veya iş kolu ile ilgili diğer 
iş kollarında çoğunluğu teşkil eden sendikaya, 
İşverenle toplu pazarlık yapma hakkı tanınmak
ta, aynı zamanda, işvereni toplu pazarlığa otur
maya mecbur etmektedir. 

Meri mevzuatımız ve Borçlar Kanunu, işçi 
topluluklarını işverenle kollektif iş mukavelesi 
yapmaya taraf olarak kabul etmiyordu. Bu ka
nun bu boşluğu dolduracaik niteliktedir. 

Toplu iş sözleşmesi haklarından sendikalı, ol-
nııyaıı İşçilerin istifade etmesinde, sendikaya bir 
a idat ödeme şartına bağlanmış olmasında isabet 
vardır. 

Tasarıda iş hukukuna dayanan greve yer ve 
izin verilmiştir. Siyasi, sempati, dayanışma ve 
sendikaların izin vermediği gelişi güzel grevler 
yasaklanmıştır. 

Tasarının 7 nci maddesıinıin 3 neü bendi bil
iş yerindi1 çeşitli iş katoıgorilerini temsil eden 
sendikalara toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin 
tanınması Deniz ve Hava ulaştırmasında sendi
kaların .bölünmesine -vesile olacalk karakteri ta
şımaktadır. 

Memleketimizde sendikalar iş kolu esasına 
göre kuru lmuş ve gelişmiş olduğundan, Deniz 
ve Hava ulaştırmasında is kalagorisi esası sen
dikaları böleceğinden bu maddenin tasarıdan 
çıkarılmasında isabet görürüm. 

Madde 24 de, greve iştirak etmiyen işçileri 
çalıştırıp çalışt ırmamakta işveren serbest bıra
kılmıştır, 31 nci maddede grev gözcülerini tah-
didetmiş, giriş çıkış yerlerinde ikişer grev göz
cüsü konmuştur. 

Greve kara r verem bir teşekkül işin hu saf
hasına gelinceye kadar büyük mücadeleler yap
mış ve grevle 'beraber ağır malî rizikolara hedef 
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olmuş demektir. Grev .anında greve iştirak et-
miyen işçilerin çalıştırılması ve grev gözcüleri
nin de en küçük bir rakamla tahdidedilmiş ol
ması grevleri ".başarısızlığa uğratabilir. 

.Bu bakımdan maddelerden birinin olsun ta
dille uğraması gerekmektedir. 

Kanunlar yo! gösterici ve cezaları da ölçülü 
olmalıdır. Sendikalar .Kanununda olanı çok bu
lurken müzakereler sırasında araya bir madde
nin daha sıkıştırıl mış olması cezai maddeleri 
ağı rlaştırm ıştır. 

Toplu sözleşme Grev ve Lokavt Kanununda 
bu kabil yapılacak tekliflere Umumi Heyetiniz
ce iltifat ediLmemesi ve hapis cezalarının hafif
letilmesi" tem emilsin deyim. 

•Cezayı yalnız kanunlar değil, tabiatın, in
sanların ve cemiyetin de verebileceğini hatırla
mak kâfidir, itibarda olan .bir insana kusurlu 
hareketi dolayısiyle cemiyetin yüz çevirim esi de 
kanunlarda yeri ol mı yan cezalardan biridir. 

Hükümet tarafından sevk edilen tasarıda 
yapılan değişiklikler, huzura gelen bu tasarı 
arasında oldukça farklılık vardır. 

Tekliflerin komisyonlarda, Meclislerde bu 
derece tadil edilmesi kanun tekniği bakımın
dan da isabetli değildir. 

Mevzuatımız içinde ilk defa yer alan bu 
kanun tasarısı üzerinde fazla durulmuş olma
sı, kanunun biran önce Meclislerden çıka
rılması arzusu ve komisyonlardaki zaman dar
lığı maddelerin uzun metin haline gelmesi
ne sebep teşkil ettiği kanaatindeyim. 

Memleketimizde işçi ve işverenlerin toplu 
sözleşme yapmamaları iktisadi gelişmeleri ve 
sendikaların kuvvetlenmesini önlemiştir. Bu 
kanunun kabulünden sonra işçi ve işveren mü
nasebetleri ileri bir inkişaf kaydedecektir. Bir 
zamanlar «istiyen çalışır, istemiyen gider» 
prensibinden zarar görüldüğü, karşılıklı müza
kerelere geçilmesinden sonra daha iyi anlaşıla
caktır. İşverenler her şeyi .bilen insan olma
dıklarını, işçiler de işverenin kendi çıkarından 
başkasını düşünmedikleri şeklindeki faydasız 
oluşlardan sıyrılacak, en çetin ihtilaflar, hal
ledilmez gibi görülen meseleler çözüm yolu bu
lacaktır. 

Grev; işvereni müzakere masasına oturtmak 
için aynı zamanda idari murakabe yerine kaim 
olan bir vasıta olarak kalacak, toplu sözleş

me ise bir işyerinde, bir iş kolunda uygulana
cak çalışma şartlarını, iş hukukundan doğan 
hakları tanzim eden kanun niteliğinde bir an
laşma olacaktır. 

Kuvvetli ve ehliyetli ellerde bulunan sen
dikalar, grevi bir gösterişe vasıta kılmıyacak-
lar ve gelişi güzel hareketlerin daima karşısında 
olacaklardır. 

Memleket menfaatleri . vatanseverlik duy
guları her şeye galebe çalacaktır. Hürmetlerim
le. (Alkışlar) 

BAŞKAN •— Sayın Ergün, konuşmasının 
bir yerinde Komisyonlarda ve Heyeti Umumi-
yelerde, bu kanunun biran önce çıkabilmesi 
endişesiyle iyi hazırlanmadığı ve bu sebeplerle 
kanunda noksanlıklar olduğunu belirtti. Bu 
tasarı ve teklif Komisyonlarımızda günlerce 
görüşülmüştür, sabahleyin, biraz önce birleşi
me başladığımız sırada da bu kanunun müza
keresi için üç tam günümüzü ayırabileceği
mizi ifade etmiş bulunmaktayım. Bu itibarla 
zaman darlığı sebebiyle noksan bir tetkikin 
Yüksek Heyetiniz tarafından vâki olmıyacağı, 
bu sebeple görüşmelerin enine boyuna yapıla
cağını arz ederim. Buyurun Sayın Tevetoğlu. 

. FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Muh
terem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhte
rem üyeleri; 

Görüşülmesine başladığımız kanunun ka
bulü ile Türk toplumunda yepyeni bir cağa gir
miş bulunacağımız gerçektir. 

Türk sosyal tarihinde ilk defa olarak, düne 
kadar en ağır itham ve cezalarla yasaklanmış 
bir insan hakkı, demokratik nizamın icapları
na uyularak, asil Türk işçisine de tanınacak
tır. 

Böylece, yeni Anayasamızın (Sosyal ve ik
tisadi Haklar ve Ödevler) bölümünün çalışma ile 
ilgili hükümlerindeki 47 nci maddede, işçileri
mize, işverenlerle olan münasebetlerinde, ikti
sadi ve sosyal durumlarını korumak veya dü
zeltmek amaciyle kabul olunan toplu sözleşme 
ve grev hakkı, yerine getirilmiş bulunmakta
dır. 

Kanunun gerçek heelefi ve ruhu, işveren
lerle münasebetlerinde işçilerimizin haklarını 
korumak, onları memnun ve mesut etmektir. 
Türk işçisinin tek isteği, emeğinin gerçek karşı
lığını alarak evini Türk toplumunun bir me-
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sut yuvası, yavrularını Türk cemiyetinin birer 
faydalı uzvu ve kendisini de çalışırken bu va
tan ve milletin başlıca iş ve güç kaynağı, yaş
lanınca, hastalanıp veya sakatlanınca da emni
yet ve huzur içinde korunan bir sigortalı me
sut insanı haline getirmektir. 

Asil, vatansever, milliyetçi Türk işçisinin 
bu kanunun getirdiği hakkı, yalnız hayır yolun
da, yalnız kendi emeğinin gerçek karşılığı saa
detini gerçekleştirmek yolunda kullanacağına 
tam bir inancımız mevcuttur. Bugüne kadar her 
çeşit menfi, hâinane çabalar, istismar gayret
leri, Türk işçileri arasında çöreklenmeye uğ
raşan Kızıl ajanların didinmeleri, daima uya
nık, aldatılamamış Türk işçisinin çelik irade
sine, granit millî şuuruna çarparak lâyık ol
duğu cevabı almış bulunmaktadır. 

Mukaddesatına bütün varhğiyle bağlı Türk 
işçisi, her fırsat ve vesile ile bu kanunun tanı
dığı hak karşısında, kendisine düşen vazife
leri bileceğini ve hakkını büyük bir mesuliyet 
şuuru içinde kullanmaya kararlı ve azimli 
olduğunu ifade ve izhar etmiştir. Kanunun 
tatbikatında bunu ispat edeceğinden de zerre
ce şüphemiz yoktur. 

Anayasamızda da belirtildiğine göre : Grev 
hakkını kullanma usulleri, grev istisnaları, işve
renlerin hakları, yani yalnız lokavt hakkı de
ğil, fakat usulsüz ve kanunsuz yapılacak grev
lerden zarar görecek işverenin ve müesseselerin 
ne suretle korunacakları da bu kanunla dü
zenlenmektedir. 

Bu, asla Türk işçisine tanınan grev hakkının 
çerçevelenmesi, kısıtlanması demek değildir. 

Bu, ancak, işçi ile işveren arasında hak 
muvazenesini korumak ve bilhassa bu hakkı, 
gayesinden uzak, kendi kötü maksatlarına, si
yasi emellerine kullanmaya harcatacak fır
satçı, fesatçı ve istismarcıları önlemek için 
olabilir. 

Zira, Türk işçisinin istediği hak, yeni Ana
yasamızın getirdiği toplu iş sözleşmesi, grev 
ve lokavt hakkı, doğruca ve yalnızca Türk işçisi
ne aittir, onun saadetini gerçekleştirmeye ma
tuftur. 

Komünist olmıyan memleketlerde «grev 
hakkı» çığırtkanlığını, kendi müstakbel çıkar
ları İçin yapan maskeli veya maskesiz komü
nistler, incelenirse tesbit olunur ki, bunların 
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işçi ile, işçilerin menfaatleri ve saadetİeriyle 
zerrece alâkaları yoktur. (Bravo sesleri) 

Bunlar, yalnız tahrik, teşvik ve istismar 
çabası içindedirler. Tek gayeleri işçi hareket
lerini ve sendikaların kontrollerini ellerine 
geçirmek ve bunları siyasi maksatlarına âlet 
etmektir. Demirperde arkasına düşürmeye mu
vaffak oldukları yerlerde bir kere iktidarı 
ele geçirdiler mi, sendika liderliklerini arka 
plâna atarak onun yerine (parti kontrolü.) mi 
getirmektedirler. 

Bugün şu gerçek meydandadır ki, Demir
perde arkası memleketlerinde işçiler grev 
hakkından kati surette mahrumdurlar. Bu 
memleketlerin hepsinde toplu iş sözleşmesi, 
grev ve lokavt yoktur, yasaktır. 

Buna kalkışanlar «ekonomik sabotaj», «izin
siz bulunmama» veya «ihtilâl aleyhtarlığı» ba
haneleriyle şiddetli cezaya çarptırılırlar. 

Her türlü mantık ve gerçekten uzak, gü
lün*; ve o kadar da hazin komünist iddiaları
na göre : «İşçiler, bütün istihsal vasıtalarına 
bizzat sahip bulunduklarından ötürü kendile
rine karşı grev yapamıyacak'iarından» grevler 
otomatikman yasak edilmişlerdir. 

Bu ülkelerde işçi, istihsal vasıtalarına 
hiçbir suretle sahip değildir. Her şey devlet 
elindedir ve devlet, her hangi bir muhalefet, 
grev veya diğer protestoların yapılmasını şid
detle meneder. Sendika idareciliklerine yapı
lan bütün tâyinler, parti tarafından tesbit 
olunan komünist memleketlerde, sendikalar 
üyelerinin ücret nisbetleri veya çalışma saat
leri konularında söz sahibi olmaları, hele iş
çinin kendisine uygun bulduğu işi seçebilmesi 
imkânsızdır. Komünizmin işçi üzerindeki tek 
gaye ve maksadı, işçinin ruh ve bedenini ve 
onun bütün hayatım işinin ifasına ve böy
lece parti ve devlet menfaatlerine körü kö
rüne vakfedecek şekilde ve bir izabe halinde 
muayyen bir kalıba dökmektir. 

Demokratik dünyada ve nihayet bugün mem
leketimizde işçilerimize tanınan bu hak, in
san ve vatandaş tabiî haklarının bir tabiî ne
ticesidir. Komünist dünyada yok olan bu hak
kın, memleketimizde sapık, satılmış, sözde 
aydın tahrikçiler marifetiyle asla kötüye 
kullanılamıyacağının en sağlam teminatı biz
zat vatan ve milletsever Türk işçisidir. (Bra
vo sesleri ve alkışlar) 

— 778 — 



Ö. Senatosu B : 88 
Bu huznr ve emniyet içinde, çıkmasından 

yalnız Türk işçisine fayda ve saadet getir
mesini dilediğimiz ve beklediğimiz bu kanu
nun millet ve memleketimize hayırlı olmasını 
candan dilerken, 6 Ağustos 1929 da, henüz gün 
ışımadan, Eskişehir garında kendisini karşılı-
yan Türk hâkimlerine ve işçilerine hitap eden 
Büyük Atatürk'ün, o gün, bugün ve yarın için 
söylenmiş çok uyarıcı, çok dikkate değer şu 
tarihi işaretlerini Eskişehir'de çıkan «Sakarya» 
Gazetesi koleksiyonlarından aynen çıkarıp bu
rada tekrarlıyarak, sözlerimizi tamamlıyacağız: 
Atatürk aynen şunları söylüyor : 

«Türk milletinin içtimai nizamını ihlâle mü
teveccih didinmeler boğulmağa mahkûmdur. 
Türk milleti, kendinin ve memleketinin yüksek 
menfaatlerini aleyhine çalışmak istiyen müfsit, 
sefil, vatansız ve milliyetsiz sapıkların heze-
yanlarındaki gizli ve kirli emelleri anlayamıya-
cak ve onlara müsamaha gösterecek bir heyet 
değildir. O, şimdiye kadar olduğu gibi doğru 
yolu görür. Onu yolundan saptırmak istiyenler 
ezilmeğe, kahredilmeğe mahkûmdur. Bunda 
köylü, amele ve bilhassa kahraman ordumuz 
candan beraberdir. Bundan kimsenin şüphesi 
olmasın.» 

«Hâkim efendiler! Siz kanun adamlarısınız. 
Ellerinize milletin, vatanın her türlü hak ve 
menfaatlerim vikaye eden kanunlar tevdi edil
miştir. işaret ettiğim noktaları işittiniz. Türk 
milletinin büyük haklarını müdafaa ederken bu 
noktalar ehemmiyetle hatırda tutulmalıdır.» 

«Bu memleketteki komünistler yalnız bizim 
tevkif ve hapis ettiklerimizden ibaret değildir. 
Bu işlerle bizzat yakından alâkadar olacağım. 
Şurası unutulmamalıdır ki, Türk âleminin en 
büyük düşmanı komünistliktir. Her göründüğü 
yerde ezilmelidir.».. 

Türk işçisinin saadet yolunun aydmlanıma-
siyle aziz ruhu şad olacak Büyük Atatürk'ün 
izinde bu kanunu hak etmiş milliyetçi işçi kar
deşlerimizin ve onlara bu kanunu kazandıran 
Yüce Heyetinizin his ve fikirlerine tercüman 
olacağına inandığımız bu eşsiz tarihî vesikayı bu 
vesile ile noktası noktasına tekrarlamak ve ha
tırlatmak istedik. Hepinizi saygıyla selamla
rım!. (Şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; yeni Anayasamızın 
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toplum yaşantısını çağdaş ilke ve görüşlere 
uygun bir şekilde düzenlemeyi gerçekleştirmek 
amacı ile öngördüğü, ana sosyal kurumlardan 
birisine daha hayat verecek olan çok önemli ka
nunlarımızdan birisini görüşmekteyiz. Demok
rasi, bir kurumlar rejimi olduğu ve başarılı işle
mesi için de temel kurumların dengeli, teminatlı 
ve iyi işler halde kurulması gerektiği inancı ile 
görüşme konusu olan bu kanun hakkındaki gö
rüşlerimi 4 bölüm halinde özetliyeceğim. 

Birincisi; Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavtın 
fikir olarak doğuşu, dayandığı temel ilkeler ve 
felsefesi. 

ikincisi; bu kurumları benimsememizin sos
yal yaşantımız için vazgeçilmez olduğu ve gele
cek için hayırlı olacağı noktası. 

Üçüncüsü; bu hakları kullanacaklardan bek
lediklerimiz ve sonuncusu da kanunun genelliği 
ve geliştirilmesini gerekli gördüğüm hususlar
dır. 

Sayın arkadaşlarım; toplu sözleşme, grev 
ve lokavt konuları yıllarca sözü edildikten sonra 
1950 yılında tartışma ve özel görüşmeler çerçe
vesini aşarak, yasama organının sosyal haklar 
alanında hukuk düzenimize getireceği ileri bir 
yenilikle artık gerçekleşebileceği ümidi uyan
mıştı. Fakat, politik iktidarların böyle kurum
ları kendi felsefelerine aykırı görmeleri yüzün
den bir türlü benimseyemeyişleri ve bâzı sosyal 
baskıların etkisi ile bu kurumlar için beslenen 
umutlar, diğer haklarda olduğu gibi uzun bir 
kış uykusuna dalma bahtsızlığından kurtula? 
madı. 27 Mayıs Devriminden sonra bütün temel 
ve sosyal haklar alanında toplum yaşantımızda 
beliren ümit verici gelişme ile işçilerimizin vaz
geçilmez haklarını güvenlik altına alan hüküm
lerin Anayasamızın ruhuna işlemesi nasib-
oldu. Artık politik sömürme yerine, sosyal ve 
politik bir kurum meydana getirmekle yeni bir 
döneme ulaşmış bulunmaktayız. Kişisel ve sos
yal temel haklara ümit verici ve verimli bir 
hayat gücü sağlıyan Anayasamızın, Toplu Söz
leşme, Grev ve Lokavt Kanunu ile çağdaş görüş 
ve ilkelere göre doğup gelişmesini mümkün kıl
maktadır. Seçimlerden önce hazırlanan bir ta
sarı, 1 ve 2 nci Koalisyon Hükümetlerince de 
benimsenerek, yerinde yapılan geliştirici çalış
malarla bugünkü şeklini almıştır. Kanunun çö
zümlemeyi Öngördüğü toplulukla iş uyuşmazlığı 
esas itibariyle çağdaş sanayi ile başlamış ve 
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onun ilerlemesiyle gelişmiştir. Bu gelişmeye 
paralel olarak, emeğini üçüncü bir kişinin emir 
ve hizmetine bir ücret karşılığında sunmuş ve 
onun iradesine göre çalışmasını düzenlemek du
rumunda bulunanların, haklarını yetkili organ
lar aracılığı ile güvene ulaştırma zorımluğu ar
tık bütün uygar ülkelerde duyulmaktadır. 20 nci 
yüz yılın işçisinin de uygar bir insan gibi yaşa
mak için emeğinin karşılığını istemesi artık 
vazgeçilmez bir hak haline gelmiştir. Bu haklı 
isteği kabul etmiyenlere ve bunu önlemek isti-
yenlere karşı grevler, yürüyüşler, mitingler, 
gösteriler, boykotlar ve kanun çerçevesi içinde 
her türlü hak aramalarla işçiler emeklerinin kar
şılığını ve güvenliklerini elde etmeye çalışmak
tadırlar. Demokrasinin gereği olan ve hayat 
gücünü temsil eden bu gibi hareketleri ilkin 
yadırgasak da bunlara alışmak zorundayız. 
Anayasamız da bütün hakları koruyor ve artık 
keyfîliğe son veriyor. Sermayenin yanında 
emeğe de gerçek payını vermekle ancak sanayi
de barışçı ve uzlaşıcı bir işbirliği sağlanabilece
ğinde Dünyaca görüş birliğine varılmıştır. Bu
günkü sorunumuz bunu en iyi bir şekilde düzen
lemektir. 

Sayın arkadaşlarım; ister kamu, ister özel 
sektör olsun, bütün işverenler emeğin hakkını 
ve payını güvene kavuşturmayı kendi güven
likleri, toplumumuzun geleceği ve rejimimi
zin kaderi için temel koşul olarak kaimi etmeli
dirler. Bugünkü toplumsal yaşantımızda. ve 
hukuk düzenimizde bu güvenliği gerçekleşti
recek kurumların eksikliği, vücudumuzdaki bir 
organın eksikliği ölçüsünde kendini duyuraca
ğını anlamakta daha. fazla gecikenleyiz. Sosyal 
Devlet kavramı içinde bütün kişisel ve toplum
sal haklara tam bir güvenlik sağlıyan Anayasa
mızın yürürlükte bulunduğu sürece toplu söz
leşme, grev ve lokavt vazgeçilmez -kurumlar 
ol a ra k y aşıy acaktı r. 

Sayın arkadaşlarım; henüz gereği gibi teşki
lâtı anam a m iş ve bu türlü hakları kullanmaya 
alışmamış olan işveren ve işçilerimize de kuru
mun hayatı ve itibarı bakımından önemli ödev 
ve sorumluluklar düştüğüne değinmek isterim. 
Böyle bir başlangıç dönemimle tutum ve davra
nış, yeni toplum hayatımıza getirilmekte olan 
kurumun bundan sonraki çalışması için çok 
önemlidir. Onun için bugün bu teşekküllerde 
çalışan sorunlu kişiler büyük bir sorumluluk ve 

^örev yüklendiği gibi her halde büyük bir şeref 
payı da olacaktır. 

Grev ve lokavt hakkı sağ duyuya, dayanan 
memleketçi bir anlayışla kullanıldığı sürece, 
sosyal adaleti sağlama yanında ekonomik geliş
meyi de hızlandırıcı bir hak olacaktır. Bu hak
kı elde etmeden önce emek harcadığı kurumu 
daha, kârlı ve verimli bir duruma getirmede, 
kendi açısından fazla bir yarar göremiyen bir 
işçi böyle Ibir hakka ulaştıktan sonra, işyeri
nin verimi, kazancı ve kârı ölçüsünde kendi ya
rarının da. artacağını görecektir. Daha kazanç
lı, daha verimli ve daha güçlü hale gelen işye
rinden daiha fazla, ücret ve daha iyi sosyal im
kânlar elde etmede şansının artacağını işçi KIO 
gecikmeden anlıyacaktır. Hele işverenler, işçi
nin kâra ve yönetime katılmasına imkân vere
cek ileri bir anlayış gösterirse 'bu karşılıklı ya
rar dayanışması artacaktır. Bir çok 'batı mem
leketleri ve özellikle Amerika gibi kapitalizmin 
kalesi sayılan ülkelerde yaygın bir uygulama 
alanı bulan bu görüşün •memleketimizde <lo ge
cikmeden uygulanmaya [başlanmasını görmek 
çok ümit verici olacaktır. Bu alanda Devletin 
önder olmasını beklemekteyiz. 

Sayın Çalışma Bakanımızın, işçinin kâr ve 
yönetime katılmasını çok yararlı 'bulan görü
şünü, bu alanda beklediğimiz ileri adımların ilk 
habercisi saymaktayım. .Esasen Hükümet, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin rcorganizasyon 
tasarısında, bu ıgörüşü benimsediğini göstermiş 
ve yönetim kuruluna işçi teşekküllerinin temsil
cisinin bulunmavsını uygun bulmuştur. Fakat, 
Millet Meclisi komisyonlarında bu görüşün 1a-
saiud.au çıkarılmış olduğunu derin bir üzüntü 
ile öğrenmiş (bulunmaktayım. Bu vesile ile bu
günkü politik hayatımızda, çok yadırganacak 
bir davranışa da değinmek isterim. (îenel ola-
rai\, hükümetler daha çok statükocu ve muhn-
fazaikâr eğilimli, (»hırlar, (jünkii, her .yeni 
hande ve ileri tedbir bunları yapaea'k olan hü
kümetleri doğrudan doğruya etkileyen güçlük
ler yaratır. Meclisler ise hükümetlerden, mu
halefet de meclislerin genel kurullarından da
ha, reformcu ve hamleci olurlar. Bugün .bizde 
bunun tesiri görülüyor. Hükümetler, reform 
ve köklü tedbirler taraflısı oluyor; meclisler ve 
özellikle komisyonlar ise tersine gelenekçi, sta-
tücü ve geriye çekici eğilimlerin etkileri altın
da bu hamle ve reformları önlevici rollerde gö-
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riinüyorkır. İlk defa Sendikalar Kanununda ve 
bugünde bu kanun tasarısında ümit kırıcı, bu 
davranırın değiştiğini görmek beni e,<>k sevin
dirdi. Muhalefetin ileri sürdüğü fikirler, istik
bale beslediğini ümitleri kuvvetlendirmiştir. 
Bundan sonra gelecek reform kanunlarında da. 
aynı davranışı görımek istikbal için beslediğimiz 
ümitleri çok kuvvetlendirecektir. Bu politik' 
gerçeğe toplumsal gelişmemiz yönünden değin-
mekle,politik güçlerin dünyada itibarda olan 
bir yönü benimsemesine hizmet etmek istedim, 

Bu başlık altında bir hususa dalıa değinmek 
isterim. Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanu
nunun uygulan'masiyle kazanca karşı duyulan 
azgın tutkuların bir düzene sokulacağı, hela' 
kazanca karnı yönelecek yersiz yermelerin ve 
sermaye düşmanlığının temel .nedenlerinin de bü
yük ölçüde ortadan kalkacağı, emeğin sermaye 
tarafından ezilmesinin önleneceği ve bütün ola
rak iş hayatımızda huzur ve 'barışın geleceği 
Ümidi kuvvetlenmektedir, 

Ayrıca, kafa ve kalbleri tam bir milliyetçilik 
ve yurtseverlik mayası ile yuğrulan işçilerimizin 
karşılaştıkları güçlükleri sömürecek kötü akım
ların da büyült ölçüde ve bilimsel gerçekçi bir 
düzenle önlenebileceğini umuyorum. 

Bayın arkadaşlarım; şimdi kanunun tümü hak
kındaki görüşlerimi sunacağını. Kanunun işçi ve 
işveren münasebetlerinde iyi bir başlangıç getire
bilecek nitelikte olduğunu arz etmek isterim, ({ir
mekte olduğumuz yeni döneme iyi bir başlangıç 
sağlayacak olan bu kanunu hazırlıyan Hükümete 
ve özellikle sayın Oalışma Bakanına ve geliştirici 
değişiklikle yapan komisyona teşekkürlerimi arz 
ederken bâzı noktalara değineceğim için beni ba
ğışlamalarını istirham ederim. 

Her şeyden önce tasarı açık kesin ve veciz ol
ma niteliği yerine gerektiğinden fazla uzatılmış 
ifadelerle açıkça bilinen hususları ve bazen de 
çok teferruatı ihtiva etmektedir. Diğer kanunla
rımız için pek yerilmiyecek olan bu husus, böyle 
ana bir kanunda yerilmeye değer 

Tasarı, Sendikalar Kanunu gibi yaşadığımız 
dönemin sendikacılığının teşkilâtlanma yönünü 
pek iyi izliyememiş kanısını vermektedir. Sendi
kacılığımızda görülen ve güc kazanmaları yolunda 
ümit veren ulusal sendikacılık yönündeki teşkilât
lanması ilkesini bâzı endişeler ve çekingeni iki er 
yüzünden olacak ki, benimsiyememiş kanısını ve-
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riyor. Özellikle federasyonlardan kaçmıldığı zaıt-
nı verilmektedir. 

Tasarı Türk toplum düzeninin koşullarına,. 
yurt zorun]ıık ve gerçeklerine, eğitim seviye ve 
imkânlarına uymıyacak şekilde fazla şekilcilikle, 
sendika, işveren ve Hükümetlerin çalışmalarını 
giieleştirici işlemleri ihtiva etmektedir. Toplu 
sözleşmeyi, toplu tartışmaları kolaylaştıracak, ta
rafların eylem ve işlemlerini imkân ölçüsünde sa
deleştirmek suretiyle aşırı formalitelerden kaçın
ması daha uygun olurdu. Toplu sözleşme yapıl- -
ma koşulları yolu ile Anayasanın 46 ncı maddesi
ne biraz aykırı olarak işçileri bir sendikaya üye 
olmaya zorlamaktadır. Sosyal politika bakımın
dan arzulanmasına rağmen zorlamayı Anayasanın 
46 ncı maddesinin ruhu ve amacı ile bağdaştırmak 
güçtür. .19 ucu maddenin 3 ncü fıkrasını ben pek 
bağdaştıramıyorum. Sendikalarımız işçilerin ço
ğunluğunu kavramamalarına rağmen topln sözleş
me yetkisi çoğunluğu temsil eden sendikalara ta
nınması uygun olamaz. Esasen bu husus bir im
kânsızlık da arz etmektedir. Çünkü, bu halde bir 
iş kolunda çalışan işçilerin yekûnunun açık ve ke
sin olarak tesbit edilmesine ihtiyaeolmasına kar
şılık, bugünkü imkânlarla memleketimizde bunu 
tesbit etmek çok güç olduğu gibi, federasyonun 
üye miktarının kesin olarak bilinmesi, sendikala
rın üye miktarı ve bu üyelerin devam edip etme
diklerinin her an bilinmesi çok güç. olabilir. Ay
rıca, toplu sözleşme için temsil kaabiliyetinin sen
dika adedi ile değil, iş kolunda çalışan işçilerin 
çoğunluğunun esas alınması, federasyon dışında 
kalan çok işçi çalıştıran bir veya birkaç işletme ta
raf bulma imkânını yok ederek u iş kolunda top
lu sözleşmeyi önliyebifir. Cidden çoğunluğu teş
kil etmese bile, çoğunluğu teşkil etıniyecek dere
cede işçi çalıştıran birkaç işletme, taraf bulmayı 
bu hükme dayanarak güç hale sokabilir. Hiçbir 
ileri memlekette, toplu sözleşme yapmak için yet
kili sendikanın veya federasyonun işyerinde ve 
iş kolundaki işçilerin çoğunluğunu kapsaması şar
tı olmadığım temas ettiğim yetkililer söylemek
tedir. Serbest, müzakere sisteminin felsefesine ay
kırı bir şekilde ve çoğunlukla sanayileşmiş ve sa
nayileri standart hah1 gelmiş ülkelerde ancak uy
gulanabilecek olan toplu sözleşmeleri teşmil kuru
mu bu tasarı ile getirilmektedir. Her işletme ve 
bölgenin farklı olan ücret, maliyet, hammadde, 
pazarlara mesafe gibi kolaylıkla ve iyice tesbit i 
pek güç olan memleketimizde teşmil bir kısım 
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işletmeler için sadece bir ekonomik yük teşkil ede
ceği gibi, bazan iğciler için de haksız ve âdil ol-
mıyan sonuçlar doğurabilir. Teşmilin kabul edil
mesindeki bu sakıncalara ek olarak bu husus ta
sarıya demokratik sayılamıyacak bir durum ge
tirmekte olduğu kolayca iddia edilebilir. 8 nci 
maddeyi hiç sempatik karşılamadığımı arz etmek 
isterim. 

Her ne kadar teşmilde Yüksek Hakem Kurulu
nun danışma nevindeki görüşlerinin alınması ve 
diğer daha bâzı koşullara bağlanması uygun gö
rülmüşse de, uygulamada ya yukarıda arz ettiğim 
sakıncalara götüren, ya da sakıncalardan kaçına
rak ölü bir hüküm halinde kalma gibi bir kaderi 
olacağını söylemek fazla bir kehanet sayılmamalı
dır. Teşmil, Türkiye için ya kanunu süsliyen bir 
lüks veya zararlı sonuçlar verecek yersiz yakın
malara gerekçe olmaktan fazla bir anlam taşıya-
mıyacağı kanısındayım. Toplu sözleşmenin buna 
taraf olmıyan işverenlere ve bunların çalıştırdık
ları işçilere, Hükümetlerin veya yönetici makam
ların uygulaması yetkisinin Bakanlar Kuruluna 
tam bir şekilde verilmesi, kurmakta olduğumuz 
bu yeni kurumun yararına olamaz kanısındayım. 

BAŞKAN — îki dakikanız var, Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Esasen, böy
le bir yetki Almanya, Avusturya ve îsviçre gibi 
yukarıda belirttiğim sakıncaların olmadığı veya 
belirsiz olduğu ülkeler dışında kullanılmamakta
dır. Kurumun ana gerekçesi olan rekabet eşitliği 
için sözleşecck taraflarca istenmesi suretiyle ve 
onların görüşlerini alarak böyle bir uygulama yet
kisinin kullanılması daha uygun olurdu. Fikir 
işçileriyle basın teknisyenlerinin karşılıklı destek 
halinde grevlerinin düzenlenmesi hükümlerinin 
tasarıda yer almasını çok arzu ederdim. Zanneder
sem Komisyon ve Hükümet, bu hususta yapacağı
mız teklifleri benimsiyecektir. 

Genel olarak görüşlerimi bitirirken, kanunun 
iyi bir emek ürünü olduğunu ve birçok iyi hü
kümler getirdiğini tekrar belirterek daha mükem
mel olması hususunda bir yardımım olabilir ümi
di ile maddeler görüşülürken daha teferruatlı bir 
şekilde fikirlerimi sunmaya çalışacağım. Esasen, 
bu kadar önemli sorunlara çözüm getiren bir ka
nunun bu ölçüde tenkid edilmesi çok iyi hazırlan
dığını gösterir. Bu kanunla getirilecek olan büyük 
ve önemli sosyal kurumların çekişmeli, rahatı bo
zan, iş hayatındaki verimi azaltan olumsuz bir 
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davranış yerine, barikayı hakikat müsademeyi ef
kârdan çıkar, ata sözümüze yaraşır şekilde, işçi 
ve işveren münasebetlerinde gerçek bir barış ve 
uzlaşma sağlıyarak yurdumuz için hayırlı olması
nı dilerim. 

Tasarı getirilirken, benzer ülkelerdekilere asla 
benzemiyen, daha doğrusu oralarda raslanan ihti
lâflara, çatışmalara ve buhranlara sebebolmadan 
politik güçlerin geniş görüş ve anlayışı ile gel
mesi, bizim için mutlu bir başlangıcı hazırlaması 
bakımından önemlidir. Temenni ederim ki, uygu
lanma alanında da yetkililer aynı espri içinde 
bu kurumun Türk işçisi, Türk iş hayatı ve işve
reni için başarılı bir dönemi aşmış bulunsun. Say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şalıingiray. 
ÖZEL ŞAHÎNOÎRAY (istanbul) — Vazgeç

tim, efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Buyurun Sayın 

Ulusman. 
NÜVÎT YUTKİN (Malatya) — Yeterlik öner

gesi vermiştim. 
BAŞKAN — 6 arkadaş konuşmadığı için öner

geyi oya koyamıyorum, Sayın Yetkin, 5 arkadaş 
konuştu. 6 üye olunca oya koyacağım. 

ALI RIZA ULUSMAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; sözlerimize bir 
imtinan ifadesiyle haşlıyacağız : 

Partimizin programında yer alan ve yıllar
ca mücadele mevzularımızdan birini teşkil eden 
(Toplu iş sözleşmesi, grev ve l-oikaYt) hakları
nın, milletçe kabulünün kaçınılmaz bir zaru
ret olduğu fikrinin olgunlaşınıasında ve kütle
lere mal olmasında büyük ve ciddî gayretleri 
görülen muhterem Türk basınına ve bu temel 
halklardan, 'bilhassa ilk ikisinin, sarahaten ve 
diğerinin zımnen Anayasa ile tanınmış ve te
minata bağlanmış olmasından dolayı da Kurucu 
Meclise en samimî ve kalbi şükranla.rımızı arz 
etmek isteriz. 

Diğer taraftan, Anayasanın 47 nci madde
cinin son fıkrasundan mülhem olarak, grev 
hakkınnn kullanılması' ve istisnaları ile işveren
lerin haklarını düzenlemeye matuf ve müzake-
re konusu olan ve kabili ıslah cüzi bâzı kusur
lardan sarfınazar edilirse, oldukça 'mükemmel 
ve ileri bir adım sayılması gereken (bu (kanun 
tasarısını da - Sendilkalar Kanununu nıütaakıp -
Yüksek Meclîse sunmak hususunda 'gösterdiği 
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büyük gayret ve kendilerine yaraşan hizıinet-
1 erinden dolayı enerjik Çalışma Bakanımızı 
tebrik ederiz. 

Muhtere m sena-türler, 
Modern cemiyetlerde «Grev» lüzumlu ve 

zaruri bir emniyet vasıtasıdır. Filhakika işçi
lerin, haklarını korumaları bakımından, elle
rinde bundan daha tesirli bir vasıta olamaz. 
işçinin •alabildiğine sömürülmesi ancak İm va
sıta ile önlenebilir. Nitekim Batı dünyasında 
19 nen asrın ilk yarısında başlayıp bugüne 'ka
dar devanı eden uzun ve çetin bir mücadele 
sonunda: bu hak, bugünkü 'modern hukukun 
önemli müesseselerinden 'birisi haline gelmiştir. 

Faikat, Batı'da «Grev» in tabiî bir hak ola
rak tanınması, o cemiyetlere düzen veren fikir
lerin ve ideolojinin her sahada tarafsız olarak 
tatbik edilmesi prensibine dayanın aktadır. Li
beralizmin hüküm sürdüğü ve âdeta bir din 
hüviyetine büründüğü devirlerde, yalnız ka
pitalist ve işverene, çalışanları, emek sahiple
rini dilediği şartlarla, ve arzu ettiği yolda ça-
lıştırabilme hakkını vernıeikle iktifa edilemezdi. 
O zaman, emek sahiplerinin hakları 'çiğnenmiş 
ve bu sistem tek taraflı olarak işlemek sure
tiyle kökünden dejenere edilmiş olurdu. 

işçiye çalışına şartlarını, serbestçe ve bir 
iş akdi yolu ile işverene kabul ettirebilmesi 
için topluca işi bırakabilme hakkının tanınması 
lâzımdır. 

Liberalizm, ilk devrelerde işçiye böyle bir 
hakkın tanınmasını kabul etmemekte idi. Ma
liyeti düşürmek, iç ve 'dış piyasalarda rekabeti 
önlemek ve pazar yerlerinin talebini çekmek 
emeliyle işçi hakları çiğnenmekte ve onlar, 
boğazı tokluğuna, gayrimüsait ve en ağır şart
lar altında çalıştırılmakta idi. Liberalizme gö
re, iş gücü ve emek de bir .mal ve meta gibi 
serbestçe pazara arz edilebilir; arz ve talep 
kaidesi dâhilinde iş gücünün değeri tesbit olu
nabilir ve olunmalıdır. »Müşteri ile inal arasın
daki münasebetler, aynen işçi ve işverenler ara
sında da cari olmalıdır. 

İşte liberalizmin ilk devresi böyle tek taraflı 
bir ideolojinin baskısı altında bulunuyordu. 

Bu telâkki, işçi haklanan zedelemiş ve so
nunda bu hakların insafsızca sömürülmesi ne
ticesinde, büyük sermayeler birikmişti. »Son
radan sırf insanî düşünceler ve yollarla ilk 

'defa. ingiltere'de başlıyaıı ve önderliği, bir 
hayırhah işveren olan, (Rober Pil) tarafından 
yapılan ilk hareket, onu takip ve uzun yıllar 
devam eden mücadeleler sayesinde liberal ikti
sadi sistemin tek taraflı ve işçi aleyhine ola
rak kullanılması bertaraf edilmiş ve işçiler 
(Toplanma, sendika kurma ve topluca müza
kere ve iş şartlanan tesbit etme, gerektiği (za
man da yine işi topluca bırakma) haklarını ik~ 
tisabetmişlerdir. Bundan sonradır ki, libera
lizmde işverenlerle işçilerin yanyana ve biribi-
rini tamamlıyacak surette çalışmaları infkân 
dâhiline girmiştir. Bu tekâmülden sonra grev 
müessesesinin en 'kuvvetli müdafileri yine li
beraller olmuştur. 

Nitekim ingiltere'de Liberal Parti iktidara 
gelince kanunla bu hakkı tanıdı ve bu sebeple 
uzun müddet parlâmentoda işçi milletvekilleri 
bu partiyi destekledi ve (grev hakkı) doğru
dan doğruya liberalizmin bir müessesesi ha
line geldi. Bu rejime göre, işçinin işi bırak
mak ne kadar hakkı ise, işverenin ve çalıştı
ranın da işyerini kapatmak, (lokavt) yapmak 
o derecede hakkıdır . Çalışanla çalıştıran 
arasında bu suretle denge kurulmuştur. Ta
raflardan biri fırsatını bulup bu dengeyi 
kendi çıkarma bozmaya kalkışırsa, bunu ön
lemek ve sosyal kanunlarla düzenine getir
mek Devletin vazifesidir. Devlet, bu işi ya-
pamıyacak kadar güçsüz ise, o zaman ekono
mik ve sosyal hayat ve düzen temelinden sar
sılır ve çöküntüler başgösterir. Mevzii grev
ler umumi grevler haline gelerek, sosyal ve 
ekonomik hayatı esaslı surette sarsar. Ve 
hattâ çökertir; iş hayatı felce uğrar ve. bun
dan da toplum büyük zararlar görür. O 
zaman Devlet, liberal veyahut demokratik 
gidişi zorla frenlemeye ve dengeyi kurmaya 
çalışır. Veyahut rejim değişerek toplum, bir 
düzenden başka bir düzene girer. 

Muhterem arkadaşlar, 
ileri sanayi memleketlerinde, Devletin sos

yal vazifeleri bir anda genişlememiş ve ge-
nişliyememiştir. Bu tekâmül, uzun yıllar 
süren mücadeleler sonunda yavaş yavaş bu
günkü merhaleye ulaşmıştır. Yine bu mem
leketlerde liberalizm de halihazır seviyesine 
bir hamlede ulaşamamıştır. O da merhale 
merhale prensiplerinden, ideolojilerinden fe
dakârlıklar yaparak bugünkü bünyesine ka-
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vuşmuştur. B u sebeple, birçok ileri sanayi 
memleketlerinde her iki sahada b i r istikrar, 
topluca bir prensibe bağlılık henüz teessüs 
edememiştir. 

Yakın tar ihlerde cereyan eden hâdiseler 
gözlerimizin önündedir : 

New-York liman işçileri günlerce gerv 
yapt ı . Bunun neticesinde Amerika 'nın iktisa
di hayatı felce uğradı. F in landiya 'da her gün 
bir iş kolunda grevler yüzünden hayat âdeta 
durmaktadı r . Fransa 'da De Gaııllo idaresinden 
önce böyle idi. İ ta lya ve Almanya 'nın faşizm 
ve nasyonal - sosyalizmden önceki sosyal ve 
ekonomik bünyesi de bu grevlerle uzun yıllar 
sarsılmıştır. Şimdi liberalizm, bünyesi bakı
mından, tamamen değişmiş olduğu, Devletin 
art ık büyük bir kuvvet haline geldiği, yani 
liberalizm tam mânası yi e ortadan kalktığı 
halde dahi, bu rejimin prensiplerine ve ka
rakter ine bağlı olan grev müessesesi, disip
lin düzeni kurmuş memleketler hariç, değiş
memiştir. 

Mademki demokratik bir düzen kurduk ve 
onun içinde yaşıyoruz, mademki halkın ço
ğunluğunun istediği ve menfaatlerine uygun 
görülen kanunlar yürür lüğe konacaktır; ve 
Devlet, sosyal ve ekonomik hayata bu kanun
lar yolu ile karışma yetkisine salıibolacak-
tır. O halde, işçinin ihmal ve ihlâl edilen 
bir menfaat ve hakkı varsa, bunu önleyici ve 
koruyucu kanunlar vaz'ı ve yürütülmesi el
bette mümkün olacaktır. Nitekim, bizde he
nüz işçi hareketleri başlamadan, evvel, B a t r -
ııın bu hususa mütaalÜk en ileri mevzuatını 
alıp tatbik etme kara rma varılmış ve bu yo
la girilmiştir. Arlık işverenlerle işçi münase
betleri arasındaki dengenin kurulması sağla
nacaktır . 

Devletçilik ve inkılâpçılık ilkelerinin istil
zam ettiği metodlarla yeniden kalkınmaya 
girişmiş bizim gibi bir memlekette, Bat ı 'n ın 
bugün zararlarını önlemeye çalıştığı grev mü
essesesini, henüz geleneği, tecrübesi ve hat
tâ kullanma yeterliği olmıyanlara kayıtsız 
ve şartsız olarak bırakmak, terk etmek son 
derece zararlı ve tehlikelidir. Bu zarar lardan 
hem işçi, hem işveren ve hem de toplum 
hissesini alacaktır. Bu hareket, grev müessese
sinden, millî ve sosyal hayatımız için bekle
diklerimize .avları bir davranış olur. 
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Fakat, halise mevzu kayıt ve şart ların, meşru 

gayenin istihsalini imkânsız kı lacak mahiyet te 
olmamasına da bilhassa dikkat edilmesi icabeder. 
Yaşaması alın tefine bağlı olan ve ekmeğini taş
tan. ç ıkaran şerefli ve vatan sever Türk işçisinin 
hukuku bakımında bu nokta da çok mühimdir. 

.Muhterem arkadaşlar , 
(>rev, işçilerin en tabiî hakkıdır . Bunu ber

taraf etmeğe kimsenin ne hakkı ve ne de yetkisi 
olmamalıdır. Ama., biraz (ince işaret ettiğimiz 
gibi, bunu, tanıanıiyle başıboş, kayıtsız ve 
şartsız b ı rakmamak, işçilere, çal ış t ı ranlara ve 
topluma yarar l ı bir şekilde ku l lanmak lâzımdır. 

Asıl tehlike, geri kalmış memleketlerde kal
kınma hamleleri sırasında, grev müessesesinin 
kayıtsız ve şartsız kul lanı lması halinde baş gös
terir . Çünkü, bu silâh, sermayeyi ürketmek, 
mal ve can emniyetini sarsmak gibi birçok teh
likeler doğurmakla kalmaz, aynı zamanda, işçi
ler arasına nifak ve ayrılık tohumlarının saçıl
masına da. sebebolur; memleketi ve halkı, (»ah
şan ve sendikalarda toplanan işçiler aleyhine 
çevirir. Komünizmin beklediği en uygun zemin 
hazır lanmış olur. Bu durumdak i memleketler, 
bundan kaçınmak islerler, o zaman da totali ter 
rej imler k u r u l u r ve işçi baskı altına konarak 
- grev de dâhil olduğu halde - birçok haklar ın
dan mahrum bırakıl ır . 

Nitekim, nüfusunun ((r lîO) u işçi olduğu 
zamanlar bile İngil tere 'de grev hakkı kaldırıla-
bilmiş ve nüfusunun [f/f ,">()) sinden fazlası işçi 
kütlesine dâhil olan aynı memlekette umumi 
grev yasağı konabilmiştir . 

«Mademki Anayasada grev hakkı tanınmış
tır. (ivev hakkının tatbik suret ini tanzim eden 
bir kamın mevcut ve yü rü r lük t e olmasa bile, işçi 
bu hakkını kullanabilir .» şeklinde yanlış bir 
te lakkiye sahibolanlar vardır . 

I>u anlayış, sadece hukukî bilgi bakımından 
değil, aynı zamanda düşünce bakımından da 
kısır ka lmaktadı r . Malûmdur ki, Anayasada 
t an ınan bu hak, özel bir kanunla çerçevelendik
ten sonra kullanılabil ir . (Anayasa madde : 47, 
f ıkra : son) Normal düzen ; bütün anlaşmaz
lıkların k a n u n sınırları içinde eözülcbilmesidir. 

Nitekim (K'avel) hâdisesinde, Türk. işçisi. 
henüz grev hakkına kavuşmadan ve bu hak ka
nunlaşmadan küçük bir işyerinde bir deneme 
yapt ı . Bu yüzden, Is t inye 'de kurulu , K'avel 
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kablo fabrikası beş hafta ınüddetle atıl \'e işle
mez bir halde kaldı. 

(200) k a d a r işçi, l>ir ikramiye yüzünden, 
idarecilerle a ra lar ında çıkan anlaşmazlığı bu 
yoldan çözmek, ve hedefe ulaşmak isledi. Fab
rika- kordon altına alındı. Hükümet in bu işlerle 
ablkalı bütün organları oraya koştu. Anlaşmaz
lığın kanun yolu ile hakeme baş vuru la rak çö
zülmesi teklifinde bulunuldu ve işçiye doğru 
yol, kanun yolu gösterildi. Fakat dinletemedi
ler. 

İşçiler d i rendi le r ; kış günler inde çadır lar ku
rarak fabrika civarında beklcşliler. Polisle, 
Devlet kuvvetler iyle çarpışmaya kada r iş ileri 
götürüldü. Orduya ait kabloların bile fabrika
dan çıkarılmasına mâni olundu. Afal almaya 
geleli kamyonlar geri çevrildi. 

Bu hareket ler , bu d i renmeler ; bütün işçilerle 
sendikaların desteği sayesinde yapılmıştı . Gün
deliklerini alamıyan işçilere yurdun her tarafın
dan gönderilen para lar dağıt ı l ıyordu. Başbakan 
Yardımcısı , Çalışma Bakanı , İstanbul Valisi 
ve Bölge ('alışma .Müdürünün sabahlara kada r 
sendika- mümessilleriyle yap t ık la r ı çetin bir gö
rüşmeden sonra, mesele bir pamuk ipliğiyle bağ
landı ve işçiler '•) .Mart sabahı işlerine döndüler. 

}I ıılıt.ereni a rkadaşlaı \ 
Hâdisenin bu çözüm şekli ile kapandığını 

sanmıyoruz. Nitekim 1.1 Haziran tarihli «-Ak
şam» Gazetesindeki bir habere ix'(')v>x : bir gün 
önce Kavel Kablo Fabr ikas ında (<\>0) kada r işçi
nin iki saat müddetle1 döğüştükler i , birinin ba
şından yaralandığı , e lektr ikler i kestikleri , altı 
işçinin Örfi İdare makamları taraf ından nazarete 
alındığı anlaşılmıştır. 

Halen belki Kavel hâdisesi kapanmışt ı r . 
Belki işverenle, bir hayli tecrübesiz ve bilgisiz 
oldukları anlaşı lan idareciler, bu aeı dersten 
sonra, çalışanlara, nasıl davranılat-ağıııı öğret
mişlerdir. İşçiler de bir disiplin al t ında çalış
manın gerektiğini , serazat davranış lar ın hüs
ranla. karşı laşacağını anlamışlardır . 

Hazin bir tablosunu çizmeğe çalıştığımız bu 
hâdise ; y ı l lardan beri devanı eden müzmin bir 
hastalığın sosyal bünyemizi tehlikeye sokmakla 
olduğunu ve buna kanun yolu ile çareler aran
maz ve bu çareler bulunmaz ise memleket sat
hında kötü misallerine sık, sık şahit olabileceği
mizi aeıkea gösterdi. 

İşçi, kendisine bir hak olarak tan ınacak 
(grev) silâhını, şahsi t a k d i r ölçülerine göre, 
sık, sık ku l lanarak , dâvasını bu tesirli silâhla 
yürütmeye çalışacaktır. İşte bu sebepledir ki, 
durum nazik ve önemlidir. İşverenlerle işçile
rin karşılıklı hak ve menfaat ler ini koruyan çok 
isabetli ve âdil tedbir ler alınmazsa, bu silâhın, 
ikt isadi ve sosyal hayatımızı zedeleyebilecek is
t ikametlerde gelişmesine yol ve imkân vermiş 
oluruz. 

Binaenaleyh, işyerensiz işçi, işçisiz de işve
ren olamıyaeağma. ve bu iki zümrenin yekdiğe
rini tamamlayıcı mahiyet ler ine göre im hak la ra 
mesut bir yön vermek, bunları telif etmek, biri-
birinin' zarar ına kul lanamıyacak şekle sokmak 
ve müeyyidelere bağlamak gerekmektedir . 

Muhterem Senatörler , 
Sosyal adalet ve işçi haklar ının korunması 

ilkelerinin, memleket şar t lar ına ve imkânlar ına 
göre sınırlanması ve vicdani bir hassasiyetle 
ayarlanması lâzımdır. 

Çalışanların sömürü]meşinin kanunlar la ön
lenmesi, yalnız işçilerin değil, işsizlerin de 
haklarının göz önünde tutulması gerekt i r . Geri 
kalmış ve bir kalkınma, hamlesi yapmış olan 
memleketlerde is t ihdam problemi, birçok yön
leri olan büyük ve sosyal bir dâvadır . Bunlar ın 
hepsi kanunlar la çözülebilir. Şu halde çalışan
lara ve çal ış t ı ranlara düşen millî vazife, bu 
mevzudaki hakkın kul la miniasında ve vecibele
rin ifasında sosyal ve ik t i sadi düzenimizin ge
lişmesini baltalayıcı hareket le rden d ikka t le 
kaçınmak, vatan severlik ve gerçek insanlık 
duygular ı içinde ka lmakt ı r . 

Muhterem arkadaş lar , 
Grev müessesesinin memleketimizde yerleş

mesini candan ve samimiyetle istiyoruz. Nitekim, 
Anayasanın Kurucu Mecliste müzakeresi sırasın
da, partimiz mensupları t a ra f ından bu konu 
hareket le savunulmuştur . Fakat , işçilerimizi, 
idarecilerini ve işverenleri uyanıklığa, ve haki
kat ler i kavramağa halisane davet etmeyi de millî 
bir vazife ve vatan borcu addediyoruz. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur , efendim. 
ALİ İMZA ÜLLSMAN (Devamla) — Yü

rürlüğe girecek olan bu kanunun milletimize, 
bütün işçi ve işverenlerimize hayırl ı olmasını 
candan temenni eder ve Sayın Çalışma Bakanı
mıza muvaffakiyet ler dilerim. 

Hürmetler imle. (Alkış lar) . 
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BAŞKAN — Dalha üç. sayını üye mz alnı iş 

Ibııhııi'makltadır. Yeterlik önergesi gelmiştir. 
'beş Misi 'konuşmuştur. Yet eridik önergesini reye, 
koymadan evvel, arzu edeır tcr.se Hükümete ve 
sözcüye ve Ibilâıhara da «on sözü bir «ayım üye
ye ve ildikten .sonra yeterlik önergesini oyhtn-
uıza arız edeceğim. 

HüıkümeJt adıma buyurun Sayın Balkan. 
Açık ioıy kullarım ıy an, sayın üye var mı1? 

Yok. Oylaırna işlemi (bitmiştir. 
ÇALIŞMA BAKANİ BÜLENT EÜEVJT 

(Ankara Milietvekili) - Sayın Başkan, Sayın 
üyeler, benden önce 'konudan sayın grup söz
cülerime ve sayın Cumhuriyet Senatosu üyele
rine değerli tenkidleri ve »özleri için teşekkür 
ederini. Bu geç saatte Yüksek Heyetinizin faz
la vaktimizi almamaya çalışarak, sadece konu
şan Sayın Cıımıhurdıyelt Senatosu işvelerinin lbâ<zı 
temkid ve tereddütlerine kılsaea cevap verece
ğim. 

Sayın Melhmet .Ünal'dı, A. B. adına yaptık
ları ıkıonuış nı alda .'haklı Ibir nakit aya 'temas etti
ler. Dalha sonra konuşan Sayın Ömer Engüm 
arkaidaşımiizm da üelirtımiş olduğu •gilb'i, Ibir-
eok memleketlerde uzun mücadeleler somunda 
elide edilen ıl)iı ihaikkııı, 'bizde o mücadelelere 
ihtiyaç 'bırakmaksızın 'kanunla tanımmaisı yolu
na gidilldiği içim, bu kanunun 'brnız kazır e»va-
!ba 'benzediğini üe lifttiler. Bu fe'şjb illileri çok 
yerindedir. Sayın. Ünaldmım ve yine (bâzı sa
yın üyelerim (haklı tenkidini de cevaplamdirmıiış 
ulmaktaldır. Gerek Sayın Ömer Mrtgüm, gerekse 
Sayın Ahmet Yıldız, huzurunuzda Ibuluuan ta
sarının 'hâizi niolkitalarmda fazla teferruata inil-
•diğimi ve uzun ımaddeleri ihtiva eJttiğini bclirl-
-tiler. Bu tenkidleri beuee de yerindediır. Ancak, 
tasarının !bu Ikuısuru Sayın Üualidı'nın .belirt
miş /olduğu husUsdan geniş ölçüde, ileri .geloleik
tedir. Bu tasarı m emil ek etlinizde grevler fiilen 
yatpılımaldan öne e, hiç olmazsa, yayığın ölçüde 
yapılmadan öne e haızırlamidığı içindir ki. muh
telif ihtimalleri. göz önümde tuitıtıalk ve (birçok 
Batı memleketlerinin teeriilbelerlden mümkün 
olduğu kaklar geniş ölçüde istifaide etmek ar
zusu ve emdişeisi haikikaten tasarılarıu biraz 
uzum lıaizırlammasıma. fazla .teferruata inilmesi
ne âmil olmuştur. Fakat, kanun metninin an
laşılmasında ıdioğuı-aibileeeği bazı güçlıülklvır dı
şımda, bu teferruatın, uzunluğun Ibir malhzuru 
olmadığını zanııediyorum. 

ıSaıyıu M etli m et. Ünal di, ıbir toplu. sözleşme 
süre'sıi içinde bir işyeri bilyük kazançlar bağ
larsa, İkanın ve verimini artırır ise, ondan siom-
raki, toplu süzleşıuede otomatik bir artışın ge
rek! iğini öne hürdüler, Fakat, (bu fikir, toplu 
•süz lesjme'l erin kürelerle t alhdkl edilmesi fikrine 
aykırı nisa gerektir. İki. fikir arasımda (bir (Mî
llîsinle olduğu kanaatimde bulıımuyıoruuı. Eğetf' 
Sayın Ümaldı, bir toplu sözleşme .süresi içinde 
ikimi a ve verimde artışlar olursa, oto mat ikim an 
Ibâzı ücret ait ısları -olmaisı. sağlanalbllisin dese
lerdi, ıbıı (bence mantıki olalbilirdİ. Hakikaten, 
ıbir toplu sözleşmeye bu yolda hüküm koymaya 
hiçlhir engel yoktur. Yani, eğer !bu toıplıı söz
leşme siiri'isi ilcinde işçiler olarak biz, şu su 
şartlan tkalbul ediyoruz, ama. bu ısıüre içinde 
Ibelklemmedilk (bir verim ve kâr artışı olduğu tak
dirde üc retle rimizde su nisüette artış olsun di
ye, işçiler Ibir ibüküm koydurmak iŞtiyefbilir-
ler. Amcak ibir toplu sözleşmenin (hükmü o top
lu «özleşmenin süresiyle kirlikte »ona erer ve 
yeni toplu sözleşme için yeni şaftların müzake
re, edil incisi .gerekir. Her halde Ibir ıtoıplu Sıöz-
leşme süresi .soma erdikten sonra yeni yapıla
cak Ibir toplu söyleşmede ıunsıl şaiftların .buluna
cağı, bil' eyveLki toplu sözleşmede tayin edil-
•nıese gerekilir. 

AIB1IMBT ÜN'ALDI ( Adana j Sayın Baş-
kan, miisaa'de etmenizi rica edeceğim. Zama
nında. fikirlerime cevap verilmesi bakımından, 
buradan fikirlerimi aydınlat inak istiyorum. 
Vanlış anlaşılmış her halde. 

BAŞ, KAN Sonunda sorarsınız, Sayın 
Ünal di. 

(JAJdSMA BAKANI BÜLLNT UUEVİT 
(Devamla) — Yanlış ..nladıysam zaleıı mesele 
•kalmamış oluyor ve bir çelişme 'de yok demek
tir, o zaman, 

'Muhterem arkadaşla rını iz in, maddelerle il
gili -tenkidierime vaktinizi almamak için müm
kün .mertebe- cevap vermekten kaçınacağım. 
Bunlara maddelerim müzakeresi sırasında cevap 
vereceğim. Yalnız prensiplerle ilgili hususları, 
maddelere dokuusa dahi, cevaplandırmaya ça
lışacağım. 

Sayım Mehmet ümaldı, bu düzene geçilirken 
sendika yöneticilerinin yetiştirilmesinin özel 
önem taşıdığını belirttiler ve bu alanda Çalış
ma Bakanlığının eğitim faaliyetini, sendikacı 
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eğitim faaliyetini ar t tınması gerektiğini belirt
tiler. Esasen 'Sayın Ünal'dı, bu düzene geçer
ken sendikacıl ık eğitiminin büyük önem taşı
dığını ifade etmekte son -derece halt l ıdırlar. 
Özellikle bizde hakkın fiilen kullanılmasına 
kanun tekaddüm edeceği için, sendikacı lar ın 
nazari bilginlerle kendi 'kendini teçhiz etmesi, 
başka memleketlerde o lduğundan daha da bü
yük önem taşımaIttadır . Yani, bu bak la r ın da
ha. önce tanınmış olduğu memleketlerde oldu
ğundan daha fazla önem taş ımaktadı r . Ancak, 
bu 'hakların gereği gibi kullanı lması , sendi
kalar ın ve sendikacılığın tanı bir hürr iye t için
de gelişmesine de bağlıdır. O i t ibarla biz Hü
kümet olarak, Türkiye İşçi Sendikalar ı Kon
federasyonunun, sendikacı eğitimi serbest bi
ra kd'snı, bu eğitimi Bakanlık 'değil, bizzat 
sendika yapsın yolundaki görüşünü makbul 
saydığımız içindir ki, daha. birinci Karma Hü
kümet zamanında sendikacılık eğit imini geniş 
ölçüde bizzat sendikalara bıralvmış ve kendi 
eğitim gayretlerimizi dalıa çok meslek eğitimi 
alanına ve kendi' personelimizin, eğitimine yö
neltmiş bulunuyoruz. Bununla, beraber, İstan
bul 'daki Orta - Doğu (Çalışma Kustitüsü, gerek 
kendiliğinden, gerek işçi veya işverenlerin ta
lepleri oldukça, onlar için de bu konuda, toplu 
sözleşme konusunda seminerler düzenlemekte
dir. Faka t , esas prensibimiz, bu konudaki 
eğitimi hiçbir Hükümet müdahalesi ve baskısı 
olmaksızın sendikacı lar ın kendilerine b ı rakmak 
yolundadır . (irev istatistiklerinin bilhassa 
kaybedilmesi •muhtemel iş saatleri yönünden 
(i nemini 'belirt inekte de fay ım Ünaldı çok hak
lıdırlar. Nitekim, biz de 'Bakan l ık olarak şim
diden grev istat ist iklerinin zamanında tutulma
sını temin etmek için gerekli tedbirleri almış 
bulunuyoruz. 

Sayın Niyazi Ağırnaslı, bu tasarının grev 
hakkını ancak söz olarak getirdiğini ifade et
tiler ve gerekçe olarak da dediler ki, «çünkü 
hu tasarı ancak şu 3 halde greve izin ver iyor : 

1. işveren, toplu sözleşme çağırışına uy
mazsa sendika grev yapabilecek, . 

'2. İşveren işçinin istediği şar t la r la toplu 
sözleşme imzalamaya razı olmazsa, işçi grev ya
pabilecek, 

3. 'Bir toplu sözleşme süresi İçinde, işçi, 
işveren toplu sözleşme hükümlerini ihlâl ederse 
veya övi' ve âdetlere aykırı davranırsa , işçi grev 

yapabilecek. Bu kanuna göre sadece bunlar 
için grev yapılabil iyor. Onun için grev hakk ı 
sözde 'kalmıştır, dediler , Sayın Ağı rnas l ı 'dan 
öğrenmek is ter im; hangi 'memlekette, bunun 
dışında 'hangi hal lerde grev yapılması âdet t i r 
ve hak t ı r? 'Bizim bildiğimiz k a d a r bir çok 
memleketlerde bu 3 halden anca'k ikisinde greve 
izin verilmiştir . Yani, toplu sözleşme çağrısına 
işveren uymazsa işçi grev yapabi l i r ve toplu 
pazar l ık ta işçinin şar t lar ın ı işveren kabul 
etmezse işçi grev yapabil i r . F a k a t toplu sözleş
me süresi içinde iş sarfları , öv\' ve âdet ler i ihlâl 
edilirse, bir çok memleketlerde işçinin grev hak
ları yoktur . Ancak, mahkemeye gitme .haltları 
vardır . İ t iraf edelim ki, ilk sevkettiğimiz şek
liyle bizim tasarımız da böyle idi. Ancak Mil
let Meclisi Karma En-euinenin.de dendi ki, bizde 
iş dâvaları çok uzun sürer hazan yıl İrca, sürer, 
bu yüzden de sırf dâvalar ın uzamasına güveııe-
re'k bâzı işverenler işçi baklamın kolayl ık la ih
lâl ederler. Onun için bu ihtimale karşı da 
grev hakkını tanıyalım, dendi . .Bize de bu izah 
mâkul göründüğü için, biz de H ü k ü m e t olarak 
kat ı ld ık ve bu halde dahi grev yapılmasını 'ka
bul ettik. 

'Ben grev hakkını kabul eden her hangi 
bir demokra t ik memlekette bu üç, halin dışımda, 
esasen grev olabileceğini zannetmiyorum. Sem
pat i grevini kaydediyorsa Sayın Ağırnaslı , sem
pati grevi pek mahdut sayıda bâzı memleket
lerde nazarî o larak vardı r , faka t fiilen sem
pat i grevine pek ras t la ı ıamamaktadır . Esasen, 
ıbiı* 'sendikanın grev y a p a n diğer Ibir sendikaya 
sempati izharının p lâ tonik kalmayıp ta. bir de
ğer taşınıasjnıL ist iyorsak, o sempati izharının 
o işyerindeki işçilerin de grev yapması suretiyle 
tezahür etmesini değil, grev yapmıyan işçilerin 
grev yapan la ra maddi ya rd ımda bulunmaları 
.voliyle tezahür etmesini bekliyebiliriz. Ancak, 
o zaman bir fiilî değer taşır bu .sempati izharı... 
Kanun da, buna asla engel değildir. 

Sayın Niyazi Ağırnasl ı , k a n u n d a k i grev ta
nımının da yetersiz o lduğunu söylediler; özel
likle, maksat bak ımından yetersiz o lduğunu söy
lediler.. Faka t , kendilerinin teklif e t t ikler i 
tarifin maksat la ilgili k ısmı; bir kelime hariç 
«düzeltmenin» yan ında «iyileştirme» teklif edi
yorlar , ki, biz «düzeltime» onu ifade ediyor 
dive bu .'kadarla yetindik, eğer arkadaşımız ısrar 
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. ederse «iyiJeştir'ıue» yi de 'koyabiliriz, hiçbir 
mahzuru yoktur. Oiııın dışında arkadaşımıznı 
'teJklif ettiği 'tarifi, inaksalla ilgili bölümü, an-
lıyabildiğim kadar tasarı metnindeki tarife 
aynen uymaktadır. 'Bunun dışarıda, grev tat -
'bikatiyle 'ilgili olarak bâzı munzam fikirleri 
var, Sayın Ağırnıaslı'um. Derler ki, «grev ha
linde işyeri işçiler tavafından işgal edilebilsin, 
kanunda buna açıkça, cevaz verelim. İşyerin
deki •üretim araçlarının iptidai banı veya yar
dımcı madde veya araçların veya işyerlerinde 
üretilen maddelerin, işyerinden dışarı çıkarıl
masına işçiler tarafından engel olunabilsin ve 
enigel olabileceği de kanun maddesinde belirtil
isin - grev veya lokavt sırasında işyeri etrafın
da topluca bulunma hakkı bu kanunla işçiye 
tanınsın, işyerine yeni işçilerin alınmasına en
geli olma hakiki yine bu hanunla işçilere tanın
sın,» derler,... Sadece, bu hakkın-silâh kullanma 
yasağı ile ve saldırısız olma, şartlariyJe -sımır-
landıirılmıasını kabul ederler. Bir grev halimle 
işyerinin işçiler tarafından işgaline cevaz ve
ren bir kanun hükmünün hangi demokratik mem
lekette bulunduğunu bendeniz bilmiyorum. Kaldı 
ki; kanun işçilerin haklarını o kadar gözeterek 
hazırlanmıştır ki, bâzı memleketlerde işçilerin 
hakları bu kadar iyi gözctilmediği için işçilerin 
fiilen başvurdukları bu gibi zorlama usullerine 
bizim memleketimizde, t emeınıi ederim ki, İh
tiyaç bulunmıyacaktır; bu kanun yürürlüğe yir-
dikten sonra. 

'Şimdi, grev yapılan işyerinin işçiler tarafın
dan fiilen işgal edilmesine İşçiler niçin ihtiyaç 
duyabilirler? Bu hususta, alkla gelen birinci se
bep şudur: Grev yapan işçiler işyerini işgal 
etmezlerse, işverenin başka işçileri alıp çalıştı
racağından endişe edildiği için işçiler böyle 
bir ihtiyacı duyarlar. Fakat, bu bizde yasa!; 
edilmiştir. Bir çok memleketlerde işverenin 
hakkıdır; lokavt veya grev sırasında, grev ya
pan veya lokavta uğramış işçilerin yerine baş-
ika işçileri geçici veya sürekli olarak angaje 
edip çalıştırmak. Almanya 'sından Fransa'SILI..: 
ve daha bir çok memleketine kadar, 'bir çok 
memleketlerde işverenin hakkıdır. İşverenin 
böyle hir hakkı olduğu içindir ki, işçiler kanun 
'kendilerine cevaz •verdiği için değil; faika t fiilen 
işyerini işgal etmek veya grev yaptıkları işye
rinin dışında barikatlar 'kurup, baş'ka işçiler 
•alınmasına mani olunması gibi, zor kullanma 

yollarına, başvurmuşlardır. Bizde buna ihtiyaç 
kalmıyor, huzurunuzdaki tasarıya göre... Oüııki, 
zaleıı işverenin, grev yapan işçi yerine başka 
işçi çalıştırmasına kanun mani olmuştur. İşve
ren bu 'kanun hükmünü ihlâl ederse, karşısınkla 
işçiyi bulmaya, ihtiyacı yoktur, -'bizzat Devleti 
bulacaktır. 

.Aynı şekilde grev sırasında, fabrikalardaki 
bâzı araç ve gereçlerin, hayatî maddelerin ko
runa bilmesi için mahdut sayıda, personel çalış
tırma. şartını bu kanun, kabul etmiştir. Fakat, 
bu personelin, mesaisinin hiçbir şekilde istihsa
le. matuf olmamasına dair de bu kanuna hüküm 
konulmuştur. O halde, acaba, içerdeki o perso
nel istihsale matuf mesai sarf edip dışarıya mal 
kayırabilir diye işçinin işyerini işgal etmesi ileri 
sürülebilir. Ama, buna, da. ihtiyaç, yoktur. Çün
kü, bu da kanunla önlenmiştir. 

Görülüyor ki, muhterem arkadaşımızın iste
diği ilâve haklar ki; böyle Inıkların, yani bir 
takım zor kullanma, vatandaşın, kendi hakkını, 
kanun ve Devlet yerine kendi aramasını caiz 
kılan hükümlerin kanunlara, konması hiçbir 
yerde normal ve hukuki sayılmasa gerektir. 
Bu hakların, bizim memleketimizde bu kanuna ko
nulmasına esasen lüzum yoktur. Günkü, işçilerin 
bu yola gitmesine ihtiyaç bırakmaksızın bu kanun 
onların haklarını yeteri kadar koruyacaktır. 

Sayın arkadaşımızın, grev ve lokavt eşit tutul
muştur, iddiasına gelince: 

Bir kere kanunda grev ve lokavt eşit tutul
mamıştır. Hele Senato encümeninde yerinde ya
pılan bir değişiklikten sonra, maksat unsurları 
bakımından hiçbir eşitlik ortada kalmamıştır. 

İkincisi; bâzı tahditler konmuştur. Meselâ, 
bir işverenin işçilerinden kıdem ve ihbar tazmina
tı ödemekten kurtulmak için lokavt ilân ettiğine 
hâkim kanaat getirirse, o lokavtı kanunsuz saya
bilecek ve işvereni, işçisinin kıdem ve ihbar taz
minatlarını ödemiye icbar edecektir. Bu şu demek
tir: Bizde birçok memleketlerde olmıyan işçi lehine 
bir ieminat müessesesi vardır. Kıdem tazminatı. 
Bâzı işverenler bâzı işyerinden kurtulmak isterler; 
verimsizdir, kârsızdır; kendisi belki arsaya, apart
mana para yatırmayı daha kârlı bulmaktadır, o 
işyerinden kurtulmak ister. Fakat, kurtulamaz. 
Günkü, kurtulmak için işçilerini çıkaracaktır. İş
çilerini çıkarırken de yerine göre onbin, yüzbm 
hattâ milvonları bulan kıdem tazminatı ödemek 
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mecburiyetinde kalacaktır. Bu yüzden, işverenler 
bizde kolay, kolay işyerlerini kapatamazlar. Ka
patamayacakları için de ne yapıp yapı])'o işyerini 
verimli kılmanın çarelerini ararlar. Böyle olun
ca, hem memleket, hem işçi ve hem de işveren so
nunda kazançlı çıkar. Şimdi aklımıza şıı ihtimal 
geldi; lokavt hakkı tanınınca, belki bu haktan is
tifade etmek suretiyle işverenler işyerinden kur
tulmak istiyebilirler. Söyle ki. toplu pazarlık 
masasına oturulduğu vakit, olmıyacak bir teklif
le işçinin karşısına çıkabilirler. Ben, lö liralık 
vatasi ücreti 5 liraya indirmek istiyorum, ister ça
lışın ister çalışmayın diyebilir, işveren. İşçi tabia-
tiyle bunu kabul etmez, o zaman işverenin lokavt 
yapma hakkı olur ve bu lokavtı bir veya iki sene 
uzatır. Buna elbette işçinin tahammülü yetmive
ceği için, bekliyemez. başka işyerine girer, kıdem 
ve ihbar tazminatım kaybeder. İşte1 biz, bu ol
masın diye böyle mantık ve insaf dışı tekliflerle 
işveren işçisinin karşısına çıktığı zaman, hakim 
bunu bu yönden incelesin, acaba bu işverenin 
maksadı kıdem ve ihbar tazminatını işçiye verme
mek için işçisini savııp da işyerini kapatabilmek 
midir? Eğer hâkim buna kanaat getirirse, bunu 
önlesin, diye bir hüküm şu kanun metnine kon
muştur. Başka hiçbir memlekette lokavtın böyle 
bir sınırının kanun metnindi1 olabileceğini pek 
zannetmiyorum. Belki olabilir, fakat ben Tasla
madım. Demek ki, tarif bakımından eşitlik yok
tur, bir. 

İkincisi, lokavtın kötü niyetle kullanılması ih
timaline karşı başka hiçbir kanunda şahsan Hışla
madığımız veya uzmanlarımızın da raslamadığı 
bir sınır, bu kanun metnine konmuştur. 

Üçüncüsü; birçok memleketlerdi1 olnııyan kı
dem tazminatı müessesesi bizim memleketimizde 
vardır ve lokavtı güçleştiriei bir unsurdur. Dör
düncüsü; lokavta uğramış işçinin yerine başka bir 
işçi çal ışt ıramam ak şartı da bu kanım metnine 

konmuştur, o halde Sayın Ağırnaslı inşa f ile düşün
dükleri zaman, burada bir kere grev ve lokavtın 
eşidolarak tanınmadığını teslim edeceklerini ümi-
dediyorum. Fakat, esasen Sayın Ağırnaslı, bunun 
da ötesine giderek prensiholarak bir grev hakkını 
tanıyalım ama lokavt hakkını tanımıyalını diyor
lar. Lokavt hakkını tanımamış memleketler ancak 
grev hakkım da tanımamış olan memleketlerdir. Sa
yın Ağırnaslı bir tek misal ve bir tek örnek göstere
bilirler mi ki, o memlekette grin- hakkı tanınmış 
olsun da bunun karşılığı olarak lokavt hakkı 1a-
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nınmamış olsun? Esasen buna mantıken imkân 
yoktur. 

Çünkü, aksi halde bir müzakerenin sonunda 
taraflardan birinin eline bir müeyyide veril
miş, karşı taraf müeyyidesiz bırakılmış olacak
tır. (Jrev veya, lokavt ne zaman kullanılır? Esas 
itibariyle, toplu müzakerede bir «anlaşmaya 
yanlamadığı zaman, taraflardan birisi, işçi 
grev yapabilir, işveren lokavt yapabilir. Şimdi 
Sayın. Niyazi Ağırnaslı arkadaşımızın görü
şünü kabul, edecek olursak; işçiye sen görü
şünü kabul ettiremediğin zaman grev yapa
bilirsin diyeceğiz; fakat, işveren görüşünü ka-
kabul ettiremediği zaman, onun yapabileceği 
hiçbir şey olmıyacak. Yani, karşılıklı müca
deleye çıkarttığımız taraflardan, birinin elini, 
kolunu serbest bırakacağız; birinin ise elini 
kolunu bağlıyarak mücadele alanına çıkacağız. 
Bunun, da adaletle ilgilisi yoktur. Her halde 
Adalet de sadece Sosyal Adalet değildir. Sos
yal Adaletin, asgari, mücadelede oyun kuralla
rının taraflara âdil. bir şekilde uygulanması 
bakımııukm da. meveudolması gereklidir; eğer 
âdil bir toplum düzeni kuracaksak.. 

Sayın arkadaşımız, gerekçe olarak, birçok 
memleketlerde ^v^' varsa, lokavt da vardır 
ama bizde işçi çok ezilmiştir; onun için, işçiye 
bir hak tanınsın, işveren, kuvvetlidir, ona tanın-
urnsın derler. Halbuki, biz toplu sözleşme 
ve grev hakkını tanımakla ve bundan önce ka
imi ettiğiniz Sendikalar Kanunundaki hakları 
tanımakla esasen, o eşitsizliği, dengesizliği orta
dan. kaldırma, yoluna, girmiş okıcağız. 

Şimdiye kadar, işçi işveren karşısında aşırı 
derecede ezilmiş ise ki, benim, kanaatim, 'bizim 
İş Kanunumuz oldukça iyi bir kanundur; bu 
ezilmenin aşırı ölçülere varmasını bir hayli ön
lemiştir. Fakat, bir »an için önliyememiştir, 
.farzedclim. Bu iki kanun esasen, bunu orta
dan kaldıracaktır. Çünkü, şimdiye kadar işçi
nin aşırı derecede ezilmesine sebep işveren 
karsısına, tek tek çıkmak durumunda oluşu 
idi. J>ir fabrikada, on bin işçinin işverenle tek 
tek. pazarlık etmek durumunda idi. Elbette 
her işçiden maddi olarak kuvvetli bulunurdu. 
Fakat, şimdi gireceğimiz çalışma düzeninde, 
artık işçiler işverenin karşısına tek tek çılanı -
vacaklardır.. Beş - on bin işçi çalıştıran bir 
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fabr ikada, 5 bin, 10 bin işçi bir tek işverenin 
karşıs ına toplu olarak çıkacakt ı r . Böylece 
en azından 'bir denge kurulmuş olacaktır . Muh
temelen bi rçok ahvalde bu denge belki de iş
verenin aleyhi ne bozulacaktır . Kğer, işveren
ler kendi a ra la rnuhı birleşip daha verimli, 
daha ekonomik işletmeler kurma yoluna git
mezlerse.. Kaldı ki, o yola da gi t t ikler i zaman 
karş ı laş t ık la r ında dalrti geniş işçi küt leler i bu
lacaklar ı için, sonunda yine işçiler kuvvet l i 
olacaktır . }Hev İvalde. düzen yine işçilerin 
kırım sağiıyacaktrr . 

Sayın Ağırnaslı 'nın lokavt hakkını tan ımak 
Anayasaya aykır ıdır , düşüncelerine gelince : 
Kendi ler i de teslim et t ikler i . Anayasanın ge
rekçesi de bunun böyle olmadığını belirtmek
tedir. (îrev hakkını tanıyan, maddenin ge
rekçesinde aynen şöyle denilmektedir . «Lokavt 
hakkı da mahiyet inden doğan farklı l ıklar ha
riç, grev hakkını muvazi olarak kanunla dü
zenlenecektir.» Bu farklıl ıklar, demin izah et
tiğim gibi göz «".nünde tu tu lmuştur . Ancak 
bunun bir insan hakkı olarak Anayasada zik
redilmesi için sebep yoktur . Nitekim, diğer Ana
yasa la rda da du rum böyledir. Bu açıklık karşı
sında lokavt hakkını tanımanın Anayasaya na
sıl. aykır ı olacağım bendeniz göremiyorum. 
Sayın Niyazi Ağırnaslı , bunun belki bir çeliş
me veya söz gelişimi olarak Anayasanın ge
rekçesine girmiş olabileceğini söylediler. Fa
kat, Ansıyasa üzerinde Kurucu Meclisin ne ka
dar titizce ve hassasiyetle çalışmış olduğunu 
bilen bir insan olarak böyle bir ihtimali a'Sİa 
varil görmüyorum. Kaldı ki, kendilerine hak
ları olan bâzı haklar ın tanınmasını isterken, 
son derece mâkul ve insaflı davranan Türk iş
çileri dahi. onların sendikaları , ve işçi sendi
kaları konfederasyonu dahi asla işçilere grev 
hakkı tan ın ı rken işverene lokavt hakkı tanın
masın demek gibi milletlerarası işçi toplulu
ğunda dahi pek gî-ııip karş ı lanacak teklif ve 
talepte bu lunmamaktad ı r l a r . 

Sayın Nusret Tuna, Yeni Türkiye Par t is i 
adına yap t ık la r ı konuşmada bir nok taya takı
larak, Hükümete fanımın bu tehir yetkisinin 
üzerinde durdular . Bir grev memleket sağlığına 
aykır ı olacaksa esasen ona hiç müsaade edil
memelidir, dediler. Biz, hiç müsaade etmeme 
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yoluna gi tmektense, bunu tehir etme yetkisini 
Hükümete tanımakla yet indik. 

Bu gibi tehir yetkileri , Amer ika ' s ından, İn
gil tere 'sinden, I'Vansa'sına kadar, demokraside 
daha ileri gi tmek iddiasında- bulunamıyacağı 
iniz memleketler de dahi bizdekinden daha az 
sınırlı olmak üzere, hükümetlere tanınmışt ı r . 
Cîerekirse maddelerinde bu hususta izahat ve 
rebilirinı. Sayın Nıısrei Tuna, demokrasi lerde 
ha lk h'nkemdir, buyurdular . Yani, bununla 
her haldi1 şunu kaydett i ler ; işçiler, memleket 
sağlığına., ve güvenliğine aykırı bir grev ya
parsa. esasen halkı karş ı la r ında bulur lar , de
mek; istediler, zannediyorum. Aynı ilkeyi liü-
mette de uygulıyabil ir iz. Yani Hükümet Sayın 
Nusret Turnenin kaygu duyduğu gibi, olur 
olmSız her gıvve bir tehir yetkisini uygula r 
ise, o zaman yine halkı karşısında bulacaktır . 
Zatını, halk efkârının bir anlam taşıdığı de
mokrat ik düzen devam ett ikçe ancak bu 'haklar 
kullanılabilecektir . O düzen or tadan kalkt ık 
tan sonra, biz ne kadar geniş haklar tanırsak 
tanıyalım, o haklar hiçbir anlam taşımıyacak-
tıp. 

Sayın Nusret, Tuna, bu tehir konusunda hiç 
değilse. Yüksek Hakem Kuruluna yetki veril
sin, buyurdular . Ben öyle zannediyorum ki, 
biz bu kamınla, daha ileri git t ik. Bir kere Yük
sek Hakem Kuruluna danışma mecburiyeti var. 
Demokrasi de olacaksa, Yüksek Hakem Kuru
lunun «haksızsın, bu tehire lüzum yoktur» 
ıh'diği. halde, Hükümet tehir yetkisini kulla
nırsa, h'M" halde halk oyu karşısında duru
munu izah etmekte güçlük çekecektir. Bu
nun da, üstüne, işçilerin Panışfaya. müracaat 
edip, bu tehir karar ın ı iptal e t t i rme yetkisi 
vardır . Danıştaym bu konuda, alacağı ka ra r 
da, zaman bakımından sınır landırı lmışt ır . Yani, 
Hükümetin bu tehir yetkisi hiçbir şekilde sı
nırsız ve kesin değildir. Ssıyııı Nusret Tuna, 
greve katılmak istemiyen işçilerin, işveren is
terse çalışmaya, devam edebilmesinin huzur
suzluk ve işçiler arasında çatışmalar yarata
bileceği endişesini ileri sürdüler. Bu endişe
leri bir ölçü içindi1 vari t t ir . Bir ölçü içinde 
diyorum, bununla, başka birçok memleket-
lerdekine nazaran daha az var i t t i r demek is
t iyorum. Çünkü, bu gibi çatışmaların, Bat ı 

790 -



C. Senatosu B : l 
ülkelerinde /aman zaman o-örülen bu gibi, 
çatışmaların asıl sebebi, bir kısım işçilerin 
grev yapamayıp da işe devam etmelerinden de
ğil, grev yapan işeilerin yerine işçi almak hak
kına işverenin sahibolmasmdan ileri gelmek
tedir. Bizde sadece dil iyen işçinin greve ka
tılmama hakkı tanınmıştır. Bu hakkı tanınıa-
saydık, işte o zaman Anayasayı ihlal etmiş 
olurduk,, kanaatindeyim. (Uinkü, Anayasa iş
çinin grev yapıp çalışmama hakkını tanıdığı 
gibi, evvelemirde çalışma hakkını da tanımış
tır. Hiçbir kamın bu hakkı sınniayaınasa ge-
rekt ir. 

Sayın Xusret Tuna, grev gözcülerinin sa
yılarının tahdidedilmeşini yersiz buldular. Sa
yın Ömer Mrgün de aynı 1 ahdide İtiraz etti
ler. 

Bir kere bu tahditten maksat, hiçbir şe
kilde grevi aksatmak değildir. (.Yıııkü, yine 
gözcülük müessesesinin geliştiği ve yaygın 
olarak uygulandığı memleketler grev yapan 
işçilerin yerine, başka işçi çalıştırabilen mem
leketlerdir. Bizde esasen buna imkân yok
tur. Buna kanun cevaz vermemekledir. Bu 
durumda, grev yapan işçiye-, sendikacıya dü
şen iş, grev yapanların yerine başkalarının 
çalıştırılmasına engel olmak değil, çünkü ona 
engel olmak ödevinin bu kanunla Devlet üze
rine almış olacaktır. Sadece, grev yapan işçi
lerin yerlerine başka işçi çal işi inliyor mu, bu
nu gözetleyip, önlemekle ödevli olan resmî ma
kamlara haber vermekten ibarettir. 

Bizde işçinin, sendikacının yükü bu kamın
la bu kadar hafifletilmiş oluyor. Onun için, 
gözcünün ödevi bir derece' kısaltılmıştır. Hak
lı olarak da önce bekçi tabiri kullanılmış
ken Senato Encümeninde bu «gö/cü» haline 
getirilmiştir, (h'iukü, bekçilik bu kanunla Dev
letin ödevidir; işçinin değil, işçiye ve sen
dikaya düşen sadece gözcülüktür. Bunu da 
her kapıda '2 işçi rahatlıkla yapabilir. Kaldı 
ki, gözcülük görevini, yapabilmek için mutlaka 
fabrikanın yambaşına İcada1' sokulup orada 
durmak gerekmez. Fabrikanın uzağında, top
lantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun çer
çevesi içinde işçilerin başka türlü yollarla 
propagandalarını yapmak imkânı elbette ola
caktır'. Vaktinizi almamak için, muhterem arka
daşlarımızın değerli konuşmalarının her kıs
mına avrı ,ayrı temas etmivorum. 
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Sayın Ahmet Yıldız, konuşmalarının bir ye

rinde, hu tasarunn sendikacılıkta ulusal yani 
memleket ölçüsıüııde teşkilâtlanmayı peik he-
niınsemenıiş olduğunu, özellikle federasyon
lardan kaıçınıHeliği intihamı verdiğini söyledi
ler. 

Sayan Ahmet Yıldızın .bence haksız, tenki
dinin, ıh ir haklı tenkidinden doğmalklta oMuğu-
nıı zannediyorum. 

Halkikaten, ifadeler bâzı yerlerde çok uzun 
ve karışık olmuştur. O yüzden de belki .mak
sat Sayın Ahmet Yıldız tarafından gereği gilbi 
anlaşılamamıştır. İfadelerin uzun ve güç anla
şılır olmasımdalki kusuru kaSbul eitmekle Ibera-
iber, kanunda, böyle bir kusur olduğunu asla 
kaibul cdemiyeeeğiım. Dikkatle okudukları tak
ıl i ı id e, Sayın Ahmet Yıldız da (bunun tam. ak
sinin varidıolduğumı görecekleridir. Nitekim, 
itiraf edeyim ki, Hükümet t asanısın da temel 
•olarak i giyeri esasına, ^öve tioplu sözleşme ka
ibul edildiği halde. Millet Meclisi Ka.rma Encü
meni Ibunu değişjtirip temel, olarak iş kolu esa
sına göre tiophı 'sözleşmeyi kabul •etmiştir. Bu
na imkân, yok ise işyeri esasına göre toplu söz
leşmeyi. kahul etmiştir. Bu durumda, ulusal sen
dikalar, .federasyonlar özellikle önem ikazan-
maik'tadır. Tasarı da evvelemirde federasyon
ları veya millî sendikalara, toplu közleşme yap
mak yetkisini tanımaktadır, Bu bakımdan, Sa
rın Ahmet. Yıldız'ın endişesi tamamilyle yersiz
dir, kanaatindeyim. Sayın Yıldız, bir nıolkitayı 
d allı a. tenkid ettiler, Ooğunlulk Federasyon ve
ya, sendikal a rina toplu sözleşme yapmak yetki
si tanınması nıoktasmı fetılkid ettiler. Bir (hakkı
ma bu endişelerinde haklıdııiaır. Çüniklü, buna 
göre demek oluyor ki, bir iş kolunda çoğunluk 
sendikacı veya. federasyonu yoksa, o İş kolit 
esasına göre toplu sözleşme yapılamııyaealk'tır. 
Veya, bir işyerinde çoğunluk sendikası yoksa, 
o işyerinde de toplu sözleşme yapılanııya'Cak
tır. Bu müşahedelerinde Sayın Yıldız haklıdır
lar. Ancak, bu şundan ileri gelmeiktedir. Bizim, 
Hükümet olarak ilk sevk ettiğimiz tasanda 
böyle ll)iı* kayıt yoktu. Yani bir sendikanın Itıop-
lu .sözleşme ya.paibilmesi için, muitiaka bir iş
yerindeki işçilerin çoğunluğunu temsil etmesi, 
gerekmiyordu. Aneaîk, çoğunluk sendikasının, 
yani en çok üyeye salhilbolan sendikanın toplu 
sözleşme yapma yet:kişi oluyordu. FaJkalt, o sen
dika. işyerindeki çoğunluğu temsil etmiyorsa, 
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.çoğunluktan ıo,y suretiyle yetiki almak yivliyle 
'toplu Sözleşme yapalb'iliyordu. Çalkat, Millet 
M'edilsi Enıeümeni, tanı. Kayın A'hmct Yılduz'ın, 
(bütün önceki konuda temas ettiğim yönde, is
tediği değişikliği yaip'tı. Yani, iş kolu esasına 
ıgöre toplu sözleşmeyi 'teme] alıp, esas yetkiyi 
federasyonlara ve millî ulusal sendikalara ta
nıdı. Böyle olunca, çoğunluk İş kolu esasına 
ıg'öre yapılacak toplu süzleşınelei'de, tvtplu söz
leşmeyi yapacak fed emisyon veya millî sendi
kanın yoğunluğu temisil etmesi şart oldu. Alksi 
ihalide Iher toplu iş sözleşmesi yaıpılmaldan önce 
adeta (bir seçim ya'pmak gerekecekti. Eğer bir 
sendika veya federasyon çoğunluğu temsil .et
miyorsa, Ibliıtün o iiş 'koinııclnlki işçilerin oyları
na IbaŞvurup, siz falanca millî sendika veya fe
derasyona toplu iş sözleşme yapına yetkisini 
tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz, diye ade
ta secimler yapmak devamlı referandumlar 
yaıpınak gerekecekti. Bu ıçok daiha külfetli ola
cağı iıç'indir iki, iş kolu esasına güre toplu «öz
leşme yapılacağı -zaman, eoğunluğu temsil et
me şartını araımak zaruri oluyordu. O ele! im, 
işyeri 'eisaısına gıöre toplu sözleşmeye; orada bu 
zaruret yoktur. Hakikaten işyeri 'Asasına ıgöre, 
b\v sendika maihdult öldükle, yani Ibir muayyen 
faibrika 'için toplu sözleşme yakacağı zaman, o 
sendikalda işçilerin çoğunluğuna satıijholma 
şartı aranmıyalbilir. Nitekim, .bizim tasaırımiizda 
ıda jbıöyle iidi. Çıüuklü meselâ 100 işçi çalıştıran 
Ibir fabrikada Ihiçîbir sendika eoğunluğu temsil 
etmiyıorvsa, ancak Ibir sendika en. çidk üyeye sa
lı ip sendika olarak 80 işçiyi temisil ediyorsa, 
!bu sendika oya başvurup 100 işçinin çoğunlu
ğunun muvafakatini almak suretiyle toplu söz
leşme [yapabilir, 'bunda hiıejbir güçlük yoktur. 

ıŞimdi Ibııralda, :bu yolda Ibir değişiklik tek
li.]' edilirse 'ben Hükümet aldın a itiraz etmem. 
Anıcalk Sayın vSenato üyelerMn bir niolkltayı 
göz ününde tutmaları lâzımıdır. Millet Meclisi 
Komisyonunun, işyeri esasına göre yapılacak 
toplu sözleşmelende /dahi ibu şartı aramasının 
ıselbelbi şudur: Millet Meclisi Encümeni d'e'miş-
t ir lk:L, fbuı hakiaıldan. işçilerin gereği gibi yarar-
lauafo'ilmeleri ıh'er şeyden evvel sendikalaşma
larına (bağlıdır. Sendikaları kuvvetlendirmele
rine, sendikalara üye /olmalarına, bağlıdır. Biz, 
Ihenüz sendikacılık şuurunun yeteri kadar geliş
mediği memleketimizde toplu sözleşmeden isti

fade edebilmek için (sendikalara üye olmaya 
zıorlayıcı [hükümleri bu kanuna 'koymazsak, 
işçiler işin ikıolaıy tarafına glklelbllıirler, görü
nüşte kıolay tarafına gidejbilirler; sendikalara 
üye olma, külfetine katianmıyalbilirler. •() za
man sendika,' ıhın işçilik, bir faibrikaıda ancak 
100 kişiye salhilbolsa, Ibile çoğunluğun oyunu al-

; -mak suretiyle toplu sözleşme yapar ama, üye 
! sayıisı. ancak 100 kişidir, aidatı da ona göre-
j dir; •onun için KI sendika, kuvvetli -olaımaız. Kuv-
| vetli 'olamayınca da işçinin hakkını pazarlık 
i masasında (gereği gibi koruyamaz. Onun için 

muhterem arkadaşlarımızın, bir seçme yapma
ları gerekiyor. Toplu sözleşme yapmayı kolay
laştırmak için, işyeri esasına göre yapılaealc 
toplu ısözl eşim elerde sendikalamn çoğunluğa sa-
lıiibolmaları şartını (kaldıralım mı, yoksa, top
lu Sözleşme yapmayı lbi.ra;z güçleştirmek pahası
na da olsa,, sendilkaları kuvvetlendirmek ve sen-
dikalaşma (hareketine güç *ve kız katmak için 
•bu ihülk'mü aynen mulhafa.za edelim, mi? 

Arkadaşlarımın, değerli senatörlerin yapa
cakları tere illi (budur. Bunu her 'hangi Ibir ta
rafı tultma'ksrzın ofbjektif olarak huzurunuzda 
arz etmekle yetiniyorum. 

Sayın Ahmet Yıldız «teşmilin» aleyhinde bu
lundular. Bizim memleketimizde teşmil iyi olmaz. 
Yani Hükümete1 bir toplu sözleşmeyi, bir iş kolun
daki diğer işyerlerine de teşmil etme yetkisini ta
nımak iyi olmaz kaygusunu ileri sürdüler. Bir ke
re bu iyi olsa da olmasa da, her halde kötü olmaz. 
FTcr halde işçinin aleyhine olmaz. Çünkü, Hükü
mete teşmil yetkisini tanırken bu tasarı diyor ki, 
teşmile uğrıyan bir işyerindeki işçiler, teşmil edi
len toplu sözleşmede daha üstün bâzı haklar sağ
lamışlarsa o hakları mahfuzdur. Demek ki, Hü
kümetin teşmil edeceği bir toplu sözleşme, muhte
mel birçok işyerlerindeki işçilerin lehine olacak
tır. Fakat hiçbir vakit tek bir işçinin dahi aley
hine olamıyaeaktır. Bu bir kere metinde teminat 
altına alınmıştır. 

İkincisi; bu .hakların tanınmasının maksatlar
dan birisi de bir an önce memlekette yeknesak bir 
çalışma A*e ücret düzeni kurabilmektir. Bunun için 
ille işçi sendikalarının kuvvetlenmesini veya top
lu sözleşmelerin her işyerinde tamamlanmasını 
bekiemektense, Hükümet bazan müdahale edip, 
hiçbir şekilde işçilerin aleyhine olmamak ve ancak 
lehine olmak şartı ile teşmil vetkisini kullanabil' 
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meridir, diye düşünülmüştür. Bu vesile ile bir hu
susu arz (itmek isterim. Bizim, Hükümet olarak 
hazırladığımız tasarıda teşmil müessesesi yoktu. 
Tasarıyı o haliyle Türkiye1 İşçi Sendikaları Kon
federasyonu tercüme ettirerek Milletlerarası Hür 
İşçi Sendikaları Konfederasyonuna göndermişti. 
Gelen mütalâa, genel olarak tasarının çok lehinde 
bulunuyordu. Ancak, bir iki noktadan bâzı ihti
razı kayıtlar vardı. Bu arada, sonuç olarak, -Mil
letlerarası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
şöyle söylemektedir : 

«Genel olarak diyebiliriz ki; tasarı 91 - 92 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı tavsiye!erin
deki asgari şartlara uymaktadır. Bâzı usullerin 
pazarlık yapan taraflara bırakılması daha doğru 
olur idi ise de, tasarının hem lâfzı hem de ruhu 
başka memleketlerdeki kanunlarla karşılaştırılın
ca hiç fena değildir. Öte yandan Türk - "İş bir 
sözleşmedeki bütün veya bâzı maddelerin o söz
leşmenin şümulüne giren sanayi ve bölgedeki bü
tün işveren ve işçilere teşmil edilmesinin ne kadar 
yerinde olduğu üzerinde durmalıdır. Bu bakım
dan 91 sayılı tavsiyenin asgarideki maddelerine 
atıf yapmak isteriz; vesaire» diye devam ediyor. 
Demek ki, bu konular çok tecrübeli ve muhtelif 
meml eketl erin t ec r iibe I eri nd en fay d al a n ab i I ec ek 
durumda olan Milletlerarası Hür "İşçi Sendikala
rı Konfederasyonu dahi Türle - İş'i ikaz etmekte, 
ne yapıp yapıp tasarıya teşmil maddesini de koy
durun, demektedir. Komisyonlarda yapılmış olan 
da bundan ibarettir. 

Sözlerimi bitirirken Sayın Fethi Tevetoğlıf-
nun haklı'beyanlarına işaret etmek isterim. Haki
katen kendilerinin de belirttikleri gibi, toplu söz
leşme, grev, lokavt haklan ancak kominist ol-
mıyan memleketlerde vardır. Biz bu hakları tanı
dıktan sonra bâzı kimselerin endişe (ilikleri gibi, 
Sayın Ömer Ergim'ün belirttiği şekilde yersiz ola
rak endişe ettikleri gibi, memleketimizde bâzı teh
likeli bulduğumuz cereyanların kuvvet kazandığı
nı değil, aksine zayıfladığını göreceğiz. Çünkü, 
bir defa toplu sözleşme, grev ve lokavt düzenine 
girdikten sonra bütün iktisadi hayatın, siyasi oto
ritenin de, Hükümet elinde toplandığı rejimlerle 
her türlü köprü kurulması imkânı ve tehlikeleri 
tamanıiyle ortadan kaldırılmış olacaktır. Çünkü, 
bu haklar işçi menfaati yönünden tatbikatta fay
dasını gösterdikçe işçi bu hakların kendisi için 
ne kadar değerli oduğunıı, bugünkünden de daha 
fazla ve daha bilinçli olarak anlıvaeak ve bu 

haklarını mutlaka ortadan kaldıracak olan komü
nist rejimi tehlikesine karşı, her türlü tehlikeye 
karşı bugün 100 uyanıksa, yarın bin uyanık ola
caktır. O bakımdan, bu hakların, aşırı soldan ge
len tehlikeyi artırmak şöyle dursun kesin olarak 
önliyeceğine inanıyorum. 

Sayın Ali Kıza ülusman arkadaşımızın da 
hakkımdaki tcvcecühkâr sözlerine, şükranlarımı 
belirttikten sonra; bu haklara inancını belirtmekle 
beraber ileri sürdüğü bâzı endişelerine de kısaca 
cevap vermek istiyorum. Kendi endişelerine bir 
misal olarak Kavel olayını ileri sürdüler. Simdi 
bütün iyimserliğim t1, rağmen, açıkça şunu söylemek 
isterim ki, toplu sözleşme ve grev hakkının kul
lanılma devresinde bâzı aşırı denemeler muhte
melen olacaktır. Bunu tabiî karşılamak lâzımdır 
ama kısa zamanda bu düzen rayına oturacaktır, 
kanaatindeyim. Nitekim, Kavel hâdisesini de böy
le bir deneme diye ele alırsak bir bakıma belki 
endişeye kapıınlabiliııir. Fakat, bir de hâdisenin 

j nasıl kapandığına, bakarsak o zaman iyimser ol
mamamız için her sebep vardır. 

Sayın Ali Kıza Ulusman'ın bahsettiği, .şaha
ba kadar süren uzlaştırma 'gecesinin sonunda
ki müşterek beyanname, zannederim ilerde 
bizim, çalışma hayatımızda sık sık -anılacak de
ğerde bir vesikadır ve bu vesikada Kavel hâ
disesini çıkarmış olan ^sendikacıların da. imza
ları, gönüllü imzaları vardır. Bu vesika dik
katle okunduğunda görülür ki, her iki taraf 
da tuttuğu yolun 'kötülüğünü ve çı km azlığını 
açıkça itiraf etmekte ve demokratik düzen için
de anlaşmazlıklara 'ancak kanun ve barışçı mü
zakere yolundan, bir çare •aranıanın hem işçi, 
hem işveren ve hem de .memleket için tek çıkar 
yol olduğunu açıkça ve millet huzurunda ifade 
etmektedirler. Bence Kavel hâdisesinin ün em i, 
'bir ay 200 işçilik bir fabrikada işin durmasın
da. değil, o iş durmasının sonunda böyle bir 
vesikanın tarafların imzası ile tarihimize ka
za tıdıri'lmış olmasındadır. 

Değerli arkadaşlarımın uyarıcı tenkidleri 
ve teşvik edici sözleri için teşekkür ederim. 
Maddeler hususundaki tenkidi erini, vaktinizi 
almamak için şimdi cevaplandırmadım." Here-' 
kirşe maddeler hususunda da huzurunuzu, iş
gal ederim. Teşekkür 'ederim. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

BAŞKAX —-Bir dakika -Sayın Bakan, bir 
hususta anlaşmazlık oldu Savın Ünaldı ile; 
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sual sormak i s l i yo r Buyurun Sayın (inaldı, 
sorunuz. 

M E H M E T ÜN'ALDI (Adana) Ffendim, 
biraz evvelki konuşmamda iyi ifade edemedi
ğim kaııaat ına vardım. Onun için konuşuyorum. 
Biz demek istiyorum ki, ilk toplu sözleşme ni
hayete erdiği .zaman, yeni bir toplu sözleşme 
yapı Ilırken, şayet o iş kolunda veya işyerinde 
devamlı bir kâr-art ış ı varsa, bu kâr artışı nis-
b etinin ücre t lere inikasım otomatik esasa bağ
lar kamunda bir hüküm arıyoruz, dedik-. Yani 
bir iş toplu sözleşmesi nihayete erdiği zaman 
yenileri yapı l ı rken ücret mevzunbahİstir. Fa
kat bu bir iht i lâfa yol aear endişesi ile, .ma
demki o iş kolunda bir kâ r yükselmesi devamlı 
suret te müşahede edilmektedir . Bunun nisbet 
dâkil înde ücretlere inikas ettirilmesi için oto
matik bir esas koymak d aka. iyi olur dedik. 

BALKAN •—- Ht'tkiim konmasını istiyorsunuz. 

ÇALIŞMA BAKANİ BÜLKNT EDEVİT 
(Devamla) — Küfe tul im, bit, ücret sistemlerinin 
ve ücret düzeninin Devlet taraf ından, kanun
la tanzimi manasına gelir ki, toplu sözleşme 
düzeni bence bunun tam aksidir. Ücret niza
mının taraf larca karşılıklı serbest müzakere 
yol iyi e tâyin edilmesi bu düzende öngörülür . 
Onun iein Sayın üna ld ı ' n ın teklifinin kainim 
met n i no dercine imkân görmüyorum. Faka t . 
işliye en 'geniş pazarlık, hak ve imkân lan ve 
gücü bu iki ikamunla tanınmışt ır . İşçinin de o 
^'ûeo dayanarak .Sayın Ünaldı 'nın ileri sürdük
leri şar t lar ı masaya, koyup kabul e t t i rmeye ça
lışmaması için hiçbir sebep yoktur . Faka t , bu
nun dışında işçi bâzı ahvalde, (müessesesini ve
ya memleket şar t la r ım düşünerek yine kendi 
rızası Ue, gönüllü isteği ile «bu .kâr artışını 
bana verme, ama, kendin <\e yeme, ya t ı r ıma 
yönelt.» -diyebilir. !Bu imkânı da açık bırakma
mız lâzımdır. Nitekim. İkinci "Dünya Harbin
den 'sonra, J îo iânda 'da , ve Batı - .Almanya'da 
işçilerin bu şuuru göstermeleri .sayesinde bu 
memleketler k alk maki 1 mistir. l'îu kapıyı da 
açık b ı rakmak gerekt ir . Saygılarımla. 

•BAŞKAX—- Buyurun .Sayın 'Biratuk sorunu
zu sorun. 

ÎZZET BÎRAND (İzmir) ~ İşçi ücretleri 
konuşumla son görüşleri mütalâa ederken, 
yat ı r ımlar ın art ı r ı lması , yani işveren ile gele
ceğin teminata alınması konusunda işçilerin ih

tiyarına bırakılacağı mütalâası ortaya atıldı. 
Bu beyan ikarşısında ; vakıa bu mu d u r , bu ko
llunun ekonomik yünden bâzı teminata bağlan-
ma.sı lâzım mıdır. ' Tenvir etmenizi rica ediyo
rum. 

ÇALIŞMA B A K A M BÜLUNT KOKYlT 
(Devamla) -— Estağfurullah efendim. Toplu 
sözleşme, grev ve lokavt düzemin e inanıyorsak, 
vakıa geniş ölçüde budur, Dünkü bu düzene 
inanmak demek demokrasiye inanmak demek
tir. Demokrasiye inanmak da vatandaşın 
şuuruna ve sorumluluk duygusuna İnanmak 
demektir. Derci, bâzı memleketler bâzı ola
ğanüstü tedbirler almışlardır. Ücret artışı
na karşı, Devletin müdahalesini sağlayıcı 
bâzı tedbirleri alınışlardır. Meselâ Kolânda'da, 
toplu sözleşmeler, iTiikîimetço tasdik edil
mek suretiyle ancak yürür lüğe girer. Ama, 
birçok memleketler, buna. ihtiyaç duymamış
lardır. Fakat buna ihtiyaç duymamak hâdi
seleri tamamiyle başıboş bırakmak demek 
değildir. Demokrasi ilgililerin bir işin yü
rütülmesi için yardımına ihtiyaç duyulanla
rın gönüllü yardımlarını sağlıyabilmo sana
tıdır, bir bakıma... Simdi, işçinin, nazarî 
olaralc, bu kanunlara göve hiç değilse elinde 
olacaktır. Bir fabrikada muayyen bir verim 
artışı ve kâr sağlanırsa, toplu pazarlık ma
sasına oturduğu zaman, bunun hepsini üc
retim1 intikal ettirmeyi istemek,' hiç değilse 
nazarî olarak, işçinin hakisi olacaktır. Ancak, 
biz Devi el olarak, işçiyi bu topluluk içeri
sinde bir karşı kuvvet olarak telâkki etmez 
de, onu Devletin ayrılmaz bir unsuru olarak 
kabul eder ve ona ^'^ mesuliyeti isçi ile 
paylaşırsak, memleketin dertlerini ve mesele
lerini açık, açık ona anlat ıp «size bu kadar 
geniş haklar veriyoruz ama, siz bu hakları, 
memleket meselelerini de göz önünde tutmak-
sızın kullanırsanız, bunun mesuliyeti idare
cilerden (ince size düşecektir» demezsek, ya 
ni işçiyi tamamiyle mesuliyetini idrak ede 
miyecek bir durumda bırakırsak bu gibi teh
likeler vâridolabilir. Kkseri memleketlerde bu 
gibi tehlikelere karşı işçi Devletin sorumlulu
ğuna çeşitli şekilde iştirak ettirilmektedir. 
Bizde de şimdi bu yol tu tulmuştur . Mesela 
plân için işçilerle istişare edilmektedir, yalnız 
hazırlanış safhasında değil, uvgulams safha-
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sında da işçi teşekkülleriyle istişare edilmek
tedir. Üç ayda bir işçi teşekkülleriyle Bakan
lar arasında toplantılar yapılıp memleketin 
çeşitli meseleleri burada açık açık görüşülmek
tedir. övünerek söylivebilirim ki, ilk toplan
tılarda sadece muayyen bâzı işçi meseleleri ele 
alındığı halde, son toplantımızda daha çok 
memleketin iktisadi meseleleri ve mücerret 
işçi dâvalarım aşan iktisadi meseleleri ele 
alınmış ve bizzat, o toplantıda işçi ve işçi tem
silcileri ücret artışının verim artışı ile des
teklenmesi gerektiğini teslim ederek, bunun 
müşterek tebliğimize geçmesini kendiliğinden 
kabul etmişlerdir. Bunun dışında, yakında 
huzurunuza gelecek olan İktisadi Devlet Te
şekkülleriyle ilgili, Sayın Ahmet Yıldız'm da 
bahsetmiş olduğu kamın tasarısında işçiler 
idareye iştirak ettirilmekte ve verim artışın
dan belli oranda pay alma imkânına sahibol-
maktadırlar. Şimdi, işçi bir karşı kuvvet olarak 
telâkki edilmeyip, bu ölçüde Devlet sorumlu
luğuna iştirak ettirilirse, bu hakları sorumsuz
ca kullanmanın memlekete ne kadar ağır teh
likeler getirebileceğini bizzat idarenin başın
da bulunanlar veya idareyi denetlemek duru
munda bulunanlar, Hükümet ve Meclis üye
leri kadar, bu tehlikeleri idrak edebilecek 
durumda olacaktırlar. Buna güvenmiyorsak, 
zaten bu hakları tanımamamız ve hattâ de
mokrasinin. hiç değil, faydalı olup olmıyaeağm-
dan endişe etmemiz gerekir demektir. 

Kaldı ki, bu hakları kötüye kullanan bir 
işçi kütlesi ortaya çıkacak olursa, bunun en 
büyük kötülüğü kısa bir zaman sonra yine 
işçi kütlelerine dokunacaktır. Eğer, Türkiye 
gibi iktisaden geri kalmış bir memlekette, 
Batı ülkeleri ve Batı ülkelerindeki halkın ;e iş
çinin refah seviyesine ulaşabilme ümidini besli-
yebilmek için yılda asgari yüzde 7 kalkınmaya 
muhtaeolan bir memlekette, fabrikaların kâr ve 
verim artışlarının tamamı işçi ücretlerine inti
kal edipte, bu kâr ve verim artışının hiçbir kıs
mı yatırımlara yöneltilmezse, biz iktisaden yeri
mizde dahi sayamayız. Çünkü, büyük bir nüfus 
artışımız da vardır. İktisaden günden güne geri 
gidince de, işçi sureta bütün kâr ve verim ar
tışını ücretine intikal ettirip ücretini yükseltmiş 
olur, ama paranın satınalma değeri o derecede 
düşer ve memleket o derecede iktisaden batağa 
sürüklenir ki, ücretli insanlar olarak, bunun za-
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rarını herkesten önce bizzat işçiler çeker. Onun 
için, bilhassa şu asgari yüzde yedi kalkınma hı
zını, devamlı muhafaza etmemiz gereken şu dö
nemde kârda ve verim artışında sağlanacak yük
selisin büyük bir kısmını yatırımlara yöneltmek 
zarurettir. İşçide bu şuurun uyanması lâzımdır. 
Bu şuuru işçide uyandirabil.mek.te de Devlet ka
dar işverenlere de büyük vazifeler düşer. Eğer, 
işveren elde ettiği kârın veya işçinin artan 
gayretinden dolayı elde edeceği fazla kârın hep
sini veya büyük bir kısmını kendi keyfine har
carsa, yani bir otomobili varken bir otomobil 
daha alırsa, bir evi varken daha lüksünü yaptır
maya kalkarsa, bir apartmanı varken, bir apart
man daha yaptırırsa, veya parasını yurt dışına 
harcarsa, elbette ki, işçi, «işveren memleketi dü
şünüyor mu ki, ben düşüneyim» demek hakkını 
kendisinde görebilecektir. Onun için, bu düzen 
işçiyi de işvereni de kendi kendilerini kontrol 
etmeye sevk edecektir. Bunun bir misalini Ho-
lânda'da bir fabrikada anlattılar, işçinin idare
ye ve kâra iştirak ettirildiği bir özel fabrika var. 
Burada, işverenler, işçi artan kârın büyük bir 
kısmını yeni yatırımlara bırakmaya razı olabil
sinler diye, kendileri oldukça yüksek ücretleri 
aldıkları halde, işverenler ve idareciler en külüs
tür otomobillerle gezmekte ve en mütevazı ev
lerde oturmaktaymışlar. 

Ancak, o suretle işveren, işçinin refahını de
vamlı artırma hissini kırbaçlamaktan kaçınmış 
oluyor. İşveren fedakârlığı nisbetinde işçisini 
de fedakârlığa sevk etmek suretiyle kârda ve 
verimde meydana gelen artışın büyük bir kısmı
nın istihlâke değil, yatırıma yönelmesinde âmil 
olmuş oluyor. 

Demekki, bu düzenin muvaffak olabilmesi. 
Devletin bir kere sorumluluğu bütün vatandaş
larla paylaşmasına ve işçiyle "işverenin de, va
tandaş olarak sorumluluklarını idrak etmelerine 
bağlıdır. Bu idrak olmazsa, hakikaten değerli ar
kadaşımızın işaret ettiği gibi, İmkanım mem
leket için tehlike olabilir. Ama, bu kanundan 
önce de o idrak yerleşmez ise de demokrasi teh
likeli olacaktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın sözcü, buyurun.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİE 

•ARTUS (Cumhurbaşkanınca. S. Ü.) — Muhte
rem arkadaşlar.. Komisyon adına birkaç noktayı 
aydınlatmak için Yüksek Huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 
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Huzurunuzda, bulunan, tasarı , dör t konuyu 

düzenlemiş bulunuyor, Birincisi, toplu iş söz
leşmesi contral colleetire dıı ti'avail diye andan 
sözleşme, ikincisi uzlaşt ırma, üçüncüsü yrrv 
\re lokavt, dördüncüsü kanuni ve özel talikim.. 
Aslında, toplu iş sözleşmesiyle başlayıp uzlaş
t ı rma, kanuni ve özel j a İlkimle devam etmesi ve 
belki g'rev ve lokavtın en sonda yer alması daha 
uy yun olurdu. Kakat, arz eltiyim sıra tercih 
edilmiş bulunuyor . 

.İsviçre'den alınmış olan Borçlar Kanununda , 
toplu iş sözleşmesini düzenliyen 2 madde vardır . 
H.10 ve o 17 nci maddeler. İsviçre hukuku 50 se
nelik bir maziyi1 sahiptir . Bu iki madde, o za
man ihtiyaca cevap verir te lâkki edilmiş yo 
ihtiyaca cevap vermiştir. Faka t , sonra yit t ikçe 
kar ış ık bir hal alan çalışma hayat ın ın ihtiyaçla
rını düzenlemekten uzak olduğu yöri'deıvk, !9b> 
.yılında, İsviçre 'de bir feda rai 'kararname ile top
lu iş sözleşmelerinin diyer iş kollarına teşmiline 
ait, bir iş kolunda yapılan toplu iş sözleşmesinin 
o iş koluna ait olan diyer işçilere teşmiline ait 
hükümleri 'kabul etmiş. "Bu da ye tmemiş ; 1950 
da daha yeniş bir kanunla bu konuyu etraflı 
bir şekilde düzenlemiş. Halbuki bizim memle
ketimizde ne olmuş? Bizim memleketimizde, 
Borçlar K a n u n u n d a k i bu iki madde ile büyü
ne kadar yetin.iliniş. O halde, toplu iş sözleşme
sinin. büyüne kadar memleketimizde yeniş bir 
tatbikata.- nıazhar olmamasının bir sebebi, sendi
ka lar ın pazarl ık yüeiinü ar t ı ran yrev yibi bir 
silahla, teçhiz edilmemesi ise; ikinci sebebi de 
toplu iş sözleşmesinin kanun bakımından etraflı 
bir şekilde tanzim edilmemiş olmasıdır. İşte, 
Yüksek Huzurunuzdaki , kanun, toplu iş sözleş
mesini bundan böyle işliyebilecok, ta tb ik edile
bilecek bir hale sokmak amacıyla etraflı bir şe
kildi1 d üzenleri mekte< I i r. 

Tasar ıdaki hükümle!* genel olarak İsviçre 
Hukukundan , oradaki mahkeme iç t ihat lar ın
dan istifade suretiyle alınmıştır . Toplu iş söz
leşmesinin hukukî hüviyet i nedir'?. Toplu iş söz
leşmesi, iki veçheli bir hüvviyet arz e tmektedir . 
I»ıı noktayı kanunun tümü üzerindeki konuşma
lar sırasında belirtmekle bir zaruret vardır . (Jiin-
kü, bundan sonraki maddelerde daima bu hukukî 
hüviyeti yöz önünde tu tarak o maddeleri anlamak 

• mümkün olacaktır. Birincisi, bu toplu iş sözleş
mesi birtakım normlar, kaideler koyan, objektif 

kaideler vaz'eden bir hüviyete sahiptir . Yani, bu 
sözleşmeyi yapan taraf lar arasında değil, o sözleş
meyi yapan taraf lara dâhil bulunmıyan kimsele
ri1 de sirayet eden ve işçilerin işverenle addettik
leri hizmet akıdlerine üstün bir hüviyet taşıyan 
birtakım normlar koyar. 2 ne i hüviyet i ; diğer 
bütün sözleşmeler yibi iki tarafı bağlıyan birta
kım akdî kaideler vaz'eder. Yani, işçi sendikası 
ile işveren sendikası arasındaki münasebetlere ta
alluk eder. Toplu iş sözleşmesinin bu objektif 
hüviyetinden, normlar koyan hüviyetinden bir
takım neticeler çıkıyor. Nedir bu neticeler? .Ev
vela, bir iş kolunun çoğunluk teşkil eden bir kı
sım işçileri için akdedilmiş olan bir toplu iş söz
leşmesi Hükümet taraf ından bir kararname ile, 
bu iş kolundaki diyer işçilere ve işverenlere teş
mil edebilir. Bu, arz ettiğim yibi toplu iş sözleş
mesinin objektif karekterinden çıkıyor. Bu takdir
de toplu iş sözleşmesi kendisi ile bağlı olan teşek
küllerin üyesi olnııyan işverenler ile işçiler ara
sındaki hukukî münasebete de uygulanır . Âkıdle-
ı in hakları ve vecibeleri, yalnız Akidleri yapan
lara ait t ir , diye hukukta, meveudolan umumi kai
denin zannediyorum ki, burada dışına çıkılıyor. 
Bu da toplu iş sözleşmesinin objektif normlar ko
yan mahiyetinden doğmaktadır, isviçre'de 1943 
Kararnamesi "10 ucu madesi ile bunu kabul etmiş
tir. Huzurunuzdaki tasarıda 8 nci maddesiyle, teş
mil başlığını taşıyan 8 nci maddesiyle bu prensi
bi kabul etmiştir. Bu prensip arz ettiğim gibi 
toplu iş sözleşmesinin hukukî hüviyetinden doğ
maktadır . Yeni bir icat ve ibda değildir. 

İkinci nokta toplu iş sözleşmesinde taraf olan 
sendika veya federasyonların feshi veyahut infi
sahı veya faaliyetten men etmiş olması, veya top
lu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde işve
renin değişmesi halinde, toplu iş sözleşmesinin in
fisah etmemesidir. Bu toplu iş sözleşmesinin ob
jektif norm koyan hüviyetinden doğmaktadır . 
Halbuki, 1)U alelade bir akit olsaydı şu saydığım 
hallerde bunun infisah etmesi lâzımgelirdi. Konu
şan bazı arkadaşlar bu noktayı dokundular ve de
diler ki, bu hükme ta ra f ta r değiliz. Bu hükme 
taraf tar olmamaya imkân yok. Arz ettiğim gibi, 
toplu iş sözleşmesinin hukukî hüviyetini böyle ob
jektif normlar koyan bir hüviyet olarak tesbit 
edince bunlar onun tabiî neticesi olarak geliyor. 
Bundan vazgeçmeye imkân yoktur. Bu kaideler 
tasarının 5 nci maddesinde yer almıştır. Yine 
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arz ettiğini gibi, bu objektif hüviyetinden doğan 
netice, toplu iş sözleşmesinin hizmet akitlerine ait 
objektif normalar koyan karekterinin diğer bir 
neticesi de, toplu iş sözleşmelerinde taraf olan 
işçi veya işveren teşekkülünün mensubu olan iş
çi veya işverenin, toplu iş sözleşmesi yapıldıktan 
sonra o teşekkül ile ilgisinin kesilmesi halinde 
dahi, söz konusu işçi veya işverenin o sözleşme 
ile bağlı kalmasıdır. Bu esas da tasarının G ncı 
madesindc yer almıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarının düzenledi
ği konulardan bir diğeri de grevdir. Toplu iş söz
leşmesi yapılırken, işçinin pazarlı!: gücünü artır
mak ve sözleşme yapıldıktan sonra iş verenleri 
buna riayete mecbur etmek için grev gibi bir si
lâhın işçiye verilmesi zaruridir. Yeni Anayasamız 
ela zaten bunu 47 nci maddesinde kabul etmiştir. 
Grevin kanuni bir grev yani meşru bir grev olma
sı için üç unsuru ihtiva etmesi lâzımdır. Birisi 
Anayasada da zikrediliyor. İşçilerin iktisadi ve 
sosyal durumlarını korumak ve düzeltmek anıa-
ciyle yapılması lâzımdır ki bunu kısaca grevde 
bir meslekî gaye olmalıdır diye, ifade ediyoruz. 
ikinci nokta, işin bu maksatla toptan bırakılması 
lâzımdır. Üçüncü unsur, önceden işçiler ile işçi te
şekkülleri arasında bir anlaşma bulunmalıdır ki, 
buna koaliyon unsuru deniyor. 

Yani, meslekî gaye unsura mevcudolmadığı 
takdirde, yani meslekî ve sosyal durumlarım ıs
lâh için greve teşebbüs edilmediği takdirde, bu 
grev kanuni grev olmak vasfını kaybeder ve 
kanun dışı grev olur. Tasarıda bunu bütün 
memleketlerde kabul edilen bu esaslara uygun 
olarak bu şekilde kabul etmiş ve düzenlemiştir. 
O halde, siyasi maksatla veya bir başka yerde 
yapılan greve kuvvet vermek maksadiyie, ken
dilerine ait şahsi veya hiçbir meslekî talepleri 
olmadığı halde grev yapmak yani kısaca sem
pati grevi yapmak, kanun dışı bir grevdir. Bu
na tasarı cevaz vermemektedir. 

Niyazi Ağırnaslı arkadaşımız, grevin yanın
da lokavtın düzenlenmiş olmasına itiraz ettiler, 
ve Anayasanın lokavtın düzenlenmesini kabul 
etmediğini ifade buyurdular. Bir kere hemen 
şunu söylemek lazımdır ki, Anayasada lokavt
tan hiç bahsedilmese dahi, bunu Yüksek Meclis 
bir kanunla düzenlemek hakkını haizdir. Çün
kü, Anayasa da men eden bir hüküm bulunma
ması kâfidir. Kaldıki, Anayasanın gerekçesin

de, biraz evvel Sayın (Jahşnıa Bakanı arkadaşım 
okudular, tekrara lüzum görmüyorum. Açıkça 
lokvatm da bir hak olarak mevcudolduğu, fakat, 
bunun ayrıca Anayasaya konulmasına lüzum 
görülmediği açıkça belirtilmiştir. • Bütün Ana
yasalarda lokavttan bahis yoktur, grevden ba
his vardır. Buna rağmen o memleketlerin hep
sinde lokavt mevcuttur ve özel kanunla düzen
lenmiştir. Anayasanın müzakeresi sırasında, 
Temsilciler Meclisinde lokavt hakkında takrirler 
verilmiş, maddeye konsun diye, fakat Anayasa 
Komisyonu sözcüsü bu gerekçe ile bu kabul edil
miştir, vardır, fakat bunu koymaya lüzum 
yoktur, demiş ve o takrirler reddedilmiş. Ayrıca 
Anayasamızın 47 nci maddesinde de «çalışan
ların, işverenlerin hakları kanunla, düzenlenil'» 
kelimesi ile de bu açıkça kabul edilmiş bulun
maktadır. Bu suretle lokavtın da önümüzdeki 
tasarıda düzenlenmiş olması tamamen yerinde 
ve isabetlidir. 

Anayasamız, grev ve lokavtın istisnaları ola
cağını açıkça kabul etmiştir. Anayasamızın 
47 nci maddesinde grev ve lokavtın istisnaları
nın kanunla düzenleceği ifade edilmiştir. Bu ta
sarıda da. bu istisnahfr vardır. Memleketimiz 
gibi hiç grev hakkını taunıııyan bir memlekette, 
ilk defa grev hakkı kabul edilip bir kanunla 
düzenlenirken tabiatiyle bu gibi istisnaların bu
lunması pek tabiî ve zaruridir. Zaten birçok 
memleketlerde bu böyledir. Meselâ, tasarıya 
göre şöyle kısaca birkaç tanesini arz edeyim : 
Savaş halinde, genel veya kısmî seferberlik ha
linde grev yapılamaz. Hastane, klinik, sana
toryum, dispanser, eczam- gibi sağlıkla ilgili iş-
yelerinde grev yasaktır. Can veya mal kurtar
ma işlerinde, kamu tüzel kişilerince veya kamu 
iktisadi teşebbüslerinee yerine getirilen su, elekt
rik, havagazı istihsal ve dağıtım işlerinde grev 
memnudur. Seyir halindeki gemi, uçak, tren 
ve karayolu ulaştırma araçlarında, noterlik hiz
metlerinde, eğitim Are öğretim kurumlarında, 
grev yapılamaz. Örfi idare ilânı halinde grevin 
geri bırakılması için örfi idare komutanı karar 
verebilir. 

Bunların dışında, arkadaşlar temas buyurdu
lar, bâzı. grev ilânı halinde bir soğutma devre
sine, grevin geri bırakılmasına ve uzlaştırma te
şebbüslerinin yapılmasına imkân veren bir tam
pon devre tasarıda derpiş edilmiştir ki, bu zaten 
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bütün memleketlerde düzenlenmiş bu lunmakta 
dır. Diğer, konular üzerinde, benden evvel ko
nuşan Çalışma, Bakam arkadaşını gerek Hükü
met adına, vermiş Olduğu cevaplarda, komisyo
nun da geniş ölçüde vazifesini hafifletmiş olduk
ları için o nokta lara t ek ra r temas etmeye lüzum 
görmüyorum. 

Bu suret le »Sendikalar Kanununu tamamlıy.ıiı 
bu k a n u n tasarısı , işçilerimize ötedenberi özle
dikleri ve çalışma, hayatında kendi haklanın ge
reği gibi savunabilmesi için zaruri olan bir si
lâhı yani grev silâhını kendilerine vermek sure
tiyle ve bu grevi memleket menfaatine aykırı 
bir şekilde kullanmasını ber taraf edecek olan 
hükümleri de istisna suretiyle veya diğer suret
lerle derpiş etmek suret iyle iht iyaca cevap 
veren ve memleketin öteden beri beklediği bir 
tasarı olarak Yüksel-: Huzurunuza sunulmuş her 
iki ta raf ın menfaatlerini , bir t a ra f tan memleke
tin millî menfaatlerini , diğer t a ra f tan calışanla-
larm, hizmet akdine göre çalışan işçilerimizin 
kendi sosyal ve ik t i sadi durumlar ın ı ıslâh etmek 
is t ikametindeki hak la r ın ı en iyi şekilde uzlaştir
diği ve bağdaş t ı rd ığ ı kanaat indeyiz . 

Bu i t ibarla, maddelere geçilmesine kara r 
verilmesini ist irham ederim. Tasarının Türk 
milletine, Tü rk işçisine hayırl ı olmasını temen
ni ederim. Hürmet ler imle , (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Baltan buyurun. 
T A R I K R H M Z Î B A L T A N (Zonguldak) 

Sayın Başkan, sayın senatör le r ; âdeta bir ilk 
mektep nizamı içinde1 devamlı çalışan meclisimi
zin üyelerini fazla yo rmamak için, esasen müza
kerelerinde bir hayli ilerlemiş olması sebebiyle 
telhisen konuşmaya gayret sarf edeceğim. Sab
rınızı hiç olmazsa 5 dakika suiistimal edeceğim
den, peşinen özür dilerim. 

Memleket sever ve vatan perver işçilerimiz 
ve işverenlerimize hürr iye t ve demokra t ik nizam 
içinde sosyal haklar ını savunma yetkisini geti
ren Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanım 
tasarıs ını seviçle karş ı lamaktayız . 

(fenç yaşına rağmen, polit ik çelişmelere gir-
nıiyerek. olgunluğunu gösteren, 1 nci ve 2 nci 
Koalisyon Hükümet le r inde olgun ve ciddî mesa
isi ile, işçilerimizin ve işverenlerimizin sosyal 
haklarının teminat altına alınması hususundaki 
kanunlar ın hazır lanmasında büyük emek payı 
olan Sayın (Jalışnıa Bakanımızı ve onun kıy-
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metli a rkadaşlar ın ı , bu kanunu ve bundan ev
velki gene sosyal adalet le ilgili Sendikalar Kanu
nunu getirmiş olmakla cidden tebrik ederiz. 

Resmî ve özel çalışma sahalarının gittikçe 
genişlemesi ve işçi top lu luğunun memleketimizin 
kader inde art ık birinci derecede rol alan bir 
müessese haline gelmesi, zamanla da sosyal hu
kuk ve sosyal politikamızda geniş gelişmelere 
yol açmıştır . Ve yeni gelişmeler devanı edecek
tir. Her ne kada r 19.'>7 senesinde yürü r lüğe gi
ren ve zaman zaman değişikliklere uğruyan iş 
Kanunu sosyal gelişmemizde bir öncülük etmiş 
ise de, bu kanun ve bu kanuna uygun diğer 
mevzuatın dağınık ve sert hükümler i gerekliği 
kadar sosyal polit ikamızda ve işçi haklarımızda 
hizmet edememiştir . Bu bakımdan demokra t ik 
memleketlerde iyi sonuçlar vermiş ve geniş tat
bikat alanı bulmuş olan Toplu İş Sözleşmesi, 
(îrev ve Lokavt Kanununun ki, memleketimizin 
şar t lar ına uygun nitel ikte hazır lanan bu tasarı 
yeni gelişmelere yol açacakt ır . Mmek sarf eden
lere büyük değer veren bu tasarı aynı zamanda 
emeğin bir de mesnedi olan sermayeye de gere
ken değeri vermiş olmakla işçi ve işvereni 
cemiyetin düzeni bakımından karşılıklı müta lâa 
etmekle gayet isabetli bir çalışma hayat ına yol 
açacaktır . Toplu iş sözleşmesi akdi yetkisini, 
bu tasarı ile sendikalara ve federasyonlara ve
rilmiştir. Memleketimizde sendikalar henüz 
gelişme halindedir . Bâzı iş kollarında ve bâzı 
işyerlerinde eğer sendikalar mevcu değilse, iş 
haklarını kim savunacak t ı r? İler ne kadar 
Hükümete bu yet.ki verilmiş ise ele, bâzı sözleş
meleri diğer sahalara teşmil hususunda, esasta 
bu hakkın korunması için acaba o mahalde işçi 
sendikası mevcu değilse işçi mümessilleri tara
fından toplu sözleşme yapma imkânı olamaz mı ! 
Ksasta bu hakkın sendikalara tanınmış olması 
gayet tabiîdir . Ancak bu sendikaların gelişme
siyle zaten mümessill ikler gi t t ikçe bu sahadaki 
yetki ler ini ve yerlerini kaybedeceklerdir . 

Maddelere geçince ayrıca ifade edeceğiz, 
yalnız Sayın Vekilin izahları sırasında bulama
dığım, belki de izah b u y u r d u l a r da benim anlı-
yanıadığım veya d ikka t imden kaç t ığ ı ; tasarının 
ikinci bölümünde toplu iş sözleşmesi yapma yet
kisi, toplu görüşmede usul ve genel yetki , bil
hassa ikinci bölümün 7 nci maddesinin 'A nc.ii 
bendinde toplu .sözleşme yetki hükmünde yet
kiyi yalnızca deniz ve hava ulaştrııııa kollarına 
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tanınmıştır. Bendeniz bu hükmün ant i demok
ratik olduğu kanaatindeyim. Bu bendin tasa
rıdan çıkarılması lâzımdır. Esasen, bu hüküm 
Çalışma Bakanlığının Meclise sunduğu tasarıda 
mevcut değildir, zannediyorum. Deniz ve. hava 
ulaştırmasının bir kısım personelinin tesiri ile 
veyahut onların taleplerinin makul görülmesiyle 
bu hükmün metne girdiği kanaatindeyim. 

Simdi, Sayın Bakandan bu maddenin müza
keresinde rica edeceğim, acaba Amerika, İngil
tere ve Almanya gibi memleketlerde bu kabil 
hususi hükümler mevcut mudur f Biz, hava ve 
deniz ulaştırmasın dairi bâzı sınıflara bu yetkinin 
verilmesinin karşısında değiliz, Ancak, bu yet
ki mutlaka tanınacak ise, bütün iş kollarında 
tanımalıdır. Bâzı müzakerelere yol açan tasa
rının 21 nci maddesindeki grev ve lokavtın ge
çici olarak durdurulmasını, biz yeniden teessüs 
etmekte olan ve tesisine çok muhtaç bulunduğu
muz demokratik nizam içindeki, bu nizamı kur
makta bir hayli güçlük çekiyoruz ve güçlük 
çekmekte devanı edeceğiz. İni şartlar içinde 
Hükümete geçici olarak grev ve lokavtın dur
durulması hakkının verilmesini tabiî telâkki 
ediyoruz. Esasen bunda Hükümet mutlak sala
hiyetli olmuyor, o da Danışma Kuruluna durumu 
bildirecek ve onun mütalâasını alacaktır. Demin 
Sayın Bakan bu hususu sarahatle ifade ettiler. 
Bir de nihayet işçinin başvuracağı adlî merci 
vardır. 

Şu halde, bugünkü demokratik nizam içer
sinde bu hükmün konulmuş olması katiyen grev 
ve lokavta karşı bir hareket olarak telâkki 
edilmemektedir. Temenni olunur ki. demokratik 
nizamı yeni Anayasamızın şartları içerisinde, ta-
mamiyle tesis edelim. Artık, demokrasi teessüs 
edecek mi, etmiyecek mi, Anayasamız yaşıyaeak 
mı, yaşımıyacak mı gibi sakat fikirleri düşünme
ye bile mahal olmıyacak şekilde bir nizam teessüs 
etsin; elbette ki, o zaman Türk Milleti, isçilerimi
zin, sendikalarımızın gösterdikleri memleket se-
verlik ve olgunluk derecesinde onlara yeniden 
yaklaşma imkânını pek tabiî olarak bulacaktır. 

Diğer bâzı fikirlerimiz vardır. Bunları madde
lerin müzakeresi sırasında ifade edeceğim. Yalnız, 
tasarıdaki cezai hükümlerin hakikaten yerinde ol
duğunu düşünüyoruz. Çünkü, ilk defa tatbik edi
lecek bir kanun olduğuna göre, bâzı sergüzeştçi
lere mevdan verebilme ihtimaline binaen, kanun-
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da mukabil tedbirlerin konulmuş olmasını gayet 
tabiî telâkki etmekteyiz. 

Sendika eğitim mevzuunda, bu işe Hükümetin 
müdahalekâr olmaması, tavsiyelerde bulunması 
o da sendikalar, federasyonlar talebettiği takdir
de. kendi Bakanlığına ait görüşleri belirtmesini 
uygun mütalâa etmekteyiz. Sendikalar, bizim 
anladığımıza göre, kendi kendini yetiştiren bir 
müessesedir ve müessese olmakta devam edecek
tir. 

Netice olarak, sizi yormamak için, şunu ifade 
etmek isterim ki, Hür Dünya İşçileri Federasyo
nunun da bir nevi tasvibinden geçmesi ki, buna 
lüzum da yoktu, bu bir mâna ifade eder. Onun 
tasvibinden geçmiş olan bu kanunun memleketimi
ze hakikaten yeni yeni yenilikler getireceğine ve 
bilhassa bâzı aşırı cereyanlara öııayak olmak 
şöyle dursun, onların, maksatlı hareketlerini hiç
bir zaman ortaya koymıyacak şekilde düzenliye-
ceğine güveniyoruz. 

Yeni kanunumuzun, memleket sever ve vatan
perver işçilerimize, işverenlerimize ve aziz mille
timize hayırlı, uğurlu olmasını diler, bu sahada 
bilhassa emekleri bulunan bütün sendika mensup
larını, işçilerimizi ve demin de ifade ettiğim gibi 
kıymetli Vekâlet Erkânını, başta Vekilleri olmak 
üzere, hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen var rai- Yok.. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmi yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik takriri vardır, okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
Anayasaya göre, toplu sözleşme ve grev hak

kının belirli süre içinde kanunlaşması gereklidir. 
Bu itibarla, toplu sözleşme, grev ve lokavt kanu
nu tasarısının ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Hükümet Adına 
Çalışına Bakam 
Bülent Ecevit 

BAŞKAN — İvedilik hususunu oylarınıza arz^ 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeye geçmeden evvel Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkındaki kanun teklifinin birinci 
maddesi için (108) sayın üye oy kullanmış, (101) 
kabul, (6) ret, (1) cekinser oy bulunmakla sa.lt-
çoğunluk temin edilmiştir. 
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Yine aynı kanunun 4 neü maddesine (100) 

sayın üye oy kullanmış, (101) kabul, (4) ret, (!) 
çekinser oy bulunmakla saltçuğuuluk temin edil
miştir. 

5 nci maddeye de, (103) «ayın üye oy kullan
mış, (97) kabul, (6) ret oy bulunmakla saltcoğun-
luk temin edilmiştir. 

6 nci madde üzei'inde (102) .sayın üye oy kul
lanmış, (98) kabul, (3) ret, (!) çekinser oy bu
lunmakla salteoğuııluk lemiu edilmiştir. 

Bu tasarının tümü üzerinde (105) sayın üye 
oy kullanmış, (98) kabul, (fi) rc\, (1) çekimser. 
Salteoğunlukla tümü kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum, 

Toplu İs Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Toplu iş sözleşmesi 

Tanım 
MADDE 1. — 1. Bu kanım anlamında top

lu iş sözleşmesi, hizmet akdinin yapılması, muhte
vası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek 
üzere, 7 nci maddede gösterilen işçi teşekkülleri 
ile işveren teşekkülleri arasında yapılan bir söz
leşmedir. 

2. Toplu iş sözleşmesi, işe i ve işveren münase
betlerini ilgilendiren diğer hususlar ile tarafla
rın karşılıklı hak ve borçlan ve özellikle, 1 nci 
bend ile bu bendde gösterilen hususların uygu
lanması ve denetimi ile ilgili bükümleri de ihtiva 
edebilir. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK AKTUKMAÇ! (Yozgat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; şimdiye kadar ko
nuşan muhterem arkadaşlarımı dikkat ve alâka 
ile dinledim. Bunların pek çoğu su tabiri kullan
dılar: «Toplu sözleşme» Halbuki kanun tasarısın
da toplu iş sözleşmesinden bahsedilmektedir. Ben
deniz, l)iı tabirin ve kanunun bu suretle isim 
almasının Anayasaya aykırı olduğunu ifade et
mek istiyorum. Filhakika, Anayasamızın 47 nci 
maddesinde toplu sözleşme tabiri kullanılmıştır. 
Borçlar Kanununda, ise «umumi mukavele» teri
mi kullanılmıştır. Her iki kanunun da mâna ve 
medlulü birdir. Durum böyle olduğu halele, tasa
rıda «toplu iş sözleşmesi» teriminin kullanılması
nın hikmeti bizce anlaşılmamaktadır. Acaba, Ana
yasa toplu sözleşmeden bahsederken taşarı, toplu 
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is sözleşmesi terimini kullanmakla Aııayasonm 
kasdettiği mukavele nevinin dışında başka bir mu
kavele nevini mi tanzim etmektedir? Elbette, böy
le bir düşünce hâkim değildir ve olmaması lâzım
dır. Anayasa hükmünün yerine getirilmesi için 
bu tasarı meydana getirilmiştir. Şu halde, kanu
nun adının «Toplu Sözleşme Gev ve Lokavt» Ka
nunu olarak değiştirilmesi lâzım gelmektedir. Bu
na, mütenazır olarak da kanun metninde bulunan 
bilcümle «toplu iş sözleşmesi» sözlerinin, «toplu 
sözleşme» şeklinde düzeltilmesi lâzım ve zaruri 
bulunmaktadır. Yüksek Heyetiniz pek iyi hatır
lar ki, geçen sene Senato İçtüzüğünün müzakeresi 
esnasmda, İçtüzükte; «Senato» ve «Senatör» tâbir
leri kullanılmıştı. Bunu Yüce Senato Anayasaya 
aykırı bulmuş ve Anayasada «Cumhuriyet Sena
tosu» tâbirinin mevcudolduğu ve diğer tarafta 
yine Anayasada «Cumhuriyet Senatosu Üyesi» tâ
birinin kullanıldığım ortaya koyarak bu terimle
rin ona ^öve yeniden değiştirilmesi için İçtüzük 
tasarısını komisyona iade etmişti. İçtüzük tasa
rısında böyle olduğuna güre Anayasanın 47 nci 
maddesinde toplu sözleşme olarak kullanılan tâ
birin de aynen kullanılması lâzımgeldiği mütalâa-
Hindaynn. Aksi durumun Anayasaya tamamiyle 
aykırı olduğunu ifade etmek isterim. Bu hususta 
bir önerge takdim ediyorum, iltifatlarınıza maz-
har olmasını rica eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN— Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTEİ BOZCALI (İzmir) — Muhte

rem arkadaşlarım, ben birinci maddenin matlabı 
üzerinde duracağım. 1 nci bölüm, «Toplu iş söz
leşmesi» nde 1 nci madde matlabı olarak (tanım) 
tâbiri kullanılmıştır, «tarif» yerine «tanım» keli
mesi kullanılmıştır. 

Sayın Bakan konuşmalarında hep «tarifi» di
ye buyurdular. Dilimizin en güzel kelimelerin
den birisi'de budur. Bu «tanım» veya «tanımı» 
kelimelerinin yerine «tarif» veya «tarifi» keli
melerini kullanmak I âzım gel ir. Nitekim, «fesih, 
infisah, teşmil» kelimeleri gayet yerinde olarak 
kullanılmıştır. Tarifin de tanım olarak değil, yi
ne «tarif» olarak kullanılması maksadı izah için 
lâzımdır zannediyorum. «Tanım» m, «tarif» in 
ifade ettiği kelime mânasını ifade etmes 
diği kanaatindeyim. «Tarif» her hangi bir 
şeyi ifade ederken; efradını cami, ağyarını 
mâni olarak, onu eevreliyen bir tâbir ve kelime
dir. Bu kelimenin hukukî bir tâbir ve veri olarak 
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burada da kullanılması iktiza eder. Bu maksatlı 
bir önerge vermiş bulunuyorum. İltifatınıza maz-
lıar olursa, bu tabir de buraya konmuş olur. Bu 
vesile ile, vaktinizi aldığım için özür diler, hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN •—• Sayın Ağırnaslı buyurun. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım, ben maruzatımda belirttiğim 
sebeplerle, bu lokavt tâbirinin Anayasada açıkça 
mevcudolmadığı cihetle buradan, «lokavt» deyi
minin kanunun başlığından kaldırılması hususun
daki istirhamımı arz etmek için söz almış bulunu
yorum. 

Muhterem Bakan ifade buyurdular ki, lokavt, 
kanunumuzda denk bir deyim olarak, grevle aynı 
mânada tutulmuş değildir. Öyle ama, ne olursa 
olsun, Anayasaya sokmak için pek çok gayret sarf 
edilmiş, Anayasanın müzakeresi sırasında lokavt 
uzunboylu münakaşa edilmiş ve bunun müzake
re zabıtları sayfalarca devam edip gitmiştir. Lo
kavt konulmamış ve sadece işverenlerin de hakla
rı bir kanunla düzenlenir, denilmekle iktifa 
edilmiştir. Sanki müsavi bir tâbirmiş ve haklar-
mış gibi insanları bir taraftan açlığa ve sefalete 
mahkûm etme hakkının da bir bakmış gibi bu ka
nunda yer almasının doğru olmıyacağı, mâruza-
tmdayız. Nitekim, Anayasanın müzakere zabıt
ları tetkik buyurıılursa, orada uzun uzadıya insan 
haklarından ve saireden bahsedilmekte ve lokav
tın Anayasaya bu sebeple konulmadığı açıklan
maktadır. Ancak, esbabı mucibeden istiane et
mek yolu kalır. 

Muhterem arkadaşlar, esbabı mucibe ise ka
nun kuvvetinde olmaz onunla amel edilmez. Bu
nun mesnet olarak ele alınması mümkün olmaz. 
İşverenlerin de bâzı hakları yok mudur? Şüphesiz 
ki, vardır. İşverenlerin, hakları da yine... 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, 1 nci madde, 
toplu iş sözleşmesinin tarifidir. Bunları umumi 
konuşmanızda ifade ettiniz. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) Muhterem 
Reis Beyefendi, birinci maddenin sadece toplu iş 
sözleşmesine taallûk ettiği hususunu hatırlatarak, 
sözleşmenin sadece lokavta tahsis edilmesini ifade 
buyuruyorlar. Çok doğru. Fakat, maddelerde ge
çecek olan «lokavt» kelimelerinin her birinde ay
nı hususların tekrar edilmemesi için lokavtın ni
çin kanundan kaldırılması lüzumunu açıklama
mın lâzımgeldiği ve bunun hak olduğu kanaatin-
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deyim. İzin verirlerse başka maddelerde de bu keli
me üzerinde tekrar söz almamak için burada mâ
ruzâtımı tamamlamış olayım. Ondan sonra, şüp
hesiz ki, Yüksek Senato kararını verecek ve ha
kem olacaktır. Şu halde, «niçin esbabı mucibede 
lokavta temas edilmiştir» diye, bir nokta düşünü
lebilir. İşverenlerin hukukunun kanunla düzen
lenmesini vuzuha kavuşturmak ve çerçevelendir
mek maksadiyledir ki, işverenlerin haklarının da 
kanunla düzenleneceği ifadesiyle iktifa edilmiş
tir. Anayasa metninde; açıkça, sadece grevin bir 
hak olarak kabul edilmesi ve lokavtın metne kon
mamış olması lokavt kelimesinin kanunda kulla
nılmamasını icabettirir kanaatindeyim. İşverenle
rin hukukunu düzenlemek için, başbaşa, elele ve-
vererek, eğer buradaki hüküm kâfi değilse, hep 
beraber bir hüküm getirelim. Buna bir diyece
ğim yok. Fakat bu lokavt kelimesinin, yani Ana
yasanın kabul etmediği bir kelimenin mutlaka ka
nuna konulması gibi bir mâna taşıyacaktır. Bu
nun kabul bııyurulmaması istirhamındayım. Ace
le olarak müzakereye geçildiği için muhterem ve
kil beyefendinin konuşmalarına cevap vermek 
hakkım tabiî olarak kalmamış oldu, Riyasetse... 

BAŞKAN — Maddelere acele olarak geçilme
di, usule uygun olarak geçildi. Acele geçildi, di
yorsunuz da... 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Reis 
Beyefendi çok çabuk almıyorlar. Bu kadar söyle
meye hakkımız olsun canım? Evet, biraz acele gel
di, benim düşünceme göre... 

BAŞKAN — Siz burada yoktunuz. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Bura

daydım, Reis Beyefendi, «Başka söz istiyen kal
madığından, maddelere geçilmesini...» der, demez 
ben bir şey diyemedim. Onun için, ileride madde
lerde, muhterem vekil beyefendi ile anlaştığı
mız ve anlaşmadığımız hususları sırasiyle arz ede
ceğim. 

Yalnız bu «lokavt» kelimesinin, arz ettiğim gi
bi, Anayasada bulunmadığı için, bu kelimenin 
kaldırılmasını rica ediyorum. Anayasaya sadık 
kalalım. Bu hususta verdiğim takrire itibar göste
rilmesi istirhamı ııday im. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tevctoğlu. 
FETHİ TEVETOĞLÜ (Samsun) — Sayın 

Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; benden ev
vel konuşan Sayın Ağırnaslı'nm, kanunun adın
dan «lokavt» kelimesinin çıkarılması hususundaki 
teklifinin aleyhinde bulunmak için söz aldım. 



C. Senatosu 
Evvela, «lokavt» işverenlere tanınan bir hak 

olduğuna göre. Anayasanın bütün insanlara ve 
Ibültün vatandaşlara t anıldığı halklar meyamın-
da Ibir 'halktır. Tupkı, «grev» hakkı giibi. Zaten, 
'bu kanunda ilkiteinirı /bir muvaızene tesis eder 
şdklikle ıbu kanun içhıd'e toplanmış bulunması 
da Ibumu teyideitmektedİr. Aıkadaişıımıız, kbnuş-
m ası mm sıomunda, «İşverenlerin de 'halklarını 
te'sibi'fc 'edelim; ancak, kelime 'oLaralk Anayasada 
geçmemiştir; yalnız bir kanunla düzenlenir de-
denllmekle yetini! mistir.» şeklinde ileri sürdiük-
1 oni. nloktai nazara katılımak imkânisılzdır. îş-vere-
•nin de halklarını <en az işçiler kadar, onlara eşit 
lola.ralk koranmak Anayasamızın da, hepimizin 
ide. vaız'iif esidir. Yalnız, hakikaten, «toplu iş söz
leşmesi» 'talbi.ri.min «toplu »özleşme» .olarak, Sa
yın Artükmae ark adaşım ıızın teklifine uyula
rak taislhilhi ile iktifa. eıdümesimii m-'z ve talelbedi-
yorııııı. Hü rmetlerimle. 

.BAŞKAN r— Sayın Üren. 
SELÂMI ÜREN (Tdkirdağ) — Mulhtere'nı 

a. Hk ad aslanım, evvelâ )tcklif sakilb inici en gayra 
diğer arkadaşlarım fikirlerine iştaaık ediyo
rum. Lokavtın metne girmeisi, Anayasaya su
reti kaltiyede aykırı değildir. Ta!m mıânasiyle 
Anaivıaısanm Ihalk ve müsavat sistemi meflhumu-
ııa uygun bulunmaktadır. Çünkü, klâsik talbiri 
ile ifade edersek; «Hürriyet, diğerinin Ihlürri-
yetinin 'baş!anlığı yerde biter», «'Halk, diğerinin 
halk'kına tecavüze vhaşlandığı yerde (biter.» Eğer, 
Iblz ,tdk taraflı .olarak işçinin 'halklarını teminalt 
altına, allmaya kalkar, grevi tanırsak, ve bunun 
yanında işverenin hakkını ihmal edersek, hür-
riy dtlsiızTiği ve adaletsizliği 'biz-zat yaratmış olu
ruz. 

iSlonra; işveren, iş sahasında enımiyet ve is
t ikrar fe'fcer istiklbale sağlam gözle ıbaikmaik is
ter. Eğer grev hakiki kanışılsmda lokavt hakkını 
tanımıyacalk (olursak, işveren. terddidlüde düşer, 
i(ş ısaıhasından çekilir; işte o zaman işçi işsiz 
kalır, .sefalet içine düşer. Aca,ba, işsiz ve sefa
let içinde bulunan bir işçi zümresi üzerime Iham-
gi sistemi kuralbilliri;/, hangi binayı inşa (edebi
liriz? Binaenaleylh, İni durumu göz önüne ala
rak, lıokaıvtı tanı mânalsiyle büğlünün içtimai 
hünıyeıııize uygun bir şekilde gdtiren kamun 
tdkl lifinin kalbıılünü ve (hulâsa Anayalsaımiiza da 
uygun olduğunun kalbu'IÜnü istirlbam eder, he
pi ıııizli hürmetle Kelâmlarım, 
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BAŞKAN — Sayın Biranfd. 
İZZET BÎRAND (İzmir) — Saıyın Başkan, 

Sayın üyeler; Itoplu sözleşme ve grev, Anaya-
Isaıda ızilkrediilmiş terimler olarak elbette ki, şü-
ımulHü nıulhtdvaisı ile 'bir mâna ifade eder. Grev 
Ibir .hâdisedir 'ki, bütün inkişafı onun anft'Hlodu 
iohııaık lâzım ıgelen lokavtla beralber ımı'üitalâa 
edilmdk zaruri olur. Anayasada lokajvta te
rini olarak zikredilmemiş olması, meiM kamu
nun baışlığınd,a, «Toplu söızleşme ve grev Ka
nunu» şeıklinde Ibir başlıkla ilkltifa edilişe dalhİ, 
Ikanunun m etilinde lokavta mutlaka zikrddil-
mıesi, aynı terimin mütenazır olan Ibir mulh'te-
•vayı ifade eden Ibir terim. .olaııalk ifade edilme
si zaruri lollac aktır, kanaatindeyim. 

ilki araıda, «'tanım» .kelimesi üzerinde de 
Iben de sayın arkadaşımıza iştirak ederek, du
racağımı. (Eğer Anayasada ikalbul edilmiş (keli
meler ve yeni 'terimler varlsa, onların mutlaka 
metinlerde tesis edilmesi lâzımdıır. Ama, 'ka
nun metinleri ihazırlanıriken. yaşıyan idilim en 
mâruf ve muteber kelimelerimin çıkarılarak, ye
rine yeniden bir şeyler öğretmek ızıimmımda bir 
celide gidilmemiesimıim iısalbetllİ 'olacağını ilşıaret 
etınelk isterim. 

/Bu üt'ilharla, beııdeniiız de, «tanım», kelitme-
Minin ıdalha mıâruf olan mıi'sli ile tdbdıil'ini ve ka
nunda lokavt tâbirinin bulunmasının Anayasa
ya alyjkırı olmıyacağını, ancak kanunfum başlı
ğının, «T-oplu siöızleşme ve grev Kanunu» şek
linde tedvininin ınıalkbadı temin edeceğimi üsfM-
ra.teıı arz ederim. Hü ruletlerimle. 

BAŞKAN —• Buyurun Koımiisyfon sözcüsü, 
yalınız 3 hulsus hakkımda. 

G1EOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUıS (Cumlhuıtoa^kamımıca S. Ü.) — Efen
dim, l'Oıkavt kelimeisin'ln çikarılmasıma tarlaifltar 
'değillıiz. Gerekmesini Sayın Bakan etraflı bir şe
kilde arz çittiler. Bendeniz de kısaca ifade et
tim. Onun için aynı şeyleri 'tekrarca lüzum yok
tur. Zaten konıuişan a ık ad aslanımız da bu kıona-
da bizi desteklediler. 

fsimine gelince: «Toplu iş sözleşmesi», yeri
me «Toplu sözleşme» demisin. ibuıyuTİdula'r, Sayın 
Artukma.ç. Filhakika Anayasamın 47 nci mad-
dasinde, «/'toplu sözleşme» denmişjtir. Fakat, 
'bu toplu iış sıöız'leiş'mesi yerine kullanılmış bir 
terimidir. Aslında bütün ilim sabasında., Ihükulk 
kiltaıpllarında (Öontrat cJollectivddu travall) d'i-
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ye geçer, Türkçe'si, toplu iş sözleşımesidir. Fa-
ıkat, ikıısaca yani ısözıü uzatmaımak için ttloplu 
ısözile ı̂ırie denmiştir. Maalesef Anaıyalsaıya böyle 
(geçmiştir. Fakalt, kasıt, «Toplu iş isiözleşımiesi-
ıdir.» Zaten sIMeışime alkild demelkitir, toplu ke-
Üimıelsi de maılûm; faikalt, inlsan ister istemez bu 
ne sözleşmesi diye soruyor. Ne sözleşmesi 1 Çün-
'ktü, toplu Mra sözleşmesi olalbilir, toplu lh|be 
sözleşmesi olaıbiilir, .taplTu başka bâr sözleşme 
olafbiilir. îşlte ionun ine .sözleş'miesi olduğunu, «iş» 
kelimesi cevaplıiyior, nratlaika, «iş» keHime&ine 
lüzum vardır. Çünkü, bütlün dünyanın kaibul 
ettiği şeiyden aıyrılmaıya malhal yok. Anayaısada 
bu kelime kuıUanıHmamiş lolafb'ilir; bellki ihmal 
edildi, bellki aceleye geldi, unutuldu di|ye, Ika»-
tm aıçikça mıeytdanda olduğu bir yerde taımaımen 
lâfza bağllanaralk, Anayasalda iş kelimesi ylok, 
diye lâfzî olarıalk bir tefsire .gitmek, Yüklsıek Se
natonun işanma uyımıjyacağı kanmtindeıyiım. 
Mâruzâtım (bundan ajbare'ttir. Taikdir yiüksek 
lıeyetiniizinldir, efendim. (Oürulltüler) 

Efendim müsaade buyurursanız şunu arz 
edeceğim. Tanım kelimesi Millet Meclisinden 
gelen metinde vardı. Komisyonda bunun üze
rinde çok konuşmalar oldu. Tanım yerine ta
rif denilsin dendi. Bendeniz de tarif kelimesinin 
konulmasını arzu eden arkadaşlarınızdan birisi 
idim. Biz, azınlıkta kaldık; çoğunluk taıımı 
kelimesinin muhafazasını kabul etti. Şimdi, ko
misyon sözcüsü olarak ben de «tanım» kelime
sinin burada kalmasını rica edeceğim. 

Baskı esnas-mda bir nokta unutulmuş, mühim 
bir noktadır, bunun ilâvesini istirham edece
ğim. Bu takdirde maddenin açık oya konması 
lâzım gelecek. Arz edeceğim nokta şu 1 nci mad
denin 1 nci bendinin son satırında «ile işveren 
teşekkülleri» dedikten sonra «veya işverenler» 
demek lâzımdır. Çünkü, daima anlaşma işçi te-
şekküleriyle işveren teşekkülleri arasında olmu
yor, işçi teşekkülüyle bir işveren arasında da 
olabiliyor, işte bu açık kalmıştır. Onun için 
bu çok önemlidir. 3 ncü satırda, teşekkülleri 
«kelimesinden sonra» veya işverenler arasında 
yapılan bir sözleşmedir, diye tashih buyurma
nızı istirham ediyorum. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu baskı hatası değil, değişti
riyorsunuz. Ama maddeyi aynen kabul ettiği
nizi yazmışsınız değişme yok. ' 
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SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sözcüden 

bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, sual sora

caklar. 
SADIK RATUKMAÇ (Yozgat) — Sözcü

den şu hususu sormak istiyorum. Anayasa, 
vâzıı kanun eğer arzu etmiş olsaydı, toplu 
iş sözleşmesi tâbirini kullanırdı ve Anayasa 
vâzıı durumunun böyle olduğunu gayet iyi 
bilmekte idi. Bu «îş» kelimesini koymayıpta, 
sadece «toplu sözleşme» demesinin bir hikmeti 
olması lâzımdır. 

CTEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Arz ede
yim efendim. 

Anayasayı yapan komisyona, Temsilciler 
Meclisine ve Kurucu Meclise dâhildim; bu iti
barla şunu arz edeyim ki, Anayasa hiçbir zaman 
«toplu sözleşme» diye bir sözleşmenin bulunma
dığını bununla toplu iş sözleşmesinin anlaşılaca
ğını düşünerek bu tâbiri kullanmıştır. Mesele 
bundan ibarettir. -Yani, bir (değiştirme ve bir 
tadil, «toplu iş sözleşmesi» değildir, bu «toplu 
sözleşmedir,» ondan farklıdır, aman dikkat ede
lim, «toplu iş sözleşmesi» demiyelim, «toplu 
sözleşme» diyelim de ona benzemesin filan gibi 
bir vaziyet mevzuubahis değildir. Bütün Dün
yada kabul edilen budur. Aslında «toplu iş 
sözleşm esidir.» Bunun sendikalar arasında ya
pılması, topluca yapılması «toplu» kelimesinin 
ilâve edilmesini icabettirmektedir. Eğer, biz 
burada «toplu sözleşme» dersek, hakikaten «ne 
sözleşmesi1?» gibi bir soruyla karşılaşmak vazi
yeti hâsıl olur. Anayasanın da Jcasdı budur, 
asıl kelimeyi eksik olarak kullanmış oluruz. Me
sele bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Artus bir dakika hemen 
gitmeyiniz. 

Sayın Dikecligil, siz sual mı soracaksınız, 
yoksa söz mü istiyorsunuz ? 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGİL (Kayseri) — Ben 
söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Artus, arkadaşlar sual 
soracaklardır, bir dakikanızı rica edeceğim. 
Buyurun Sayın Birand. 

İZZET BİRANI) (izmir) — Biraz evvel 
bu kanundaki kelimeler Anayasada terim olarak 
kullanıldığı için buraya alındığı zikredildi. Şim
di, burada izah ettiğiniz «toplu sözleşme» Ana-
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yasadan terini olarak alınmış mıdır? Başlık 
olara'k bunu koymakta ne mahzur vardır? Met
nin içinde bunun tarifi yapılırken bu toplu iş 
sözleşmesi mânasına gelmez mi? Acaba ne gibi 
mahzur vardır? Başlığın bu şekilde olmasının 
sebebi nedir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S.Ü ) — Efendim, 
kemali elde etmek imkânı varken, nakıs ola
nına gidilmez. Medemki, şu anda elimizde im
kân vardır, niçin nakıs, eksik olana gidiyo
ruz? Kemale gitmek imkânı var. Üç tane ke
lime bir araya geldiği vakit, tam olarak bir 
mânayı ifade ediyor. Dünyanın her yerinde, 
ilim sahasında, bütün kitaplarda bu böyledir. 
Kanunlarda da böyledir. Anayasada, bu anla
şılır diye, her hangi bir şekilde zühul olmuş 
olabilir. Anayasa kanun vâzıı zühul etmez mi 
efendim? Toplu sözleşme demiş. Nasıl olsa bu 
anlaşılıyor. Daima biz toplu sözleşme diyoruz, 
toplu iş sözleşmesi demiyoruz, bu hata oluyor, 
kanaatimce. Doğrusunu yazmak imkânı var, 
«Toplu iş sözleşmesi» diye yazılması lâzınıge-
lir. Lâfızperest olmıyalım, mânaya itibar ede
lim, lâfza itibar et m ivelim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun, 
NİYAZİ ACIKNASLI (Ankara) — Komis

yon Sözcüsünden bir sual soracağını efendim. 
BAŞKAN — Siz de Bakandan sorun of en

di m. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECE V İT 

(Ankara Milletvekili) —• Efendim ben sade
ce Sayın Ömer Lûtfi Bozca!ı ve Sayın İzzet 
BiraıuTm bir kelime ile ilgili tenkid ve teklif
leri üzerinde duracağım. «Tanım» kelimesi. 

BAŞKAN - - Sayın Ünaldı'nın da aynı şe
kilde bir önergesi var. 

ÇALIŞMA BAKAN T BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Komisyonda da bunun üzerinde 
durmuşlardı. Tanım kelimesinin yerine tarif 
kelimesinin kullanılmasını söylediler ve bu 
arada esasen kanun tasarısında bir yandan 
«tanım» gibi öz Türkçe kelimelerden, bir yan
dan «teşmil» gibi birçok eski kelimelerin kul
lanılmasına takıldılar. Eğer huzurunuzdaki 
tasarı Millet Meclisi Karma Komisyonundan 
•bu yana öz Türkçe ^ kelimelerden tanına tarana 
huzurunuza gelmemiş olsaydı, kanun tasarı
sında dil birliği daha belirli olacaktı. Aşırılığa i 
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ve anlaşmazlığa gitmeksizin mümkün mertebe 
bugünün gem kuşağının kullandığı dil ile 
tasarıyı yazmaya çalışmıştık. Fakat maal
esef, üzülerek belirtmek isterim ki, buraya 
gelinceye kadar öz Türkçe kelimeler bir hay
li azaldı ve kala kala galiba bir bu «tamın» 
kelimesi kaldı. Bunu da bir hâtıra olarak, 
sayın değerli Senato üyelerinin alıkoymalarını 
rica edeceğim. (Cüliişmeler, bravo sesleri) 

Bugün bir başka, kanunun görüşülmesi sı
rasında değerli Senato üyeleri «çağrı» keli
mesini çıkardılar ve gerekçelerinden biri ola
rak da çağrı diyoruz ama. «davet» derken bu
nun yanında o kelimeden başka bir söz çıka
ramıyoruz, buyurdular, Halbuki tanımın böyle 
bir eksikliği de yoktur. Tarifin karşılığı ta
nımdır. Türk dil sözlüğünde tarif etmek ta
nımlamaktır. İkisi de dile kolay gelmektedir. 
Daha büyük üstünlüğü de «tarife», «tanım» 
deyince bununla ne demek istediğimiz açıkça 
görülebilmektedir. Fakat, bugün genç kuşak
tan bir insan tarif kelimesine baktığı zaman, 
bunun irfandan geldiğini inlemez. Bence, aşı
rılığa, gitmeksizin, dilimizi ağırlaştırırken kul
lanacağımız ölçülerden birisi, bir kelimeye 
baktığımız zaman onun berrak bir su gibi 
derinliğine kadar görebilmemiz ölçüsü bize 
ışık tutmalıdır. Tanım kelimesinden açıkça 
ne ifade ettiği görülebilmektedir. Her halde, 
bugünün bir gencinin «tarif» kelimesine bak
tığı zaman görebileceğinden daha çoğu gö
rülebilmektedir. 

Onun. için, Yüksele Heyetinizin bu kanu
nun gitgide daha an ' Türkçe, öz Türkçe 
kullanan genç kuşaklara malolacağun düşüne
rek, bu kelimeyi olsun alıkoymasını ve tesa
düfen Türk Dil Kurultayının kurulmuş ol
duğu şu günde huzurlarına gelen her tasarı
nın içinden öz Türkçe, kelimeleri ayıklamak 
gibi bir durumda görülmemelerini de özür 
diliyerek istirham edeceğim. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN •— Saym Ağırnaslı, Bakandan su
alinizi sorun, Sayın Ecevit bir dakika, sual sora
caklar. 

NİYAZİ ACTRNASLI (Ankara) — Efen
dim, Muhterem Komisyon Sözcüsü, biraz (in
ce toplu iş sözleşmesi tâbirinin Anayasada. 
bulunmayışı maksadı değiştirmiyeceği ifade
sinde' bulundular. Yalnız lokanvt kelimesinin 
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Anayasaya alınmaması hususu sayfalarca 
münakaşa mevzuu olmuştur ve lokavt kelime
si Anayasaya alınmamıştır. Şu halde, Anaya
saya sadakat göstererek «lokavt» kelimesinin 
kanunun başlığından çıkarılması için ısrar 
buyurulduğıı takdirde çıkarırız dendiği hal
de, 'bu kelimenin niçin çıkarılmadığını Sayın 
Çalışma Vekili nasıl izah buyururlar? 

Tanım kelimesinde de kendilerine iştirak 
ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EÖEVÎT 
(Devamla) — Teşekkür ederim efendim. Bu 
hususta uzun boylu izahatta bulunduğum için 
ayrıca huzurunuzu işgal etmek istemedim. 
Lokavtın niçin Anayasaya girmediği, Anaya
sanın kendi gerekçesinde özlü ve açık bir 
şekilde anlatılmıştır. 

Bu insan haklarını sıralıyan bir Anayasa 
bölümünde lokavtın yeri yoktur. •fîrevin yeri 
vardır. Ancak, grev olduğu zaman da, gece ol
duğu vakit gündüzün olması gibi, lokavtın da 
olması son derece olduğu tabiî ve kaçınılmaz ol
duğu için bu da olacaktır. Bir hakkın Anayasa
da bulunmaması o hak için ayrı bir kanun çı
karmaya engel olmasa gerektir. Taki, Anayasada 
bu yolda kanun çıkarılmaz, denmedikçe. Ana
yasada ise bu denmediği (gibi, gerekçesinde çıka
rılması gerektiği özellikler belirtilmiştir. Bu hu
susta söyliveceklerini bundan ibarettir. 

BAŞKAN —• Sayın Ünaldı, buyurun. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu hususta üzerinde çok konuşu
lan bu toplu iş sözleşmesi mevzuunda sayın söz
cü ile iştirak halindeyim. Ller ne kadar Ana
yasa toplu sözleşme demişse de bendeniz de ko
nuşmalarımda daima toplu sözleşme kelimesini 
kullanmışsamda, eski tâbirle karşılaştıracak olur
sak kolektif mukavele veya kolektif iş akdi de 
denilebiliyor. Kolektif iş akdi tamamen toplu 
iş sözleşmesinin karşılığıdır. Binaenaleyh, şayet 
Anayasada «iş» kelimesi eksik kullanılmışsa on
dan fazlasının bu tasarıya konması bir kusur 
değil, bilâkis daha iyiye bir harekettir. Tanıma 
gelince: Şimdi muhterem arkadaşlarım, bizim fi
kir olarak söylemek istediğimiz şu; kanunla ke
lime icat etmiyelim, kelimeyi zorlamıyalım. «ta
rif» dilimize girmiş, herkesçe kullanılan ve bir 
şeyi etraflı surette anlatmayı ifade eden bir te
rimdir. «Tanım», herhalde tanıtmaktan veya ta-
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nmıa'ktan ıgeliyor. «Tanım» diyeceğimize «tanit» 
demek daha kolay olur. Eğer, icat edeceksek 
böyle şeyler icat edelim. Ama, burada «tanım» 
m, «tarifin» tam karşılığını ifade etmediği ka
naatindeyiz. Bu yönden değişmesini istiyoruz. 
Bu tanım kelimesini ben ilk defa bu kanun do-
layısiyle duydum. Benim gibi ilk defa duyacak 
olanlar vardır. Zorla kanuna konmak suretiyle 
bir kelimeyi kabul ettirmek, her halde ta.svibe-
deceğiniz bir keyfiyet olmasa gerektir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Dikeeligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, arkadaşlarımızın «tanım» kelimesi üzerin
deki hassasiyetleri yerindedir. Eğer, Büyük 
Atatürk olmuş olsaydı, «tarifin» yerine «tam
ını» kabul etmezdi. Atatürk'ün bütün nutukları
na bakalım, hiçbir zaman «tarifin» karşılığı ola
rak tanımı kullanmamıştır. Şunu açıkça ifade 
edeyim ki, eğer Türkiye'mizde bir Dil Akade
misi olsaydı böyle hataya da düşülmezdi. Biz 
güzel Türkçemizi, kelimeler kazandıralım der
ken bozmıyalım, arkadaşlar. Benim ilk okulun 
i ncü sınıfındaki çocuğum «tarifi» bilir. Bütün 
okullarda «oğlum şunun tarifini yapar mısın 
denir,» «tanımını yapar mısın» denmez. Üretme
sine baksak yine olmuyor. «Tanımak, tanıtmak, 
tanışmak» vesaire.. Bu olmaz arkadaşlar. Bu 
onun karşılığı değil, insaf edin.. Yazık Türk-
çeye. 

Bakana hürmetler ederim, fakat genç kuşak 
da «tarif» kelimesini çok güzel bilir. 

ıŞimdi, bakalım; ben şurada 1 nci madde de 
dünya kadar kelime söyliyeyim. Biz bu kelime
leri ata ata Türkçenin ahengini bozuyoruz. Ha
kikaten, Türkçeleşme Tanzimattan bu yana baş
lamış, Ziya Gölkalp'm da düsturunu almak mec
buriyetindeyiz. İstanbul muallim mektebinden 
mezun olan ağabeyim de bilir ki hakikaten «ta
nım» «tarifin» karşılığını tutmaz, orada iyice 
bunun müdafaasını yapmıştır. Sayın Bakanımız 
burada hassasiyet göstermesin, hakikaten baş ta
rafta tanım, aşağıda şekil deniyor. «Hizmet ak
di, muhtevası, hususlar, ^münasebetleri bentde» 
vesaire.. 

Arkadaşlar, kanunun tarifini yapıyoruz. Ta
rif ile tanımın katiyen münasebeti yoktur. Bu 
kanunu bozmayın lütfen «tarif» olanak kabul 
edin. Hürmetlerimle., 

- 8 0 5 — 



C. Senatosu B : 
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. önerge

ler vardır, okutuyorum. 
Sayın Ağırnaslı'nm önergesi, en aykırı öner

gedir. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz olunan sebeplerle ve Anayasanın 

açık hükmünde de bulunmadığı cihetle kanun 
başlığından «ve lokavt» deyiminin kaldırılmasını 
arz ve teklif eylerim. 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Aykırılık derecesi itibariyle 
ikinci derecede olanı Sayın Artufcmaç'm öner
gesidir. 

O. Senatosu Başkanlığına 
Anayasamızın 47 ııci maddesinde (toplu iş 

sözleşmesi) tâbiri değil, (toplu sözleşme) tâbiri 
kullanılmıştır. Bunun bir sebebi olması lâzımdır. 
Toplu iş sözleşmesi denil memesinin bir mânası ol
sa gerektir. Biz kanunun adını (toplu iş sözleş
mesi) şeklinde koymakla Anayasaya aykırı hare
ket etmiş olacağız. 

Bu sebeple kanun adının (Toplu Sözleşme, 
Grev ve Lokavt Kanunu) şeklinde değiştirilmesi
ni ve kanun metninde geçen bilcümle (toplu iş 
sözleşmesi) teriminin de (toplu sözleşme) olarak 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı ile Ünaldı'rım 
önergeleri aynı mahiyettedir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin matlabmdaki «tanım» keli

mesinin yerine «tarif» kelimesinin konulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ünal di 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1 ııci maddenin matlabı olan (tanım) tâbiri 

maksadı ifade edemediğinden (tarif) olarak dü
zeltilmesini arz ve teklif ederini. 

îzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Sayın îzzet Gener ve Ulusman'-
m önergeleri vardır. Aynı mahiyettedir. 

88 8 . 7 . 1963 Ö : 1 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kanun tasarısının metnindeki (tanım) kelime 
sinin yerine (tarif) kelimesinin kabulünü arz ve 
teklif ederiz. 

Niğde Kırşehir 
İzzet Gener Ali Rıza Ulusman 

BAŞKAN — Önergeler üç gruptur, aykırılık 
I derecelerine göre tekrar okutup oylarınıza suna

cağım. 
(Niyazi Ağırnaslı'nm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — önergenin nazara alınmasını oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Sadık Artukmaç'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergenin nazara alınmasını 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmemiştir. 

(Mehmet Ünaldı, îzmir C. Senatosu Üyesi 
Lütfü Bozcalı, Niğde C. Senatosu Üyesi İzzet Ge
ner ve bir arkadaşının önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergelerinin nazara alınıp alın
mamasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon f illi al katılıyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR 

T ÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılıyoruz 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor efendim. Ko

misyonun katılması karşısında maddeyi tekrar 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 
Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Toplu İş Sözleşmesi 
Tarif 

MADDE 1. — 1. Bu kanun anlamında top
lu iş sözleşmesi, hizmet akdinin yapılması, muh
tevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenle
mek üzere, 7 ııci maddede gösterilen işçi teşek
külleri ile işveren teşekkülleri veya işverenler 
arasında yapılan bir sözleşmedir. 

2. Toplu iş sözleşmesi, işçi ve işveren müna
sebetlerini ilgilendiren diğer hususlar ile tarafla
rın karşılıklı hak ve borçları ve özellikle, 1 nci 
bend ile bu bendde gösterilen hususların uygu
lanması ve denetimi ile ilgili hükümleri de ihtiva 
edebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş-

I tir. 
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Maddede bir değişiklik vukua geldi, açık oyla

rınıza arz edeceğim. 
Acık oylama yapılacaktır. Açık oylarınızı rica 

edeceğim ve bu arada yoklama yapmış olacağız. 

5. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye; 
var mı? Olmadığına göre, oylama işlemi bitmiş
tir. 

Açık oyun neticesini tebliğ için beş dakika
nızı rica edeceğim. Bu arada 2 nci maddeyi oku
talım. 

Şekil 
MADDE 2. — Toplu iş sözleşmesinin yapıl

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

BAŞKA.V — Madde üzerinde söz istiyen'... 
Yok. Maddeyi ovunuza sunııvor'iım. Kabu! eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Değiştirme 
\ardır, yarın acık oylarınıza sunulacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL All-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 3 neü mad
deyi de okuyalım, efendim. 

BAŞKAN — Üçüncü madde uzundur, üzerin
de konuşmak mümkündür, yarıda kalmasın. Bu 
sebeple yarın görüşelim. 

Birinci madde üzerinde 98 sayın üye oy kul
lanmış 04 kabul, 4 ret, salt çoğunluk temin edil
miştir. 

9 Temmuz Salı günü saat 14 de toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saa'ri : 19,30 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — C. Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'-
ın, Kars - Kağızman Sağlık Yurdu ebe hemşire
si hakkındaki yazılı soru önergesi ve Sağlık Ba
kanı Yusuf Azizoğlu'nıın cevabı (7/100) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlişik sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Sen at osu 
Çanakkale Üyesi 

Âli Aksoy 

Bakanlığınız Kars - Kağızman Sağlık Yurdu 
Ebe - Hemşiresi (5962) sicil numaralı Ender Toy-
demir'e hastalığı sebebiyle Erzurum Numune 
Hastanesince verilmiş olan (20) günlük istiraha-
tini geçirmek üzere Jandarma Genel Komutanlı
ğında görevli bulunan babası Astsubay Mustafa 
Toydemir'in yanma gelmiş ve rahatsızlığının de
vamı sebebiyle 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetler 

jçhizmet Kanununun 11170 sayılı Resmî Gazete 
ile yayınlanmış bulunan Yönetmeliğin 326 ncı 
maddesinin 7 nci fıkrasının (C) bendindeki sara-
hata binaen resmî havale ile karargâh tabibinin 
gösterdiği lüzuma binaen Ankara Oülhane Tıp 
Akademisi Hastanesine sevk olunarak 15 gün is
tirahat verildiği ve bu konudaki 18 . 10 . 1962 
tarih ve 5157 sayılı hastane başhekiminin tasdi
kini hâvi olarak rapor Jandarma Genel Komu
tanlığının 18 . 10 . 1962 tarih ve 1428 sayılı res
mi yazısiyle istirahatinin bitimine iki gün kala 
Bakanlığınıza intikal ettirilmiştir. 

Aradan geçen müddet zarfında iyileşerek gö
revi başına giden hasta memurunuzun Bakanlığı
nızdan yazılan bir yaziyle aldığı raporun Bakan
lığınızın Talimatnamesine uymadığından bahsile 
yarım maaşı kestirilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı kanaliyle 15 
günlük raporu Bakanlığınıza sunulan memurunu
zun aldığı rapor kabule şayan görülmemişse, za-
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manmda Ender Toydemir'e Bakanlığınıza bağlı 
sağlık teşekküllerinden birisine başvurması için 
resmî bir tebligat yapılması gerekirken bu lâzimi-
yede riayet edilmediği anlaşılmıştır. 

a) Ankara'da adresi bilinen memurunuza 
resmî bir tebligat yapmıyarak maaşının kesilmesi
ne sebebiyet verenler hakkında kanuni her han
gi bir işlem yapılmış mıdır?. 

b) Şu hale göre usulsüz olarak kesilen yarım 
maaşının memurunuza ödenmesi hususunda Ba
kanlığınızın mütalâası nedir?. 

T. C. 
Sa. ve So. Ya. Bakanlığı 

Bakan 
2 . 7 . 1963 

Konu : Cumhuriyet Se
natosu Çanakkale Üyesi 

Âli Aksoy'un, 5962 Ebe-
Hemşire Ender Toyde-
mir'in raporu hakkında
ki soru cevabıdır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
İlgi : 21 . 6 . 1963 gün ve 2367/2919 sayılı ya

zıya karşılıktır. 
Bakanlığım memurlarından Kağızman Sağlık 

Merkezi Ebe - Hemşiresi 5962 Ender Toydemir 
sıhhi haline binaen Erzurum Numune Hastane
sinden istihsal etmiş olduğu 26 . 6 . 1962 tarihli 
raporuna, müsteniden 25 gün mezun sayılmıştır. 

Memurlara hastalıklarından dolayı verilecek 
raporların Verilme şekli ve resmî tabip raporları 
hakkındaki Talimatnamenin 7 nci maddesinde; 
(Sıhhi mazeretine istinaden raporla mezun bulu
nan memurlar, raporda aksine sarahat olmadıkça 
tedavi ve istirahat müddetlerini memuriyet ma
hallerinde geçirmeye mecburdurlar. Zaruret ha
linde mahallin en büyük mülkiye âmiri veya yet
kili daire âmirinden izin almak suretiyle istirahat 
müddetinin, raporda zikredilen mahalden başka 
bir yerde geçirilmesi mümkündür.) Denildiğine 
göre adı geçenin evvelki raporunda böyle bir ka
yıt bulunmadığı halde Ankara'ya gelmiş evvelki 
raporunun bitim tarihinden itibaren tekrar sıh
hi haline binaen Gülhane Askerî Hastanesi Başta
bipliğinden 15 gün istirahat almıştır. 

Yine Talimatnamenin 10 neu maddesinde; 
(Bir mahalde Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti
ne ait sıhhi teşekküller bulunduğu takdirde, As
kerî veca Üniversite Etıbba ve mütehassısları ta-
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rafından yukardaki hükümlere göre resmî bir ha
vale olmadıkça verilecek raporlar resmî rapor ma
hiyetinde kabul edilemez.) Denildiğine göre bu 
raporu da mevzuata aykırı görülmekle mezuniye
ti cihetine gidilememiş ve bu husus bağlı bulundu
ğu vilâyet kanaliyle memura tebliğ olunmak üze
re 2 . 1 1 . 1962 tarih ve 63911 sayılı yazı ile Kars 
Valiliğine bildirilmiştir. 

Mezuniyeti cihetine gidilcmiyen raporundan 
ötürü vazife görmediği günler için de 15 günlük 
maaşının istirdadı cihetine gidilmiştir. 

Bu itibarla istirdadolunan maaşının kesilme
si hakkında yapılan muamele mevzuata tamamen 
uygun görülmüştür. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr.Yusuf Azizoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
allâ Akarca'ın, Bodrum, ilçesindeki üç şirkete 
ait akar yakıt pompalarına dair yazılı soru öner
gesi ve İçişleri Bahanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın 
cevabı (7/74) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafım

dan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delâletinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Muaılılâ Akarca 

Muğla 

Muğlaıiım Bodrum ilçesinde 3 şirkete .ait 
(Mobil - Oil, Shell, Petrol Ofis) alkar yakıt pom
palan Trafik Kanununa aykırı olduğu ileri 
sürülerek 2 sene evvel kapatılmıştır. 

Bu kere Bodrum Belediyesi 'her 3 bayie de 
ayrı ayrı yor gösterip, pompalarını kurmala
rıma, müsaade etmiştir. Hattâ hu yerler beledi
yeden 10 sene .müddetle de icara ıa.linmiş ve icar 
mukavelesi dahi yapılmıştır. Yine her 3 bayie 
pompalarını luırmalk için trafik komisyonuna 
müracaat ettiklerinde bunlardan yalnız Mobil -
Oil bayiine müsaade edilmiş, diğerlerine ret 
cevabı verilmiştir. Mobil - Oil bayii tesisatını 
kurmuş, çalışmaya: başlamıştır. 

Trafik Kanununa ıgöre iS'hell ve Petrol Ofis. 
bayilerinin pompa kuracağı mahaller daha nıü-
saidloduğıii halde müsaade edilmemesi şayanı 
dikkattir. 

Ortadaki haksızlığı ve kanunsuzluğu ve ka-
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Ahmet Nalhamtoğlu ve arkadaşlarının kur

mak istedikleri tesislerin yeri imar plânıma gö
re yeşil saha olarak ayrıldığı, İmar Kanunu 
gereğince hu kahîl yerlere muvakkat ruhsat ve-
rilemiyeceği ve hailen bahse konu sahaların 
oto - park yeri, spor sahası ve pazar yeri şek
linde umumi bir mahal olarak [kullanıldığı, bu 
yerlerin halk toplufluklarımım daimî iş ve seyir 
yeri olması bakımından cam, anal ve trafik 
emniyeti tehlike iarz edeceğimden bu tesislerin 
kurulamıyacağı sonucuna varılmış ve keyfiyet 
Muğla ili Trafik Komisyonunun 23 . 8 .19<62 
gün ve 33 sayı ile karara hağlanmıışti'r. İl Tra
fik Komisyonumun bu kararı Karayolları Tra
fik Kamunu ile 'Tüzüğünün ilgili Hükümlerine 
uygun görüldüğünden Bakanlığımızca: da tas
dik edilmiş bulunmaktadır. 

O. Senatosu B : i 
nuınun vatandaşlara değişik olarak tatbik edi
lişi vali ve 'kaymakama yapılı ve ve şifahi ola
rak izah edilmemiş, alınan cevapta kendileri
nin haildi oldukları bildirilmiş ise de merice alı
namamış ve ticari faaliyetten geri halam bu 
vatandaşlar devamlı mağduriyetlerinim gideril
mesi için 2İ6 . 1 1 . 1962 tarihimde İçişleri Bakan
lığına •müriaeaat etmişlerdir. 

1. Bugüne kadar bu vatandaşlara cevap ve
rilip ve rilm e di ği ? 

2. 'Mağduriyetlerinin giderilip, haklarımın 
verilip verilmediği ? 

(3. Verilmedi ise Mobil - Oil bayiine tanıman 
hak diğer bayilere neden tanınmadığı? 

14 .2 .1963 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 3.7.1963 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
02282/82 

Şube : Trafik 

Konu : ,Soru (önergesi Hk. 

'Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1 8 . 2 . 19ı63 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 1862-7/74-2330 sayılı ya
zılarıma : 

Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Muallâ 
Akarca'nım, Bodrum ilçesindeki akar yakıt 
pompalarına dair verdiği yazılı önergesine 
aşağıdaki şekilde cevaplarımı arz ediyorum : 

27 . 11 . 19ı6'2 tarihinde Bodrum ilçesinde 
Petrol - Ofis Bayii Ahmet Nalhantoğlu ve ar
kadaşları tarafımdan durum Balkamlığımıza da 
telle intikal ettirilmiş olmakla yapılan tetkik 
ve tahkikat neticesinde : 

Binaenaleyh : 
1. Keyfiyetin dilek sahiplerinin şikâyet ve 

•müracaatlarına ıkarşılık olarak 1.3.1'963 tarih 
ve 28615 sayısiyle ıkendiler'iue bildirildiği, 

2. Gerek trafik mevzuatı ve gerekse imar 
plânı yönümden sadece 'kamum hükümleri tat
bik /edilmiş olup .mağduriyetin hu yönden mıev-
zuubaihsolamıyacağı, 

3. Mobil - Oil Bayiine ait tesisin bıma kıs
mı Nebil özgem'in, pompasının da belediyenin 
mülkiyetindeıki iarsa üzerine kurulu bulundu
ğundan bu tesise tanınan hakkın diğerlerine 
t anmamı adığı, 

anlaşılmıştır. 
Gereğimi arz ve rica ederim. 

Hıfzı Oğuz tBekata 
içişleri Ba/kanı 
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DÜZELTÎŞ 

C. Senatosu S. Sayısı : 162 

Toplu îş Sözleşmesi Grev ve Lokavt kanunu tasarısında aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır. 

Satır Yanlış Doğru 

12 
19 

MADDE 3. — 

Bir toplu iş sözleşmesinin hükümleri, bu söz
leşmenin kapsadığı iş yerlerinde uygulanan 
ve Borçlar Kanununun 316 ve 317 nci madde
leri uyarınca akdedilmiş olan umumi mukave
lelerin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümle
rinin yerini alır; ancak, umumi mukavelede 
isçiler lehine mevcut hükümler saklıdır. 

11 
10 

19 
37 
29 
26 

2 
2 

42 

kaldırılmış 
bu tutanağın tarihinden itibaren oniki iş gü
nü içerisinde 
nüshası 
Lokavt 
esas hakkındaki 
Daire 
devam etmesinden 
Rektörünün 
başvurulmuşsa, bu takdirde, hakem 

MADDE 3. — 1. 
.1.7 nci sayfa 4 ncü satırından 
sonra gelen ikinci bend buraya 
girecektir. 

2. Bir toplu iş sözleşmesi
nin hükümleri, bu sözleşmenin 
kapsadığı iş yerlerinde uygula
nan ve Borçlar Kanununun 316 
ve 317 nci maddeleri uyarınca 
akdedilmiş olan umumi mukave
lelerin toplu iş sözleşmesine ay
kırı hükümlerinin yerini alır; 
ancak, umumi mukavelede işçiler 
lehine mevcut hükümler saldı 
dır. 

15 nci sayfanın 19 ncu satırında! 
sonra 2 nci bend olarak girmek 
üzere çıkarılmıştır. 
kalkmış 
bu ibare çıkarılacak 
nüshasıda 
Lokavta 
esas hakkındaki hükmün 
Dairesi 
devam etmesinden sonra uygu
lanmaz 
Rektörlüğünün 
başvurulmuşsa, hakem 



Ö. Senatosu B : 88 8 . 7 . 1963 Ö : İ 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun tasarısının 1 nci 

maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 185 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler 6 

Çekinserler i 
Oya katılmıyanlar 73 

Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler]' 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapaıı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan AH Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangi] 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy * 1 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Niz<amıettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçiııe 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
E§ref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 

Reşat Zaloğlu 

URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmutt Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

Neşet Çetintaş 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Ömer Ergün 

Sadi Koçag 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp üner 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

[Reddedenler] 
ESKİŞEHİR 

Gavsâ Uçagök 
İSTANBUL 

Fethi Başak 

[Çekinser] 
SÜRT 

Lâtif Aykut 

TABU ÜYE 
Mehmet özgüneş 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (î.) 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1.) 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (î.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(t.) 

Mansur Ulusoy 
ANTALYA 

Mehmet îlkuçan 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Hamdi Oğuzbeyoğlu 
BİLECİK 

Talât Oran 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Ayııuksa 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

[Oya kaMmıyanlar] 
İSTANBUL 

Celil Cevherioğlu 
Sabahattin Tanman 
Bere. Turan 

İZMİR 
Enis Kan su 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.; 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 

Nedim Evliya 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
İzzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten (î.) 
Ziya önder (I.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
(Bşk. V.) 
Tevfik înei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (1.) 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
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(Açık üyelikler] 

Samsun 1 Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul Yekûn 
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C. Senatosu B : 88 8 . 7 . 1963 O : 1 
Yasama Meclislerinin dış mümasebetierinin düzenlenmesi hakkında kanun tasarısının 4 ncü mad

desine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğîu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 4 
Çekinse rler : 1 

Oya katılmıyanlar : 75 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay s oy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

. Nizamettin özgül 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 
HATAY 

Vehbi Aksoy 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 

Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

IZMtR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlûgil 
Hüsıeyin Kalpak! ıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Lûitfi Toıkoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

Abdülkerdm Saraçoğlu 
MUŞ 

İhsan Akpolat 
NEVŞEHİR 

t. Ş. Atasağun 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RtZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

srvAs 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet A l Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 
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UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyo&lu 
Mueip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kapları 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (I.) 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(t.) 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnee-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (î.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

1 YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

1 C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Ömer Ergün 

[Reddedenler] 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
1 İSTANBUL 
1 Fethi Başak 

[Çekinser] 
SÜRT 

Lâtif Aykut 

[Oya katılmvy anlar] 
İbrahim Saffet Om ay 
a.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BILECÎK 
Talât Oran 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

— 83 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
özel Şahingiray 

İZMİR 
Enis Kansu 
Nevzat özerdendi 

KARS 
SırnAtalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rifla Ulusman 

KOCAELİ 
Rii'at Özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(D 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

L5 — 

1 Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Necati özdeniz 

1 Âdil ünlü 

TRABZON 
Yusuf Dcmirdağ 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
izzet Gener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (t.) 
Ziya önder (1.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetrntaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (1.) 
Hidayet Aydıner 
Esat JJağa * 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
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[Açık üyelikler] 

Es'kişelhir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 
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Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun tasarısının 5 nci mad

desine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmişi ir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Samı Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turharıgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan AH Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçııoğhı 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 103 

Kal)id ede nlcr : 97 
Reddedenler : 6 

Çekinse rler : 0 
Oya katıl mıyaular : 78 

Acık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BURSA 

İhsan Sabıi Oağlayangii 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl. Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
Nizaıuettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Snat'Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem. Mcnemencioğlu 

Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanınan 
Bere, Turan 

İZMİR 
Ömer Lâtfi Bozealı 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğliu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskendcr 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NIGDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cem al ettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

817 — 



TUNCELİ ] 
Mehmet AM Demir 

URFA I 
Esat Mahmut Karakuvt\ 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlıı | 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sez'ai O'Kan (1.) 
Mehmet Özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(i:.) 

ADANA 
Galip Avşar 

Sakıp önal 
ADIYAMAN 

Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHÎSAR 
İtasim Hancıoğlu 
'.Mustafa Yılmaz îııce-
oglu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zereıı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (I.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Rıfat Etker 
Sabit Koçabeyoğhı 

C. Senatosu B : 
VAN 

Faruk Işık 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet 0<->t in taş 

ibrahim Saffet Omay 
(t) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Ham di Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât, Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Başkan V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

8 . 7 . 1963 O : 1 
ZONGULDAK I 

Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Aı-tııs 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Ce'lil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bş'k. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza UJusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesnıet Zeki Tulün ay 
(t.) 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

Ömer Er gün 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp üner 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya Önder (î.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aç.ıkalın (1.) 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sahir Kunıtluoğlu 
Enver Kök (î.) 
Nevzat Sengel 
BnMinnettin Uîuç 

l Reddedenler] 
ÇORUM I ESKİŞEHİR I TRABZON 

Alâeddin Çetin Gavsi Uçagök Yusuf Demirdağ 
EDİRNE KARS URFA 

Talisin Bangııoğlu Mehmet Hazer Vasin Gerger 

[Oya katılmıyanlar] 
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[Açık üyelikler] 

Eskişehi r 
Hakkâri 
istanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 



O. Senatosu B : 88 8 . 7 . 1963 O : 1 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanını tasarısının 6 ncı mad

desine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Seîâhattm özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuogdu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye sayısı : 185 
Oy verenle r : 102 

Kabul edenler : 98 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : l 
Oya katıl mıyanl ar : 79 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabrı Oağlayangi 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 

EDİRNE 
Tab.si n Ba ngn oğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim. Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMUŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemeneioğlu 
Nurulkıh Esat Sümer 

Sabahattin Tartman 
Bere Turan 

İZMİR 
tzzet Biraııd 
Ö me r T JÛ tf i B (> z e a! ı 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Onmlıe.a. 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü .Dikeeligil 
Hiisey in Kalpa kiı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
imi fi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Din eki i 
Muammer Obuz 
Ahmet, Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolal 

NEVŞEHİR 
İ. S. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Baylıan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şrvkot Koksal 

RİZE 
Nemp Damşoğiu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğl u 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
flsat Mahmut Karakurt 
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UŞAK 

Kâmil Coşfkunoglu 

VAN 
Faruk Işık 

0. Senatosu B : 88 8 . 7 . 1063 0 : 1 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Âmil Artus 
Ömer Ergün 

Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Âdil Ünlü 

ÇORUM 
Aiâeddin Çetin 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanııllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (I.) 
Mehmet özgüneş 
Sıt'kı Ulay 
Muzaffer Yurdakul er 
(î) 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înc«-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (İ.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(I.) 
Mansur Ulusoy 

[Reddedenler] 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

[Çekinser] 

SÎÎRT 
. Lâtif Aykut 

I Oya katılmıymlar] 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

* BALIKESİR 
Ham di Oğuzbeyoğlu 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENtZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi S an alan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 
özel Şalıingiray 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurcr 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özfoek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(I.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya önder 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açı kalın (I.) 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kuratluoğlu 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
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C. Senatosu B : 88 8 . 7 . 1963 O : İ 
[Açık üyelikler] 

Kütkigeiur 1 Samsun 
Hakkâri 1 
istanbul 1 Yekûn 

..>—~«<» •» • < es*»— 



O. Senatosu B : 88 8 . 7 . 1963 O : 1 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi Ihakkında kanun tasarısının tümüne 

verilen oyların sonucu 

(Tasarının tümü kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
liefet Aksoyoğlu 
Suphi Gürtjoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkay; 
Haydar Tıınçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
(lalip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
^krf-f Tnr-hanıfiril 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Tiirker 

BİNGÖL 
Sa'nr: Topçnoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Kabul edenler] 
BOLU 

Rahmi Arı kan 
Sırrı Uzuııhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
Niza m et ti ti özjml 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

i 85 
105 

98 
6 
1 

76 
4 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanaman 
Berç Turan 

t7.Ml"K. 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Ctdıit Okurer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskendeı* 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğhı 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezuğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 
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C. Senatosu B : 88 8 . 7 . 1963 O : 1 
TRABZON 

Reşat Zaloğlu 
TUNCELt 

Mehmet Ali Demir 
UEFA 

Va.sfi Gerger 

Esat Mahmut Karakıu 
UŞAK 

Ka mi l Coşkun o ğl n 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Oetintas . 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Hal tan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergiin 

Sadi Koçaş 
Kâzımı Ornay 
Ragıp Üner 

Mecali özdeniz 
Âdi! ÜnMi 

TABİÎ ÜYE 
Mehmet özgüneş 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

[Reddedenler] 
ESKİŞEHİR 

Oavsi Uçagök 
İSTANBUL 

Fethi Başak 

Özel Şahingiray 

TRABZON 

Yusuf Demirda£ 

[Çekinser] • 
SÜRT 

Lâtif Aykut 

[Oya katılmtyanlar] 
TABU ÜYELER 

Mucip Ataklı 
iEuıanullah. Çelebi 
Vehbi Ersü 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (İ.) 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(D 

ADANA 
Sakıp Önai 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHİSAE 
Rasim Hancıoğhı 
Mustafa Yılmaz İnec
eğin 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alisi roğlu (t.) 
Hıfza Oğuz Rekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(t.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

AYDIN 
Osman Saiın Sarıgöllü 

BALIKESİR 
llamdi Oğuzbeyoğlu 

BILECÎK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Olan 

BURSA 
Baki Oüzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki. Arsan. 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hanı it Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okvayıız 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Ceiil Oevherioğlu 
Rifat Öztürkçinc 

IZMIR 
İzzet Biran d 
Enis Kansu 
Flilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Ha zer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunav 
(D 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Mu a ilâ Akarca 
Haldun Menteşeoğiu 

NİĞDE 
îzzet Ceiıor 

ORDU 
Zeki Kurumlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SlVAS 
Ahmet 'Çekemoğlu 
Rifat Öçten (t.) 
Ziya Önder (î.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Bııladoğlu 
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VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

G. Senatosu B : 88 8 . 7 . 1963 O : 1 
Tevfik înei 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Oev&'fc Acıkabil (t.) 

Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 

Sahir Kurutluoğlu 

Nevzat Sengel 

Burhan ettin Ulııç 



C. Senatosu B : 88 8 . 7 . 1963 O : 1 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 1 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapaıı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Uye sayısı : 185 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : Q4 
Reddedenler : 4 

Çekinse rler : 0 
Oya katılmıyanlar : 83 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

BURSA 
ihsan Sabri ÇağlayangiJ 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi San alan 

ESKİŞEHİR 
Gevsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Bagak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Özel Şahin giray 
Sabahattin Tan man 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozeah 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeç.ligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
"Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdül kerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cem al e t tin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Süylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarak Remzi Baltan 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER] 
Amil Artus 
Ömer Ergün 

C. Senatosu B : 88 
Enver Kök 

8 . 7 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 

1963 O : 1 
Ragıp Un er 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

KARS 
Mehmet Hazer 

[Reddeden] 
ORDU 

Zeki Kumrulu 
TOKAT 

Zihni Betil 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (1.) 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
S.Hkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Sakip önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancı oğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (İ.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
tbrahim Saffet Omay 
(t) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
llamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Cîeboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

[Oya katılmıy anlar j 
Sabahattin Orhoıı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevi'ik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Ce'lil Cevheri oğlu 
Nıırulkıh Esat Sümer 

İZMİR 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 

Turgut Göle 

KAYSERİ 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tofooğlu (İ.Ü.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GÎRESUN 
Mehmet tzmen (B.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
(î) 

MLANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya Önder (î.) 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (î.) 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Uluç 

— 827 — 



C. Senatosu B : 88 8 . 7 . 1963 O : 1 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 J Samsun 1 
Hakkâri 1 
îstanbul 1 J Yekûn 4 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 

raporu (M. Meclisi 1/273; C. Senatosu 1/217) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 132) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 4 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2839-11365 

CUMHUR t YET SENATOSU" BAŞKANLIĞINA 

Mllet Meclisinin 26 . 4 . 1963 tarihli 78 nci Birleşimince öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Loka,vt kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
F. Kirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 3.9. 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulan 
19, 21, 26 . 1 . 1963 tarihli 76, 77 ve 7$ nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi >K. Kayısı : 132) 

Toplu sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının gerekçesi 

Bu tasan Anayasamızın, toplu Sözleşme ve grev haklarından bahseden 47 nci maddesine da-
yanılara'k kaleme alınmıştır. 

'Tasarının düzenlediği müesseseler şöyle sıralanabilir: 
1. Toplu1 sözleşme, 
2. Uzlaştırma, 
3. Grev ve lokavt, 
4. 'Kainini ve özel tahkim. 
1. Toplu sözleşme : 
Bilindiği üzere toplu sözleşmeler iş hayatında uzun süreli olarak dirlik ve durulmayı sağlıyan 

ve toplu uyuşmazlıklar ve eekişmeleni gideren belli başlı belgelerdendir. 
Toplu sözleşme sistemleri, sanayide, işçi ve iş veren münasebetlerinde meşru hukuki bir düzen 

•kurulmuşmı igüden 'bir rejimdir. Bu yoldan tarafların karşılıklı 'birbirine sıaygı göstermeleri sağ
lanmakta ve emeJk unsuru kadair sermaye ve teşebbüs çabalarının da saygıya değer olduğu ikabul 
e d ilim ektedir. 

Öte yandan toplu sözleşmeler iş Ihukukunun en. 'önemli ve. en zengin kaynaklarından 'birini 
teşkil eder; iş hukukuna yeni bir biçim verilirken, kanun koyucuların ilham alueaMarı önemli bel
geler arasında yer alır. 
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Şu noktayı da belirtmek yerindedir M, toplu sözleşmeler iş hayatında çeşitli teşebbüs erba

bının ücretler üzerinde baskı yaparak (kötü bir rekabet 'kurmalarına engel olur. Öyle ki, Batı dün
yasında bütün sanayiciler durulmuş 've tek düzen maliyet '.hesaplarına yer 'hazırladığı için toplu 
sözleşme sistemini 'benimsemiş bulunmaktadır. Bu rejimde sanayici rakibinin de aynı nitelikteki 
işçilere aynı ücretleri ödemek durumunda olduğunu bilımokte ve öylelikle çeşitli dişletmeler arasın
daki rekabet, dafha çok, kuruluş, ilkel maddelerin satın alınması, rasyonalizasyon, sürüm ve saire 
gibi başka alanlarda olmaktadır. Onun içindir ki, iktisadi 'bakımdan (gelişmiş 'bütün memleket
lerde sanayi hayatı toplu sözleşmelerden kurulu bir sisteme dayanmaktadır. 

Memleketimizde, toplu sözleşmeler Borçlar 'Kanununun 316 ve 317 ncl maddeleri ile (Umumi 
mukavele) adı altında kanuni bir düzene bağlanmıştır Uygulamada bu sistemin gelişmediği gö
rülmektedir Bunda hiç ^şüphesiz sendika hareketlerinin gelişmemiş 'olmasının .büyük biır etkisi var
dır Ancak bu, önemli olmakla beraber sebeplerden birini teşkil eder Bu sebepler arasında, top
lu sözleşmenin grev ve lokavt ile teçhiz edilmemiş bulunması ve iki m afide içinde kalan Borçlar 
Kanununun bu müesseseyi 'gerekli hükümlerle takviye etmemiş olması da söylenebilir. Nitekim 
Borçlar Kanunumuzun memleketi olan İsviçre'de sendika hayatı tamamiyle .gelişmiş olduğu halde 
toplu .sözleşme özel bir kanunla yeni baştan düzenlenmiştir. 

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

2. "Uzlaştırma : 
Uzlaştırma toplu i!ş uyuşmazlıklarında taraflar arasında bir karara varılmasına yardım etmek 

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

Bu anlaşma isteğe bağlı olup tarafları bu mek anizma anlaşmaya zorlıyamaz. Tasarının kabul 
ettiği sisteme >g*öre toplu iş uyuşmazlığı, uzlaştırma, .mekanizması içinde müspet veya. menfi bir 
sonuca 'bağlanmadıkça, taraflar kanuni tahkim, igrev ve lokavta'başvuranınzlar. 

3. Grev ve lokavt : 
Tasarının 4 neü Bölümü grev ve lokavta ayrılmıştır. Tasarıda, grev ve lokavt halklarının kul

lanılın asiyle istisnaları Anayasamızın 47 nci maddesi ve gerekçesinin ışığı altında, düzenlenmiş bu-
lurjımak'tadır. 

ö rev ve lokavtın Ihedef ve amacı toplu sözleşme yapılmasını sağlamaktan İbaret bulunduğuna 
göre 'toplu sözleşmenin bağıtlı taraflarım teşkil edebilecek durumda oimıyanlar için grev ve 
lokavt hakkının kullanılmasının 'bahis konusu olmaması ica'beder. 

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

A) istisna •hükmüne tabi olanlar, ıgre'v ve 'lokavttan nıencdilmiş .oldukları için özel veya 'ka
nuni talikim sistemleri içinde toplu sözleşme yapına, imkânına sahip kılınmışlardır. 

IB)' 'İstisna hükmünün dışında kalanlar, tasarıda yazılı usul ve mera sime uymak kaydı ile, 
grev ve lokavt haklarını kullanmakta serbest bırakılmışlardır. 

4. özel ve kanuni tahkim : 
Bu iki Sistemin kabul sebepleri yukarda belirtilmiş 'olduğundan ayrıca, açıklama yapılmaımıştır. 

BİRİNCİ LBÖLÜM 

Toplu sözleşme 

Madde 1. — 'Toplu sözleşmenin tanım ve kapsamına ilişkindir. Bilindiği üzere toplu sözleşme-
ler hukuki nitelikleri İtibaımyle birbirinden ayrı iki tip 'şartları içine almaktadır. 
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1. iş bağıtına temel olan ortak normlar ve şartlar ki, bunlar emredici hukuk niteliğini taşı

yan hükümlerdir. Sözleşme ile bağlı olan kimseler için. uyulması mecburi olan ve tersine ıSözleşme 
yapılamıyan hukuk kurallarını meydana getirir. 

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

Birçok memleketlerde halen yürürlükte bulunan ve toplu Sözleşmenin tarifini yapan kanunların 
pek çoğu tüzel kişiliği olmıyan ve bu yüzden hak kazanmaya ve borç yüklenmeye ehil bulunmıyan 
teşkilâtlanmamış işçi gruplarının toplu Sözleşmede taraf olarak kabul etmemektedir. Biz de hüküm 
ve müesseselerinden yararlandığımız memleketlerin mevzuatını örnek olarak ve işçi sendikaları
nın gelişip serpilmesine yapacağı etkiyi gözönünde tutmak suretiyle yalnız işçi sendikalarına bu 
hakkın tanınmasını uygun bulduk. 

Madde 2. — Şekil şartına ilişkindir. 

Madde 3. — Sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını göstermektedir. 

Madde 4. — Sözleşmenin süresine ilişkin hükümleri kapsamaktadır. Bu maddeye göre toplu 
Sözleşmeler belirli ve belirsiz süreli olmak üzere yapılabilmektedir, iş verenlerin de durulmuş bir iş 
düzeni sağlamak için belirli sözleşmelerde Sözleşme süresi en az bir yıl olarak kabul edilmiştir. Be
lirsiz süreli sözleşmelerde ise, benzer düşünce ile Sözleşmenin yapılmasından sonra bir yıl geçme
den Sözleşmenin feshine gidilmesi uygun görülmemiştir. 

Madde 5. — Toplu Sözleşmenin feshi veya infisahını gerektirmiyen durumları göstermektedir. 

Madde 6. — Toplu Sözleşmenin yapılmasından sonra bağlı olduğu sendikadan ayrılan veya 
çıkarılan bir iş verenin belirli süreli sözleşme ile bağlı kalacağını, belirsiz süreli sözleşmeyi bil
dirimle feshedebileceğini göstermektedir. 

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

ÎKlNCl BÖLÜM 

Toplu görüşme ve toplu sözleşme yapılması 

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

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

Bu durumda bir sendika yoksa o iş yerinin en çok üyesi bulunan işçi sendikası, sendika üyesi 
olabilecek nitelikteki işçilerin çoğunluğunun oyunu almak suretiyle temsil yetkisi kazanır. 
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Bir sendikanın yapacağı sözleşme ancak kendi üyelerini bağlar. Öteki işçiler bu sözleşme hük

münden yararlanamazlar. Bu engeli gidermek amaciyle yetkili s.endilvaya o iş yerinde çalışan öbür 
isçileri de temsil yetkisi tanınmıştır. Bu maddenin •'! ncü fıkrası hükmüne göre çeşitli işçi kategorile
rini temsil eden sendikalara da işin niteliğinden doğan zaruretlerin bulunması halinde kendi üye
leri adına ayrı toplu sözleşme yapma yetkisi verilmiştir. Örneğin, gemilerde gemi adamları, kap
tan sınıfı ile tayfaları bünyesinde toplıyan bir sendika kuracakları yerde ayrı ayrı sendika kur-
nıuşlarsa ; bu sendikalardan her biri temsil ettikleri işçi kotegorileri adına toplu sözleşme ya
pabileceklerdir. Tatbikatta sendikaların birleşip gelişmesine ve ilerlemesine engel olacak yolda 
amaç dışı bir yöne yöneltil memesi için çeşitli işçi kategorilerini temsil eden sendikalara tanınan 
bu yetkinin kullanılması işin niteliğinden doğan ha I kire inhisar ettirilmiş ve zaruretlerin takdiri 
Yüksek Hakem Kuruluna bırakılmıştır. 

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

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

Madde 10. — Toplu sözleşmenin yetkisiz sendi/kakırca .yapılması ihtimalini gideren tedbirleri 
göstermektedir. Bu maddeye igöre yetkili sendika bölge çalışma müdürlüğünden alacağı listeye 
dayanarak aynı iş kolunda kurulu bütün sendikalara nerede ve kiminle toplu sözleşme yapmak 
istediğini bildirecek ve varsa mahallî bir gazete ile durumu ilân edecektir. Bildirim ve ilân şar
tına uyulmadan yapılan sözleşmeler itiraz sonunda yetkisiz sendika tarafından yapıldığı anlaşılır
sa hükümsüz sayılacaktır. 

Madde 11. — ttiraz süresine ilişkindir. 
Madde 12. —- Toplu sözleşmenin yapılması ve değiştirilmesi veya feshedilmesi için •başvurula

cak. hşlemleri göster inektedir. 

ÜOÜNOÜ BÖLÜM 

Uyuşmazlık ve uzlaşma 

Madde VS. — Toplu sözleşmede taraflar arasında bir anlaşmaya varılmaması veya taraflar
dan birinin görüşmeye katılmaması halinde yapılacak' işlemi belirtmektedir. 

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

Madde 15. — Uyuşmazlık tutanaklarının nerelere ve kimlere gönderileceğini göstermekte
dir. 

Madde 16. •—- Bu madde hükmüne göre uyuşmazlığın giderilmemesi halinde toplu görüşme ve 
uzlaştırma sırasında tekliflerinden bir veya birkaçı kabul edilmemiş bulunan taraf veya taraflar H) 
ucu maddede yazılı istisna hükmüne bağlı olup olmadıklarına ^öre: 

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Grev ve lokavt 

Madde 17. — Bu madde grevi tanımlamaktadır. Tanımlamanın incelenmesinden de anlaşıla
cağı üzere grev, yürürlükte veya uygulanmakta olup olmadığına bakılmaksızın iş şartlarında ve
ya bunların uygulanma tarz ve yollarında değişiklik veya yenilik yapmak amacı ile yapılabi
lecektir. 
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Bilindiği üzere bâzı memleketler grevi tanımhımamışlardır. Hattâ bu konuda bir kanun dahi 

çıkarmamışlardır. Bu memleketlerin anayasaları uda 'bulunan hükümlerden yararlanarak greve 
başvurulmakta ve grevin düzenlenmesi toplu sözleşmelere veya mahkeme içtihatlarına bırakıl
maktadır. Bu memleketler arasında Fransa, İsviçre ve Birleşik Amerika gösterilebilir. 

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

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

(îrev ve lokavt, doktrinde ve mahkeme içtihatları alanında da tanımlanmıştır. Örneğin (i. Pi-
rou «grev iş veren üzerinde baskı yapmak amaciyle çalışmaya hep birlikte son vermektir», 
Cari es Cîide, «gvev bir taralın karşı taralı iş mukavelesinin şartlarını değiştirmeye sevk- için kul
landığı bir vasıtadır» demektedir. Amerikan ansiklopedisine göre, «grev iş verenleri, isteklerini 
kabule mecbur etmek veya iş verenlerin kabul ettirmek istedikleri istek veya nizamlara karşı koy
mak üzere işçilerin işi durdurmalarıdır.» Britanika Ansiklopedisi ise grevi, «işçilerin kütle halin
de olarak gerek muvafakatleri, gerek cemiyet veya birliklerin emri gereğince iş şartlarında bir 
değişiklik sağlamak veya bir değişikliğe karşı direnmek üzere işi kendi istekleriyle durdurma
larıdır.» diye tanımlamıştır. 

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

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

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

veya yenilik yapmak' amacına yönelmiş olmalıdır. 
Anayasamızım 47 nci maddesinin birinci fıkrasında da bu husus belirtilmiş bulunmakta ve bu 

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

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

2. Kurar unsuru : 
Bu şart greve katılacak olanların birbirine uygun irade beyanlariyle meydana gelebilir. Taşa

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

H. Toplu ayrılma unsuru : 
(.îrev çalışma şartlarını düzeltmek için başvurulan iktisadi bir baskı vasıtası olduğuna göre, 

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

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

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

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

Anayasamızın, grev hakkından söz eden 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında: «Grev hakkının 
kullanılması ve istisnaları ve iş verenlerin hakları kanunla düzenlenir»; ve bu Fıkraya ait gerekçe
de: «Grev hakkı bilhassa memleketimiz gibi ona tamamen yabancı olan toplumlarda ancak bâzı 
kayıt ve şartlarla kabul edilebileceğinden ikinci fıkra bu hakkın düzenlenmesi ve istisnalarını ka
nuna bırakmıştır.» denilmektedir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Madde 20. — Bu madde ile Bakanlar Kurulu grev ve lokavtı, memleketin güvenliği veya sağh^ 
ğmı bozacak nitelikte görürse 3 ay süre ile geri bırakabilecektir, 

Buna benzer yetkilere İngiltere ve Amerika gibi demokratik memleketlerde de Taşlanmakta
dır. 

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

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

Madde 21. — Greve karar verme yetkisi toplu sözleşmeye taraf olan sendikaya tanınmıştır. An-
cak, bu sendika toplu sözleşmenin kapsamına giren işçilerin çoğunluğunu bünyesinde toplamamışsa 
karardan önce gizli oyla toplu sözleşmenin kapsamına giren işçilerin çoğunluğunun muvafakati 
alınacaktır. 

Madde 22. — Bu madde ile işçi muvafakatlerinin 'alınmasına ilişkin işlemlerin bir kurul önün
de yapılması sağlanmış, bu suretle nisap belirtilmesine ilişkin işlemlerin güvenliği korunmuştur. 

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

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

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

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

Madde 27. — Sözleşmelerin 'grev veya lokvt halikından vazgeçildiğini belirten yahut grev veya 
lokavt hakkını kısan hükümlerinin (bâtıl olacağı bu madde ile belirtilmiştir. 

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

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

Madde 30. — Grev ve lokavt süresince iş verenin greve katılmış işçilerin yerine başka işçi al
ması ve işçilerin de 'başka iş yerinde çalışması bu madde ile yasak: edilmiştir. 

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

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

yoksun 'bırakmak amaeiyle iş yerlerini kapatırlarsa bunlar hakkında İş Kanununun ihbar ve 'kı
dem tazminatına ilişkin hükümleri uygulanacaktır. Daha açık hir deyimle, lokavt yapmadan âş 
yerini 'kapatan iş veren hakkında iş Kanununun hangi maddelerinin, hangi şartlar altında uygu
lanması gerekiyorsa lokavtı vesile edinerek iş yerini temelli kapatan iş veren hakkında da o mad
deler aynı şartlarla uygulanacaktır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Tahkim 

Madde 34, 35. — Tasarının 19 ncu maddesinde yazılı İstisna hükmü kapsamına ıgireh durum
larda 'grev ve lokavta başvurulamıyacağmdan toplu uyuşmazlıkların çözülmesine yer vermek ama« 
ciyle kanuni tahkim müessesesi bu tasarı ile kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu maddeler il ve yüksek hakem kurullarının kuruluş ve görevlerini gostermekltedir. 
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Bilindiği üzere il ve yüksek hakem (kuruları ilk defa işçi ve iş veremlere lokavt hakkı tanınma-

dığmidan toplulukla iş uyuşmazlık'la'rını çözmek üzere 3008 sayılı iş Kanunu hükümlerine göre 
kurulmuş ve sonra 6298 sayılı Kanunla bunların kuruduş tarzı değiştirilmişti. Çok uzun olunıyan 
bir uygulama süresi iğinde görev ve yetkiHen toplulukla iş uyuşmazlıklarının çözülmesine münha
sır bulunan bu kurulların 'teşekkül tarzları bakımından güdülen amacı sağlamaya yeterli olma
dığı sonucuna varılmıştır. Durum böyle iken toplu sözleşme gibi 'karmaşık bir mekanizması olan 
ve çeşitli yönler taşıyan bir konu çevresinde çıkacak uyuşmazlıkların çözümü bu kurullara bırakı
lamazdı. Onun için bu kurulların, güdülen amaca, duyulan ihtiyaca uyacak yolda çeşitli ihtisas 
elcmanlariyle teçhiz edilerek yepyeni bir hüviyet içinde kurulması gerekli görülmüştür. 

Madde 86. — Bu madde kesinleşmiş bulunan il hakem kurulu karariyle Yüksek Hakem Kurulu 
tarafından verilen kararların toplu sözleşme hükmünde bulunduğunu göstermektedir. 

Madde 87. — Bu maddede il hakem kurulu ile Yüksek Hakem Kuruluna katılacak temsilcilerde 
bulunması gerekli nitelik ve şartlar gösterilmiştir. 

Madde 88. — Bu madde kurullara katılacak işçi temsilcilerinin kimler tarafından seçileceğini 
göstermektedir. 

Madde 39. — Bu madde kurullara katılacak iş veren temsilcilerinin kimler tarafından seçilece
ğini göstermektedir. 

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

(inlemek amaciyle tasarıya konulmuştur. Bu mümessiller toplantı yünlerinde ücretli olarak izinli 
sayılmaktadırlar. Ücret bordrolarında iş verenler' tarafından bunların sigorta primleri gösterile
cektir. İş verenin izinli sayılan bu mümessillere ödediği ücret iş verenlere Çalışma Bakanlığı tara
fından ödenecektir. 

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

ALTLNT1 BÖLÜM 

Çeşitli hiikihnhr 

Madde 48. -— Toplu sözleşmenin tanımına ait birinci maddede işçi ve iş verenden ve bunların 
sendikalarından bahsedilmektedir. Tanımda gazeteci ve gemi adamı deyimleri bulunmadığından 
uygulamada bunların toplu sözleşme yapma yetkileri olup olmadığı konusunda tereddüdedilebil-
mesi ihtimalini gidermek amaciyle bu maddenin konulması gerekli görülmüştür. 

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

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

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

Madde 46. — 3008 sayılı İş Kanunu birinci maddesi ile müdürleri, idare memurlarını ve genel 
olarak işin yönetim ve yürü tümü görevini gören kimseleri «iş veren vekili» olarak tanımlamıştır. 
Bu tanımlamaya göre bir iş yerinde, iş veren vekili niteliğinde birkaç kişi bulunabilir. Madde ge-
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rek bu yönden gerek toplu sözleşmede taraf olarak hareket, edecek iş veren vekilinin yetkileri ve 
sorumlulukları yönünden doğabilecek tereddütleri önlemek amaciyle kaleme alınmıştır. 

.Madde 47. — l>u madde ile çıkarılacak tüzüğe atıf yapılmıştır. 
Madde 48. — I>u madde 47 nci madde gereğince yapılacak masrafları karşılamak üzere ('alışma. 

Hakanlığı bütçesine ödenek konulmasını amir bulunmaktadır. 
Makide 49- — Toplu /sözleşmelerin iş yerlerinin görülebilecek yenleıiilne aısılmaısı nıeelburiyetini 

yüklemektedir. 
Mladde 50. — Toplu sözleşme hükümlerinim düzenlenmesine ilişkin maddedir. 
Madde 51. — Bu ımadde ile öosyaıl hukuk lbakımmda:ı koımııımıaisı gerekli işçilere ii'ilşkinılliği ısebe-

biyle toplu sözleşme ve bununla ilgili işlemlerin resim ve hare ten muaf tutulması uygun görül
müştür, 

. . . . YEDİNCİ BÖLÜM 

(•ezad hükümler 

Madde 52, 53, 54, 55, 56, 57 ve 58. Bu maddeler faısarıda yazılı mecburiyet ve yasaklama hü
kümlerine aykıırı davrananlara uygulanacak hükümıleri göstermektedir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

(leçici hükümler • 

(leeıiei ni'adlde 1. -— Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce İl ve Yülksek Hakem (kurullarına. 
gelmiş oton toplulukla iş uyuşmazlıklarına ilişkin işlemlerin kanunun 'yürürlüğe girmesinden sonra 
olduğu halde bırakılarak bu kanun hükümlerince bir sonuca bağlanması gerektiğinden toplulukla 
iş uyuışımazlıklllaırına ilişkin işlendi evrak ve dosya!!arm nerelere verileceğimi göstermektedir. 

(leçici madde 2. — 47 nci maddede yazılı tüzüğün lıaziirlanmalsa ve yürürlüğe girmesi arasında 
geçecek sih'e içinde Hakem Kurulları faaliyetlerinin sürekllliğmi alksatnıaımak lamaciyle «Toplu
lukla İş Uyuşmazlıklarını Uzlaştırma ve Tahkim Nizamnamesi» uin gerekli maddelerinin yürür
lüğünü sağlamak bakımından bu madde tasarıya sokulmuştur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Son hükümler 

Madde 59. — Bu kamınla ortadan kaldırılan kanun maddeleri gösterilmiştir. 
Billindiği üzere Borçikır Kanunumuz İsviçre Borçlar Kanunundan tercüme yoliyle iktibas edil

miştir. İsviçre'de 28 Eylül 1956 tarihinde kabul edilen ve . 1 . 1 . 1957 de yürürlüğe giren özel bir 
Kanun (LOl FEDERALE penmeltltant d'etendre 'Je champ dlaıppilication de la convention eollective 
de travail) Borçlar Kanunumuzun 316 ve 317 nci maddelerine tekabül eden ve toplu sözleşmelerle 
ilgili olan 322 ve 323 ncü maddelerini kaldırarak yerine yenli ve daha etraflı hükümler koynıulştur. 

İsviçre Borçlar Kanununda yer alan bu değişiklik toplu sözleşmeleri düzenliyen kamunun bünye
si içinde yapılmış olduğundan, biz de Borçlar Kanınnumuizuıı 316 ve 317 nci maddelerini kaldırma
yı -ve toplu sözleşmelere ait hükümlerle grev ve lokavite ait bükümleri husûsi ve bağıtmsız Ibir ni-
telıük taşıyan bu kamunun (bünyesi içinde toplamayı uygun bulduk. 

Makide 60. — Yürürlük tarihini (göstermektedir. 
Miadde 61. — Yürütmeye memur organı göstermektedir. 1 
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Geçici Komisyon raporu 

11 . 6 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının Millet Meclisinin 26 Nisan 
1963 günkü 78 nci Birleşiminde ivedilikle ka'bul edilmiş olan metnini, Bursa Milletvekili 
İbrahim Öktem, istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Trabzon Milletvekili Ali Şakir Ağanoğlu ve 
İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'm' Sendikalar kanunu teklifi ile işçi ve İş Veren Sendikaları 
kanunu tasarısının Millet Meclisinin aynı birleşiminde birleştirilerek görüşülmek suretiyle ive
dilikle ka'bul edilmiş olan metniyle ilgilerini de göz önünde tutmak suretiyle Hükümet adına Ça
lışma Bafeanmın Başkanlığında Adalet ve Çalışma Bakanlıklarının yüksek dereceli memurların
dan kurulu. Ibir heyetin huzurunda incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 

1. — Komisyonumuz, kanun metnini esas itibariyle uygun görmüştür. 
2. — Komisyonumuz, 1 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
3. — Komisyonumuz, 2 nci maddeye, fesihten gayrı feshin ihbarı şıkkını da eklemeyi uygun 

görmüştür. ! 

4. —• Komisyonumuz, 3 ncii maddenin mevcut metnini 1 nci bent olarak aynen kabul etmiş 
ve maddeye 2 nci bent olarak, bu kanuna göre yapılan 'Toplu İş Sözleşmesi ile Borçlar Kanu
nunun 816 ve 317 nci maddelerine göre yapılabilecek olan umumi mukavele arasında 'birin
cisi lehine bir hiyerarşi tesis eden hükümler eklemeyi uygun görmüştür. Gerçekten, bâzı haller
de, özellikle, henüz işçi sendikalarının kurulamadığı veyahut bu kanun gereğince Toplu İş 
Sözleşmesi yapabilme ehliyetini iktisabedemediği hallerde hükmî ışahsiyeti haiz olmıyan işçi 
gruplarına ve Toplu iş Sözleşmesini bu kanuna göro yapma ehliyetini i'ktisabedemiyen. İşçi 
Sendikalarına Borçlar Kanununun mezkûr maddelerine göre umumi mukavele yapma imkânının 
tanınması Millet Meclisince kabul edilen metinde uygun görülmüş olmakla beraber, bu kanuna 
göre akdedilen Toplu İş Sözleşmesi ile Borçlar Kanununa göre akdedilen umumi mukavele "ara
sında birinci lehine hiyerarşi tesis eden hükümlerin sarahaten vaz'ı unutulmuştur. Bu hüküm saye
sinde bu husus da sarahatle düzenlenmiş olmaktadır. 

5. — Komisyonumuz, 4 ncü maddeyi redaksiyona mütaallik bâzı değişikliklerle kabul etmiş-
tir. 

6. — Komisyonumuz, 5 nci maddeyi redaksiyona müta'allik bâzı değişikliklerle kabul etmiştir. 
7. — Komisyonumuz, 6 nci maddeyi, 2 nci fıkrasındaki feshi ihbar süresinin başlangıcım 

sözleşmesinin uygulanması tarihi yerine teşekkülden ayrılma tarihi olarak değiştirmek suretiyle 
kabul etmitşir. Aksi halde, bu hükmün tatbikine imkân 'Oİamıyacağı ve Millet Meclisince kabul 
edilmiş olan metnin, hakiki maksadının da bu olduğu şüphesizdir, 

8. — Komisyonumuz, 7 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
9. —• Komisyonumuz, 8 nci maddeyi redaksiyona mütaallik bir değişiklikle kabul etmiştir. 
10. — Komisyonumuz, 9 neu maddeyi aynen kabul etmiştir. 
11. — Komisyonumuz, 10 neu maddeyi "aynen kabul etmiştir. 
.1.2. —- Komisyonumuz, 11 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
13. — Komisyonumuz, 12 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Sendikalar kanım teklifi ile 
İşçi ve İ§ Veren Sendikaları 
kanunu tasarısını ve Toplu 
Sözleşme, Grev ve Lokavt 

kanunu tasarısını incelemekle 
görevli Geçici Komisyon 

Esas No. : 1/217 
Karar No. : 2 
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14. — Komisyonumuz, 13 ncü maddeyi aynen kalbul etmiştir. 
15. —• Komisyonumuz, 14 ncü maddeyi aynen kafoul etmiştir. 
16. — Komisyonumuz, 15 nci maddeyi, 1 nci fıkrasını daha sarih 'bir şekle sokarak kabul et

miştir. 
17. —• Komisyonumuz, 16 neı maddeyi, Çalışma Bakanlığında bir Toplu iş Sözleşmesi sicili ku

ran yeni bir hüküm eklemek suretiyle yeniden kaleme almıştır. 
18. —• Komisyonumuz. 17 nci maddeyi redaksiyona mütaallik bâzı değişikliklerle kabul et

miştir. 
19. —• Komisyonumuz, 18 nci maddenin 2 nci fıkrasının başında yer alan lokavtın amacına 

mütaallik ibareyi çıkarmıştır. Gerçekten, grev hakkı 'hem iktisadi, hem de sosyal amacı olan 
bir sosyal hak olduğu halde, lokavt hakkı sosyal haklar arasında yer almıyan ve bir kanunla. 
düzenlenmesinin gerekçesi sadece iktisadi olan bir haktır. 

20. — Komisyonumuz, 19 nen maddenin 2 nci bendinde redaksiyona mütaallik bâzı değişik
likler yapmıştır. Komisyonumuz, ayrıca, 3--ncü bende müracaat ve karar sürelerine dair bâzı za
ruri ilâveler yapmıştır. Komisyonumuz, 3 ncü bendin 10 ve 11 nci fıkralarını kanun tekniği ba
kımından bu maddeden çıkarmış ve bu hususun 20 nci maddede tanziim edilmesini uygun gör
müştür. 

21. •-- Komisyonumuz, 20 nci maddeye 9 nen bent olarak 19 ucu maddenin 3 nen bendinden 
çıkardığı 10 ve 11 11 e i fıkralarda tanzim edilen grev ve lokavt .vaşağını eklemiştir. 

22. — Komisyonumuz, 21 nci maddede redaksiyona mütaallik bâzı değişiklikler yapmış ve 
Yüksek Uzlaştırma. Kuruluna Danıştayclaıı seçilecek olan daire başkanının Danıştay dâva daire
leri başkanlarından biri olmasını ıgerektiren bir ilâve yapmıştır. 

23. — Komisyonumuz, 22 nci maddede bahis konusu olan grevin kanuni bir grev olduğu 
açık bulunduğu cihetle, bu maddenin başındaki «kanuni» kelimesini çıkartmıştır. 

24. — Komisyonumuz, 23 ncü maddeyi aynen kabul etmiştir. 
25. — Komisyonumuz, 24 ncü maddeyi aynen kabul etmiştir. 
26. — Komisyonumuz, 25 nci maddeyi redaksiyona mütaallik bâzı değişikliklerle kabul et

miştir. 
27. — Komisyonumuz, 26 neı maddeyi aynen kabul etmiştir. 
28. — Komisyonumuz, 27 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
29. - - Komisyonumuz, 28 nci maddenin 1 nci fıkrasını, gerçek maksadı daha iyi belirten bir 

tarzda değiştirmiştir. Gerçekten, Millet Meclisince kabul edilmiş metin, 21 nci madde gereğince 
'bir ıgrev veya lokavtın ıgeciktirilmesi takdirinde grev veya lokavtın fiilen yapılmamış olması 
halinde dahi işçilerin iş veren tarafından çıkarıl m asma imkân vermektedir. Maksadın bu olma
dığı aşikârdır. 

30. — Komisyonumuz, 29 ncu maddeyi, matlabını değiştirerek aynen kabul etmiştir. 
31. — Komisyonumuz, 30 ncu maddeyi aynen kabul etmiştir. 
32. — Komisyonumuz, 31 nci maddedeki «grev bekçisi» terimini, maksadı daha iyi ifade eden 

«grev gözcüsü» terimiyle değiştirmiştir. 
33. — Komisyonumuz, 32 nci maddedeki «lokavt denetçisi» terimini de, 31 nci maddede ya

pılan değişikliğe mütenazır olarak «lokavt gözcüsü» olarak değiştirmiştir. 
34. — Komisyonumuz, 33 ncü maddeyi aynen kabul etmiştir. 
35. — Komisyonumuz, 34 ncü maddede İzmir'de de gazete ile ilân yapılması mecburiyetini 

kaldırarak kabul etmiştir. 
36. — Komisyonumuz, 35 nci maddeyi redaksiyona mütaallik bâzı değişikliklerle kabul et

miştir. 
37. — Komisyonumuz, 36 nci maddede 3 ncü bendi 1 nci bent olarak kabul etmiş ve diğer 

bentlerin numaraları buna göre teselsül ettirilerek değiştirilmiştir. Komisyonumuz, ayrıca, bu 
kurulun tarafsızlığının bir garantisi olarak kurul başkanının Yargıtaym iş dâvalarına bakan 
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dairesinin başkanı olmasını uygun görmüş ve bundan başka, Danıştaydan seçilecek daire baş
kanının. da dâva, daireleri başkanlarından biri olacağını tasrih eylemiştir. 

.'58. — Komisyonumuz, 37 nci maddeyi redaksiyona, mütaallik bâzı değişikliklerle kabul et
miştir. 

39. —- Komisyonumuz, 38 nci maddede redaksiyona, mütaallik bâzı ekler yaptıktan başka, bu 
maddeye, gerek il hakem kurullarına, gerek Yüksek Hakem Kuruluna, şâmil olmak üzere, bunla
rın üyelerinin siyasi partilerin yönetim kurullarında görev almamış kimselerden seçilmesi esa
sını koymayı uygun görmüştür. Bu hüküm, bu suretle, il ıhakem kurulları üyeliğine seçilme 
dlıliyeti bakımından zaruri bir tahdit getirdikten başka, Yüksek Hakem Kurulu bakımından 
işçi ve iş verenler adına seçilen hakemler için meveudolan ve 36 nci maddeden bu maddeye ak
tarılan tahdidi de hafifletmiş olmaktadır. Gerçekten, Yüksek Haıkem Kuruluna işçi ve iş veren
ler adına seçilen hakemlerin alelıtlak siyasi parti üyesi dahi olmaması yolundaki yasak pratik 
görülmemiştir. 

40. — Komisyonumuz, 39 ncu maddeyi aynen kabul etmiştir. 
41. — Komisyonumuz, 40 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
42. — Komisyonumuz, 41 nci maddeyi de aynen kabul etmiştir. 
43. — Komisyonumuz, 42 nci maddeyi de aynen kabul etmiştir. 
44. —; Komisyonumuz, 43 ncü maddeyi de aynen ka'bul etmiştir. 
45. — Komisyonumuz, 44 ncü maddede söz .konusu tüzükte uzlaştırma kurullarında derpiş 

edilmesini sağlıyan bâzı ilâveler yapmıştır. 
46. — Komisyonumuz, 45 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
47. — Komisyonumuz, 46 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
48. — Komisyonumuz. 47 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
49. — Komisyonumuz, 48 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
50. — Komisyonumuz, 49 nen maddenin 1 nci fıkrasında mevcudolan «Noter harçları bu hük

mün dışındadır.» cümlesini, aynı fıkranın kendisiyle tenakuz teşkil ettiği cihetle çıkartmıştır. 
51. — Komisyonumuz, 50 nci maddeyi redaksiyona mütaallik bir değişiklikle kabul etmiştir. 
52. — Komisyonumuz, 51 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
53. —- Komisyonumuz, 52 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
54. — Komisyonumuz, 53 ncü maddeyi aynen kabul etmiştir. 
55. — Komisyonumuz, 54 ncü maddede söz konusu kanun dışı grevin veya lokavtın vüku-

bıılnıuş olmasını bir suç unsuru olarak sarahaten metne eklemeyi ve tekerrür halinde verilecek 
para, cezasının asgari haddini iki yüz liraya indirmeyi uygun görmüştür. 

56. — Komisyonumuz, 55 nci maddede de 54 ncü maddede yaptığı ilk değişikliğe mütenazır 
değişikliği yapmıştır. 

57. — Komisyonumuz, 56 nci maddede de 54 ncü maddede yaptığı ilk değişikliğe mütenazır 
«1 eğişikligi yapmıştır. 

58. — Komisyonumuz, 57 nci maddede de 54 ncü maddede yaptığı ilk değişikliğe mütenazır 
d e ğiş iki iği yapmıştı r. 

59. — Komisyonumuz, 58 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
60. — Komisyonumuz, 59 ncu maddeyi aynen kabul etmiştir. 
61. — Komisyonumuz. 60 nci maddeyi de aynen 'kabul etmiştir. 
62. — Komisyonumuz, 61 nci maddeyi redaksiyona mütaallik bir- değişiklikle kalbul etmiştir. 
63. — Komisyonumuz, 62 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
64. —• Komisyonumuz, 63 ncü maddeyi, 31. nci maddede yaptığı değişikliğe mütenazır bir su

rette değiştirerek kabul etmiştir. 
65. — Komisyonumuz, 1 nci geçici maddeyi aynen kabul etmiştir. 
66. — Komisyonumuz, 2 nci geçici maddeyi aynen kabul etmiştir. 
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G7. — Komisyonumuz, 3 ncü geçici maddeyi, redaksiyona miitaallik bâzı değişikliklerle kabul 

etmiştir. 
68. — Komisyonumuz, 64 ncü maddeyi aynen kabul etmiştir. 
69. — Komisyoııumuz, 65 nci maddeyi, 44 ncü maddede yaptığı değişikliğe mütenazır deği

şikliklerle kabul etmiştir. 
70. — Komisyonumuz, 66 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
7.1. — (renel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan . Sözcü 
Bursa Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

38 nci maddeye muhalifim Â. Artus 
söz hakkım mahfuz 

Ş. Kayalar 

Ordu 
Ş. Koksal 

imzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
8. Karaman 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Adana 
Söz hakkım mahfuz 

M. Ünaldı 

Kastamonu 
İt. Arıkan 

İmzada bulunamadı 

Konya 
ili. Dinekli 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Toplu iş sözleşmesi 

Tanım 

MADDE 1. — 1. Bu kanun anlamında toplu iş sözleşmesi, hizmet akdinin yapılması, muhte
vası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere, 7 nci maddede gösterilen işçi teşekkülleri 
ile iş veren teşekkülleri arasında yapılan bir sözleşmedir, 

2, Toplu iş sözleşmesi, işçi ve iş veren münasebetlerini ilgilendiren diğer hususlar ile tarafla
rın karşılıklı hak vo 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 

MADDİ 3. — Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, hizmet akitleri toplu is sözleşmesine 
aykırı olamaz. 

Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini, toplu iş sözleşmesindeki hü
kümler alır. 

Hizmet akdinde düsonlenmiyen 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 süresi ve bitimi 

MADDE 4. — Toplu iş sözleşmesi belirli veya belirsiz süreli olabilir. Süresi belirli toplu iş söz
leşmesi, 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 as 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. 

Toplu iş sözleşmesinin fesih ve infisahını r/er ektir miy en haller 

MADDE 5. — Toplu iş sözleşmesinde taraf olan sendika veya federasyonların feshi veya infisahı 
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-
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ANAYASA VE ApALET, SOSYAL İŞLER VE [BÜTÇE KOMİSYONLARINDAN KURULU 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanunu 

BİRİNCİ (BÖLÜM 

Toplu İş Sözleşmesi 

Tanım 

MADDE 1. — Millet (Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Şekil 

MADDE 2. — Toplu iş sözleşmesinin yapılması, değiştirilmesi, feshi, feshinin ihbarı ve toplu iş 
sözleşmesine katılmş, yazılı olmadıkça jmuteber 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 
hükümler alır. 

Hizmet akdinde 
Toplu iş sözleşmjesinıde 
Her ;ne sebeple 

ceye kadar, hizmet 

MADDE 4. 
sözleşmesi, bir yıldın 

Sürenin bitiminden 
leşme kendiliğinden 

Faaliyetleri 'bir 
yürürlük süresi bir 

Toplu iş sözleşmesi 
sonra (hüküm ifade 

MADDE 5. — 
yahut faaliyetten 
verenin değişmesi, 

Taraf sendikamla 

düzenlenmiyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. 
laksi belirtilmedikçe, hizmet akdinin işçi lehindeki hükümleri muteberdir. 

olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hükümleri, yenisi yürürlüğe girin-
akdi hükmü olarak (devam eder. 

Toplu iş sözleşmesinin süresi ve bitimi 

Süresi belirli toplu iş Tfoplu iş sözleşmesi belirli veya belirsiz süreli olafbilir. 
az ve üç yıldan uzun süreli olamaz. 
bir ay önce taraflardan biri (Sözleşmeyi feshettiğini bildirmezse, eski söz-

bir yıl süre ile yenilenmiş sayılır. 
yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere yapılacak jtoplu iş sözleşmelerinin 

yıldan az lolabilir; şu ikadar ki, bu sözleşmeler işin sonuna kadar uygulanır. 
belirsiz (bir süre için yapılmışsa, taraflardan herbiri, 'bir yılın geçmesinden 

etmek üzere, üc ay önce bildirmek şartiyle sözleşmeyi feshedebilir, 

Toplu iş sözleşmesinin feshi ve infisahını ger ektir miy en haller 

Toplu iş sözleşmesinde taraf olan sendika veya federasyonların feshi veya infisahı 
ntenedilmiş olmaları veyahut toplu iş sözleşmesinin uygulandığı iş yerlerinde iş 

toplu iş sözleşmesinin infisahını gerektirmez. 
veya federasyonun feshi veya infisahı yahut faaliyetten menedilmesi dolayı 
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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 <ıijr>lmanın rcı/a. çıkarılmanın .sonucu 

MADDE G. — 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. J -i \ - • 

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. 

İ KİN ("I BÖLÜM 

Toplu görüşme ve toplu iş sözleşmesi y;ıpııı;ı ye tk is i ; toplu görüşmede usul 

dene I ın'IUi 

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 kısmını 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, ayrı 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. 
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siyle belirsiz süre] i 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 menedüm'iş sendika veya federasyon, bu süre içerisinde yeniden faaliyete 
geçerse, bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

Bir toplu iş sözleşmesinin hükümleri, bu sözleşmenin kapsadığı iş yerlerinde uygulanan ve 
Borçlar Kanununun 316 ve 317 nei maddeleri uyarınca akdedilmiş olan umumi mukavelelerin top
lu iş sözleşmesine aykırı hüldimlerinin yerini alır; ancak, umumi mukavelede işçiler lehine mevcut 
hükümler saklıdır. 

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
leşmesinin 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 yılm bitiminden 
üç ay önce bildirmek şartiyle, taraf iş veren teşekkülü ile ilgisi kesilen iş veren, sözleşmeyi 
feshedebilir. 

ÎKtlNÜÎ 03ÖLÜM 

Toplu görüşme ve toplu dş (sözleşmesi yapma yetkisi; toplu 'görüşmede usul 

Genel yetki 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

4. Bu madde gereğince yapılan bir toplu is 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 aidatı
nı her ay ödemelerine bağlıdır. Bu dayanışma aidatının nasıl ödeneceği, taraf işçi teşekkülünce 
tesbit olunur. Bu aidat, aynı iş yerinde çalışan ve toplu is 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. 

Teşmü 

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 açıkhyarak 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. 

Toplu görüşmeye çağrı 

MADDE 9. — 1. Bir iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan bir toplu iş sözleşmesi yapılması bahis 
konusu ise, bu sözleşmeyi yapmaya yetkili işçi federasyonu veya sendikası, o iş kolunda bulunan 
iş veren federasyonlarını, bu federasyonlara üye olmıyan iş veren sendikalarını ve bu federasyon 
veya sendikalara mensup olmıyan iş verenleri; 

Belli iş yeri veya iş yerlerini kapsıyan bir toplu iş sözleşmesi yapılması bahis konusu ise, bu söz
leşmeyi yapmaya yetkili işçi sendikası, o iş yerlerindeki iş verenlerin üyesi olduğu iş veren sendi
kaları ile iş veren sendikası üyesi olmıyan iş verenleri, 

Toplu görüşmeye çağırma yetkisine sahiptir. 
Çağrılan iş veren federasyonu veya sendikası yahut iş veren, bu çağrıya uymak zorundadır. 
2. Bir iş kolundaki iş yerlerini kapsayan bir toplu iş sözleşmesi yapılması bahis konusu ise, bu 

sözleşmeyi yapmaya yetkili iş veren federasyonu veya sendikası, o iş kolunda bu toplu iş sözleşme
sini yapmaya yetkili işçi federasyonu veya sendikasını; 

Belli iş yeri veya iş yerlerinde toplu iş sözleşmesi yapılması bahis konusu ise, bu sözleşmeyi 
yapmaya yetkili iş veren sendikası veya sendikaları veyahut iş veren veya birlikte hareket eden 
iş verenler, bu sözleşmeyi yapmaya yetkili işçi sendikasını veya sendikalarını toplu görüşmeye çağır-
ma yetkisine sahiptir. 
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Teşmil 
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 niteliği ve işleyişi
ne halel getirmemek şartiyle, teşmil kararının dışında tutabilir. 

Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin kısmen veya tamamen ortadan kalkması ile teşmil karanda, 
kısmen veya tamamen ortadan kaldmlmış 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
ları hükümlerinin yerini alır; ancak, teşmil edilmomiş toplu iş sözleşmelerinde işçiler lehine mevcut 
hükümler saklıdır. 

7 nci maddenin 4 ncü bendi hükümleri teşmil halinde de uygulanır. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Çağrılan işçi federasyonu ve sendikası, bu çağrıya uymak zorundadır, 
3. 1 nci bent gereğince yapılan bir çağrıya uymak zoî'unda olup da çağrılmamış olan iş veren 

federasyonu veya sendikasının yahut iş verenin, o çağrı İİ3 yapılan toplu görüşmeye ve bu toplu 
görüşme sonucunda akdedilen toplu iş sözleşmesine her an katılma yetkisi vardır. 

Toplu görüşme 

MADDE 10. — Toplu görüşmenin yer, gün ve saatim taraflar aralarında anlaşarak tesbit eder
ler. 

Toplantı, yer, gün ve saati bakımından taraflar arasında bir anlaşmaya varılamazsa, ilgililer
den her hangi birinin başvurması üzerine, bölge çalışma müdürlüğü, başvurma tarihinden başlıyarak 
altı iş günü içinde, toplantı gün, saat ve yerini tesbit edip taraflara bildirir. Taraflar, bu bildiriye 
uymak zorundadırlar. Toplantı, her halde, başvurma tarihinden itibaren en çok oniki iş günü içinde 
yapılır. 

Toplu iş sözleşmesi bir iş kolundaki iş yerlerini kapsıyacaksa, taraflardan birinin başvurması 
üzerine toplantı yeri, günü ve saati, 2 nci fıkra uyarınca, Çalışma Bakanlığı tarafından tesbit edilir. 
Bu takdirde, toplantı Ankara'da yapılır. 

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 iş günü içinde bölge çalışma mü
dürlüğünün bn 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 yerlorini 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 bağlıyarak 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. 

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin lesbitincle 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 senkilarınm 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, İstanbul 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 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 162 ) 



— 21 — 
Geçici Ko. kabul ettiği metin 

Toplu görüşme 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Çağrı yetkisi üzerinde uyuşmazlık 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Toplu iş sözleşmesi -yapma yetkisi?ıin tesbitinde usul 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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listeyi almaya ve bu listede yazılı sendikalara hangi iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapmak istedi
ğini 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 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 başlıyarak altı iş günü içinde gör üşmenin 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 

r i/uşmmhğm teshil i 

MADDE 14. — 1. Toplu görüşme için tesbit edilen yer, gün ve saatte, taraflardan biri toplantı 
yerine gelmezse, öbür taraf, durumu yazı ile Bölge Çalışma Müdürlüğüno 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 varılamamışla, kar» 
«ilikli 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-
m-isi için yapılmışsa, tutanaklar Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

Uzlaştırma 

MADDE 15. — 14 ncü maddeye göre yetkili oldukları hallerde Bölge Çalışma Müdürlüğü veya 
Çalışma Bakanlığı, söz konusu maddede bahsi gaoen 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. 
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Toplu iş sözleşmesinin yapılması 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uyuşmazlık ve uzlaştırma 

'Vyuşmazhğ ın tesbiti 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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 oniki iş 
günü içinde, bu tutanağın tarihinden itibaren oniki iş günü içerisinde bir uzlaştırma toplantısı tertip
ler Bakanlık veya müdürlük bu toplantının yer, gün ve saatini toplantı gününden en az üç iş günü 
önce 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 görevlen
direceği yüksek dereceli bir Bakanlık memuru toplantıda hazır bulunur. 
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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 iş 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 dosyasmda 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 aksatmak amacıyla aralarında anlaşmaları üzerine 
veyahut bir teşekkülün aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği bir karara uyarak işi bırak
malarına grev denilir. 

İşçilerin 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. 

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. 

îş verenlerin işçilerle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını korumak veya düzelt
mek amaciyle 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. 
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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 kapsayacak ise, bu 
halde, üçüncü tarafsız aracıyı Yargıtay Birinci Başkanı veya vekili seçer. Üçüncü tarafsız aracı, 
Ulaştırma Kurulunun başkanıdır. 

Ulaştırma 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 iş sözleşmesi hükmündendir. 

Taraflardan biri uzlaştırma toplantısına gelmemişse, tarafsız aracı seçmemişse, uzlaştırma top
lantısının süresi anlaşmaya yarılamadan geçmişse veya toplantı sonucunda Uzlaştırma Kurulunca 
alınan uzlaştırma kararını taraflar kabul etmemişlerse, toplantıya Bölge Çalışma Müdürlüğünü veya 
Çalışma Bakanlığını temsilen katılan memur, bir tutanak düzenler. Bu tutanak, 14 ncü maddede 
gösterilen mercilere gönderilir. 

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 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 kolu veya iş yerinde faaliyeti dur
durmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla aralarında anlaşmaları üzerine 
veyahut bir teşekkülün aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği bir karara uyarak işi bırak
malarına grev denilir. 

İşçilerin iş verenlerle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını korumak veya dü
zeltmek amaciyle ve bu kanun hükümlerine uygin olarak yapılan greve, kanuni grev; bu amacın 
dışında ve bu kanun hükümlerine uyulmaksızın yapılan greve, kanun dışı grev denilir. 

Lokavtın tanımı 

MADDE 18. — Bir iş kolunda veya iş yerindo 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. 

Bu kanun hükümlerine uygun olarak yapılan lokavt, kanuni lokavt; bu kanun hükümlerine 
uyulmaksızın yapılan lokavta, kanun dışı lokavt denilir. 
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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 görüşe 
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 yanasmıyan 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. îşçiye 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 tamamlıyamamaları 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. 

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 durdurulmamasında 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 iş dâvalarına bakmakla görevli mahkeme tarafından 
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(İvcv 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 
görüşmede kendisini temsil ettirmemesi halinde, toplu görüşme çağrısında bulunan işçi teşekkülü
nün, toplu görüşmede kendisini temsil ettirmiyen iş veren teşekkülünün mensubu iş verenlere ve
yahut toplu görüşmeye gelmiyen veya kendisini temsil ettirmiyen iş verene karşı, greve karar ver
me yetkisi vardır. 

7 ve 9 ncu maddeler gereğince yetkili iş veren teşekkülü veya iş veren tarafından toplu görüş
meye çağrılan işçi teşekkülünün topflu görüşmede kendisini temsil ettirmemesi halinde, toplu gö
rüşme çağlısında bulunan iş veren teşekkülünün veya iş verenin, lokavta karar verme yetkisi var
dır. 

2. 14 ncü maddedeki Uzlaştırma Kurulunun tavsiyeleri üzerinde anlaşma olmadığı takdirde; 
toplu görüşmede taraf olan işçi teşekkülünün, anlaşmaya yanaşmıyan iş veren teşekkülünün men
subu iş verenlere veya iş verene karşı greve; ve toplu görüşmede taraf olan iş veren teşekkülü ve
ya iş verenin de, lokavta karar verme yetkisi vardır. 

3. İşçiye veya işçi teşekkülüne mevzuat, örf ve âdet veya toplu iş sözüeşmesi 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 yenlerinde veya o iş veren teşekkülünün mensubu olan iş verenlere ait iş yerlerinde greve 
karar verme yetkisi vardır. 

tş verene veya iş veren teşekkülüne mevzuat, örf ve âdet veya toplu iş sözleşmesi ile sağlanmış 
olan haklar, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan işçi teşekküllünce 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 varılmaksızm 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 altı iş gü
nü içinde kabul edilmemiş olması gereklidir. Çalışma Bakanlığı, uygun görürse, bu fıkrada söz 
konusu uzlaştırma toplantısının Bölge Çalışma Müdürlüğünce mahallinde tertipleneceğini, bahis 
konusu süreleri geçirmeksizin, 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 hakem
lerin seçimini tamamlıyamamaları takdirinde, mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli mahkeme 
veya uyuşmazlık bir iş kolu çapında ise Yargıtay Birinci Başkanı veya vekili, hakem veya ha
kemlerin seçimini taraflardan birinin müracaatı üzerine altı iş günü içinde tamamlar. 

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-
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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 tarafları çağırır ve gelmeseler bile gereken kararı verir. Acele hallerde, taraflar 
çağrılmaksızm dahi durdurma kararı verilebilir. 

Bu bent gereğince grev veya lokavtı durdurma kararı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
uyarınca ihtiyati tedbir kararı 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 yasakları 

MADDE 20. — 1. Savaş halinde; 
2. Genel veya kısmi seferberlikte; 
3. ilâç imal eden iş yerleri haricolmak üzere, hastane, klinik, sanatoryum, dispanser, eczane 

gibi sağlıkla ilgili iş yerlerinde; 
4. Can veya mal kurtarma işlerinde; 
5. Kamu tüzel kişilerince veya kamu iktisadi teşebbüslerince yerine getirilen su, elektrik ve 

havagazı istihsal ve dağıtımı işlerinde; 
6. Seyir halindeki gemi, uçak, tren ve karayolu ulaştırma araçlarında; 
7. Noterlik hizmetlerinde; 
8. Eğitim ve öğretim kurumlarında; 
9. 19 ncu maddenin 3 ncü bendi hükümleri saklı kalmak kaydiyle, toplu is 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 şartlarının, piyasada benzeri 
is 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 şartlarının 
aynı şekilde iş verenin aleyhinde olduğunun tesbit edilmesi halinde de, bu iş yerlerinde lokavta 
karar verilmesi caizdir. 

Bu bsntte 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. 
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rine getirilmesi mümkünse, bu karar o yerin is 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 durdurma istemini o 
yerin iş dâvalarına bakmakla görevli mahkemeye havale edebilir. 

Mahkeme, bu bent gereğince grev veya lokavtın durdurulması hakkındaki istemi alınca, derhal 
ve acele kaydiyle tarafları çağırır ve gelmeseler bile gereken altı iş günü içinde kararı verir. 
Acele hallerde, taraflar çağınlmaksızm dahi durdurma kararı verilebilir. 

Bu bent gereğince grev veya lokavtı durdurma kararı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
uyarınca ihtiyati tedbir kararı ile birlikte veya ayrı olarak verilebilir. 

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

4. 1 ve 2 nci bentlere göre greve veya lokavta, karar verme yetkisine sahibolan taraflar, özel 
tahkime başvurmakta serbesttirler. 

Bu maddede zikri geçen hallerde greve veya lokavta karar verilmesi caiz değilse, taraflar, özel 
veya kanuni tahkime başvurmakta serbesttirler. 

(irev ve lokavt yasakları 

MADDE 20.— 1. Savaş halinde; 
2. Genel veya kısmi seferberlikte; 
3. ilâç imal eden iş yerleri haricolmak üzere, hastane, klinik, sanatoryum, dispanser, eczane 

gibi sağlıkla ilgili iş yerlerinde; 
4. Can veya mal kurtarma işlerinde; 
5. Kamu tüzel kişilerince veya kamu iktisadi teşebbüslerince yerine getirilen su, elektrik ve 

havagazı istihsal ve dağıtımı işlerinde; 
6. Seyir halindeki gemi, uçak, tren ve karayolu ulaştırma araçlarında; 
7. Noterlik hizmetlerinde; 
8. Eğitim ve öğretim kurumlarında; 
9. 19 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince ösel tahkime başvurulması hususunda anlaşma ol

muşsa, tahkimnamenin imzalanmasından veya eğer aynı madde gereğince mahkeme grev veya lo
kavtı durdurma kararı almamışsa esas hakkındaki tebliğinden sonra; 

10. 19 ncu maddenin 3 ncü bendi hükümleri saklı kalmak kaydiyle, toplu iş sözleşmesi süresi 
içinde; 

Grev ve lokavt yapılamaz. 
11. Millî Savunma Bakanlığınca ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca doğru

dan doğruya işletilen iş yerlerindeki işçilerin ücret veya sair çalışma şartlarının, /piyasada ben
zeri iş yerlerindeki ücret veya sair çalışma şartlarına nazaran işçilerin aleyhinde olduğunun yetkili 
işçi sendikası veya federasyonunun başvurması üzerine Yüksek Hakem Kurulunca tesbit edilmesi 
halinde, bu iş yerlerinde greve karar verilebilir. 

Yukardaki 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 yapılması müm
kün değildir. 
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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 dvrdurulması; yüksek uzlaştırma kurulu 
MADDE 2.1, — 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 cok otuz gün süreyle geciktirebilir. Geciktirme süresi, kararnamenin 
3'ayımı tarihinden iki gün sonra başlar. Geciktirme kararı otu1-; 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, 'Yüksek Hakem Kurulundan geciktirilen 
grev veya lokavtın niteliği hakkında istişari mütalaasını İster, Bu mütalâanın en geç 1 nci fıkra
da söz konusu otuz günlük sürenin bitiminden önce veril nesi gereklidir. 

Bakanlar Kurulu, Yüksek Hakem Kurulunun mütalâasını inceledikten sonra, geciktirme süresi
ni en cok 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-
ym is 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-
aenliyerek 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
kime havale etmek hususunda ahlaşamamışlarsa, 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, yaaıh olarak isterse, o iş yerinde grev oylaması yapı
lır. 
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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 bağlıyabilir. 

(•İrt-v ve lokavtın geçici olarak durdur ıtlmosır ı/iiksek 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 feciktirebiiir. 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 
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 Kurulu, Yüksek Hakem Kurulunun mütalâasını inceledikten sonra, geciktirme süre
sini en çok altmış gün daha uzatabilir. Bu konudaki kararnameler, yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

2. Danıştay, bu maddede söz konusu Bakanlar Kurulu kararlan hakkındaki iptal dâvalarına 
ilişkin yürütmenin durdurulması taleplerini bir hafta içinde karara bağlar. 

3. 1 nci bent gereğince çıkarılan geciktirme kararnamesinin yürürlüğe girmesinden baslıyarak 
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 Bîrmci Başkanı, Danıştay Birinci Başkanı, Yargıta-
yın iş dâvalarına bakan dairesinin başkam, Danıştay Genel Kurulunca seçilecek dâva Daire Başkan
larından biri, en çok işçi mensubu olan işçi konfederasyonunun ve en çok iş veren mensubu olan iş 
veren konfederasyonunun seçeceği birer tarafsız aracıdan kuruludur. Bu nitelikte bir iş veren kon
federasyonu yoksa, iş verenler adına tarafsız aracı, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odalan ve Ti
caret 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 karan taraflar r a kabul edilirse, 15 nci maddenin 5 nci fıkrası 
hükmü uygulanır. 

Taraflar, Yüksek Uzlaştırma Kurulunun karan üzerinde anlaşmışlarsa, kurul bir tutanak dtt-
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 
İrime havale etmek hususunda anlaşamamışlarsa, -greve veya lokavta karar vermekte serbestirler. 
Yüksek Uzlaştırma Kurulu, bu halde de çalışmalarına deva.m eder. 

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 çalışan işçilerin üçte biri, 23 ncü maddenin 3 ncü bendinde söz konusu ilânın o iş yerinde 
yapılmasından başlıyarak altı iş günü içinde, yanlı olarak isterse ,o iş yerinde grev oylaması 
yapılır. 
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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 bağlı
yarak altı iş günü içinde ve iş saatleri dışmda mülki âmirin tesbit edeceği gün ve zamanda ve onun 
veya görevlendireceği memurun gözetimi altında olur. Oylamaya itirazlar, oylama gününden başlı-
yarak üç iş giinii içinde mahallin iş dâvalarına bakan 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 lak avun başlaması 

MADDE 23.— 1. 15 nci madde veya 19 ncu maddenin 3 ncü bendinin 3 ııcü fıkrası veyahut 
21 nci madde gereğince uzlaşmaya yarılamadığını 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 kara tarafa yosüı 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 yarılama
dığını 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 karan 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 Çalış tıa Bakanlığına yapılır. 

Grev ve lokavt halinde iş yerinden ayrılma zorunluyu 

MADDE 24. — Bir iş yerinde grev veya lokavtın uygulanmaya başlanması ile birlikte, işçiler, iş 
yerinden ayrılmak zorundadırlar. Ancak, greve katılmıyan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalış
tırıp çalıştırmamakta iş veren serbesttir. 

Grev sonucunda bir toplu iş sözleşmesi yapıldığı takdirde, bu sözleşmede aksine bir hüküm 
yoksa, söz konusu sözleşme 1 nci fıkrada zikri geçen işçilerden iş yerinde çalışmış olanlara uygu
lanmaz. 25 nci madde gereğince greve katılamıyacak olan işçilerin hakları ile toplu iş sözleşmesinin 
teşmil edilmesi hali saklıdır. 

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

ğım; 
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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 bağlı
yarak altı iş günü içinde ve iş saatleri dışında m "ilki âmirin tesl/it 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 bakan 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 ça
lışma müdürlüğüne gönderilir; dördüncü nüshası da mülki amirlikte saklanır. 

Grev ve lokavtın başlaması 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddes'i aynen kabul edilmiştir. 

Grev ve lokavt halinde iş yerinden ayrılma zorumluğu 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Grev veya lokavta katılamıyacak işçiler 

MADDE 25. — Hiçbir isuretle istihsal veya satışa matuf olmamak kaydiylc : 
a) Niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zaruret bulunan işlerde faaliyetin devamlılı

ğını; 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 162) 



— 34 — 
Millet Meclisinin (kabul ettiği metin 

b) tş yerinin güvenliğinin, makina ve demirbaşlarının, gereçlerinin, hammadde, yarı mâmûl 
ve mamul maddelerinin bozulmamasını 

Bağlıyacak sayıda işçi, grev veya lokavta katılamaz. 
c) (a) ve (b) bentlerine göre grev veya lokavtın dışında kalacak işçilerin niteliği ve sayısı

nı, toplu iş sözleşmesinde gösterilmemişse, iş veren veya iş veren vekili, toplu görüşmenin açılışın
dan başlayarak 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 te
şekküllerinden 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 edecekleri, Bölge Çalışma Müdürlüğünce, 23 ncü mad
denin 1 nci bendinin 2 nci fıkrası 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 sözleşmesinde 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 işlerin 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
lan, 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 borçları askıda kalmış olan işçilerin yerine, hiçbir suretle, daimî veya 
geçici olarak başka işçi alamaz. 

3. Kanuni bir grev veya lokavt dolayısiyle hizmet akünden doğan hak ve borçları askıda kalan 
işçiler, başka bir iş tutamazlar. Aksi halde, işçinin hizmet akti, iş verence, feshin ihbarına lüzum ol-
maksızm ve her hangi bir tazminat ödenmeksizin feshedilebilir. 

Kanuni grev veya- lokavtın konut haklarına etkisi 

MADDE 28. — İş veren, hiçbir halde, kanuni bir grev veya lokavt süresince, greve katılan veya 
lokavta uğrayan işçilerin oturdukları ve iş veren tarafından sağlanmış konutlardan çıkmalarını 
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b) îş yerinin güvenliğinin, makina ve demirbaşlarının, gereçlerinin, hammadde, yarı mamul 
ve mamul maddelerinin bozulmamasını; 

Sağlıyacak sayıda işçi, greve katılamaz veya lokavt dolayısiyle işten uzaklaştırılamaz. 
c) (a) ve (b) bentlerine göre grev veya lokavtın dışında kalacak işçilerin niteliği ve sayısı

nı, toplu iş sözleşmesinde gösterilmemişse, iş veren veya iş veren vekili, toplu görüşmenin acılığım
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 te
şekküllerinden 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 yukardaM bentler 
hükümlerine göre, iş yerinde çalışmaya devam edecekleri, Bölge Çalışma Müdürlüğünce, 23 noü mad
denin 1 nci bendinin 2 nci fikrasıi 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 sözleşmesinde taraf olan işçi teşekkülünün veya o teşekkül mensubu olan 
alt kademedeki bir diğer işçi teşekkülünün başkan ve yönetim kurulu üyeleri, ibu hükme tabi tutu
lamazlar. Kesin zorluk halinde, iş veren, Bölge Çalışma Müdürlüğünün yazılı izni ile, yukar
daM bentlerde sözü edilen işlerin yerine getirilebilmesi için yeni işçi alabilir. 

Grev veya lokavt hakkının teminatı 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Grev veya lokavtın hizmet akitlerine etkisi 

MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanuni grev veya lokavtın konut haklarına etkisi 

MADDE 28. — iş veren, hiçbir halde, kanuni bir grev veya lokavt süresince, greve katılan ve
ya lokavta uğrıyan işçilerin oturdukları ve iş veren tarafından sağlanmış konutlardan çıkmalarını 
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istiyemez. Bu fıkrada yer alan yasak,, grev veya lokavtın iş yerinde ilânından başhyarak doksan gün 
sonra uygulanmaz. 

1 nci fıkrada yasalı süre içinde, bu konutlarda oturan işçiler, bu konutlarla ilgili onarını, su, gaz, 
aydınlatma ve ısıtma masrafları ile rayiç kirayı iş veren ödemek zorundadırlar. 

Is veren, 1 nci fıkrada söz konusu konutların su, gaz, aydınlatma ve ısıtma hizmetlerini, kanuni 
grev veya lokavt süresince kısıntıya uğratamas. Ancak, bu hizmetlerin kanuni grev veya lokavt 
yüzünden kısıntıya uğramış olanlarının devamı, işçiler tarafından istenemez. 

Kanım dışı grev re lokavtın el kileri 

MADDE 29. — 1. Kanun dışı grev yapılmadı 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 dsvama teşvik eden işçilerin hizmet akitlerini, 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 zararlar, greve karar veren işçi 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 
akitlerini, 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 is karşılığı olmaksızın ödemeye mecburdur, 

ljoku-vl hakkın nı l-ötuıje kullei.iulma.-n 

MADDE 30. — Kanuni bir lokavtın iş yerini temelli olarak kapalı tutmak amaciyle yapıldığı 
veya işçileri kıdem hakkından yoksun bırakmak amacını güttüğü, kesinleşmiş mahkeme kararı ile 
sabit olursa, mahkeme kararının lokavt yapmış olan iş verene veya iş veren teşekkülüne bildiril
mesiyle birlikte lokavt durdurulur. Bu takdirde, 29 ncu maddenin 2 nci fıkrası ile iş veren ve işçi
ler hakkında İş Kanununun ihbar ve kıdem hakkına ilişkin hükümleri uygulanır. 

(irev bekçileri 

MADDE 31. — Kanuni bir grev kararına uyulmasını sağlamak için, cebir ve şiddet kullanmak-
sızın ve tehditte bulunmaksızın propaganda yapmak ve kendi üj'eleriniıı grev kararma uyup uyma
dıklarını denetlemek amaciyle, iş yerinde grevi il ün 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 <l< ııeteileri 

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 is yerlerine denetçiler göndermek yetkisine sahiptir. Çalışma .serbestliği her halde 
saklıdır. 
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istiyemez. Bu fıkrada yer alan yasak, grev veya lokavtın iş yerinde ilânından başlıyarak fiilen 
aralıklıklı da olsa doksan gün devam etmesinden. 

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. 

îş 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 sonuçlan 

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. 

Lokavt hakkının kötüye kullanılması 

MADDE 30. — Millet Mecisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Grev gözcüleri 
MADDE 31. — Kanuni bir grev kararına uyulmasını sağlamak için, cebir ve şiddet kullan-

maksızın ve tehditte bulunmaksızın propaganda yapmak ve kendi üyelerinin grev kararma uyup 
uymadıklarını dentlemek 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-
maksızm ve tehditte bulunmaksızın propaganda yapmak ve kendi üyelerinin lokavt kararma 
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. 
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• (İrei' ve lokavt halinde mülki âmirin yetkileri 

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 halkın gündelik ya
şaması için zaruri olan ihtiyaçlarının sağlanması amaeiyle gereken tedbirleri, bu kanun hükümleri 
saklı kalmak kaydiyle ve kanuni yetkilerine dayanarak alır. 

(}rev ve lokavtın sona ermesi 

MADDE 34. — Kanuni bir grev veya lokavtın sona ermesine dair grev veya lokavta karar ver
miş olanlar tarafından alman kararlar, yazı ile karşı tarafa ve bölge çalışma müdürlüğüne bildirilir 
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, istanbul 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 

İl hakem kurulunun kuruluşu ve görevleri 

MADDE 35. — A) ti 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. îl 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 varılamadığım 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 kararlan aleyhine bu 
kurulun başkanlığına verilen itiraz dilekçeleri, 35 nci maddede yazılı itiraz süresinin bitiminden 
sonraki üç iş günü içinde Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığına gönderilir. 
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Grev ve lokavt halinde mülkî âmirin yetkileri 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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 karşı tarafa ve bölge çalışma müdürlüğüne bildi
rilir 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 ya
pılır; bu halde, ilân işlemi, grev veya lokavtın uygulandığı mahallerde çıkan en az birer gazete
de, gazete yoksa uygun şekilde yerine getirildikten başka, Ankara ve İstanbul'da çıkan en az iki
şer gazete ve radyo ile yapılır. 

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

BEŞINCI BÖLÜM 

Tahkim 

ti hakem kurulunun kuruluşu ve görevleri 

MADDE 35. — 1. ti hakem kurulu, o ildeki is mahkemesi başkanının, iş mahkemesi kurulma
mış-olan yerlerde de iş dâvalarına bakmak üzere görevlendirilmiş bulunan hâkimin başkanlığında: 

a) Bölge Çalışma Müdürü veya görevlendireceği yardımcısı veya bir iş müfettişi; 
b) îl Hukuk İşleri Müdürü veya özürlü ise yerine bakan kimse; 
c) İşçiler adına seçilecek iki hakem ile; 
d) İş verenler adına, seçilecek iki hakemden kurulur. 
2. İl Hakem Kurulu, uzlaşmaya varılamadığmı belirten tutanakla birlikte taraflardan birinin 

yazılı olarak başvurması üzerine, başvurma tarihinden sonra altı iş günü içinde kurul başkanının 
çağnsı 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. 

îl 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 kurulusu ve, görevleri 

MADDE 36. — 1. Yüksek Hakem Kurulu : 
a) Yargıtay'ın iş dâvalarına bakan dairesinin Başkanının başkanlığında; 
b) Danıştay Genel Kurulunun seçeceği bir dâva Dairesi Başkanı; 
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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

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) îş verenler adına seçilen iki hakemden kurulur, 
Seçimle gelen Başkan ve üyeler iki yıl için seçilirler. Yeniden seçilmek caizdir. 
îşçi ve iş verenler adına 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 söz konusu seçici kurullar, üye ta nsayısmın salt çoğunluğu ile toplanırlar. Seçile

bilmek için, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu şarttır. 
4) Yüksek Hakom 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 bilirîtişilere ilişkin hükümleri uygulanır. 

Yüîısek Hakem Kurulu üyelerinin tamamının katılmasiyle toplanır. Ancak, Başkan hariç, üye
lerden ikisinin katılmaması toplanmaya engel ol naz. Özürlü veya izinli olan asıl Başkan veya üye
nin yerini yedek Başkan veya yedek üyelerden biri alır. İşçiler adına seçilen bir asıl hakemin yeri
ni, ancak yine işçiler adına seçilen bir yedek hakem alabilir; iş verenler adına seçilen bir asıl ha
kemin yerini de, ancak yine iş verenler adına serilen 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. 

Hakem kararlarının hukuki niteliği 

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 versn teşekkülüne mevzuat, örf ve âdet veya 
toplu iş sözleşmesi ile sağlanmış olan hakların ihlâl edildiği iddiası iie özel tahkime başvurulmuşsa, 
bu takdirde, hakem kararının hukuki niteliği hakkındaki genel hükümler uygulanır. 
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c) Üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler öğretim üyelerinin bir seçici kurul halin
de Ankara'da Ankara Üniversitesi Rektörünün çağrısı üzerine toplanarak kendi aralarında seçe
cekleri 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) İş verenler adına seçilen iki hakemden kurulur. 
Seçimle gelen üyeler iki yıl için seçilirler. Yeniden seçilmek caizdir. 
Yukarıda söz konusu Üniversite öğretim üyesinin, herhangi bir siyasi partinin üyesi olmaması 

şarttır. 
Seçimle gelen her bir üyelik için aynı şekilde ikişer yedek seçilir. Kurul Başkanlığı için birinci 

ve ikinci yedek, Yargıtay Hukuk Daireleri Genel Kurulunca Hukuk Daireleri Başkanları arasın
dan seçilir. 

Bu madde söz konusu seçici kurullar, üye tamsayısının saltçoğunluğu ile toplanırlar. Seçilebil
mek için, hasır bulunan üyelerin saltçoğunluğumm 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 doğrudan 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 
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. 

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. işçiler 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 ilekarar verir. Lehte ve aleyhte oylar eşitse, Başka
nın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. 

Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir. 

Hakem kararlarının hukuki niteliği 

MADDE 37. — Kesinleşmiş il hakem kurulu kararları ile Yüksek Hakem Kurulu kararlan, 
belirsiz süreli toplu iş sözleşmesi hükmündedir. 

Özel tahkime gidilmiş olduğu hallerde de, hakem kararlan, belirsiz süreli toplu iş sözleşmesi 
hükmündendir. Ancak, işçiye veya işçi teşekkülüne 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 hü
kümler uygulanır. 
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Hakem kurullarına katılacak 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 fanla 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
ren niteliğinde olmaları gerekli değildir. Ancak, işçiler 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 kurullarıyla işçiler adına hakem seçilmesi 

MADDE 89. — 1. îl 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. 

Hakem kurullarına iş verenler adına hakem seçilmesi 

MADDE 40. — 1. il hakem Kuruluna iş verenler adına seçilecek hakemler, uyuşmazlıkta ta
raf olan iş veren veya iş veren teşekkülünce seçilir. 

2. Yüksek Hakem Kuruluna iş verenler adına seçilecek hakemlerden biri, - varsa - en çok iş 
veren mensubu olan iş veren konfederasyonunca, - yoksa - Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Yönetim Kurulunca; diğeri de, Bakanlar Kurulunca seçilir. 

Hakemlerin seçilmezinin islenmesi - . • 

MADDE 41. — İl Hakem Kuruluna katılacak hakemlerin seçilmesini Bölge Çalışma Müdürü; 
Yüksek Hakem Kuruluna katılacak hakemlerin seçilmesini de Çalışma Bakanlığı, kurul toplantısın
dan en az dört iş günü önce, uyuşmazlığın konusunu, toplantı yer, gün ve saatini bildirerek ilgili
lerden ister, 

İşçiler adına seçilen hakemlerin izinli sayılması 

MADDE 42. — ti Hakem Kurulu ile Yüksek Hakem Kuruluna işçiler adına katılan hakemler, 
her hangi bir iş yerinde çalışan kimselerden ise, bunlar, kurulun toplantı günlerinde ve bu toplan
tılara gidip gelmek için geçmesi gerekli günlerde ücretli izinli sayılırlar. O günlere ait ücretler, bu 
kimselere 44 ncü madde hükmüne göre ödeneoek paradan kesilerek Çalışma Bakanlığınca bunların 
iş verenlerine ödenir. 
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Hakem kurullarına katılacak hakemlerin genel nitelikleri 

MADDE 38. — 35 ve 36 ncı maddelerdeki hakem kurullarının asil 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, 

Hakem kurullarına işçiler veya iş verenler ad ma seçilerek katılacak hakemlerin işçi veya iş ve
ren niteliğinde olmaları gerekli değildir. Ancak, işçiler adına seçilerek kurula katılan hakem, Sen
dikalar 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 geçi
lemezler. 

Hakem kurullarına işçiler adına hakem seçilmesi 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edihniftdr. 

Hakem kurullarına iş verenler adına hakem seçilmesi 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hakemlerin seçilmesinin istenmesi 

MADDE 41. — Millet Meclisi metninin 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşçiler adına seçilen hakemlerin izinli sayılması 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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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, uyuşmazlığın bulunduğu safhaya göre yetkili oldukları 
hallerde Bölge Çalışma Müdürlüğüne veya Çalışma Bakanlığına veyahut ti Hakem Kurulu veya 
Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirirlerse, uzlaştırma veya kanuni tahkime ilişkin 
hükümler uygulanmaz. 

Tahkim tüzüğü 

MADDE 44. — ti 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. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

İş verenler 

MADDE 45. — Aylık veya ücretleri kanunla belirtilmiş olsa bile, iş veren veya iş veren vekili 
durumunda bulunanlar hakkında, bunlara ilişkin olarak bu kanunda yer alan hak ve sorumluluk 
hükümleri uygulanır. 

Bir işletme veya müessese yahut iş yerinde iş veren vekili durumunda olan ve temsilci sıfatiyle 
de olsa, toplu iş sözleşmesinde veya toplu görüşmede taraf olarak hareket eden kimse, bu kanu
nun uygulanması bakımından iş veren sayılır. 

îş yerinde ilân 

MADDE 46. — Bir toplu iş sözleşmesi ile veya toplu iş sözleşmesi hükmündeki uzlaştırma ku
rulu veya hakem veyahut hakem karulu kararı yahut çalışma şartları ile ilgili olarak mahkemece 
alınmış bir ihtiyati tedbir kararı yahut kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile bağlı olan iş veren, bun
ların noterlikçe onanmış birer örneğini, iş yerinin işçiler tarafından görülebilecek uygun yerlerine 
asmaya mecburdur. 

Denetleme 

MADDE 47. — Toplu iş sözleşmesi veya 46 ncı maddede zikri geçen uzlaştırma kurulu, hakem 
veya hakem kurulu ve mahkeme kararlarına uyulup uyulmadığı, tş Kanunu hükümleri uyarınca 
denetlenir. 
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MADDE 43. — Millet Meclisi metninin 43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Uzlaştırma ve 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 uzlaştırma kurulları ile Yüksek 
Uzlaştırma Kurulunun yazı işleri ile diğer işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı; bu ku
rulların başkan ve üyeleri ile bunların raportörlerinin huzur hakları ile naip, bilirkişi ve tanıklara 
verilecek ücretler, bu kanunun yayımlandığı tarihten başlıyarak üç ay içinde yürürlüğe konacak 
bir tüzükle gösterilir. Yukarda sözü edilen kimsebre, gerektiğinde, Harcırah Kanunu' esaslarına gö 
re yolluk ve gündelik verilir. Yüksek Hakem Kuruluna katılacak olan öğretim üyesinin ve bir üye
yi seçmekle görevli kurul üyelerinin yolluk ve gündelikleri Çalışma Bakanlığınca verilir. 

ALTINCr BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

İş verenler 

MADDE 45. — Millet Meclisi metninin 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İş yerinde ilân 

MADDE 46. — Millet Meclisi metninin 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Dene ileme 

MADDE 47. ~~ Millet Meclisi metninin 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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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 dışındadır. 

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. 

(rcnel hükümler 

MADDE 50. — Bu kanunda açıklık olmayan hallerde, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu ile hiz
met akdini düzenliyen diğer kanunların hükümleri uygulanır. 

ödenek 

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

YEDİNCİ BÖLÜM 

('eza bükümleri 

Toplu iş sözleşmesinin üe/ili mercilere ffönderil memesi 

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. 

Toplu is sözleşmesinin ilân edilmemesi 

MADDE 53. — 46 ncı maddede yazılı mecburiyetleri yerine getirmiyen iş veren, yüz liradan beş
yüz liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

Kanun dışı (jrev 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. 
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Hükümetin arabuluculuğu 

MADDE 48. — Millet Meclisi metninin 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Resim ve hare muafiyeti 

MADDE 49. — Toplu iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesi hükmündeki uzlaştırma kurulu, il ha
kem kurulu ve Yüksek Hakem Kurulu kararları ve bunlarla ilgili bütün işlemler, her türlü resim 
ve harçtan muaftır. 

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. 

(T ene I hükümler 

MADDE 50. - - Bu kanunda hüküm olmıyan hallerde, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu ile hiz^ 
met akdini düzenliyen diğer kanunların hükümleri uygulanır. 

Ödenek 

MADDE 51. — Millet Meclisi metninin 51 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Toplu iş sözleşmesinin ilgili mercilere gönderilmemesi 

MADDE 52. — Millet Meclisi metninin 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Toplu iş sözleşmesinin ilân edilmemesi 

MADDE 53. — Millet Meclisi metninin 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
• t » . ' * • . • 

Kanun dışı grev ve lokavt 

MADDE 54. — Vukubulan kanun dışı greve veya lokavta karar verenler, böyle bir lokavta ka
tılanlar veya devam edenler, böyle 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 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 mah
kûm edilirler. Tekerrür halinde, bir aya kadar hapis ve iki yüz liradan iki bin liraya kadar ağır pa
ra cezasına hükmolunur. 
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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 kararın 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 as olmamak üzere hapis cezasına ve beşyüz liradan az olmamak üzere ağır para cezasına 
mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu cezaların iki katma hükmolunur. 

(irev ve lokavt yanaklarına 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 katına hükmolunur. 

îşci niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin, 17 nci maddenin 1 nci fıkrasında tarif edi
len tarzda işi bırakmaları halinde, buna karar verenler veya bunu tertipliy enler veya ilân edenler 
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 kananlarda daha ağır bir hüküm mevcut değilse, 1 nci fıkrada gösterilen ce
zalara mahkûm edilirler. 

Gnv veya lokavtı r/cciktirme. kararına uyulmaması 

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 voya buna katılmaya veya söz konusu Bakanlar Ku
rulu kararının yürürlüğe girmesinden sonra devana 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. 

Verimi düşürmek için toplu hareket 

MADDE 58. — Her hangi bir sebep ve maksatla, işçilerin anlaşarak topluca iş verimini düşür
meleri halinde, buna karar verenler veya bunu terbipliyenler veya ilân edenler veya buna devam 
edenler veyahut buna karar verilmesine veya bunun tertiplenmesine veya ilân edilmesine veya bu
na katılmaya veya devama zorlıyan veya teşvik edenler veyahut bu yolda propaganda yapanlar, üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezasına ve beş yüz lira lan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm 
edilirler. 

Grev oylamasında hile, tehdit ve cebir 

MADDE 59. — 22 nci madde uyarınca tertiplenen bir grev oylamasının sonucuna tesir etmek 
maksadiyle hile veya tehdit veya cebir kullananlar, bir aydan bir yıla kadar hapis cezasına mah
kûm edilirler. 
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Devlet, il özel idaresi ve belediye kararlarına, tesir maksadiyle greıf ve lokavt 

MADDE 55. — Vukubulan kanun dışı bir grev veya lokavtın Devlet, il özel idareleri veya bele
diyelerce bir karar alınmasını veya alınmış bir kararın değiştirilmesini veya kaldırılmasını sağlamak 
veyahut yukarda sayılan kamu tüzel kişilerince almmış 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 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 veya katılanlar, veya vukubulan bir (lokavta devam edenler, böyle bir gre
ve veya lokavta karar verilmesine veya bunlara katılma/ya 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 
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. 

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 veya lo
kavta bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girmesinden sonra devam edenler, böyle 
bir greve veya lokavta karar verilmesine veya buna katılmaya veya söz konusu Bakanlar Kuru-
ttu 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. 

Verimi düşürmek için toplu hareket 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Grev oylamasında hile, tehdit ve cebir 

MADDE 59. — Millet Meclisi metninin 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Grev veya lokavt halinde iş yerinden ayrılmamak 

MADDE 60. — 24 ncü maddenin 1 nci fıkrası gereğince iş yerinden ayrılmıyan işçiler ile bunları 
iş yerinden ayrılmamaya zorlıyan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar, iki yüz 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Grev ve lokavtın kapsamına yirmiyen isçilerin 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. 

Grev ve lokavt kapsamına yiren isçilerin haklarının bozulması 

MADDE 62, — 27 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne aykırı hareket eden iş veren veyahut iş ve
reni söz konusu hükme aykırı hareket etmeye zorlıyan veya teşvik eden veya bu yolda propaganda
da bulunanlar, söz konusu hükme aykırı olarak aldıkları veya alınmasına âmil oldukları her işçi 
başına beş yüz liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu 
cezanın üç katma hükmolunur. 

28 nci madde hükümlerine aykırı olarak işçileri konutlarından çıkaran veya bu konutların su 
veya gaz veya aydınlatma veya ısıtma hizmetlerini kesen iş veren veya iş vereni bu yolda hareket 
etmeye zorlıyan veya teşvik eden veya bunun için propaganda yapanlar, iki bin liradan az olmamak 
üzere ağır para cezasına ve bir aya kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu ce
zaların üç katma hükmolunur. 

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. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

ilahem kurullarındaki işler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce İl Hakem kurullarına veya 
Yüksek Hakem Kuruluna gelmiş bulunan toplulukla iş uyuşmazlıklarına ilişikin işlemli evrak ve 
dosyalardan İl Hakem kurullarında bulunanlar, aidoldukları bölge çalışma müdürlüklerine; Yük
sek Hakem Kurulunda bulunanlar da Çalışma Bakanlığına, Kurul Başkanlığınca, bu kanunun yü
rürlüğe girmesiyle birlikte derhal gönderilir. 

Tahkim hakkındaki eski tüzük 

GEÇİCİ 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 hakları ile yol
luk ve gündelikler hakkında Toplulukla İş Uyuşmazlıkları Uzlaştırma v& Tahkim Tüzüğünün ilgili 
hükümleri uygulanır. 
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Grev veya lokavt halinde iş yerinden ayrılmamak 

MADDE 60. — Millet Meclisi metninin 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Grev ve lokavtın kapsamına girmiycn isçilerin 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 
zorhya ı̂ 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. 

Grev ve lokavt kapsamına giren işçilerin haklarının bozulması 

MADDE 62. — Millet Meclisi metninin 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kanun dışı grev gözcüleri 

MADDE 63. — 31 nci maddede gösterilenden 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 işçi teşekkülünün mensubu olmaksızın grev göz
cülüğü yapanlar, bir aydan altı aya kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

(»eeioi hükümler 

Hakem kurullarındaki işler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin Geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tahkim hakkındaki eski tüzük 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bâzı fiillerin affı 

GEÇİCİ MADDE 3 . - 8 Nisan 1963 tarihinden önce iş uyuşmazlıkları veya 20 Şubat 1947 ta* 
rilıli 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. 

DOKUZUNCU HOLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan kan un maddeleri 

MADDE 64, —- 25 Ocak 1950 tarihli ve 5518 sayılı Kanun ve 2 Mart 1954 tarihli ve 6298 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş. olan 8 Haziran 1936 tarihli ve 3008 sayılı İş Kanununun 29, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 127, 1.28, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ve 
136 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 65. — Bu kanunim Yüksek 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 hasırlanması 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. 

Millet Meclisinin 26 . 4 . 1963 tarihli, 78 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. 
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Bâzı suçların 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 Hürriyeti Kanununun 
cezai hükümlerine giren suçlar ve bu suçlardan dolayı verilmiş cezalar aff edilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan kanun maddeleri 

MADDE 64. — Millet Meclisi metninin 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürülüğe giriş 

MADDE 65. — 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 üy^erinin seçilmesi veya atanmasına ilişkin hükümleri ile 44 ncü maddede söz ko
nusu Uzlaştırma ve Tahkim Tüzüğünün hazırlanması ile ilgili hükümleri, 51 nci madde hükmü 
ve 3 ncü geçici madde hükümleri yayımı tarihinde; diğer hükümleri, yayımından otuz gün son
ra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 66. — Millet Meclisi metninin 66 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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