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1. — GEÇEN '. 

Başkan; bu hafta içinde bitirilmesi gereken 
isler hakkında izahlarda bulunarak, gerekirse 
Cumartesi günü de toplantı yapılacağını İni
dir di. 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ih
tiyar heyetleri teşkiline dair kanun tasarısının 
evvelce Köy Kanununda değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyonda müzakere edilmesi
ne dair Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı 
.Şeref Kayalar'ın önergesi okundu ve kabul 
olundu. 

Tunceli Üyesi Mühmel Ali Demir; 1963 yılı 
bütçesinde köy ve il yollarının yapımına ayrı
lan tahsisattan büyük bir kısmının ithal edile
cek yol makinaları bedelleri karşılığı olarak. 
bloke edildiğine ve bu fasla süratle bir müna
kale yapılmadığı takdirde bu yolların yapımı
nın aksıyacağmı ifade etti. 

Yazılı soru 
i. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeerigil'in, Plânlama Müsteşarının 

Tasan 
1. — Belediye Kanununda değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (M. Meclisi 1/427, 
2/191, 2/336; C. Senatosu 1/266) (İçişleri ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarına) 

Rapor 
2. ••- Tahsis edildikleri gayelerde kul lanı I-

TUTANAK ÖZETİ 

t I Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış müna
sebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki kanun 

• I teklifinin görüşülmesi bitirildi ve Cumhuriyet 
I Senatosunca teklifin kan unluğu kabul olundu. 

I Toplu Jş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanu
nu tasarısının I ve 2 nci maddeleri kabul olun
du. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 9 Temmuz 
1963 Salı ^\mü saat 14 te toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Kırklareli 
tf-ırn A tahtı/ Ahmet Naci An 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizomettin özgül 

makam arabasının şoförüne dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/101) 

malarına imkân veya lüzum kalnııyan harb se
finelerinin satılmasına yetki verilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savun
ma, Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/296; C. Senatosu 
1/241) (S. Sayısı : 185) [Dağıtma tarihi ; 
(İ. 7. 1963] 

SORULAlî 

2. — GELEN KAĞITLAR 

»••«<ı^—••• 



BÎRÎNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırn Atalay 
KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN —- 89 nen Birleşimi acıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Belediye Kanununda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısının, Köy Kanununda 
değişiklik yapılması için kurulan Geçici Komis
yonda görüşülmesi hakkında Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı Şeref Kayalar'm önergesi 
(M. Meclisi 1/427, 2/191, 2/336, (\ Senatosu 
1/266) \ 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : | 

Yüksek Başkanlığa j 
Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarısının da Köy Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısını 
görüşmek üzere kurulmuş olan Geçici Komis
yonda görüşülmesini arz ve. teklif ederim. ; 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkam 

Bursa, 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmişi]r. 

Diğer bir önerge vardır, okutuyorum : 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer ka
nunlarla belediyelere verilen payların belediye 
vergi ve resimleri hükmünde olduğuna dair ka
nun tasarılarının, havale edildikleri komisyon
lardan üçer üyenin iştiraki ile kurulacak bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair Maliye Ve
kili Ferid Melen'in önergesi (M. Meclisi 1/484, 
<\ Senatosu 1/264) 

Cumhuriyet Senato Başkanlığına 
Millet Meclisince kabul edilip Senatonun il

gili komisyonlarına havale edilmiş bulunan 
o 2 - 37 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile di
ğer kanunlarla belediyelere verilen payların 
belediye vergi ve resimleri hükmünde olduğu
na dair kanun tasarısının İktisadi işler, İçişleri 
ve Bütçe komisyonlarından seçilecek üçer kişi
den müteşekkil bir Geçici Komisyonda ivedi
likle tetkikini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi edil
miştir. 

5, — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/273, ('. Senatosu 
1/21) (S. Sayısı : 162) (1) 

(1) 162 S. Sayılı Inısmayazı 8 . 7 . 1063 ta
rihli 88 ne i Birleşim tutanağı sonundadır, 

BAŞKAN — Görüşmeye devam edeceğiz. 
İkinci madde kabul edilmiş ve açık oylarınıza 
arzı bugüne bırakılmıştı. Açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

Toplu iş sözleşmesinin hükmü 
MADDE o. — 1. Toplu iş sözleşmesinde 

aksi belirtilmedikçe, hizmet akitleri toplu iş 
sözleşmesine aykırı olamaz. 

3 — 
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Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine ay- I 

kırı hükümlerinin yerini, toplu iş sözleşmesin
deki hükümler alır 

Hizmet akdinde düzenlenmiyen hususlarda 
toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. 

Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, 
hizmet akdinin işçi lehindeki hükümleri mute
berdir.1 

Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu 
iş sözleşmesinin hükümleri, yenisi yürürlüğe gi
rinceye kadar, hizmet akdi hükmü olarak de- I 
vam eder. 

2. Bir toplu iş sözleşmesinin hükümleri, bu 
sözleşmenin kapsadığı işyerlerinde uygulanan 
ve Borçlar Kanununun 316 ve 317 nci madde
leri uyarınca akdedilmiş olan umumi mukavele
lerin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin 
yerini alır; ancak, umumi mukavelede işçiler I 
lehine mevcut hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyenl 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Değiştirge olduğu için açık oylarınıza arz edi- I 
leeektir. 

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

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

Sürenin bitiminden bir ay önce taraflardan 
biri sözleşmeyi feshettiğini ' bildirmezse, eski I 
sözleşme kendiliğinden bir yıl süre ile yenilen- I 
miş sayılır. I 

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

Toplu iş sözleşmesi belirsiz bir süre için ya
pılmışsa, taraflardan her biri, bir yılın geçme
sinden sonra hüküm ifade etmek üzere, üc ay I 
önce bildirmek şartiyle sözleşmeyi feshedebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ?. 
Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, 4 ncü maddenin son fıkrasında 
şöyle denilmekte; «Toplu iş sözleşmesi belirsiz 
bir süre için yapılmışsa, taraflardan her biri 
bir yılın geçmesinden sonra büküm ifade etmek I 

— 4 
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üzere, 3 ay önce bildirmek şartiyle sözleşmeyi 
feshedebilir.» 

Burada «bir yılın geçmesinden sonra» tâbiri 
üzerinde evvelâ durmak gerekmektedir. Bir yıl 
hangi zamandan itibaren geçecektir. Yani, bir 
yılı başlangıcı ne 'zamandır? Bunu bilmemize 
lüzum vardır. Malûmdur ki, bu bir yılın baş
langıcı; ya akdiıı inikadından itibaren olur, 
veyahut da akdin meriyeti tarihinden itibaren 
olur. Bu halkımdan fıkrada bir vuzuh yoktur. 
Ayrıca, 'burada 'benim anladığıma göre, bir 
yılın geçmesinden sonra, tanı ve kâmil 'bir yıl 
•geçmesinden sonra, tarafların sözleşmeyi fes
hetmesi, tanı ve kâmil .bir yılın geçmesinden 
sonra, üç ay önceden ihbarda 'bulunulması lâ
zımdır. Halbuki fıkra ; bunu tamamiylc ifade 
edememektedir. Zannediyorum ki ; maddenin 
mâna ve maksudu bu arz ettiğim şekilde ola
caktır. Böyle olduğuna göre, maddeye vuzuh 
vermek için, şu şekilde bir teklifte bulunmak 
arzusundayım : «Toplu iş sözleşmesi, belirsiz 
bir süre için yapılmış ise, taraflardan her biri 
sözleşmenin yürürlüğe girmesinden başlı'yarak, 
bir yılın 'geçmesinden sonra, ihbarda bulunmak 
•şartiyle, sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Fe
sih, ihbardan üç ay sonra muteber olur.» 

Halbuki, fıkranın ifadesini ele alırsak, hu 
bir seneyi doldurduktan sonra üç ay bekleme 
müddetinin ortadan kalktığı görülür. Meselâ, 
fıkrada «bir yılın geçmesinden sonra hüküm 
ifade etmek üzere» deniyor. Bu 'halde ben, do
kuz ayı bitirdikten sonra ihbarda bulunurum, 
Yani tam üç ay önce. Bir yılı doldurur doldur
maz akdi fcs'helme yoluna, gidebilirim. Hal
buki, tasarıda maksadın bu olmadığı anlaşılı
yor, Asgari on beş ay sonra akdiıı feshi yoluna 
gidilmesi arzu olunmaktadır. Buna uyarak ben
deniz bir takrir takdim ediyorum. Yüksek tas
viplerimize sunarım. 

Hiirmetlei'imle. 

BAŞKAN — Sayın fnceoğlıı buyurun. 

İM. V H J M A Z İNOEOGLU (Afyon Karahisar) 
— Muhterem arkadaşlar, 4 ncü maddede, toplu 
iş sözleşmesi 'belirli veya belirsiz süreli olabilir, 
deniyor. Şu halde, süre mevzııubahsolmaksızın 
belirsiz bir süre olabilecek. Böyle olabildiği 
hakle «süresi belirli toplu iş sözleşmesi 1 yıl
dan az ve 3 yıldan uzun süreli olamaz.» diyor. 
küresi belirsiz olduğu zaman hiçbir tahdide 
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tabi değil. Süresi belirli toplu iş sözleşmesi ya
pıldığı zaman 1 yıldan az, 3 yıldan uzun süreli 
olamaz denilmek suretiyle yukarı ki bendde 
tenakuza düşülmüş oluyor. Bu itibarla ben 
buradan, 4 neü maddenin 2 nei satırındaki 

•«1 yıldan az ve 3 yıldan uzun süreli olamaz.» 
tâbirin kaldırılmasını teklif ediyorum ve bu
nun için bir takrir takdim edeceğim. Esasen, 
«1 yıldan az olamaz» diye, burada bir tahdit 
konulduğu halde aşağıdaki bendde bunun is
tisnası kabul edilerek, bir yıldan az süreli söz
leşmenin de olabileceği kabul edilmiş ve ancak 
işin bitimine kadar devam edilir, denilmiştir. 

Bir madde içinde bir işin hem esasına ve 
hem de istisnasına dair bir hüküm serd etme
nin, hukuk tekniğine uygun düşmediği kana
atindeyim. 

iSonra, ikinci bir nokta var : Sürenin biti
minden biı- ay önce taraflardan biri sözleşme
yi feshettiğini hildirmişse eski sözleşme ken
diliğinden bir yıl süre ile yenilenmiş sayılır. Bu
rada bir yıl süre ile denileceğine, taraflar söz
leşmeyi kaç yıl için yapmışlarsa o kadar de
vam etmesi lâzımgeiir. Dolayısiylc «bir yıl sü-
re ile» tâbiri yerine, «aynı süre ile yenilenmiş 
sayılır.» denilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. 
Bunun için de bir takrir takdim ediyorum. 

ıSonra, bu maddenin sonunda, «Toplu iş söz
leşmesi belirsiz bir süre için yapılmışsa, ta
raflardan her biri, bir yılın geçmesinden sonra 
hüküm ifade etmek üzere, üç ay önce ibildir-
mek şartiyle sözleşmeyi feshedebilir.» deniyor. 
Bu sözleşmenin feshedilmesi .suiniyete makrun 
da olabilir. 'Bu sözleşmenin feshinin ihbarının 
haklı sebeplere dayandığının da ispat edilmesi 
iâzımgeldiiği yolunda ayrıca bir takrir takdim 
etmiş bulunuyorum, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aydıner, buyurun. Sa
yın înceoğlu, kelimenin değişmesi için önerge 
vermediniz, onu da lütfediniz. 

•HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, ;S.aym Artukmaç arkada
şım son fıkrayı tenkid ettiler ve yanlış netice 
doğuran bir de teklif verdiler. Bu tâbir yeni 
bir tâbir değildir. Borçlar Kanununda aynen 
vardır. İlk avukatlığımda, Kanunu Medeniyi 
tadil için kurulan komisyonda bulunan Feyzi 
Daim Bey rahmetli de bana aynı hükmün ne mâ
naya geldiğini sormuştu. Hükmün anlaşılmasın-
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da hakikaten biraz zorluk vardır ama, dikkat edi
lirse içinden çıkılabilir. 

Şimdi, arkadaşımızın yanlış tefsir ve teklifi
nin ne neticeye müncer olacağını anlamak için 
şunun halledilmesi lâzımdır. 

Bu, onikinci ayın bitiminden sonra, üç ay 
sonra, yani onbeş ay sonra, akit feshedilebilir, 
neticesini doğuran bir tekliftir. Halbuki gaye o 
değildir. Gaye, ikinci aydan, birinci ayda feshe
debilir; ancak bir sene hizmetini dolduracaktır. 
Binaenaleyh, fesih ihbarının müddeti, aktin er
tesi günü olabilir, fakat bir sene devam mecburi
dir. Netice budur ve arkadaşımız îneeoğlu'nun, 
bu bir sebebe istinadeder, etmez tarzındaki tek
lifi de şayanı dikkat ve hayrettir. Çünkü biz köle 
almadık. Nihayet bir insan, bir akdi devam ettir
mek istemiyorsa, gayri muayyen akit olduğu için, 
ben bir sene bu kulluğu, bu hizmeti yapar ve da
ha fazla yapamam diye çekilmek hakkına malik
tir. Çekilme hakkını nasm nezederiz de, onun 
hakkını ihlâl ederiz? Binaenaleyh, Âmil Bey ar
kadaşımızın nazarı dikkatini celbederim. Arka
daşımız, bunda mebde tasrih edilmemiştir, diyor
lar. Hangi tarihten itibaren bir yıl devam ede
cektir? Buna vuzuh vermek için isterlerse. «Top
lu Sözleşmenin akdinden itibaren bir yıl» diye 
onu tevsi ve izah. eden, tereddüdü ref eden bir 
ıslah yapsınlar. Ama. Sayın Artukmaç Bey ar
kadaşımızın noktai nazarı kabul edilirse tamamen 
yanlıştır. Bir sene değil; bir seneden sonra ihbar, 
15 nei ayın sonunda ihbar olur ki, bu doğru de
ğildir. 

Bu hizmet, bu mükellefiyet ancak 1 sene 
devanı edebilir. Ondan sonra devanı edemez. 
Yalnız senenin sonunda başlayıp da, meselâ se
nenin sonuna, bir gün kalmış, «ben ihbar ediyo
rum» demek yok. ihbardan itibaren 3 ay geçe
cektir. Bu, klâsik bir esası, ihbar esasıdır. Borç
lar Kanununda muvazi hüküm vardır. Yukarda 
arz ettiğim gibi, ınebdeinin tâyini suretiyle mad
denin ıslâhı ve arkadaşlarımızın tekliflerinin red
dini rica ederim. Yanlış netice doğuracaktır. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

burada Sayın Aydıııerle mutabık değilim. Tasa
rının koymak istediği esas, yaptığım tetkike göre, 
1 sene tamamen geçecek, 1 seneyi geçtikten son
ra, 3 aylık bir ihbar müddeti verilecek, o ihbar
dan sonra akdin feshi cihetine gidilebilecektir. 
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Eğer bunu yanlış anlamasam o zaman Sayın Ay-
dmer'le beraber oluyoruz. 

Arz ettim, dokuz ayı bitirdikten sonra, yani, 
akdin bitmesine üç ay kala, ihbarda bulunurum, 
akdin bittiği gün akdi feshedebilirim. Bu müm
kündür. 

Akdin başlangıç zamanına gelince; bumla 
her halde mutabakat halindeyiz. Yalnız, akdin 
inikadı tarihinden bahsettiler. Bu bence yanlış
tır. Akdin inikadı tarihinden ziyade, akdi bugün 
yaparım da, bir Eylül 1963 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer diyebilirim. Bu bakımdan, ak
din yürürlüğü tarihini de mebde olarak almak 
zarureti vardır. Zannediyorum ki, tasarıyı hazır-
lıyanların fikri de, bir seneyi doldurduktan son
ra üç aylık bir mehil vermek ve ondan sonra ak
din feshi yoluna gitmektir ki, bu da 15 ay tular. 
15 aydan evvel akdin feshi mümkün olamaz. Arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) - -

Müzakere mevzuu 4 neü madde toplu iş sözleş
mesinin şekillerinden ve bunların bilmesinden 
bahsetmektedir. Yüksek malûmlarınız okluğu 
üzere, bütün akitler iki şekildedir. Ya süresi bel
lidir ya süresi belli değildir. Süresi belli olan 
akitlerde, aklin bitme zamanı maddenin ikinci 
fıkrasında gösterilmiş. Şu kadar süreli yapılmış
sa asıl olan o müddetin bittiğinde akit de biler. 
Ama kira hukukunda, Borçlar Kanununun di
ğer akillerinde rastlandığı veçhile taraflar şu 
akdin temadisini istiyehilir. Vâzıı kanun, Borç
lar Kanunu hükümlerine muvazi olarak burada 
bir hüküm koymuş demiş ki, belli süreli olma
sına rağmen yine devamını arzu ediyorlarsa kir 
ay evvel haber vermediği takdirde bir yıl daha 
uzatılmış sayılır. 

Geliyoruz şimdi ikinci kısma. Yani belirli 
sürede, akit belirli zaman için meridir. Ama, 
uzatılmak istenirse bir ay evvel haber verilme
diği takdirde bu bir yıl daha uzar demektir. 
Şimdi ikinci kısma gelince, akit birde süresiz 
olabilir. Süresiz akdin başlangıcı bellidir, ama 
sonunun ne olacağı belli değildir. Akdi yaptığı
nız zaman süresiz akdin başlangıcı belli, fakat 
sonunda ne olacak? Sonunda süresiz olarak de
vam edegelmekte fakat, Anayasa da bütün ka
nunlarda, hukukta herkesin bir akitleri sıyrıl a-
bilmek imkânını kabul edilmiştir. Süresiz de
vam ederken, taraflardan birisi şartı ağır görür, I 
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ben şunun içerisinden kurtulayım, der. İşte son 
fıkra bu imkânı bahşetmektedir. Eğer akit sü
resiz ise, yukarclaki tarife uygun olarak bir yıl 
geçmesi, asıldır. Yani, süresiz akitlerin de asga
ri haddi bir yıldır. Ama, bir yılın sonunda orta
dan kaldırılabilmesi için, son gün ben akitten 
vazgeçiyorum der. Ne zaman der? Bir yılın bit
mesinden üç ay evvel der ki, «Ben süresiz akit 
yaptım, ama bir yılın sonunda şu akdi kaldıra
cağız» bunu ne kadar evvel diyelim? Üç ay ev
vel. 

Demek oluyor ki, Sadık Beyefendinin anla
dığı gibi, bir yıl bittikten sonra bildirecek, on 
beş ay sonra, değil. Yukarda ki kanunun süresiz 
akitlerin en az bir yıl, en çok üç yıl olur deme
sine muvazi» olarak, süresi belli olmıyan akitleri 
de asgari bir yıl olarak kabul etmiş. Bir yılın 
sonunda akdin feshine eevaz vermiş. Bunu nasıl 
feshedeceğiz? Kira hukukunda diğer bütün hiz
met akillerinde var. Uç ay evvel haber vermek 
sureliyle, bir yılın sonunda akdi feshedeceğiz. 
Yazılış bana gayet güze] geliyor ve 15 ay anla
şılma, imkânı vermiyeeek şekildedir. Süresiz 
akitlerin bir yıl sonunda bitirilmesi için i) nen 
ayda «ben artık bir yıldan fazla temadi ölme
sine lüzum görmüyorum» şeklinde bir ihbarda 
bulunacak ve bir sene sonunda akit hitama ere
cektir. Madde iyidir. Olduğu gibi kabulünü is
tirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Bozealı. 
ÖMER. i/ÜTFl BOZCALI (İzmir) — Muh

terem arkadaşlar, hu maddenin matlâbmda 
«Toplu iş sözleşmesinin süresi ve bitimi» tâbiri 
vardır. Son fıkrada müddetleri gayrimuayyen 
olan sözleşmeler olduğuna göre, toplu iş sözleş
mesinin süresi ve bitimi değil, fesih ihbarı ma
hiyetinde değiştirilmesi lâzım gelir. Toplu iş 
sözleşmesinin süresi ve fesih ihbarı şeklindeki 
nıatlap, ancak madde hükmünü ifade eder. 
Bundan başka, Sayın Nusret Tuna arkadaşımı
zın ifade buyurduğu gibi, madde tamamdır. An
cak 3 ay önce bildirmek şartiyle sözleşmeyi 
fesheder değil, 3 ay Önce feshi ihbar etmek şar
tiyle sözleşmeyi feshedebilir şeklinde o son fık
ranın da tadili zannederim cümleyi tamamla
mış olur. Komisyon bu nokta üzerinde durur
larsa. belki itmam etmiş bulunacağız. Matlap 
hakkındaki önergemi takdim ediyorum, iltifat 
göstermenizi rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
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ni, «artık biz bu akille bağlı kalmak istemiyo
ruz.» diye beyanda bulunma yetkisini, işverene 
ve işçi sendikasına kanım tanıyor. 

Arkadaşlar tereddüt ettiler dediler ki; «An
cak 9 ay sonra, mı bu ihbar yapılabilir. 9 ay 
geçerde ondan sonra yapılamaz mı? Maddede 
katiyen böyle bir şey yok. Dokuz ay sonra de
ğil de 10 ay sonra yapılmışsa o zaman yine üç. 
aylık süre isliyecektir. Bu takdirde mukavele, 
13 ay yürürlükte kalacaktır. Eğer öyle olmaz 
da, 11 ay sonra yapılırsa, yine üç aylık ihbar 
süresi eklendiği takdirde mukavele 14 ay yü
rürlükte kalacak. Maddenin kastı ve Karma 
Komisyonun maksadı 'budur. Sayın Sadık Ar-
tukmaç arkadaşım «mebdeinde tereddüt hâsıl 
olabilir» buyurdular. Arz ettiğim gibi bu ta
biî addedildiği için tasrih edilmemiştir. Meb
de, pek tabiî olarak sözleşmenin yürürlüğe gir
diği tarihtir. Kendi konuşmalarında da ifade 
buyurdukları -gibi eğer tereddütün izalesi arzu 
ediliyorsa sondan ikinci satırda «her biri» keli
mesinden sonra «sözleşmenin yürürlüğe girme
sinden başlıyarak» kelimelerinin ilâvesini uygun 
görüyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Sözcü, 'buyurun. 
C4EOÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, toplu iş sözleşmesi, iki türlü olabilecek. Bi
risi süreli, diğeri süresiz. Süreli olursa, en az 
bir sene için yapılmış olması lâzım, en çok üç 
sene için yapılabilir. Bir sene, iki sene, 1,5 se
ne nihayet üç sene için. Sehebi : Bir sene için 
yapılması lâzım. Bu kadar mütalâa buyurdu
nuz, bu kadar önemli görüşmeler, toplu görüş
meler, temaslar ve müzakereler sonunda akte-
dilen ve sadece iki kişiyi yani bir tek işçi ile bir 
işvereni bağlıyan hizmet akitlerine henzemiyen, 
bir iş kolunda çalışanların çocunkığunu kendi j 
hükmü altına alan böyle önemli bir sözleşmenin I 
pek tabiî çok kısa zaman için akdedilmesi söz ko
nusu olamazdı, tstikrarı muhafaza bakımından 
en az bir süre ile akdedilmesi icabediyordu. Bu 
vaziyet karşısında her iki taraf yeni toplu söz
leşme yapmak ve menfaatlerini, yeni baştan ma
sa basma oturup görüşmek, müzakere etmek 
fırsatını vermek ica'bediyordu. Bu itibarla, âza
mi haddi 3 yıldır. 

Bunun yanında bir de süresiz akdedilmesi 
kabul edilmiştir. Süresiz akdedilen toplu söz
leşmeler için de, yine süreli olan toplu sözleş
melerde asgari süre bîr yıl olduğu göz önünde 
tutularak, taraflara bir yılı doldurur doldur- i 
m az bu süresiz olan mukaveleye nihayet vere- ! 
bilmesi yetkisi, imkânı kanunda sağlanmıştır. ] 
Nasıl olacak? Tabiat iyi e günü gününe bir yıl 
dolduğu zaman, artık ben bugünden itibaren 
bu mukavele ile bağlı değilim demeye imkân j 
yoktur. Hukuk esaslarına aykırıdır, diğer ta
rafa bir ihbar süresi tanımak lâzımdır. Bütün 
akitlerinde hepimizin alışık olduğumuz bir ih
bar süresi. Burada ka'bul edilen ihbar süresi bi
zim Borçlar Kanunumuzdan farklı olarak üç 
ay gft>i daha kısa bir süre kabul edilmiştir. Bu 
süre ihtiyaca daha uygun mütalâa edilmiştir. 
«Üç ay evvel haber vermek şarliyle..» Demek ki, 
mukavele yürürlüğe girdikten sonra, bu pek ta
biî olduğu için maddede ayrıca zikredil m emiş
tir. Mukavelenin yürürlüğe girmesi, yani im
za edildiği tarih değil. Olabilir ki mukavele bu
gün imza edilmiş de, Ağustos 'başından itibaren 
yürürlüğe girecektir. Pek tabiî süreler Ağna 
tos başından itibaren isliyecektir, imza tarihin 
den itibaren değil. Bu gibi vaziyetlerde, de-
mekki dokuz ay sonra akdin feshedildiğini, ya- 4 

înceoğlu arkadaşım, sürenin bitiminden bir 
ay önce taraflardan biri sözleşmeyi feshettiğini 
bildirmez ise, eski sözleşme kendiliğinden bir 
yıl süre ile yenilenmiş sayılır hükmüne itiraz 
ettiler ve buyurdular ki bir yıl değil, sözleşme 
kaç yıl için yapılmış ise, yine hir o kadar süre 
için yenilensin.. Buna da iştirak edemiyoruz. 
Sebebini biraz evvel arz ettim. Bu sözleşmeleri 
değişen konjonktür şartları içinde yenileme im
kânını taraflara vermek lâzımdır. Bunları ni
hayet tarafların müracaatı halinde demekki bir 
yıl daha devam etmesini arzu ediyorlar diye 
tefsir etmek kanuna uygun olur. Mukavelenin 
akdedildiği süre için meselâ, üç yıllık bir muka
vele ise tekrar bir üç yıl daha uzatılmasını der
piş etmenin uygun olmıyacağı kanaatindeyim. 
Bu itibarla takrirlerin iltifat görmemesini ko
misyon olarak rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir sual var efendimi. Buyurun 
ineeıoğlu. 

M. YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon KaraJhi-
sar) — Süresllz sözleşmeler malûm. Süreli söz
leşmeler 3 yıldan fazla olamaız, denîyıor. Neden 
tarafların iradesine foıralkılmamuş, 3, 5, 10 se
ne olamaz? 



C. Senatosu B : 89 
•GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUlS (Cumlhuılbaışkanınca S. Ü.) — Birafc 
evvel anz ettim. Galifba arkadaşım takip burvnr-
ımamışlar. Değişen ekonomik şartlara ıgıöre t'a-
rafların uzun 'bir şiire bağlı ikal mal arına mâni 
ıolma!k için âzami sıüre 3 yıl olarak kalbul edil-
mıiışltir. Herkesin kendi iktisiadi mienlaaltlerliıni 

yemi bir mukavele ile kıorunımaisnıa imkan ver-
mtefe içindir. 

'M. YILMAZ INCEOĞLU (Afylon Karadık 
ısar) —- Sürîeısliız ollduğu tafkdirde, süre Ikalbul et
in elmelk icalbeder. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUÎS (Cumlhuıitbaşkanıınca S. Ü.) — Efen
dim, süresiz olduğu takdirde de taraflara en 
az -bir yıl ıgeçer geçmez nrulkavele ile 'bağlı kal
mama i mikanı sağlanmıştır ki, bu snneltle gene 
ibir yıllık mukaveleler de açıik bıir vaziyetle sıo-
'kulmulştur. Yani 'bütün hükümlerde vaız'ıeldit-
miş oılan ana kaideye uıygun olaralk Ihlü'küm 
ısev'k edilmiştir Ve hükümler k'onısıelkandır. Ya
ni .bir nietüceye uygun olarak, bir elsaisa uıygun. 
iolarak sevk eldilmiişitir. O esasla zıddiyet .giöl̂ te-
ren Ib'ir Mülküm maddede yolktur. Bu iltilbarla 
maddenin aynen kalbul buıyumlmasmı isttirlham 
ederim. 

ıBAŞKAN — Buyurun Sayın Işalk. 
FARUK IŞIK (Van) — Efendilim, maddede 

(belirli, ıbeliıisiiz süreler dıenıiyor. Relirlsiız süre 
ilcinde bir yıl geçtikten sonra feslih kararı dio-
ğafbilir, denmektedir. Yarıli, bir taraf iıcalbında 
süreli slüzleşme yapamaz mı ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİİL 
ARTÖS (Cumfhuılbaşlkaıniinea S. Ü.) — Efen
dim, Ibelirsik süneli sıözleşme işin malhijyfeifcine 
ıgörc yapıla-c'aktır. Yulkard'aki maddede var. De
niyor 'ki: «Faaliyetleri bir yıldan aız siüren iş
lerde uyıgulanımalk üzere yapılaeaik toplu iş söz
leşmelerinin yürürlük sünesi bir yıldan az ola-
ibilir: Şu kadar ki; 'bu sözleşmeler işin sionumia 
ikada r uygulanır.» Yani (bu sözleşmelerde zalten 
daha eivvel bir fesih ısıöz :konu)su değildir. Bir 
yıldan aşağı vie ıbir İşin deivamı, faaliıydtitn dle-
vamı «sürelsi ile mıuıkaylyeıdıolmak üzere yapıl
mıştır. Bunlar iein dalha evvel bir feısiftı Söz 
konusu değildir. 

Büranetlerlknle. 
BAŞKAN — 4 önerge vardır. Aykırılıfk sı

ralarına göre, ilâve iısltiyen Sayın Gener ve Sa-
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yın înıeeıoğlıu'nun; değişliktik istiyen Sayın Ar-
Itukmaç ve Sayın İneeioğlu'nun; başlılkta deği
şiklik istiycn Sayın Boızealı'nın öıneııgeleırini 
dkıultujyloruım. 

Ylulkls.dk Başkanlığa 
4 ructü maddemün 4 ncıü fıikrasının 1 nci sa

tırındaki ((beribiri) kelimiesündeaı sonra (Is&zleış-
meııiin y/ürlürtüğe girmesinden Ibaşlıiyaralk) kieli-
mielerinin ilâvesini teklif ederim. 

Yoizıgat 
Sadıfk Artuikmiaç 

C. iSenaltoısu Başkanlığına 
Talsarınım 4 neti maddesinin 1 nci fıkrasının 

«on/una aşağıdalki hükmün eklenmesini arz ve 
teklif ederiz : 

«Füalklı bir sefbolbe dayanmadıkça gerdk lişçi 
ve gerekse işveren tarafından bu süre içinde söz
leşmenin ühjbar ve fesih i cihetine gidileımeız.» 

GEREKÇESİ : 
Muayyen (bir süre ile yapılan hiıztoıelt akdin

de teslb/Ht edilen slüre içinde .gcrelk işçi ve ge
rekle işveren tarafından sö:zl eşmenin felsfheidil-
mesiiDİ önleyici teıd/birlerin alınması zarurildir. 
ıHiçlbir hukukî mesnedi ol maldan inldî bıâzı se-
Iböp ve z^aınıreltlıere dayanılarak hiıamet alkütleıli-
nin fel^heldilimesi tarafların iş düzenine zarar 
verejbilir. Bu selbeple foölyle 'bir hükmlün madde 
metnin e iv/onullm asını lüzumlu görmelktöy'iz,. 

9.7.19ı63 
Nîiğde Afyon Karalhilsıar 

fizzıeıt Gener Mustafa Yılinaız Inıc'aoğlu 

CL iSenaltoısu Yüksek Ba.ş|kanılığınia 
4 ncıü maddıenin slon fıkrasının (üç ay önce 

fıes;'ihii iiihlbar etnıdk şantiiyle sözleşmeyi felsiih ede-
Ibilir.) şeklinde düzelltilmelsini arz ve telkiif ed'e-
rim. 

İzmir 
Ömer Lûifc'iîi Boızıöalı 

C. ıSenait'olsu Yıülklsıek Ba^kanlığın'a 
4 noü maddıenin mıaltlalbınm ('Toıplu iş sıöaleş-

meisiiıuıin süreisi ve felsih ihbarı) 'O'lâ ralk düzeltil-
m'elsina arız ve telkiif ejderim. 

İzmir 
Ömer Lıı'tiîi IBıoıZıC'alı 

Sayın Baışlkanlığa 
4 noü maddede'toplu iş Sıözleşmesinin bıelir-

;siz Lslürielü olalbilefceği de kalbul edilmliış ol'dıuğu 
ıhalde, belirli siüreli olduğu talkdirde Sürenin 
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Sayın Inceoğlu, 4 ncü maddenin ikinci sa

nırının, «'Bir yıldan az ve üç yıldan uzun süreli 
lOİa.maız.» şıdki'inlde değiş'tirilmesiııli istemektedir. 

'Kjomilsyton ıkatı'Iıjylor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (CuımihuııbaişkanıncVa S. Ü.) — İştirak 
etmiyoruz. 

BASRA'N — Hükümet iştirak ediyor mu? 
ÇALIŞMA BARANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara M'itleitıveskili) — İştirak etmiylorıiiz. 
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âzamıi ve a&gıari ha eklini tâyin ' etmek 'hukuk 
teiknliğıine uygun değildir. Esasen sürenin biti
mimden bir ay önce feslhi iihlbar edildiği 'takdir
de sözleşme hükümisüz kalacağıma göre, saire 
üç yıldan faizi a ola.maız diye tallıidide lüzmm ol
madığı giibi süreısi bir yıldan az toplu iş söz-
leşmeısii olabileceğine göre, aşağı haddi bir yıl
dan aşağı olaım'az diye bir taıhdide de lüzum 
yoktur. 

Maddenin yukarısında süre talhdkledilip aşa-
ğıtsınlda bunıı nakzeder istisna kajbul eid'ilmefei 
de hukuk tekniğine uygun düşmediğinden ve 
şiifalhen arz edeceğim sair mucip sejbeplere bi
naen 4 ucü maddemin ikinci satırımdan : 

a) «B'İr yıldan a<z ve üç; yıldam uızııın sü
reli lolaımaız» tâlbirinin kaldırıl malsının ve 4 ncü 
satırda ((bir yıl süre talbiri yerine) (aynı süne) 
'tabirinim kon.ülmasmın reye vaz'edilmesinl arz 
ve teklif ederim. 

Afyon Raralhisar 
ıMu'sita.f'a Yrlmaz İneeioğlıı. 

BAŞRAN —• Şimdi önergeleri aykırılık sı
rasına göre yeniden okutup teker teker oyla
rınıza arz ediyorum. 

(M. Yılmaız İtıceoğ'lu ve İzzet Gemer'm öner-
ıgeısi tekrar okundu.) 

BAŞRAN — Romisyon katılıyor mu? 
GEÖİOÎ ROMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumlhurtba-şkanHica S. Ü.) — İştirak 
etmiyoruz. 

BAŞRAN — Hükümet iştirak ediyorlar mı? 
ÇALIŞMA BARANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara Milletv'elkiili) —• İştirak etmîyioruız. 

BAŞRAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
erimiyorlar. Dikkate alınıp -alınmaması 'hmsaılsu-
nu oylarımıza arz ediyorum. Kalbini edenler... 
Etmiiycnler... Kalbııl edilm emiştir. 

(ıSaıdılv Artııkimaç'iın önergesi tek nar okun
du.) 

BAŞRAN —• Komisyon iştirak ediıyor mu? 
GEÇİCİ ROMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUıS (Cumlhm|ba§ka;nınea S. Ü.) — İştirak 
ediyoruz. 

BAŞRAN — Hükümıet iştiralk ediyor mm? 
ÇALIŞMA BARANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara Milletvekili) —• İştirak ediyoruz. 
BAŞRAN —• Dikkaite alınıp alının aınıalsı hu

susunu oylarınızıa arz ediyorum. Ralbııl eden
ler... Etmiiıy enler... Ralbııl edilmiştir. 

BAŞRAN —• Dikkate alınıp almımairması 
(huisuısıunu aylarınıza arz ediyorum. Ralbııl eden
ler... Eltm'iiyenler... Ralbııl edilmemiştir. 

Sayın înceıoğlu, yime aynı takrirlerinde dör
düncü satırda, (bir yıl süre) tâlbirinin yarine 
(aynı süre) ta|blirinin kııllanılmaisnıı istemekte
dir. Romiısıyon ve Iliükümet iştiralk ediyor mu? 

ÇALIŞMA BARANI BÜLENT ECEVİT 
(Anikara Milletvekili) — Etmiyoruız efendim. 

GEÇİCİ ROMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUıS (Gnmlhıııibaşkamımea S. Ü.) — Raltılmı-
yoruız elf endim. 

BAŞRAN —• Önergeyi -oylarınıza arız edi-
yorıım. Dikkate alınmaisını kabul edenler... Ka
lbııl etmijyenler... Kaibul edilm'emiştir. 

ıSaıyın Biazıca'lı, dördündü maddemin sfom fıik-
raisınıın (üç ay önce fes'hli iihlbar 'etmek şaritı ile 
.süzleşimeyi fedbedeibilir.) şeklinde değiş'meisdni 
kltenıelktedir. Komisıyom ve Hükümle t öneılgeye 
kat ılıyor mu? 

GEÇİCİ ROMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cuımlhuılbaşkanınıca S. Ü.) — Raltılmı-
yoraz efendim. 

ÇALIŞMA BARANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara Milletvekili) — Katlim uy o mız efen

dim . 

BAŞRAN — Komteyom ve Hükümet iışıtirak 
eltımiyiorlar. Dikkate alınıp alınmaması hıuisu-
isunu aylarımıza arız edeceğim. Ralbııl edenler... 
Etmiıyemler... Ralbııl edilmemiştir. 

Sayın Bozıcalı, 4 ncü maddeniin matlalbınım, 
«Toplu iş sıöızlelşlmesinin süresi ve fesdlh ihlbarı» 
-olarak değiştirilmesini iıstliıyor. 

Riamiteiyon iştlirak edîylor mıı? 
GEÇİCİ ROMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUıS (Cumlhudbaşlkanımca S. Ü.) — İştirak 
eltlmiyorıiiz. 
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B A Ş K A N — H ü k ü m e t i ş t i rak ediyıor m u ! 
ÇALIŞMA B A K A N I B Ü L E N T E C E V İ T 

(Anlkara Milletvekili) — îşjtiraik etmiyoruz. 
B A Ş K A N —• Komiisıyon ve H ü k ü m e t iışltiralk 

ctmliyıorlar. D ikka te alınıp ahnmamıası bıusuısu-
nu •aylarınıza arz edeceğim. 

D ikka t e alınmasını 'kabul ödeıüer... Etmiyen-
Iıoı- Kalbul edilmemiştir . 

Maddeyi değiştirilraiiş pekliyle olkultuıp oyla-
nnuza arz edeceğim. 

Toplu iş sözleışmelsinlin süresi ve b i t imi 
M A D D E 4. — Toplu iş 'sözleşmesi belir l i 

veya 'belirsiz ısıüreli olalbilir. Süresi bel ir l i top
lu iş saÖızleşmesft, b i r yıldan az ve üç, yıldan; 
uzun ısıüreli olamaz. 

iSürenlin b i t iminden ıbir aıy önce t a r a f l a rdan 
Ibiri közleşmeyi fesihettiğini bildirmezse, es'klt 
•sözleşme kendi l iğ inden b i r yıl mire ile yenilen-
ımiiiş sayılır. 

b1aal!iıyetleri b i r y ı ldan a,z sü ren lışlende uy-
gııl anıma k üzere yapı lacak toplu iş ıslöızleşımele
rinin yürüHÜk küresi bi.r y ı ldan az olalbilir; 
şu 'kaidar ki, bu t iz leşmeler işin vSionuna k a d a r 
uıygulanır. 

Toplu iş söizleşiniıeHİ belirsiz bir süre için ya-
pıkıtışjsa, t a ra f l a rdan ÜerjbiH, sözleşmenin yü
rürlüğe girımeısiniılen. ba-şlıyaralk b i r yıl ın geç
in esinıden sonra hüküm ifade etmek üzere, üç 
aıy ünoe bildirmeik. ,ş mitliyle süzleşın'eyi fesbede-

IbilJir. 
BAŞKAN — Maddeyi bu: değişik şeiklijyle 

'oylarınıza sunuıyorum. Kabu l edenler... E tmi-
yeüler... Kapıul ftdijmiışltir, Açık oyunuza, suuu-
lacakltır. 

Toplu iş sözleşmesinin feshi ve inl'isalıını ge
rekt i r m iyen haller 

M A DDK ö. — Toplu iş sözleşmesinde ta raf 
olan sendika veya federasyonların feshi veya 
infisahı yahni faaliyetten meııedilmis olmaları 
veyahut toplu iş sözleşmesinin uygulandığı iş 
yerler inde işverenin değişmesi, 1oplu iş sözleş
mesinin infisahını gerektirmez. 

Taraf sendikanın veya federasyonun feshi 
veya. infisahı yahut faaliyetten menedilmesi do-
iayısiyle belirsiz süreli toplu iş sözleşmesinin 
feshini bi ldirmek imkânsız olursa, fesih veya 
infisah yahu t faaliyetten meııedilme tar ihinden 
baş l ıyarak birinci yılın sonunda toplu iş sözleş
mesi münfesih savılır. lYıalivdten meııedilmis 
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sendika veya federasyon, bu süre içerisinde ye
niden faaliydi1 geçerse, bu fıkra hükmü uygu
lanmaz. 

BAŞKAN' — Buyurun Sayın Ünaldı. 
M MUM UT ÜNALDI (Adana) — Muhte-

teııı arkadaşlar , dün (! rupimi adına yaptığımız 
konuşmada, bir toplu sözleşmede taraf olan 
.sendika veya, federasyonun feshi veya infisahı 
halinde, o r tada bir taraf yani âkid taraf kal
madığı için. bu toplu sözleşmeye işverenin H-
eyet etmediği t akd i rde , toplu sözleşmenin hü
kümlerine riayete mecbur t u tmak için, ortada 
yapacak bir müessese bulunmadığı için bura
daki feshi veya infisahı halinde sözleşmenin de
vamının hukuk görüşümüze aykırı olduğunu 
arz ve beyan etmiştim. 

.Muhterem arkadaşlar , sendika veya fode-
iasyonuu feshi veya. infisahı halinde toplu söz
leşmenin bir müddet devanı etmesi, nazarî ba
kımdan iyi bir şeydir. İşçileri temsil eden bir 
müessesenin ortada ım.'veüdolmasma rağmen 
'daha, önce müsait şar t lar la aktedilmiş olan söz
leşmenin devamı hakikaten iyi bir şeydir. Ama, 
biz burada ta tb ikat ı nizam altına almak için 
kanun çıkardığımıza göre-, böyle bir halin vuku
unda akte riayet etmiyeu işverenin, bu akte Ha
y d i için ne gibi bir hareket yapı lacakt ı r? Bura
sı meçhulümüzdür. Ama, şimdi bize verilecek 
cevapta, denilebilir ki, «-Borçlar Kanununun hiz
met aktine göre, hizmet akdi hükümler i devam 
eder.» Devam eder ama, toplu sözleşme or tadan 
kalktıktan, sonra veya ortada iken, hizmet akli
ne göre her işçinin ayrı ayrı işveren hakkında 
takibat açması, dava açması lâzımgelecektir. Biz 
burada işçilerin bir müessese kanalı ile bir dü
zene sokmaya çalışırken, böyle bir vaziyet kar
şısında işçilerin başına iş açmış olacağız. Bu se
bepten dolayı, nkti yapmaya salahiyetli teşek
kül yani fıkıd taraf or tadan ka lk t ık tan sonra 
toplu sözleşmenin kısa bir süre içinde ancak yü-
ıü r lük te kalabileceğini1, bu müddet in de lf> gün 
veya, azami bir ay olabileceğine nihayet rıza 
gösterebiliriz. Devamlı sure t te y ü r ü r l ü k t e bulun
masının hiçbir faydası olmayacaktır. Ayrı ayrı 
işçileri mahkemelere müracaa t e tmeye mecbur 
kılacağız. Halbuki kısa bir zamanda or tadan kal
karsa. toplu söyleşme, bunun avakibini önceden 
bilenle!', derhal bir sendika kurmaya ve yeni bir 
toplu sözleşme yapmaya mecbur kalacaklar ını 
bilerek' hareket edeceklerdir. 

10 
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Sonra burada bir faaliyetten alıkonma var

dır. Fesih veya infisahtan gayrı faaliyetten alı-
konma mevzuu vardır. Bu da süreli veya süresiz 
olabilir. Süreli olduğuna göre vaziyet sarihtir, 
anlaşılıyor. Fakat süresiz alıkonduğu takdirde, 
o zaman feshi veya infisahın aynı hükümlere 
mâruz kalmış olacaklardır ki, bu takdirde bu 
yönü süresiz alıkonma mevzuunda da toplu söz
leşmenin devamında bir fayda yoktur. Onun için 
bu meselenin halli mevzuunda bir takrir sunu
yorum. Bu takririme iltifat buyurmanızı hasse
leri arz ve istirham ediyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Ben bir 

sual soracaktım, şimdilik vazgeçtim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER ((hımlmr'başkanmca 

S. Ü.) — İTnaklı arkadaşımızın noktai nazarı 
bizi yanlış bir mecraya, götürecek. (.) da şu : 
diyor ki. bu akdi yapan federasyon, konfede
rasyon feshedilmiştir. Öyle ise akit de ortadan 
kalksın efendim, akitlerin serbestisi kaidesi, 
taraflar için yaptıkları .akitlerj^kanun hükmün
de kılar. Vâzıı kanun bir hüküm koydu. Ondan 
sonra vâzıı kanun öldü veya bilmem ne oldu diye, 
tarafları ilzam eden akit ortadan kalkar mı, kalk
maz mı? Federasyon gitmiş, infisah etmiş, fe
derasyon infisah etsin zaten bizim federasyanun 
akdettiği Toplu iş Sözleşmesi muayyen bir iş
vereni ilza.m ediyordu, yani falan fabrikatörü 
ilzam ediyordu. Aralarındaki vecibeler devam 
etler. Arkadaşım ben hukukçu değilim diye ko
misyondan istifa eder, hem de hukukun en va
zıh noktalarına temas eder. (Alkışlar.) Doğru 
değildir efendim. Bir işçi sendikası akdini 
feshetmiş, konfederasyon bozulmuş, yahut işçi 
sendikası bozulmuş. Ama asıl akitleri ilzamı 
eden işçi grupuyla bu akitleri fiilen mülzem 
olan fabrikatör, işveren sağdır, taraflarda müte-
(kabil vecibe devanı eder. O .mukavele taraflar 
hakkında hususi bir kanun demektir. Yani 
akitlerin serbestisi, esası, taraflar hakkında 
mukaveleyi kanun hükmüne koyar, hatta 'akit
lerin serbestisi kaidesi o kadar mühimdir ki, 
taraflar kanunun menettiği hususlar müstesna. 
mukaveleyi evvalâ kendi yapar, mukavelenin 
•»akıt kaldığı ahvalde vazı'ı kanun (müdahale 
eder. Medeniyetin umumi terakkisi işte bu ne
ticeyi doğurmuştur. Bizim, Mecelle zamanında 
şunun 4 neü .maddesine bir fıkra ilâve etmek 
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suretiyle akitlerin serbestisini temin edeceğiz 
diye uğraştığımız devirler çoktan geçti. «Hu
kukçu değilim» diye Encümenden istifa eden 
arkadaşımın bu hususlara biraz dikkat etmesi 
lâzımgelir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Evvelâ 

muhterem arkadaşıma cevap vereyim. Hukuk
çu değilim ama bu mevzuları az - çok bilirim, 
az - çok okumuşumdur. Tahsilimde de ondan not 
aldığıma dair kayıt mevcuttur. 

Muhterem 'arkadaşlar, arkadaşım her hakle 
mevzuu anlamadı. Toplu sözleşme taraflar ara
sında yapılır İki akit taraf yapar. A'kiıt taraf
tan birisi sendikadır veya federasyondur, diğe
ri de işveren veya işveren «sendikası veya fede
rasyonudur. Şiımcli, işçi tarafından sözleşmeyi 
imza etmiş olan akit taraf sendika, infisah etti 
veya feshedildi. Bu takdirde işveren, o akdin 
hükümlerine riayet etmezse, o zaman çare ola
rak işçilerin teker teker hizmet akti dolayısiyle, 
işverenin aleyhine dâva açması gerekir. Biz 
bu suretle işçilerin teker teker başlarını belâya 
sokmuş oluruz. Halbuki yapılan, iş toplu bir 
iştir, (toplu bir mukaveledir. İki taraf vardır 
ortada. Tarafın birisi ortaklan kalkmıştır. Bir 
taraf da anlaşmaya riayet etmemiştir. Etmedi
ği takdirde grev yapaea'k olan müessese orta
dan. kalkmıştır, demek isterim ben. Grev ya
pacak müessese ortadan ikalkınca nasıl o işve
reni grev yolundan aklin esaslarına riayete 
mecbur tutacağız? Bu hususu lütfen söyler mi
siniz ? 

Biz de diyoruz ki, toplu sözleşmenin 'muay
yen bir müddet için devamında fayda vardı i", 
ama uzun zaman olmasın, 15 gün âzami Ibir ay 
olursa 'buna rıza gösterebiliriz. Fakat bunun 
'dışında uzun süreli devamını istersek, işvere
nin akdin şartlarına riayet etmediği takdirde 
onu yola getirecek 'akit taraf karşısında yok
tur. Grev ilân edecek (taraf yoktur. Boş kalı
yor burası demek istiyorum. 

Mâruzâtımı anlatabildinıse ne mutlu. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
Sayın Mehmet Ünaldı arkadaşımın bütün endişe
si bu taraflardan birini teşkil eden işçi sendika
sının feshi veya infisahı halinde grev yapılamaz. 
Yani toplu iş sözleşmesine, işveren aykırı hareket 
ederse grev silâhı kullanamaz. O halde bu söz-
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leşme devamında bir fayda yoktur, tarzında hü- 1 
lâsa edilebilir. Halbuki bir sözleşmeye riayet 
edilmemesi halinde, baş vurulacak müeyyideler
den bir tanesi grevdir. Fakat bunun yanında 
diğer birçok grev sebepleri var. Ne gibi? Şimdi 
bir an için kendiler ylo beraber olalım, diyelim 
ki, işçi sendikasının feshi veya infisahı, halinde 
toplu iş sözleşmesi ortadan kalkar. Onun altın
da ne kaldı? Tarafların yani işçilerle, işveren 
arasındaki münferit hizmet akitleri, peki işveren 
bu hizmet akitlerine aykırı hareket ederse ne 
olacak? Pek tabiî grev yapılamıyacak, fakat ne 
olacağını kolaylıkla herkes kabul eder. Devletin 
mahkemelerine başvuracak iş mahkemesine gi
decek, İni akde riayetsizlik dolayısiyle dâva açı
lacak ve o dâva soı unda mahkûm olacak veya 
olınıyacak vaziyet bu. Kanunlarımız işçiye» hak
sız olarak işinden çıkarılması halinde ihbar taz
minatı, kıdem tazminatı ve diğer tazminatları ka
bul etmiştir ve sonra akitte yazılı olan hüküm
lerin ve bu hükümlerin en önemlisi olan asgari 
ücrete riayetsizlik halinde yine takibedilecek 
olan yolları tâyin etmiştir. 

Şimdi bu maddeyi, okuduğumuz şu hükmü, 
kanundan çıkarabilir miyiz? Çıkaramayız. Dün 
umumi görüşme esnasında arz ettim. Bu toplu 
iş sözleşmesi bildiğimiz icar gibi, satış gibi, kefa
let ve vekâlet gibi, bildiğimiz iki taraflı, yalnız 
iki tarafı bağiıyan akitlerden değildir. Biliyor
sunuz ki, bir akitte, daima akitten doğan hak
lar ve borçlar, akitteki taraflara aittir. Bu, 
özel hukukta da böyledir, Devletler hukukunda 
da böyledir. Ana kaide1 hukukun her dalında bu 
şekilde uygulanmaktadır. Bu toplu iş sözleşmesi
nin buna aykırı olan veya bundan farklı olan bir 
hüviyeti vardır. Bu, öyle bir akittir ki, yalnız 
akitlere bağiıyan birtakım hükümler, haklar ve 
borçları doğurmakla kalınıyor, o akitte katiyen 
bir masanın iki tarafına oturmamış olan, ve mu
kavelenin altına imza koymamış olan birtakım 
insanlara da tesir ediyor. Onlar da üç kişi, beş 
kişi değildir. Oldukça kalabalık bir çoğunluk, 
işçi dediğimiz kütledir. Bunları o sendikaların 
üyesi alması dolayısiyle veyahut o işve
ren sendikalarına, mensup işveren bulun
ması dolayısiyle yapılmış olan toplu iş sözleşme
sinde konmuş olan kaidelere riayetle mükellef 
oluyorlar. Nerede riayetle mükellef oluyorlar? 
Tek tek aralarında yaptıkları hizmet akillerinde. 
Demek ki, toplu iş sözleşmesi kaideler koyan, | 
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normlar koyan, adeta hak yaratan hukukî imkân 
mahiyetinde, başkanlarına tesir eden bir hukuk 
yaratıyor. Sayın Hidayet Aydıner gaye;t güzel 
söylediler. Bu hüviyetiyle toplu iş sözleşmesinin 
taraflarından birisinin feshedilmesini, kanun 
yapan bir organın dağılmış olmamasına benzet
mek katiyen hatalı değildir. Nitekim kanun ya
pan organlardan birisi dağıldığı zaman tatbik 
edilmeye devam eder. Sırf bundan dolayı yürür
lükten kalkamaz. Çünkü kanun objektif hukuk 
kaidesidir. Bu toplu iş sözleşmesinde objektif 
hukuk kaidesi koyan bir membadır. Bu bakım
dan, bu yönden ikisi biribirine benzemektedir 
ve Aydıner'in yaptığı teşbih gayet yerindedir. 

Şimdi bu böyle olunca, söz konusu hüküm, 
toplu iş sözleşmesinin karakterinden çıkıyor. Bu 
hükmü buradan çıkaralım diyemeyiz, imkânsız
dır. Bu onun neticesidir. Nitekim bundan sonra 
gelecek olan teşmil maddesi de aynı kaidenin, ne
ticesidir. Bunlar bir ehram gibi yukarıya kon
muş olan kaideden, arka arkaya çıkan bir takım 
sonuçlardır. Bunlardan bir tanesini bizim, ho
şumuza gitmiyor diye kesil) atamayız, o zaman 
itti raf ve insicam bozulur, ahenk bozulur. 

Zannediyorum ki, meseleyi anlatabildim. 
Arkadaşımın bütün endişeleri grev yapamaz

lar meselesinde toplanıyordu. Clrev meselesine 
de, sözlerimin başında arzı cevabettinı. Bu iti
barla maddede tereddüdü mucip bir nokta olma
dığı kanaatindeyim. Başka memleketlerde de te
sadüf edilen bu hükme müspet oy vermenizi ri
ca ederim. 

BAŞKAN— Sayın Mehmet Ünaldı. 
MEUMUT ÜNALDI (Adana) — Sözleşme 

hükümlerine işveren riayet etmediği takdirde, 
âkıd taraf da ortada kalmadığına göre işçi hu* tek 
tek mi haklarını arıyacaklardır, yoksa topluca 
aramaları imkânları var mı? 

(İEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL 
AR TUH (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
biraz evvel arz ettim: İşçiler, kendileri hizmet 
akdine dayanarak haklarını atayabileceklerdir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) Tek tek 
haklarını arama mecburiyet inde bırakm ıyalını. 

OEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL 
ARTUS (Devamla) — Fakat bu maddeyi çıkar
dığımız zaman yine durum aynıdır. Hiçbir de
ğişiklik olnııyaeaktır. Yine tek tek atayacaklar
dır. 
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M. YILMAZ İNCEOĞLF (Afyon Karahi-

sar) —• Burada «belirli süre» denmiş. Belirli sü
re nazara alınıyor da «belirsiz» olunca ne olacak
tır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AE-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Belirli sü
reli sözleşme kendi içinde yazılı olan sürenin 
devammea yürürlükte kalacak. Belirsiz süreli 
ise o takdirde, onun hakkında fesih imkânı 
tanın iniştir. Aksi takdirde bu ilânihaye devam 
eder. Çünkü feshi ihbar 'edecek kimse yok. 

NİYAZİ AĞ1RNASLI (Ankara) — Bu 5 ııci 
maddenin başlangıcı «Toplu iş közleşmesinin fes
hi ve infisahını gerekti rmiyen haller» diyor. 
Halbuki «Toplu iş sözleşmesinin feshini veya in
fisahını gerektirim iyen haller» olsa daha iyi ol
maz mı? Buna <;ok Muhterem. Sözcü iştirak 
ederler mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (•Cumhurbaşkanınca iS. Ü.) — Evet efen
dim. «Toplu iş sözleşmesinin feshini veya infi
sahını gereklirmiyen haller» şeklinde olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Çekemoğlu. 
ARMUT ÇIvKMMOĞLU (Sivas) —Bendeniz 

Sayın Sözcünün, Mehmet Ünaldı'nın sualine 
verdiği cevaba karşılık cevap arz ediyorum. 
Her işçi, münferiden haklarını, hukukla alâ
kalı mercilerden arıya e aktır. Tasarıya göre, 
Toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre, işçinin 
'hakları ihlâl edilirse, bu hükümlere göre mah
kemelere, kanun yollarına müracaat edemiye-
cektir, yalnız hizmet akdine göre müracaat 
edecektir. 

GLOİOL KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUİS (Cumhuıırbaşkanmca S. Ü.) — Efendim, 
toplu sözleşmede taraf olan sendika fesih veya 
infisah 'etmiş olduğuna göre sendikanın müra
caatı söz konusu değildir. Fakat, sendikanın 
müracaatının söz konusu olmaması bu sözleşme
ye dayanarak işçilerin başvurmasına mâni de
ğildir. 

BAŞKAN — iSayııı Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, bu maddenin hakikaten 
üzerinde ehemmiyetle durulması lâzımgelen bir 
madde olduğu kanaatindeyim. 

Birbirine zıt fikirleri temsil eden Sayın 
Ün aldı ve Sayın Aydıner'in kendi bakımların
dan cok haklı oldukları kanaatindeyim. Madde 
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şu iki fikri telife uğraşmaktadır. Fakat benim 
kanaatimce de! şu telif keyfiyeti tam olmamış
tır. Şimdi bir toplu sözleşme yapıldı, toplu 
sözleşmeyi yapan âkıdlanndau birisi infisah 
etti. Mehmet Ünal'dı arkadaşım der ki; bu fe
sihle beraber 5 gün, 10 gün gibi kısa bir müd
det koyalım, derhal şu toplu sözleşme de orta
dan kalksın. Bu hiçbir zaman tecviz edilemez. 
Çünkü toplu iş «özleşmesini yaptıktan sonra 
diyelim ki, sendikalardan birisi sözleşmeyi 
kendi aleyhine 'gördü, ona bir muvazaa yolu, 
kanuni hile yolunu açıyoruz, demektir. Ne 
yapacaktır o? Şu sözleşmeden kurtulmak için 
derhal kendisini feshedecektir. Toplu sözleşme
yi de 'ortadan kaldıracaktır. Binaenaleyh bir 
toplu sözleşme yaptıktan sonra, taraflardan 
birisi infisah ederse, ona toplu sözleşmeyi" or
tadan kaldırma hakkı, sureti katiyede verme
mek lâzımgelir. Aydıner'in sözlerine aynen iş
tirak ediyorum. Bu bir hukuk kaynağıdır. Söz
leşme yapılmıştır. Diğer tarafa hileli yoldan is
tifade hakkını bahşetmemek, vâzıı kanunun va
zifesidir. Böyle olursa derhal kendi kendini 
fesheder. .Sözleşme bitti, demek bunca çırpın
ma, grevler v.s. hiçbiri bir netice veruıiyecek. 

Mehmet Ünal'dı Beyefendinin «Toplu sözleş
me muteber olmasın» sözlerine iştirak etmiyo
ruz, çünkü yapılmış olan akdi her zaman için 
bertaraf etmek imkânını verir. 

Hidayet Aydıner Beyefendinin, arz ettiğim 
bakımdan, mütalâası doğru olmakla beraber 
ben bu fikrin aleyhindeyim. Çünkü biz ne ile 
uğraşıyoruz arkadaşlar? Adı bu. «Toplu iş söz
leşmesi, grev ve lokavt» Bunun ana esbabı ıım-
cibesi nedir? İşçi ferden haklarını müdfaa ede
mez. İşçi fakirdir, işçi gariptir. Mahkeme hu
zurunda hakkını müdafaa edemez. Ne yapalım? 
Bunları bir ' araya getirelim, topluluktan, bir 
kuvvet doğsun. Bu kuvvetten dolayı da hakla
rım istihsal etsin. 'Binaenaleyh,-toplu iş sözleş
mesi mütemadiyen devam etsin ve bir haksızlığa 
uğrarsa mahkemeye- baş vursun, deniyor. Ha
yır. Bizim yapmakta olduğumuz kanunla bu gö
rüş kabili telif değil. İşçiyi zayıf gördüğümüz 
için bu kanunu getiriyoruz. Bu bakımdan da 
Hidayet Aydıner Beyefendinin noktai nazarına 
iştirak etmiyorum. Bu devamlı olarak gider
se, grev hakkı gibi vermek istediğimiz ve kuv
vetten işçiyi mahrum ederiz. O bakımdan bu 
fikri isabetli değil. Şimdi kanun su 2 görüsü 

— 13 — 



O. Senatosu B : I 
telif etmiştir. «Toplu is sözleşmesi devam et
sin, fakat ilânihaye devam etmesin.» Bu ikisi
ni telif etaıİş ve ölçülü bir şekilde 'maddeye gir
miş. Bendeniz şahsan şurayı ölçüsüz buluyo
rum. Simdi bir toplu iş sözleşmesi yapmışız. 
Belirli süreli. 3 yıllık bir toplu iş sözleşmesi yap
tık. Bir müddet sonra bu akitlerden bir tanesi 
infisah etmiş, feshedilmiş, ortadan kayboldu: 
Simdi belirli süreli ise 3 yıl toplu iş sözleşmesi 
devam edecek. Bundan daha ferah bir zaman 
için yapıldığını kabul ettiğimiz ne belirsiz süre
li bir akit 'alalım. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki 
«Belirsiz süreli bir akil yapılmış ise bir yılın 
sonunda, toplu sözleşme sona erer.» Tekrar 
ifade ediyorum; belirli süreler için üç yıl, be
lirsiz süre olduğu zaman 'bir yıl sonunda niha
yete erecektir. 

Muhterem arkadaşlar, «üç yıl devanı eder» 
lâfı, işçiyi üç yıl işveren karşısında yalnız 'bıra
kıyoruz, demektir. Bu müddet belirsiz ise isa
bet vardır, ölçülü olarak bir yıl kabul edil
miş. Benini şahsan teklifim şu olacaktır; böyle 
bir toplu iş sözleşmesi yapıldıktan sonra akit
lerden birisi ortadan kalkarsa, evet, taraflar sü
reyle kayıtlı ama ben o akdi yaparken elimde 
bir grev silâhım vardı, ona göre üç yıl daha de
vam edecekti. Ama benim karşımdaki âkit kay
bolunca, benim grev gibi silâhını da elimden 
gider. Beni üç yıl bağlama, ben de bir yılın so
nunda şu işten kurtulabileyim demeyle işçinin 
hakkı olduğu kanaatindeyim. Netice itibariyle 
mâruzâtım şudur: Süreli olsun, süresiz olsun, 
üç yıl devam ettirme imkânını balışetmiyelim. 
Her ikisini de 2 ııci likradakine muvazi olarak 
«bir yılın sonunda taraf Fesih olmuşsa feshin
den itibaren bir yıl geçmesiyle beraber toplu 
sözleşme ortadan kalkar kaydının konması kar
şılıklı fikirleri telif edecek ve işçinin haklarını 
telif edecek bir teklif olduğu kanaatindeyim., 
11 ü rmetl e selâmlarını. 

BAŞKAN — Sayın Akif Hyidoğan. 
AKİF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — .Muh

terem arkadaşlarım, kanaatimce madde güzel
dir, tereddüte mahal yoktur, ilimizdeki ka
nun, hukuku âmme kanunlarıdır. Esasen, iş 
hukukunun bir taraftan hususi hukuka benzi
ydi tarafları vardır, bir taraftan da hukuku 
âmme kanunlarının vasıflarını haizdir. Yani, 
tarafların akdedtiği sözleşmeler şümullenir. Bu
yurdukları gibi, o sözleşmeyi imzalamıyanlara 
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da şümullenir. Kanaatimce bu hükmü, Sendi
kalar Kanunu hükümleriyle beraber mütalâa et
meliyiz. Sendikalar Kanununda kabul ettik ki 
sendika şahsiyeti hükmiyesi işçinin «de droit» 
vekilidir. Yani, ayrıca vekâletname tanzimine 
hacet olmadan işçinin hakkını müdafaa eden 
bir müessesedir. Keza, Sendikalar Kanununda 
kabul ettik ki sendika, husumete ehildir. îmdi, 
her hangi bir kolunda çalışan işçi zümresi 
mensubolduğu sendika münfesih olsa, dağılsa 
dahi, o zümre sendikasız kalmıyacaktır, ya ye
ni bir sendika kuracaktır, ya diğer bir sen
dikaya iltihak edeceklerdir, yahut da konfede
rasyonlar şu terekküp tarzından bu terekküp 
tarzına gidecektir. Yine elimizdeki kanun, bir 
hukuku âmme kanunu olduğu içindir ki, hu
kuku hususiyede olduğu gibi, yalnız «hukukî 
akitlere aittir» elemekle iş bitmez. Burada âki-
tin yerine âkıd kâim olur. Adeta benim men-
subolduğum sendika münfesih olmakla ben, 
aynı, yahut .benzeri, yaJhut ir'tiibaıtım olan diğer 
bir iş kolu ile birleşerek, diğer bir sendikaya 
iltihak edersem, yahut münfesih sendikanın 
yerine başka bir sendika kurarsam bu demektir 
ki, eski vekilimi azlettim, yahut o istifa etti, 
yeni bir vekil tuttum. Benim iş hukukumu 
bundan sonra o müdafaa edecektir. Bu iti 
barla, bu hükümleri Sendikalar Kanunu hük
mü ile beraber mütalâa ettiğimiz zaman, 
âdeta sıyga nikâhı gibi, nasıl kadının başı 
daima nikâh altındadır, nikâhtan hali kalmaz, 
Onun gibi bu da sendikadan hali kalmaz, 
daima vekili vardır, hakkını müdafaa eden 
vardır. Ya iltihak ettiği sendika, yahut münfe
sihin yerine kâim olacak sendika aynı iş hu
kuku, aynı sözleşmeyi, aynı toplu sözleşme 
neticelerini müdafaa eder. O bakımdan endişe 
ve tereddüde mahal yoktur. Bendeniz de en
cümende kabul edildiği gibi kabulüne taraf
tarım. 

BAŞKAN — Sayın Aydıııer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S.Ü.) — Efendim, benim söylemek istediğim 
mahzuru, daha evvel konuşan arkadaşlarımız 
çök güzel ifade buyurdular. Eğer, federasyon 
veya. konfederasyonun feshiyle akdin ortadan 
kalkmasına müsaade edersek, hile kapısı ar
dına kadar açıktır. Derhal akdi feshetmek 
maksada kâfi gelir. Şimdi arkadaşımız ilâve 
olarak bir nokta söylüyor, diyor ki «efendim, is-
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ci ile patronu başbaşa bırakıyoruz, Bunlar 
müşkül vaziyette kalıyorlar. Grev hakkı yoktur.» 
Arkadaşımız Âmil Bey işaret buyurdular, grev 
hakkı işçinin istediği yegâne hak değildir, 
asıl ilzamî hakları pekâlâ istiyebilir. Her biri 
ayrı ayrı dâva etmek mecburiyetinde kalır 
buyuruyorlar. 

Esat Çağa arkadaşımız, çok güzel bir vaziyet 
ifade etmişti, 50-100 işçi avukat Esat Cağa'ya 
vekâlet verir ve hepsi de haklarını alırlar. Tat
bikî noktadan bu müşkül bir şey değildir. Ma
mafih arkadaşımız, üç sene devam etmesin, 
bir seneye indirelim, diyorlar. Bu müddet her 
zaman işçinin aleyhinde değildir, ünaldı arka
daşımız, onbeş gün sonra, bir arkadaşımız da 
bir sene sonra diyor, Halbuki aktin üç sene 
devamı işçinin menfaatinedir. Neye feshedelim. 
Aynı mahzuru kendilerine ifade ediyorum. Di-
yorum ki, üç sene müddetle bir toplu iş söz
leşmesi yapılmıştır. Eğer kendi teklifleri ka
bul edilirse ancak bir sene sonra münfesih 
olacağını kabul edersek, iş sahibi kendisini 
üç sene ilzam edecek bir âkitten kurtarmak için 
derhal konfederasyonu fesheder, kurtulur. 
Binaenaleyh aynı neticeye müncer olur. Grev 
hakkı işçinin yegâne hakkı değildir. Ma
mafih eğer bu grev hakkı verilecekse veya 
başka bir tedbir düşünülecekse grev faslında 
görüşülecek olan noktadır ki, bunun burada 
yeri yoktur. Burada aktin devamı veya âde-
midevamı meselesi vardır. Aktin feshi âkıd 
tarafları ilzam etmekte devam eder. Âmil Bey 
arkadaşımızın izah ettikleri gibi toplu iş söz
leşmesi ile iktisabedilen haklar ve vecibeler 
devam eder. Yoksa Borçlar Kanununun umu
mi iş akitlerine müsteniden dâva hakkı de
ğil, toplu iş sözleşmesi mucibince tarafların 
mülzemiyeti devam eder. Maddenin aynen ka
bulü zaruridir. 

BAŞKAN — Sayın Oekemoğlu. 
AHMET ÇEKEMOÖLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar, bendeniz, Sayın Nusret Tuna 
arkadaşımın toplu iş sözleşmesi mevzuunda 
süreli iş sözleşmeleri için vâki müddetin, aynı 
süresiz iş müddetleri hakkındaki 1 senelik 
müddete indirilmesi yolundaki taleplerine iş
tirak etmediğimi beyan etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Kanun vâzıı, kanunu yaparken, her türlü 
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hakkın suiistimalini önleyici ihtimalleri ve 
tedbirleri göz önünde bulundurmak zorunda
dır. Bu itibarla süreli iş âkitlerinde, toplu 
iş sözleşmelerinde, 1 sene ile 3 sene arasında 
âzami ve asgari bir müddet tâyin edilmiştir. 

Sendika ile iş veren bu mevzuda bir müddet 
meselâ, üç senelik bir müddet tâyin ettikleri 
takdirde, üç sene müddetle o mukavele hüküm
leri tarafları sureti mutlâkada bağlar. Şimdi 
kabul edelim ki, bir sendika iş verenle, üç sene 
müddetle bir toplu iş sözleşmesi yaptı. Nusret 
Tuna arkadaşımızın fikrine iştirak etmek lâzım-
gelii'se, bu sendika eğer toplu sözleşmenin belki 
altı aylık tatbikatında kendi lehine, müspet ne
ticeler çıkarmaz ve sözleşmeyi tadil etmek ister. 
Halbuki sözleşmenin üç. senelik yapılmış olması 
itibariyle bunun tadiline imkân yoktur. Bunun 
çaresini, yolunu nasıl arıya çaktır? Bu defa fii
len sendikanın feshi yoluna gider, üç sene bek-
lemektense, fesheder, altı ay beklerim, bir sene 
bu suretle tamam olur, bir sene sonra tekrar iş 
verenle otururum, yeni şartlarla yeni vaziyet
lerle yeni bir toplu iş sözleşmesi yaparım der. 
Bu suretle iş verenin de tazyiki hususunu temin 
etme yolunu tercih edebilir. Halbuki bidayette 
yapılan toplu sözleşme üç sene için yapılmıştır. 
Bu suretle iş verenin hukukunu ihlâl edici vazi
yetler ihdas edilebilir. Bu itibarla, diğer arka
daşlarımın da mütalâaları veçhile, kanaatimce, 
bu madde metni tamamen hukuk ve hak icapla
rına uygun olarak tedvin edilmiştir. Kabulünü 
arz ve istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
OALIŞMA BAKANI BÜLENT EÖEVİT 

(Ankara Milletvekili) — Efendim, diğer arka
daşlarımız ve 1)iı arada Sayın Âmil Artus da 
izah ettiler. Sayın Mehmet Ünaldı'nın öne sür
düğü sakıncalar bu hükmün değişmesiyle orta
dan kalkmış olsaydı, değiştirebilirdik. Fakat bir 
taraf sendikaları münfesih olunca Toplu Sözleş
menin belirli bir süre sonra ortadan kalkacağı
nı kabul etsek dahi aynı sakıncalar devam ede
cek. Onun için bu bir hal çaresi değildir. Kaldı 
ki. Sayın Mehmet Ünaldı'nın ileri sürdüğü sa
kıncalardan sadece biri nıevzuubahistir, o da 
Toplu Sözleşme süresi içinde, grev yapamamak. 
Bu da. zaten, dünkü konuşmamda da arz etti
ğim gibi Toplu Sözleşme süresi içinde grev yap
ma hakkı birçok memleketlerde işçiye tanınmış 
bir haktır. Burada yalnız ondan mahrum kala-
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eak. Ve Sayın Ün aldı 'nm istediği değişiklik ya- I 
pıldığı takdirde de işçi o hakka kavuşmuş ola
cağı için ortada mesele yok. 

İşçinin haklarını tek tek savunmasına gelin
ce : Sayın Eyidoğan haklı olarak belirttiler. 
Sendikalar Kanunu ıun 14 ııcü maddesinin 1- nci 
bendinin (0) fıkrası; «iş anlaşmazlıklarında il
gili makam ve mercilere uzlaştırma ve hakem 
kurullarına iş mahkemelerine ve sair yargı mer
cilerine kanun hükümlerine göre başvurmak ve
ya mütalâa bildirmek bu arada üyeleri adına 
dâva açmak yetkisini sendikalara tanımıştır» 

Demek ki, bir toplu sözleşmeye taraf olan bir 
sendika, münfesih < İsa dahi o işçiler başka sen
dikalara gidip bu sendika vasıtası ile mankeni e-
lerdeki dâvalarını topluca takibettire.bilecekler
dir. Sayın Akif Eyidoğan bu bakımdan haklı
dırlar. Demekki bu mahzur ortada yok. Üstelik 
yanılmıyorsam, burada henüz işaret edilmemiş 
olan bir büyük avantaj vardır, hükmün bu şe
kilde muhafazasında. Şimdi, toplu sözleşme 
münfesih sayılmıyacağı için o toplu sözleşme 
kapsamındaki işçilerin hakları devanı edecek ve
ya münfesih olsa dahi hizmet akdi halinde de
vam edecektir. Ama Sayın ünaldı değişiklik ya
pılırsa kanunda, yeni alınacak işçileri, iş veren 
dilediği şartlarla alabilecek. Halbuki, toplu söz
leşme yürürlükte kalırsa sendikalardan birisi 
veya her ikisi münfesih olmuş olsa dahi, iş ve
ren, yeni alacağı işçileri de toplu sözleşmedeki 
hükümlere göre almaya mecburdur. Böylece 
yeni işe girecek işçilerin de hakları, hükmün bu 
şekilde muhafaza edilmesi ile korunmuş olacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı'nın suali var 
efendim. Buyurun, Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Akdi ya
pan sarı sendika ise ve yaptığı toplu sözleşme 
de buna göre yapılmış ise, bunun farkına varıl
dığı zaman feshedilmiş olsa dahi; böyle bir toplu 
sözleşme devam edeceğine göre, işçilerin aley
hinde bir hükmü burada tescil etmiş olmuyor 
muyuz?.. 

OALIŞMA .BAKANL BÜLENT EOEVÎT 
(Ankara Milletvekili) — Efendim buna karşı 
işçinin yeteri kadar uyanık olması lâzımdır. Bir 
sendika toplu müzakere sırasında sarı sendika 
hüviyetini iktisabederse işçi 'bunun kolaylıkla 
farkına- varıp müdahale edebilir. Ve tedbirini de ] 
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alabilir. Ama bir toplu .sözleşme yapıldıktan 
sonra, sendika idarecileri işverenin hükmü altı
na girerlerse o zaman buna karşı tedbir almak 
imkânı yok olur. Eğer o şekilde toplu sözleşme
den sonra sarı -sendika haline gelirse sendika, ki 
toplu müzakere sırasında işçi yeteri kadar uya
nık davranırsa bunun farkına varır, «sen benim 
haklanını yeteri kadar koruyorsun» der. Ama 
•toplu sözleşme yapıldıktan sonra sendika, sarı 
sendika haline gelirde, o sebeple eğer kanun 
maddesinde Sayın Ünaldrnm istediği değişiklik 
yapılı]) da ona güvenerek sendika kendi kendini 
feshederse ozaman asıl işçi oyuna gelmiş olur, 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın J'nceoğlu, buyurun. 
M. YILMAZ İNOıtiOĞLU (Afyon Karahi-

sar) — Efendim, Sayın (Komisyon Sözcüsü ko
nuşurken acele bir takrir yazıp 'Başkanlığa tak
dim etmiştim. Bunun esbabı mucibesini izah et
mek için söz almış bulunuyorum. Taraf sendi
kanın veya federasyonun fesih i veya, infisahı ve
ya faaliyetten men edilmesi dolayısiyle belirsiz 
süreli toplu iş sözleşmesinin bir yılın hitamında 
feshedileceği yazılmış. Fakat, Sayın Tuna arka
daşımızın da belirttikleri gibi belirli süreli söz
leşme olursa, meselâ 3 sene için yapılmış bir 
toplu is sözleşmesi mevcut bulunduğu takdirde, 
bu üç. sene devam edecek demektir. Burada bir 
adaletsizlik oluyor. Belirsiz süreli olursa 3 se
ne devam eder, 5 sene devam eder. Bunu taraflar 
göze almış oldukları halde bir sene hitamında 
feshedilmiş, sayılıyor kendiliğinden. Belirli sü
reli olduğu takdirde, 3 sene devam ediyor. Bu
rada bir adaletsizlik vardır. ıBunun düzeltilmesi 
için belirsiz süreli ve belirli süreli diye buraya 
ilâve edilmek lâzım geldiği hususunda bir tak
rir takdim etmiştim, kabulünü istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Toplu iş sözleşmesinde1 taraf olan sendika ve

ya federasyonların feshi veya infisahı halinde 
toplu sözleşmenin yürürlükten kalkması icabet
in ektedir. Bu sebeple 5 nci maddenin Komisyo
na iadesiyle maddeye bu prensibin getirilmesini . 
arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ünaldı 
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Yüksek Başkanlığa 

5 nci maddenin üçüncü satırında (sözleşme
sini) kelimesinden sonra (feshini veya) kelime
sinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

İsparta, 
Suat Seren 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin matlâbı maddenin ifadesine 

uygun olarak '(Toplu iş sözleşmesinin feshini ve
ya infisahını gerektiımiyen haller) şeklinde dü
zeltilmesini arz ve teklif ederim. 

İsparta 
Suat Seren 

Sayın Başkanlığa 
5 nci maddenin 2 nci bendine (belirsiz süre

li) kelimesinden sonra (ve belirli -süreli) tâbiri
nin de konulmasının reye vaz'mı arz ve teklif 
ederim. 

Afyon Karahisar 
M. Yılmaz Inceoğlu 

BAŞKAN — önergeler çeşitlidir, Sayın 
Ünaldı, meselenin prensibinin halli için madde
nin Komisyona iadesini istemektedir. Suat Se
ren ile tnceoğlu değişiklik istemekte, ayrıca Sa
yın Seren, maıtlabda değişiklik istemektedir. 
önergeleri tekrar okutup oylarınıza arz edece
ğim. 

(Mehmet Ünaldı'nm Önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddenin Komisyona havalesi 
istenmektedir. Bu hususun dikkate alınıp alın
mamasını oylarınıza arz edeceğim. 

Komisyona havalesini kabul edenler.. Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddede değişiklik istiyen Sayın Seren, 5 nci 
maddenin 3 ncü satırında «sözleşmesinin» keli
mesinden sonra «feshini veya» kelimesinin ilâve
sini istemektedir. Komisyon ve Hükümet katı
lıyorlar m i l 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AIl-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmıyo
ruz. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
(Ankara Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

— VI 
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Sayın Inccoğlu ikinci bendde «belirsiz süreli» 

kelimesinden sonra «belirli süreli» tâbirinin kul
lanılmasını istemektedir. Komisyon ve Hükümet 
katılıyorlar* mı?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL AR-
TÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) •— Katılmıyo
ruz. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yor. Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Suat Seren başlığın, (Toplu İş Sözleş
mesinin, feshini veya infisahını gerektirmiyen hal
ler) olarak değişmesini istemektedir. Komisyon 
katılıyor mu?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılmaktadır, 
o halde başlığın bu şekilde olmasını oylarınıza 
?ız ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi bu değişmiş şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oyunuza sunulacaktır. Diğer 
açık oylamalar için oyunu kullanmıyan üye?. 
Yok. Açık oylama işlemi bitmiştir. 

Sendikadan ayrılmanın veya çıkarılmanın 
sonucu 

MADDE 6. — Toplu iş sözleşmelerinde taraf 
olan işçi veya işveren teşekkülünün sözleşmenin 
yapılması veya sözleşmeye katılması sırasında 
mensubu olan işçi veya işverenin o teşekkül ile 
ilgisinin daha sonra her hangi bir suretle kesil
mesi halinde dahi, söz konusu işçi veya işveren, 
sözleşmenin değiştirilmesi veya yenilenmesi su
retiyle 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 yıl m bitiminden 
üç ay Önce bildirmek şartiyle, taraf işveren te
şekkülü ile ilgisi kesilen işveren, sözleşmeyi fes
hedebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Buyurun Sayın Ağımaslı. 
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NİYAZİ A(JHİXASLI. (Ankai 'a) — (i ncı 

maddenin ikinci fıkrasında biraz anlama güçlü
ğü doğuracak bir durum görülüyor. Keti buna 
daha, açıklayıcı bir şekle koyan bir fıkra hazır
lamıştım. Sayın Vekile v<> Sayın Sözcüye kös
lerdim. Ama bir nelice a lamamdığım için ko
nuşmak" ihtiyacını hissettim. Daha acık olur dü
şüncesiyle hazırladığım fıkrayı okuyorum. 

«îîiı* tonlu iş sözleşmesinde, işveren toplulu
ğu ile ilgisi kesilen işveren, sözleşmenin uygula
nış tarihinden, başl ıyarak bir yılın geçmiş olması 
şart iyi e en az ÜÇ ay önce ihbarda bulunarak", yıl 
sonunda, sözlcşnıeyi fesiıe<Iebi 1 i r.» 

Hu daha vazıh olabilir zannediyorum. Öner
geme ilt ifat buyurulmasını rica ederim. 

BAŞKAN • Başka söz istiyen yok. Hükümet 
\'e komisyon önerge hakkında ne diyor 1 

OLOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ A AF İL AK 
TlTS (Cumhurbaşkanınca S. Ü. ı - -Önerge bir ke
re daha okunsun. 

Yükseli Başkanlığa 

fi ncı maddenin 2 ııci bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif eylerim : 

Bir toplu iş sözleşmesinde işveren topiulil
giyle ilgisi kesilen işveren, sözleşmesinin uygu
lanış tar ih inden başl ıyarak bir yılın geçmiş ol
ması şaetiyle en az üç ay önce ihbarda bu lunarak 
yıl sonunda sözleşmeyi feshedebilir. 

A n k a r a 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN —- İkinci bendin bu şekilde değiş
tirilmesi is tenmektedir . Komisyon ve Hükümet 
kat ı l ıyor mu ?. 

(i-KOlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AIC 
TTJS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) - Lfendim, 
katı lmıyoruz. 

ÇALİŞMA. M A K A M BÜLLNT LOLVİT 
(Ankara Milletvekili) --• Kat ılınıyoruz, efendim. 

BAŞKAN - - Teklifin d ikka te alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Ktmiyenler... Kalın I edilmemiştir. 

ATaddeyi okunan şekli ile» oylarınıza, arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler. . . Ka
bul edilmiştir. Değiş t i rme olduğundan açık oy
larınıza arz edilecektir. 

İKİNCİ BOLÜAı 

Toplu görüşme ve toplu iş sözleşmesi yapma 
ye tk is i ; toplu, görüşmede usul 

Oenel ye tk i 
Al A DDK 7. I. .Bir iş kolunda çalışan iş

çilerin çoğunluğunu temsil eden işçi federasyo
nu, o iş ko lundaki iş yer ler ini kapsıyan toplu iş 
sözleşmesi yapmaya yetki l idir . 

Bir iş kolunda çalışan işçilerin çoğunluğunu 
temsil eden işçi sendikası, aynı nitelikte işçi fe
derasyonu yoksa, o iş kolundaki iş yer ler ini kap
a y a n toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkil idir . 

Bir veya birden fazla iş yer inde çalışan işçi
lerin çoğunluğunu temsil vd^ıı sendika, o iş yeri 
veya iş yerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya 
yetkil idir . 

2. Bir işveren federasyonu veya sendikası
nın bir iş kolundaki işyerlerini kapsıyan toplu 
iş sözleşmesi yapmaya yetkil i olabilmesi için, 
menusu bu oton iışverenilere adt •işyerlerinde çalı
şan işçilerin, o iş kolunda çalışan işçilerin çoğun
luğunu teşkil etmesi gereklidir . Bu ni tel ikteki 
bir iş veren sendikasının bir iş kolunda toplu iş 
sözleşmesi yapabilmesi, o iş kolunda aynı nitelik
le iş veren federasyonu bulunmaması ile müm
kün dür . 

Bir is veren sendikası, kemli üyesi olan işve
renlere ait iş yer ler inde çalışan bütün işçileri ve
ya ;> ncü bend gereğince bunların bir kısmım 
kapsıyan toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkil i
dir. 

Bir iş veren, kendisine ait iş yeri veya iş yer
lerinde çalışan bütün işçileri veya o ncü bend 
gereğince bunların bir kısmını kapsıyan toplu iş 
sözleşmesi yapmaya, yetki l idir . 

'•>. Bir iş yer inde çeşitli işçi kategorilerini 
temsil eden işçi sendikalar ı , işin niteliğinden 
ö türü zorunluk bulunan hallerde, ayrı ayrı top
lu iş sözleşmesi yapmaya, o iş yer inde bahis ko
nusu işçi kategorisi ne ıiuensup işçilerin çoğunlu
ğunu temsil etmek şart iyi e ye tk i l id i r le r ; zorıın-
iiık bulunup bulunmadığına, ilgili işçi veya iş
veren sendikasının veyahut işverenin yahu t Ça
lışma, Bakanl ığının başvurması üzerine, Yüksek 
Hakem Kurulu, k a r a r verir . 

Bu bend hükmü sadece deniz ve hava ulaş
tırması kollarında uygulanı r . 

4. Bu madde gereğince yapı lan bir toplu iş 
sözleşmesinde laraf işçi teşekkülünün mensubu 
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olmayıp o toplu iş sözleşmesinin uygulandığı is , 
yerlerinde çalışan işçilerin, bu toplu iş sözleşme- j 
sinden faydalanabilmeleri taraf işçi teşekkülüne, 
bu işçi teşekkülünce tesbit edilecek bir dayanış
ma aidatını her ay ödemelerine bağlıdır. Bu da
yanışma aidatının nasıl ödeneceği, taraf işçi te
şekkülünce tesbit olunur. Bu aidat, aynı iş yerin
de çalışan ve toplu iş sözleşmesinde taraf işçi 
teşekkülüne mensup aynı kategori ve Arasıfta-
ki işçilerin ödedikleri sendika üyelik aidatını 
aşamaz. Dayanışma aidatı ile ilgili olarak, mev
zuat ve toplu iş sözleşmesinde sendika üyelik ai
datı hakkında konulmuş olan hükümler uygula
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenler?. 
Adalet Partisi Trupu adına Sayın Ünaldı. bu
yuran. 

ADALET PARTİSÎ GRUPU ADİNA .MEH
MET ÜNALDI (Adana) — Muhterem arkadaş
lar, 7 nci maddenin üçüncü bendinin sonunda 
«Bu bend hükmü sadece deniz ve hava ulaştır
ması kollarında uygulanır» Şimdi bir iş kolu ki, 
meselâ tekstil iş kolunda, şoförler çalışır onun 
lokantasında işçiler çalışır, aşçılar çalışır. Bun- i 
lamı ayrı ayrı sendikaları vardır. Meselâ, şo
förler, »Motorlu Nakil Vasıtaları Sendikasına .j 
bağlıdır. Burada çoğunluğu teşkil eden sendi
kanın toplu sözleşme yetkisi vardır ki, bura
da, tekstil iş kolunda çoğunluğu teşkil eden 
sendika muhakkak ki Tekstil Sanayii İşçileri 
Sendikasıdır. Binaenaleyh aşağıdaki hüküm, 
bendi tamamen daraltmaktadır. Bu hükmün. 
tayyı icabetmektedir. Aksi takdirde ayrı ayrı 
branşları teşkil eden ve ayrı ayrı sendikalara 
bağlı olan işçilerin hakları burada kaybolmuş 
olur. Onun için 3 neü bendin son fıkrasının 
tayyını istiyen bir takrir sunmaktayım, bunun 
kabulünü isttriıam ediyorum. 

Diğer taraftan 4 neü .bencide bir dayanış
ma aidatı vardır. Ve bu dayanışına aidatını 
tesbite sendikalar yetkilidir. Yani toplu söz
leşmesini yapan sendika yetkilidir ve «dayanış
ma aidatı, sendika üyelik aidatım geçemez.» 
der. Bu hüküm, arkadaşlarını, işçiyi sendi
kaya 'girmeye zorlayıcı bir hükümdür. Çünkü, 
üye aidatımı geçemez hükmünden faydalana
rak sendikalar, bu üye aidatının dûnunda bir 
dayanışma aidatı tesbite yanaşmıyacaktır. İler 
ne kadar bu hüküm, sendikaları malî vönden 
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kuvvetlendirmeye matuf bir 'hüküm ise de sen
dikanın üyesi olan işçi, sendikanın yalnız yap
tığı toplu sözleşmeden değil, sendikanın diğer 
faaliyetlerinden de istifade etmektedir. Ve 
ödediği üyelik aidatı, bir parça da bunların 
karşılığı olmaktadır. Halbuki, yalnız o sen
dikanın yapmış olduğu toplu sözleşmeden fay
dalanan ve sendikalı olmıyan bir işçinin, sen
dikalı işçinin ödediği aidatı ödemesi bu bakım
dan doğru değildir. Çünkü, onun gibi sendika
nın diğer faaliyetlerinden faydalanmamakta
dır. Bunun için de, «üyelik aidatını geçemez» 
hükmünün yerine «üye aidatının 2/3 sini ge
çemez» hükmünün konulması gerekmektedir. 
Yani üye -olan bir işçi ile, üye ol1.uyan bir iş
çinin farkını tesbit için üye olmıyan isçinin 
toplu, sözleşmeden istifadesi, karşılığı olan da
yanışma aidatını hiçolmazsa ondan bir mik
tar aşağısını vermek bakımından «2/3 sini 
aşamaz» şeklinde değiştirilmesi yolunda bir 
takrir veriyorum. Müspet oy kullanımınızı is
tirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Baltan. 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

Efendim, 7 nc'i nıalcldenkı 3 neü bendi niiıı'müzake
resi sırasında Sayın Ünal'dı 3 neü bendin son fık
rasının maddeden çıkarılmasını talebetinekte
dir. Oysa ki, bendeniz bu fıkranın değil, 7 nci 
maddenin 3 neü fıkrasının tamamen metinden 
çıkarılması icabettiği 'kanaatindeyim. Çünkü 
bu metin Anayasaya aykırı değilse de Anaya
sanın 46 nci ve 47 nci maddelerinde derpiş 
edilen ruhuna yakın değildir. Bu itibarla, hü
küm demokratik değildir ve sendikacılığın in
kişafına mâni bir hükümdür. 'Anayasanın 47 nci 
maddesinde «İşçiler, işverenlerle olan münase
betlerinde, iktisadi ve sosyal durumlarını ko
rumak ve düzeltmek ama el yi e toplu sözleşme 
ve grev haklarına sahiptirler.» deniyor. Bu 
maddeyle işçilerin kendi iktisadi ve sosyal hak
larını koruması bir dernek kurma hüviyetinin 
daha dışında hususi bir hüküm getirmektedir. 
Bu mevzuu getiren hüküm, sendika kurulması 
toplu sözleşme ve ^re\ hakkının tanınmasının 
işçi menfaatlerini en iyi şekilde koruyacak 
tarzda, olması lâzımdır. Bu ise, bu hükmü ta
nımak suretiyle sendikaların çoğalmasına ve 
ufak ufak sendikaların ayrı ayrı sözleşme yap
malarına imkân vermektedir madde. Esasen, 
4(> ve bilhassa 47 nci maddedeki sosval hak-
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lamı iktisadi düzenin temini 'hususundaki 
işçi hareketlerine İra madde mâni olmaktadır. 

Sonra, hu madde ayrıca bir de hususi im
tiyaz tanımaktadır. Neden kara işçilerinde 
biz böyle bir hükmü kabul etmiyoruz da, nmıı-
'hasıran deniz ve hava ulaştırması işçilerine 
tanıyoruz? Bunun sebebini aniıyamadım. De
nilecek ki. «orada çalışan işçilerin iş katago-
rilerine göre nitelikleri vardır.» Böyle bir şey 
düşünmek yersiz olur. O zaman bilhassa de
niz sendikaları daha da zayıf bir dumma dü
şer. Kaptanlar, çarkçılar, lostromalar, kâtip
ler hepsi ayrı -ayrı birer sendika kurma ve 
toplu sözleşme yapma, yetkisini kazanmak Isti-
yeeekierdir. Aynı hal Hava Yollarında da ola
caktır ve bu suretle asıl gaye olan sendikaların 
kuvvetlendirilmesi zayıflamış olacaktır. 

Eğer. gerek Sendika Kanunu, gerek bu ka
nunun metni ve gerekçesi tetkik edilirse, bu 
maddede Sayın Bakanın Sendikalar Kanunu
nun müzakeresinde de söyledikleri veçhile, «biz 
sendikaların zayıflamasını değil, kuvvetlen
mesini istiyoruz» dediler. Hattâ «her hangi 
bir dayanışma halinde, bir zaruret halinde 
sendikalar birbirine yardım da edecektir.)» de
diler. Bu demek, ki, Sendikalar Kanunu sendi
kaların kuvvetlenmesini istemektedir. Eğer, 
sendikaların kuvvetlenmesini istiyorsak ufak 
ııftık sendikaların kurulması yolunu açmıya-
lım. Sonra, bu hükmü kabul ettiğimiz tak
dirde yarın daha başka ihtimal doğacak. Me
sela : Bir işçi mıntakası olan Zonguldak'da Ma
den Teknisyenleri Sendikası gelecektir. O da 
bu kanun hükümlerine göre, «niye deniz ulaş
tırmasına l)iı hakkı tanıyorsunuz da bize niye 
vermiyorsunuz 'diyecektir. Yarın, yine büyük 
bir işçi muhuti olan, Zonguldak'tan EKİ tesis
lerinde çalışan bütün garsonlar ayrı bir imti
yaz talebederek, toplu sözleşme hakkının 
kendilerine verilmesini isteyeceklerdir. Bun
lar, sendikacılığın tabiî tekâmülüne aykırı ve 
memleketimizde ki, sendikacılığın doğuşuna 
da hizmet etmiyen, bilâkis onları baltahyan 
hükümlerdir. Bu itibarla, bu tasarıda ki, 7 nci 
maddenin üçüncü bendinin, sendikacılığın yaşa
ması. devamı ve 'hakikaten işçilerin sosyal 
vo iktisadi haklarının mıi'ha/fazasım arzu edi
yorsak, bu bendin tamamen maddeden çıkarıl
ması lâzımdı]-. Eğer, Savın Bflkan ve komis

yon Başkanı benim fikrimde değillerse ancak 
o zaman şunu söyliyebilirim. O halde bir imti
yaz taııımıyalım, hepsine teşmil edelim. Bir 
takririmi veriyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ağırııaslı. 
NİYAZ! AdJRNASBT (Ankara) — Efen

dini, kıymetli arkadaşlarımın ifade ettikleri 
hususları tekrar etmiyeceğim. Yalnız sendika
cılığın. kuvvetlenmesi düşünülürken, hakika
ten böyle parçalanışlara imkân veren bu üçüncü 
bend. maksadın tamamen zıddına bir gelişme 
kaydedecektir. Bu itibarla, bende tekrarlama
mak için ifade etmiyorum. Baltan arkadaşımın 
teklifine katılıyorum. Üçüncü bendin kaldırıl
masını istirham, eden bir takrir veriyorum. 
Bunu kabul buyurmadığmız takdirde her halde 
bir imtiyaz olarak maddede yer almış olduğu 
görülen, üçüncü maddenin son bendinin, yani 
deniz ve hava taşımalarına, münhasır olan o bir 
satırlık bendin hiç olmazsa kaldırılması sure
tiyle bu istisnai durumun ortadan kaldırıl
ması TO sendikacılığın gelişmesine engel olun
maması istirhammdayım. 2 takririmden üçüncü 
bendin tamamen kaldırılması 'hususundaki tak
ririme bilhassa itibar gösterilmesini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Artukınaç. 
SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

7 nci maddenin birinci bendinin birinci ve ikinci 
fıkraları hemen hemen aynı ifade ve ibare
leri ufak bir değişiklikle ihtiva, etmektedir. 
Bu bakımdan ikinci fıkranın lüzumsuz oldu
ğunu arz ederim ve muhterem arkadaşlarım
dan istirham ediyorum, bendeniz okurken her 
iki fıkrayı gözden geçirirlerse durum mey
dana çıkacaktır. 

MADDE 7. — 1. Bir iş kolunda çalışan iş
çilerin çoğunluğunu temsil eden işçi federas
yonu, o iş kolundaki işyerlerini kapsıyan toplu 
iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

Bir iş kolunda çalışan işçilerin çoğunlu
ğunu temsil eden. işçi sendikası, aynı nitelik
te i^çi federasyonu yoksa, o iş kolundaki işyer
lerini kapsıyan toplu iş sözleşmesi yapmaya 
yetkilidir. 

Bir veya birden fazla işyerinde çalışan 
işçilerin, çoğunluğunu temsil eden sendika, o 
işyeri veya işyerleri için toplu is sözleşmesi yap
ın ava yetkilidir. 
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2. Bir işveren federasyonu veya sendika- I 

sının bir iş kolundaki işyerlerini kapsıyan toplu I 
i§ sözleşmesi yapmaya yetkili olabilmesi için, I 
mensubu olan işverenlere "ait işyerlerinde çalı- I 
şan işçilerin, o iş kolunda çalışan işçilerin ço- I 
ğunluğunu teşkil etmesi gereklidir. Bu nitelik- I 
teki bir işveren sendikasının bir iş kolunda I 
toplu iş sözleşmesi yapabilmesi, o iş kolunda I 
aynı nitelikte işveren federasyonu bulunmaması I 
il o mümkündür. I 

Şimdi bu iki fıkradaki maksadı ifade için I 
şöyle bir teklifte bulunuyorum : I 

«Bir iş kolunda çalışan işçilerin çoğunlu- I 
ğunu temsil eden işçi federasyonu, aynı nite- I 
likte federasyon yoksa, işçi sendikası o iş ko- I 
kurdaki işyerlerini kapsıyan toplu iş sözleş
mesi yapmıya yetkilidir», dediğimiz takdirde I 
maksat ifade edilmiş olur. Ve ikinci fıkraya da 1 
lüzum kalmaz. I 

Bu hususta, bir önerge takdim ediyorum. 
Kabul Duyurulmasını istirham ederim. Hürmet- I 
lerimle. I 

BAŞKAN — Efendim, dün birleşim baş
larken Yüksek Heyete arz ettiğim veçhile elde I 
mevcut bâzı kanunları çıkardıktan sonra ta- I 
tile girmek mümkün olabilecektir. Bahsettiğim I 
bu hususun tahakkuku için, bugün görüş- I 
mekto olduğumuz kanunun beşinci bölümün- I 
de tahkim ile ilgili 35 nci maddeye saat 19.30 a I 
kadar gelmezsek gece oturumu yapılması hu- I 
susunu oylarınıza arz edeceğim. I 

19.30 da ara verip 21.00 de gece oturumu I 
yapılmasını kabul edenler... Etmiyenler... 16 ya I 
karşı 19 oylft kabul edilmiştir. I 

VASFİ GERGER (Urfa) — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurunuz. I 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, gündemimizdeki mevcut kanun I 
tasarılarını görüşüp karara bağlamak elbette I 
ki, vazifemizdir. Yalnız , Senato çalışmaları 1 
falan maddeye kadar diye Başkanlıkça tak- I 
yidedilemez. Biz aralıklı da çalışırız aralık- I 
sız da; icabederse sabaha kadar da çalışırız. I 
Binaenaleyh falan maddeye kadar diye bir tak- I 
yit, usule muhaliftir. Aralıksız devamı kabul I 
ediyoruz. Ama böyle madde ile takyidedilme- I 
meşini rica ediyoruz. I 

BAŞKAN — Efendim, bu takyit ve tahdit j 
değildir. 35 nci maddeye saat 19,30 a kadar ge- | 
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lemezsek, o zaman gece mesaisi yapılmasını 
oylarınıza arz ettim ve kabul edildi. Öğle
den sonraki mesaide 35 nci maddeye kadar gele-
mezsek şimdiden arkadaşlarımız hazırlıklı bulun
sunlar, yemeklerini yesinler diye oylarınıza arz 
ettim. Kurucu Mecliste de bu tarz mesai olmuş 
ve iyi semere vermiştir. Mesele, bu kanunu za
manında çıkarabilmektir. Mutlaka şu saate ka
dar, şu maddeyi çıkaralım demiyorum. Şayet 
çıkmıyacak olursa gece mesaisi yapalım, diyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Ergün. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — İzahat 
verecek olursam arkadaşlarımızın konuşmasına 
lüzum kalmıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Erggn'ü çağırmış bulun
dum, ondan sonra size söz veririm. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim; Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 
yedinci maddesinin üçüncü bendinin tasarıdan 
çıkarılması hususunda Mehmet Ünaldı arkadaşı
mızın vermiş olduğu önergeye uygun olarak ben 
de bir önerge takdim etmiş bulunuyorum. 

Sebebine gelince: Memleketimizde sendikala
rın kuruluşu; iş kolu ve işyeri esasına göre ol
muştur ve bu gelenek devam etmektedir. Sendi
kaların yalnız bu kanunda hava ve deniz ulaş
tırmasına ait toplu sözleşme yapabilmeleri, an
cak iş kategorisine göre kurulmuş olmalarını te
min etmektedir. Bu iş kolunda, sendikalar iş ka
tegorisine göre kurulacak olursa parçalanmış ola
caktır, buna meydan vermemek bakımından, bu
nun tasarıdan tamamen çıkarılmasını temenni 
ediyorum. 

İkinci mâruzâtım, Mehmet Ünaldı arkadaşı
mız tarafından verilen 7 nci madenin 4 numaralı 
bendinde «dayanışma aidatının iki taksim üç nis-
betinde ödenmesi hususunda kanuna böyle bir 
hüküm konmasına lüzum olmadığı kanaatinde
yim. Çünkü sendikalar toplu iş sözleşmesi yapa
bilmeleri hususunda büyük gayretler sarf etmiş
lerdir. Sendikalı olmıyan insanlar. işçiler bu 
toplu sözleşmeden istifade edeceklerine göre, 
aynen diğer sendikaların tüzüklerinde yer ala
cağı şekilde bir aidat ödemelerinde isabet olur. 
Bunun burada kanunla tesbitinde isabet olmaz. 
Aksi takdirde, sendikaların zayıflamasını icabet-
tirir. Türkiye'de kuvvetli sendikacılık prensi
bi bu tasarı içinde mevcuttur. Parçalanmaması 
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.lâzımdır. Memleketimizin millî menfaatleri de 
bunu ieabettirir. Fransa'da sık sık grev yapıl
masını, orada ayrı ayrı sendikaların bulunmasın
da aramak lâzımdır. Orada birkaç tane konfe
derasyon vardır. Komünist konfederasyonla]1, 
din esası üzerine kurulmuş konfederasyonlar var
dır. Ayrıca başka konfederasyonlar vardır. Tür
kiye'de birlik ve tesanüdün ifadesi olan bu teşek
küllerin dağılmaması bakımından, gerek aidat 
bakımından ve gerekse diğer hususlarda bu met
ne sadık kalınarak teklifin bu tarafının kabul 
edilmemesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, buyurun. 
GEOÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
üçüncü bend bir iş yerinde çeşitli iş kategorile
ri vardır, onları derpiş ediyor. Çeşitli iş katago-
rileri; doktor var, emtiayı taşıyan şoförler var, 
kreyş var, orada çalışan hasta bakıcılar var. Da
ha bunun gibi biribiriyle alâkası olmıyan muh
telif iş kategorileri var. Hepsi makinalarınm 
başında bilfiil işçi olarak çalışmıyor. Bunları 
derpiş etmekte.. Bir deniz nakil vasıtasında za
bıtan sınıfı var, mürettebat sınıfı var. Bunları 
derpiş ediyor. Bunların, maddede yazılı olan 
Yüksek Hakem Kurulunun müsaadesiyle, onların 
kararı ve sairesiııc lâhik olduktan sonra ayrı 
ayrı sendika kurmalarına cevaz veriyor. Fakat 
son fıkrasiyle madde, bunu yalnız deniz ve hava 
ulaştırma vasıtalarına, kollarına hasrediyor. Bu 
bend, Millet Meclisinde ilâve edilmiştir. Fakat, 
hakikaten arkadaşlarımızın buradan ifade ettik
leri mülâhazalar ve endişeler varittir. Plânlama 
Dairesi de İm endişelere katılmakta ve esas iti
bariyle bu şekilde bir hükmün sevk edilmesine 
taraftar olmadığını ifade etmektedir. Bunu Sa
yın Bakandan öğrenmiş bulunuyorum. Muhale
fet edilmemesine sebep şu: Bu suretle küçük kü
çük, parçalanmış sendikalar kurulması ve sen
dikaların kuvvetinden kaybetmesi endişesi idi. 
Ve deniyor ki; büyük bir sendika pekâlâ kendi 
içinde çeşitli iş katagorlerine mensup olanların 
da haklarım savunabilir. Hattâ daha iyi savu
nabilir. Daha kuvvetli olarak ortaya çıkabilir. 
Toplu İş Sözleşmesine hüküm koyabilir. Bu mü
lâhazaları da göz önünde tutarak buna Hükümet 
de katılacaktır. Biz bu 3 ncü bendin maddeden 
tamamen çıkarılmasına taraftarız. Yani bunu 
sadece deniz ve hava ulaştırmalarına hasretmek-

tense tamamen çıkarılması daha isabetli olacak
tır, kanaatindeyiz. 

Dördüncü bendde Sayın Ünaldı arkadaşım 
dayanışma aidatının miktarına itiraz ettiler. 
Dediler ki; «sendika aidatını geçemez diyorsu
nuz, böyle deyince, sendika aidatı kadar bunu 
alırlar daima. Halbuki, sendikalarda; Sendika
lar Kanununda gördük, birçok sosyal hizmetler 
vardır, bu dördüncü bendde ise sadece toplu 
sözleşmeden faydalanmak söz konusudur. Yal
nız bir hizmetten faydalanmaya mukabil o sen
dikaya, sendikanın sanki bütün hizmetlerinden 
faydalanıyormuş gibi, tam aidat verilmesi hak
kaniyete aykırı olur.» Burada şu mülâhaza hâ
kimdir. Sendikaya girmesini endirekt olarak te
min etmek. Ye şöyle düşünecektir işçi, diyecek
tir ki, sendikaya girer. Yalnız Toplu Sözleş
meden faydalanmak için bu parayı vereceğime 
sendikaya girer, sendikanın diğer bütün faali
yetlerinden faydalanırım. Bu endirekt olarak 
sendikaları kuvvetlendirmeye matuf bir hü
kümdür. Ye esas itibariyle Anayasadaki sendi
ka, hürriyetine de aykın düşmez. Fakat, hakika
ten bunun hakkaniyete aykırı olan bir tarafı da 
var. Bunu kabul etmek lâzım. Bu itibarla biz, 
buradaki miktarın üçte iki olarak düzeltilmesi
ne komisyon olarak katılıyoruz. 

Bu mâruzâttan sonra komisyonumuzun tek
lif etmek istediği maddenin birinci bendine ait 
küçük bir değişiklik vardır. Müsaadenizle bunu 
da arz edeyim : 

Efendim, birinci bendin sonunda «o» keli
mesinden evvel «işçi federasyonu» kelimesinden 
bir çıkma yaparak şunları ilâve etmek lâzım
dır. «Veya iş kolu esasına göre kurulmuş işçi sen
dikası.» Yani maddeyi düzeltilmiş şekliyle oku
yorum. «Bir iş kolunda çalışan işçilerin çoğun
luğunu temsil eden işçi federasyonu, veya iş ko
lu esasına göre kurulmuş işçi sendikası, o iş ko
lundaki iş yerlerini kapsayan Toplu iş Sözleş
mesi yapmaya yetkilidir.» Bundan sonraki fık
ra tamamen silinecek. Yani 2 satır silinecek. 

BAŞKAN - - Bir iş kolunda çalışan.. Bu iki 
satır silinecek. 

Yani «yetkilidir» e kadar silinecek. 
Sayın Onat, bundan sonra konuşmaya lüzum 

kal d ı mı? 
HİLMİ ONAT (İzmir) — Yar, efendim. 
BAŞKAN — O halde buyurun. 
HİLMİ ONAT (İzmir) — Muhterem arka-
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daşlar; arkadaşlarım bizim endişelerimizi acık- I 
ça belirttiler. 

Bendeniz de bir, iki kelime ilâve edeyim. O 
da Türk denizciliğinin ve deniz işçilerinin İm 
kanunun üçüncü bendnin son fıkrasının aynen 
kabulü ile, Deniz işçileri Sendikasının muazzam 
bir tehlikede okluğunu ve âti için karanlık bir I 
safhaya gireceğini sizin dikkatinize sunmak için I 
söz aldım. I 

Anayasanın 46 ve 47 nci maddelerinin ruhu
na da uymıyan ve aşağı - yukarı onunla zıddi- I 
yet peydah eden bu kısmın 3 neti bendinin ta- I 
mamen çıkarılmasını teklif etmedik. Fakat I 
önergemizde şu hususun kabulünü istirham edi- I 
yoruz. 3 ncü fıkranın sonundaki «bu bend lıük- I 
mü, sadece deniz ve hava ulaştırması kollarında I 
uygulanır.» cümlesinin, bu fıkradan kaldırılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN" -— Sayın Brgün, buyurun. I 
ÖMER ER( tÜ\ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim ikinci defa yüksek huzurlarınızı I 
rahatsız etmiş bulunuyorum. Fakat ben, Sayın 
Mehmet Ünaldı arkadaşımın teklifinden kendi I 
anladığım mânayı çıkarmıştım. Deniz ve hava I 
ulaştırmasında iş kategorisine göre sendikala- I 
rın kurulmasını temin eden bu maddenin tasa- I 
rıdan tamamen çıkarılması mahiyetindedir. Bi- I 
raz evvel konuşan arkadaşım, bu hükmün yal- I 
,nız altında bulunan «deniz ve hava ulaştırması» I 
ifadesinin çıkarılmasını istemektedir. Bu çıka- \ 
rıldıktan sonra bütün Türkiye'de, yalnız deniz I 
ve hava iş kollarında değil, bütün Türkiye'de 
iş kategorisi esasına göre bir teşkilâtlanmanın 
da kapısını açmış oluruz ki, bu yol, Türkiye'de 
sendikaların çok sayıda artmasını, parçalanma
sını temin eder. "Bu bakımdan İngiltere'de bu I 
kapı açıktır. Onun için İngiltere'deki sendika- I 
lar dağınık vaziyettedir. Bu yol çok önceleri 
açıldığı için, bu durumdan İngiliz meslekdaşla-
rımız kendilerini kıırtaramamışlardır. Onun için I 
Türkiye ileri örnekler alarak, adım almak mee- I 
buriyetindedir. İş kategorisi esasının bu tasa
rıda yev almamasını ve yedinci maddenin üçün
cü bendinin tamamen çıkarılmasını teklif edi
yorum. 

.BAŞKAN — 'Mehmet Ünaldı Beyin önergesi 
vardır, yedinci maddenin üçüncü bendinin çı
karılmasını istemektedir. 1 
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ÖMER ERGÜL (Devamla) — Kendisinden 

bilhassa özür dilerim, tamamen aynı düşünce 
ve aynı maksadı taşıdığımızı, Başkanlığın ika
zı ile öğrenmiş bulunuyorum. Benden önce 
konuşan arkadaşın mütalâasını müşterek veril
miş bir önerge mahiyetinde telâkki ettiğimi arz 
ediyorum. Bu itibarla Mehmet Ünaldı arkada
şımla beraberim. 

BAŞKAN — Onat'an 'da önergesi o şekilde
dir. 3 ncü bendin tamamen çıkarılması şeklinde. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, maksadımızla verdiğimiz takrir, 
biribitini tutmadı. Maddeyi okuduğumuz za
man, başka başka mânalar çıkmaktadır. Demin, 
Sayın Bakan ile görüştüm. Sayın Bakan başka 
bir noktadan anlıyorlar, ben başka bir nokta
dan anlıyorum, diğer arkadaşlarım başka ıbir 
ııaktadan anlıyor. Fakat şimdi müzakerelerin 
neticesinde maksat tebellür etti. Bu madde 
çok karışık ve hakikaten sendikalizme bir darbe 
teşkil edecek mahiyette olduğu için, Tarık Rem
zi Baltan arkadaşımın takriri vazıhtır, 3 ncü 
bendin tamamen kaldırılmasına matuftur, ben
deniz de Tarık Remzi Baltan arkadaşımın tak
ririne iltihak etmekteyim. Kargaşalık da, bu 
şekilde önlenebilir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 3 ncü bendin tamamen çıkarıl
ması hakkında dönt, kayıt olarak konan, 'deniz 
ve hava ile ilgili hususun çıkarılması için de 
2 önerge vardır. Komisyon sözcüsü burada açık
ça ifade etti ki, 7 nci maddenin 3 ncü bendinin 
tamamen çıkarılmasına taraftardırlar. O hal
de bu önergeler, artık geri alınmış bulunmak
tadır. Çünkü, gerek kayıtlı ve gerek tamamen 
olmak üzere, Komisyon üçüncü bendin çıkarıl
masına taraftar. 

Sayın Bakan; üçüncü bendin çıkarılmasına 
iştirak ediyorlar mi l . Hükümet de iştirak edi
yorlar. 

O halde üçüncü bend çıkarılmış bulunmakta
dır. 

Şimdi ikinci ve dördüncü bend hakkında 
önergeler kalmıştır. Komisyonun birinci kısmı
na iştirak ettiği Sayın Artukmaç'ın, önergesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yedinci maddenin; 
A) Birinci satırındaki «federasyon» keli

mesinden sonra «aynı nitelikte federasyon yo'k-
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sa, işçi sendikası» kelimesinin eklenmesini, 

B) 2 nei fıkranın metinden çıkarılmasını, 
Arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık A r tuk maç 

BAŞKAN — Komisyon önergenin birinci 
kısınma iştirak ediyor ve zaten değiştirilmiş 
bulunuyor. 

Birinci bendin ikinci fıkrasının çıkarılması
na Hükümet iştirak ediyor mu?... 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) — Evet. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Kürsüde 
ifade ettim efendim. Birinci bendin ikinci fık
rası çıkarılacaktır. Bendenizin kürsüde yap
tığım tashihlere Sayın Sadık Artııkmaç arkada
şımız da katılıyorlar. 

BAŞKAN —• Komisyon birinci bendin ikin
ci fıkrasının silinmesini istedi. Komisyonla ara
mızda çekişme yoktur-. O (halde önergenizi geri 
alıyorsunuz. 

Sayın Mehmet Ünaldı'nın, 7 nei maddenin 
4 ncü maddesi hakkındaki önergesini okutu

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nei maddenin 4 ncü bendinin 6 eı satırında 

«üyelik aidatını aşamaz» yerine «üyelik aida
tının 2/3 ünü 'aşamaz» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ünal di 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü konuşurken 
buna iltihak edeceklerini beyan ettiler. Hükü
met de katılıyor mu? 

ÇALİŞMA BAKANİ BÜLENT ECEVİT 
(Ankara Milletvekili) — İltihak ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı'nın, 4 ncü bend
edeki «aidatın üçte ikisini aşamaz» şekliyle de
ğişik maddeyi yeniden okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

İkinci bölüm 
Toplu görüşme ve toplu iş sözleşmesi yapma 

yetkisi; toplu görüşmede usul : 
Genel yetki 

MADDE 7. — 1. Bir iş kolunda çalışan iş
çilerin çoğunluğunu temsil eden işçi federasyonu 
veya iş kolu esasına göre Uçurulmuş işçi sendi-
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kası o iş kolundaki işyerlerini kapsıyan toplu 
iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

Bir veya birden fazla işyerinde çalışan işçi
lerin çoğ-unluğunu temsil eden sendika, o işyeri-
veya işyerleri için toplu iş sözleşmesi yapmaya 
yetkilidir. 

2. Bir işveren federasyonu veya sendikası
nın bir iş kolundaki işyerlerini kapsıyaıı toplu 
iş sözleşmesi yapmaya yetlkili olabilmesi için, 
mensubu olan işverenlere ait işyerlerinde çaJı-
şan işçilerin, o iş kolunda çalışan işçilerin ço
ğunluğunu teşkil etmesi gereklidir. Bu .nitelik
teki 'bir işveren sendikasının bir iş kolunda top
lu iş sözleşmesi yapabilmesi, o iş kolunda aynı 
nitelikte işveren federasyonu bulunmaması ile 
mümkündür. 

Bir işveren sendikası, kendi üyesi olan işve
renlere ait işyerlerinde çalışan 'bütün işçileri 
veya 3 ncü bend gereğince bunların bir kısmını 
kapsıyan toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

Bir işveren, kendisine ait işyeri veya işyer
lerinde çalışan bütün işçileri 3 ncü bend /gere
ğince bunların bir kısmını kapsıyan toplu iş 
sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

o. Bu madde gereğince yapılan bir toplu 
iş sözleşmesinde taraf işçi teşekkülünün mensu
bu olmayıp o toplu iş sözleşmesinin uygulan
dığı işyerlerinde çalışan işçilerin, bu toplu iş 
sözleşmesinden faydalanabilmeleri taraf işçi te
şekkülüne, bu işçi teşekkülünce tesbit edilecek 
bir dayanışma aidatını her ay ödemelerine bağ
lıdır. Bu dayanışma aidatının nasıl ödeneceği, 
taraf işçi teşekkülünce tesbit olunur. Bu aidat, 
aynı işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinde 
taraf işçi teşekkülüne mensup aynı kategori ve 
vasıftaki işçilerin ödedikleri sendika üyelik ai
datının 2/3 ini aşamaz. Danışıma aidatı ile ilıgili 
olarak, mevzuat ve toplu iş sözleşmesinde sen
dika üyelik aidatı hakkında 'konulmuş olan 
hükümler uygulanır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — Efendim 
bir hata var. Üçüncü bent çıkanldığı için 
2 nei bendin 2 nei ve 3 ncü fıkralarının sondan 
2 nei satırındaki bâzı kelimeler çıkarılacak
tır. 

«Bir işveren kendisine ait işyeri veya iş
yerlerinde çalışan bütün işçileri...» Bundan 
sonraki bütün kelimeleri, «bir kısmım» keli-
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meşinin sonuna kadar sileceğiz. Aynı kelime
ler ikinci fıkradan da silinecek. 

BAŞKAN — Okunan 7 nci maddeyi bu de
ğişiklikle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Değiştirme vardır, açık oylarınıza sunula
caktır. 

Açık oyunu kullanmıyan sayın üye var mı? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Teşmil 
MADDE 8. — Bu toplu iş sözleşmesinin kap

sadığı işçiler, aynı iş kolunda çalışan işçilerin 
çoğunluğunu teşkil ediyorsa, Bakanlar Kuru
lu, Yüksek Hakem Kurulunun istişari müta
lâasını aldıktan sonra, bu toplu iş sözleşme
lini aynı iş kolundaki diğer işçilere ve on
ları çalıştıran işverenlere bir kararname ile 
leşmil edebilir. Teşmil kararnamesinde bu 
kararın gerekçesi de açıklanır. Yüksek Hakem 
Kurulu, istişari mütalâasını en çok otuz gün 
içinde verir. 

Bakanlar Kurulu, teşmil edilen toplu iş 
sözleşmesinin belli hükümleri, belli işyerleri- ! 
tıin veya belli bölgelerin çalışma şartlarına i 
ııymuyomı, bu hükümleri, sözleşmenin genel i 
niteliği ve işleyişine halel getirmemek şartiyle, j 
lesmil kararının dışında tutabilir. 

Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin kısmen j 
\eya tamamen ortadan kalkması ile teşmil ka- i 
rarı da, kısmen veya tamamen ortadan kalk- i 
fitış olur. I 

Bakanlar Kurulu, teşmil kararnamesini, ge- i 
J ekli gördüğü zaman, gerekçesini de açıklıya- i 
'ak değiştirebilir veya kaldırabilir. j 

Toplu iş sözleşmesinde yer alan özel tah
kim hakkındaki hükümler teşmil edilemez. j 

Teşmil edilen bir toplu iş sözleşmesinin hü
kümleri, bu sözleşmenin kapsadığı işyerlerin
de uygulanan ve teşmil konusu olmıyan di- ; 
ger toplu iş sözleşmelerinin teşmil edilen top- I 
lu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini 
alır; ancak, teşmil edilmemiş toplu iş sözleş
melerinde işçiler lehine mevcut hükümler 
naklidir. 

7 nei maddenin 4 ncü bendi hükümleri 
teşmil halinde de uygulanır. 

BAŞKAN — O zaman «7 nci maddenin 4 ncü 
dendi» değil, «üçüncü bendi» olacak, değil mi 
efendim? 
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C4EÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — Evet, 
BAŞKAN — Sayın Artukmac, buyurun. 
SADIK ARTIJKMAC (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, 4 ncü fıkrada «Bakanlar Kuru
lu teşmil kararnamesini değiştirebilir» deniyor. 
Değiştirme, yeni bir mukavele yapmak, âkıd ta
raf yerine geçmek mânasını tazammun eder. 
Binnetice, değiştirme, tarafların orada irade
sini ortadan kaldırır. Bu sebeple, 8 nci mad
denin 12 nci satırındaki «değiştirilebilir veya» 
kelimelerinin çıkarılmasında zaruret vardır. 

Diğer taraftan, onuncu satırdaki «kaldırıl
mış» kelimesinin de «kalkmış» olarak düzeltil
mesi lâzımdır. Çünkü toplu iş sözleşmesi orta
dan kalkınca, teşmil kararı da kalkmış olur. Biz-
zarure kalkar, kaldırılmış olmaz. 

Bu sebeple, bu iki değişikliğin yapılması lâ
zımdır. Ayrıca ufak bir redaksiyon işlemine 
ihtiyaç olduğunu da belirtmek isterim. 

İkinci bendde «genel niteliği ve işleyişine» 
deniliyor. Bu tâbirin «genel niteliğine ve işle
yişine» şeklinde düzeltilmesi yerinde olur kana
atindeyim. Bu hususta bir önerge takdim ediyo
rum. Kabul buyuru] m a sim istirham ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Yok. 
Sayın Artukmac'm önergesini okutuyorum. 

O. Senatosu Başkanlığına 
8 nei maddenin 2 nci fıkrasının 2 nci satı

rındaki (niteliği) kelimesinin (niteliğine) ola
rak değiştirilmesini ve 3 ncü bendin 2 nci satı
rındaki (kaldırılmış) kelimesinin (kalkmış) 
şeklinde düzeltilmesini; 4 ncü fıkrasındaki 
(değiştirebilir veya^ kelimelerinin kaldırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmac 

BAŞKAN -— 8 nci maddenin ikinci fıkrası
nın 2 nci satırındaki «niteliği» kelimesinin «nite
liğine» şeklinde düzeltilmesini ve 4 ncü fıkra
daki «değiştirilebilir veya kaldırılabilir» şeklin
deki ifadenin «değiştirilebilir veya» kısmının 
tamamen çıkarılmasını teklif etmektedir. Ko
misyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — Katılı
yoruz. 
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BAŞKAN — Maddeyi tashih I i ve değişikli 

şekliyle okuyoruz. 
Teşmil 

MADDE 8. —IBir toplu iş sözleşmesinin kap
sadığı işçiler, aynı iş kolunda çalışan işlilerin 
çoğunluğunu teşkil ediyorsa, Bakanlar Kurulu. 
Yüksek Hakem Kurulunun istişari mütalâası
nı aldıktan sonra, bu toplu iş sözleşmesini aynı 
iş kolundaki diğer işçilere ve onları çalıştıran 
işverenlere bir kararname ile teşmil edebilir. 
Teşmil kararnamesinde bu kararın gerekçesi 
de açıklanır. Yüksek Hakem Kurulu, istişari 
mütalâasını en çök otuz ıgün içinde verir. 

Bakanlar Kurulu, teşmil edilen toplu iş söz
leşmesinin belli hükümleri, belli iş yerlerinin 
veya 'belli .bölgelerin çalışma, şartlarına uymu
yorsa, bu 'hükümleri, sözleşmenin, genel nite
liğine ve işleyişine halel getirmemek şar tiyle, 
teşmil kararının dışında tutabilir. 

Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin kısmen 
veya tamamen ortadan kalkması ile teşmil ka
rarı da, kısmen veya tamamen ortadan kalkınış 
olur. 

ıBakanfar Kurulu, teşmil kararnamesini, ge
rekli gördüğü zaman, gerekçesini de aeıklıya-
rak kaldı rahilir. 

'Toplu iş sözleşmesinde yer alan özel hakeme 
başvurma hakkındaki hükümler teşmil edile
mez. 

Teşmil edilen bir toplu iş sözleşmesinin hü
kümleri, bu sözleşmenin kapsadığı işyerlerinde 
uygulanan ve teşmil konusu olmıyan diğer top
lu iş sözleşmelerinin teşmil edilen toplu iş söz
leşmesine aykırı hükümlerinin yerini alır; an
cak, teşmil edilmemiş toplu iş sözleşmelerinde 
işçiler lehine mevcut hükümler saklıdır'. 

7 nci maddenin • > neü bendi hükümleri teş
mil halinde de uygulanır. 

BAŞKAN" — Maddeyi düzeltilmiş şekli ile 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
et,miyenler... Kabul edilmiştir. Değişiklik vardır. 
Açık oylarınıza arz edilecektir. 

SADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Affeder
siniz, burada «kaldırılabilir» yerine «kalkmış 
olur» diyeceğiz. 

BAŞKAN — Efendim, zaten bu «veya ta
mamen ortadan kalkmış olur» şeklinde okundu. 

Toplu görüşmeye çağrı 
MADDE 9. — 1. Bir iş kolundaki iş yerle

rini kapsıyan bir toplu iş sözleşmesi yapılması 
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bahis konusu ise, bu sözleşmeyi yapmaya yetkili 
işçi federasyonu veya sendikası, o iş kolunda 
bulunan işveren federasyonlarını, bu federas
yonlara üye olnuyaıı işveren sendikalarını ve 
bu federasyona veya sendikalara uıensubolnn-
yan işverenleri; 

Belli işyeri veya işyerlerini kapsıyan bir top
lu iş sözleşmesi yapılması bahis konusu ise, bu 
sözleşmeyi yapmaya yetkili işçi sendikası, o iş
yerlerindeki işverenlerin üyesi olduğu işveren 
sendikaları ile işveren sendikası üyesi olmıyan 
işverenleri, 

Toplu görüşmeye çağırma, yetkisine sahiptir. 
Çağrılan işveren federasyonu veya sendikası 

yahut işveren, bu çağrıya uymak zorundadır'. 
2. Bir iş kolundaki işyerlerini kapsıyan bir 

toplu iş sözleşmesi yapılması bahis konusu ise, 
bu sözleşmeyi yapmaya yetkili işveren federas
yonu veya sendikası, o iş kolunda bu toplu iş 
sözleşmesini yapmaya yel kili işçi federasyonu 
veya sendikasını; 

Belli işyeri veya işyerlerinde toplu iş söz
leşmesi yapılması bahis konusu ise, bu sözleş
meyi yapmaya yetkili işveren sendikası veya 
sendikaları veyahut işveren veya birlikte hare
ket eden işverenler, bu sözleşmeyi yapmaya yet
kili işçi sendikasını veya sendikalarını toplu 
görüşmeye çağırma yetkisine sahiptir. 

Çağrılan işçi federasyonu ve sendikası, bu 
çağrıya uymak zorundadır. 

3. 1 nci ben d gereğince yapılan bir çağrıya 
uymak zorunda olup da, çağrılmamış olan iş
veren federasyonu veya sendikasının yahut iş
verenin, o çağrı ile yapılan toplu görüşmeye ve 
bu toplu görüşme sonucunda akdedilen toplu 
iş sözleşmesine her an katılma yetkisi vardır. 

BAŞKA ıV —- Söz ist iyen?... Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyeıı-
ler... Millet Meclisi metni aynen kabul edilmiş
tir. 

Toplu sözleşme 
MADDE 10. — Toplu görüşmenin yer, gün 

ve saatini taraflar aralarında anlaşarak tesbit 
ederler. 

Toplantı yer, gün ve saati bakımından ta
raflar arasında bir anlaşmaya, yarılamazsa, il
gililerden her hangi birinin başvurması üzerine, 
bölge çalışına müdürlüğü, başvurma tarihinden 
başlıyarak altı iş günü içinde, toplantı gün, 
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saat ve yerini tesbit edip taraflara bildirir. Ta
raflar, bu bildiriye uymak zorundadırlar. Top
lantı, her halde, başvurma tarihinden itibaren 
en çok oniki iş. günü içinde yapılır. 

Toplu iş sözleşmesi bir iş kolundaki işyer
lerini kapsıyacaksa, taraflardan birinin başvur
ması üzerine toplantı yeri, günü ve saati, 2 ııci 
fıkra uyarınca, Çalışma Bakanlığı tarafından 
tesbit edilir. Bu takdirde, toplantı Ankara'da 
yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen!. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Çağrı yetkisi üzerinde uyuşmazlık 
MADDE İL — Belli işyeri veya işyerleri 

için yapılacak toplu iş sözleşmelerinde işçileri 
temsil bakımından işçi sendikaları arasında 
çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile işveren veya 
işveren sendikaları tarafından bu konuda yapı
lacak itirazlar veyahut işverenleri temsil bakı
mından işverenler ve işveren sendikaları ara
sında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile işçi sen
dikaları tarafından bu konuda yapılacak itiraz
lar, yazılı başvurma tarihinden başlıyarak üç 
iş günü içinde bölge çalışma müdürlüğünün bu 
konudaki kararlarına, ilgililer, kendilerine ya
pılacak yazılı bildiri tarihinden başlıyarak üç 
iş günü içinde mahallin iş dâvalarına bakmakla 
görevli mahkemeye itiraz edebilirler. Bu itiraz, 
üç iş günü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Bir iş kolundaki işyerlerini kapsıyan toplu 
iş sözleşmelerinde işçileri temsil bakımından 
işçi federasyon ve sendikaları arasında çıkacak 
yetki uyuşmazlıkları ile işveren federasyon ve
ya sendikaları veya işverenler tarafından bu 
konuda yapılan itirazlar veyahut işverenleri 
temsil bakımından işveren federasyon ve sendi
kaları ile işverenler arasında çıkacak yetki 
uyuşmazlıkları ile işçi federasyon veya sendi
kaları tarafından bu konuda yapılacak itiraz
lar, yazılı başvurma tarihinden başlıyarak altı 
iş günü içinde Çalışma Bakanlığı tarafından 
çözülür. Çalışma Bakanlığının bu konudaki ka
rarlarına, ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı 
bildiri tarihinden başlıyarak altı iş günü içinde 
Yargıtay Başkanlığına itiraz edebilirler. Bu 
itirazlar, Yargıtaym iş dâvalarına bakmakla 
görevli dairesi tarafından altı iş günü içinde 
kesin olarak karara bağlanır. 
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BAŞKAN — Buyuran, Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

burada komisyonun da iştirak edeceğini zan
nettiğim bir değişiklik var. 7 nci satırda, «ma
hallin iş dâvalarına bakmakla görevli» deniyor. 
Bir kanun münasebetiyle «iş dâvalarına bak
makla görevli mahallî mahkemeye» demiştik. 
«mahallin» kelimesini silmek, «görevli» kelime
sinden sonra «mahallî» kelimesini yazmak lâ
zımdır. 

GEÇıOt KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — İştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor, «üç 
iş günü içinde iş dâvalarına bakmakla görevli 
mahallî mahkemeye itiraz edebilirler» şeklinde 
düzeltilmesi gerekiyor. Bu düzeltme ile madde
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Değiştirme vukua 
geldi, açık oylarınıza arz edilecektir. 

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin 
tesbitinde usul 

MADDE 12. — L Belli bir iş kolunda top
lu iş sözleşmesi yapmaya kendisini yetkili gö
ren işçi federasyonu veya sendikası, o iş ko
lunda kurulu başka işçi federasyonlarının ve 
sendikalarının adreslerini, toplu görüşme başla
madan en az altı iş günü önce Çalışma Bakan
lığına yazı ile başvurarak almaya ve bu fede
rasyon ve sendikalara hangi iş kolunda toplu 
iş sözleşmesi yapmak istediğini yazı ile bildir
meye ve bunu, Ankara, istanbul ve İzmir'de 
çıkan birer gazete ile yayınlamaya mecburdur. 

Belli işyeri veya işyerlerinde toplu iş söz
leşmesi yapmaya kendisini yetkili gören işçi 
sendikası, toplu görüşmeye başlamadan en az 
altı iş günü önce Bölge Çalışma Müdürlüğüne 
yazı ile başvurarak aynı mahalde ve aynı iş ko
lunda kurulu diğer işçi sendikalarının adresle
rini gösterir bir listeyi almaya ve bu listede ya
zılı sendikalara hangi iş yerinde toplu iş söz
leşmesi yapmak istediğini yazı ile bildirmeye 
ve bunu - varsa - mahallî bir gazete ile ilân et
meye mecburdur. 

2. 1 nci bendin .1 ve 2 nci fıkralarında gös
terilen kapsamda toplu iş sözleşmesi yapmaya 
kendilerini yetkili gören işveren federasyonu 
ve sendikaları da, söz konusu bend hükümleri
ne tâbidir. 

— 27 — 
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3. Yukardaki bendler gereğince ilânın ya

pılmasından itibaren veya ilân yapılamıyorsa 
yazılı bildirinin yapılmasından itibaren altı iş 
günü geçtikten sonra yetkisizlik itirazı dinlen
mez. 

1 ve 2 nei bendlerde yer alan bildiri ve ilân 
şartlarına uyulmaksızın yapılmış olan toplu iş 
sözleşmesinin taraflarından birinin yukardaki 
bendler gereğince yetkisiz olduğu, sözleşmenin 
uygulanmaya başlandığı günden itibaren altı 
iş günü içinde ilgililerce yapılacak itiraz sonu
cunda anlaşılırsa, bu sözleşme hükümsüz sayı
lır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Pek muh
terem arkadaşlar, bu maddede itiraz usulü kai
desi vaz'ediliyor, nasıl yapılacağı belirtiliyor. 
Fakat, toplu görüşmeye itirazdan sonra, ne za
man başlıyaeağı belirtilmiyor. Bu sebeple, İm 
noksanın giderilmesi lâzım. Bu maksatla dör
düncü bend olarak şöyle bir metin takdim edi
yorum. 

«İtiraz müddeti geçmeden veya itiraz kesin 
bir karara bağlanmadan toplu görüşmeye baş
lanamaz» dendiği takdirde toplu görüşmeye ne 
zaman gidileceği bu suretle belirtilmiş olacak
tır. Takririmin tasvip Duyurulmasını istirham 
ederim. Hürmetlerimi e. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Öner
geyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
.12 nci maddeye : —-
«4. İtiraz müddeti geçmeden veya itiraz 

kesin bir karara bağlanmadan toplu görüşmeye 
başlanamaz.» 

Şeklinde bir bend ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon? Katılmaktadır... 
Hükümet? Katılıyorlar... Bu bakımdan dikka
te alınıp alınmaması hususunu oyunuza sun
maya lüzum görmüyorum. Dördüncü bend ola
rak, Sayın Artukmaç'm verdiği önergedeki hu
susu tekrar okutup, maddeyi dört bend halin
de oylarınıza arz edeceğim. Dördüncü bendi 
okutuyorum : | 
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4. İtiraz müddeti geçmeden veya itiraz ke

sin bir karara bağlanmadan toplu görüşmeye 
başlanamaz. 

BAŞKAN — 12 nci maddeyi ilâve edilen bu 
dördüncü bendi ile beraber oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaimi etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Değiştirme vukua geldi. Açık oylarınıza su
nulacaktır. 

Toplu iş sözleşmesinin yapılması 
MADDE V). — Toplu görüşmenin sonunda 

bir anlaşmaya varılırsa, dört nüsha olarak dü
zenlenecek olan toplu iş sözleşmesinden birer 
nüsha, taraflara verilir; iki nüshası da toplu 
görüşme için çağrıyı yapmış olan tarafça imza
dan başlıyarak. altı iş günü içinde görüşmenin 
yapıldığı yerin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma 
Müdürlüğüne gönderilir. Toplu iş sözleşmesi 
bir iş kolunu kapsıyorsa, bu bildiri Çalışma Ba
kanlığına yapılır. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
o ncü satırda «çağrıyı yapmış olan tarafça im
zadan başlıyarak» tâbiri vardır. Bu başlangıç 
imza olmaz, «imza gününden başlıyarak» de
mek lâzım. Burada, «imza gününden başlıya
rak» şeklinde bir değiştirme yapılması için 
önerge takdim ediyorum. Komisyonun da işti
rak edeceğini ümidediyornm. Hürmetlerimle. 

C. Senatosu Başkanlığına 
.13 ncü maddenin 3 ncü satırındaki (imza

dan başlıyarak) kelimeleri maksadı temin et
memektedir. Bu sebeple bu iki kelime yerine 
(imza gününden başlıyarak) kelimelerinin ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon?... Hükümet?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — İştirak edi
yoruz. 

ÇALİŞMA BAKANI BÜLENT ECEYİT 
(Ankara Milletvekili) — İştirak ediyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katili- I 

yor. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi değiştirilmiş bu şekliyle oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Değiştirme vukua geldi. Acık oy
larınıza arz edilecektir. I 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Uyuşmazlık ve uzlaştırma I 

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

bit edilen yor-, gün "ve saatte, taraflardan biri 
toplantı yerine gelmezse, öbür taraf, durumu 
yazı ile Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirir. 
Toplu görüşme bir iş kolunu kapsıyaeak bir 
toplu iş sözleşmesinin yapılması için istenmişse, j 
l)iı bildiri Çalışma Bakanlığına yapılır. I 

2. Toplu görüşme yapılamamışsa, veya bu 
görüşme sonunda bir anlaşmaya varılamamışsa, 
karşılıklı teklif ve itirazları da gösterir bir tu
tanak dört nüsha halinde düzenlenerek, çağrıyı 
yapmış olan tarafça, altı iş günü içinde toplu 
görüşmenin yapıldığı yerin bağlı olduğu Bölge 
Çalışma Müdürlüğüne gönderilir. Toplu görüş
me bir iş kolunu kapsıyaeak bir toplu iş sözleş
mesinin akdedilmesi için yapılmışsa, tutanaklar I 
Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen. I 
Buyurun, Sayın Artuknıae. 

SADIK ARTOKMAÇ (Yıorçgat) — Efendini, 
ikindi bendcle, «Toplu görüşme yapılmanııişisıa», I 
deniyor. Toplu görüşmenin, ber ,ha;iııg$ bir su- I 
rette, yapılmanıaısı hali, bdrineâ bendde >balhis 
Ifeonnsudur. Esaslar da zaten orada konulmıış-
tur. Burada görftişme yapıldığı halde anlaıŞima-
ıya varnlıııamaisı bali balhis konulsruidur. Binaen^-
aleyllı, bu bendin de ıbuna göre kaleme alınmış 
lolmaısı ıgıerelk;me!ktedir. Bu düşjünce ile ve ben
de vuizulh vermek malfesadiyl'e şöyle Ibir teiMiiflte 
PDUİoınacağını: 

«Taraflar toplantıiya kaltıldıikları halde an
laşmaya varamazlarsa, fceyfiyelt, karşılıklı tek- | 
lif ve dıfriraıziları kapsayan bir tutamakla teslbiıt 
edilir; bu tultanağın bir nıüshaisı toplu göıniışıme-
nin yapıldığı yerin bağlı bulunduğu bölge ça
lışma mıüıdürlüğiüne ıgönderi'Uir. 

Toplu görtüşme bir iş koluna taallûk ediyor
sa, bu tutanafkftan bir nüsba Çalışma Balkanlı- | 
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gına gönderilir.» şeldiindedir teMifirn. Kaibul 
[buıyurulmasını İstir/ham. ederimi. EDiimıeftl'erStmle. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dilin, arkadaşımız, «,'kapisamaık», keİTmesini ka-
i'bııl ediyorlarsa, «taallûk» a Ittizum. yfoikitur. 
«Kapsayacak» yenine, «taallûk» kelînıeisi 'konu
yor, Hm kajbul edileeek mi? 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, daiha önceiki 
maddelerde ka.ps-amak keli mele rd geçti. Bunu 
artık kapsaıma. olarak 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Anikara) — Yanlış 
anlaşıldı Kayın Başlka-n. Sayın Arftulkimaç «ta-
•allûik eden» diye oradaki, «kapsamak» kfelinıe-
isini .kaldırıyorlar. 

BAŞKAN — Saym Sadık Artulkmae ikinci 
ıbenidin değiştirilmesini isiteımekitedir. Eomiteiyon 
katılıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cunııhurıbaşkanmca S. Ü.) — Anlıya-
madıflc, önerge okuımın, efendim. 

C. Senatosu Başkanlığına 
14 neni maddenin 2 nei bendinin aşağıdaki 

şekilde değiştiHtilmesinli arz ve teJklif ederim. 
2. Taraflar toplantıya katıldılkten hakle 

antlaşmaya varamazlarsa, keyfiyeit, kartşılıikh 
'teklif ve itirazları kapsuyan bir tutanalkla te&-
bit edilir; bu tutanağın ibir ııüıslhası toplu gö
rüşmenin yapıldığı yerin bağlı bulunduğu böl
ge çalışma müdürlüğüme gönderilir. 

Toplu görüşme bir i§ koluna taiallûk ed%ior-
ısa. bu tutanaktan bir ııülsiha Çalışma Bakan
lığına gönderilir. 

Yoagat 
Sadıik Arftuikmaç 

BAŞKAN — Sayın Aıttuiknıaç der k i : Birin
ci bend, görüşme yapılamamış olmaiSi halinde, 
yapılanı aıuiış isse, bunu düzenltemelkfte, iüriııcMe 
ise görüşme yapılıpta bir anlaşmaya vanlniıa-
,m.aısı halini düzenlemektedir. Bu seibepîe ikinei 
bendin, «Toplu görüşme yapılamamışsa», ş»dk-
liyliö tekrarın yersiz olduğunu ifade etmekte
dir. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUlS (Cumihurribaş'kanınca S. Ü.) — Kanlı
yoruz. 

BAŞıKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara MiHleStyekili) — Kafaîıyforuız. 
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BAŞKAN — 14 nıttü maddenin ikinci bendi I 

ıSaıym Aıttulkrmaç'm önergeisiinde okunan şeiMl-
ıde olaealkltır. Bu itibarla her hangi bir yanlış
lığa meydan venneın'ek için, yeniden maddeyi 
Ibu değlilşifkliği ile 'birilikte okutulvıorauı. 

ÜÇÜNCÜ .BÖLÜM 
Üyuişimazlılk .ve uzlaştırma 

Uîyuştnazlığın iteisjb.ilti 
-MADDE 14. — 1. Toplu görüşme için tes-

Ibiit edilen yer, gün ve s a aitte, taraflardan biri 
ıtıoıplianltı yerine gelmese, (Mu* taraf, durulum 
yazı ile Ifeölige çalışma müdürlüğüne bildirir. 
'Tloplu görüşme bir iş kolunu kapsıyacalk blir 
toplıu iş söızleşnıesinin yapılması için iisitenmişise, 
Ibu 'bildiri Çalışma Balkan lığına yapılır. 

.2. Taraflar tapknitıya katıldıkları halde 
anlaşmaya varamaz'larHa, keyfiyet, karşılıklı 
(teklif ve dltiı-adarı kapsııyan bir tutanıalkla tes-
Ibit cldülıir; Ibu tutanağın Ibir nüsihası toplu gö-
ınişm'enin yapıldığı yerin bağlı 'bulunduğu fecil
iğe çalışma müdürlüğüne gönderilir. 

Toplu görüşme bir iş 'koluna taallûk ledî-
yorsa, Ibu tuitanalktan bir nüs-lm Çalışma Ba
kanlığına ıgönderîliir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekli ile oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etıuiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Açık oylamıya arz edi
yorum. 

Uzlaştırma I 
MADDE 15. —-14 neü maddeye göre yet

kili oldukları hallerde Bölge Çalışma Müdür
lüğü veya Çalışma Bakanlığı, söz konusu mad
dede bahsi geçen tutanağın alındığı tarihten 
başlıyarak oniki iş günü içinde, bir uzlaştır- l 
ma toplantısı tertipler Bakanlık veya müdürlük 
bu toplantının yer, gün ve saatini toplantı 
gününden en az üç iş günü önce taraflara bil
dirir. Çalışma Bakanlığının yetkili olduğu hal- I 
lerde, toplantı Ankara'da yapılır. 

Taraflar, bu toplantıya birer temsilci gön- I 
dn-nıek zorundadırlar. Ayrıca, tarafların herfei- I 
ri, bu toplantı için birer tarafsız aracı seçip I 
gönderir. 14 neü m a d d y e göre yetkili olduk- I 
lan hallerde, Bölge Ç'alışma Müdürü veya gö- I 
rcvlendireceği bir iş müfettişi veyahut Çalış- I 
ma Bakanı veya görevlendireceği yüksek de- I 
reeeli bir Bakanlık m mı uru toplantıda hazır I 
bulunui'. » 
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Toplantıda, iki aracı önce bir üçüncü taraf

sız aracı seçerler. Bu seçim ilk toplantıdan iti
baren altı iş günü içinde yapılmadığı takdirde, 
mahallin iş dâvalarına bakmaya yetkili mah
keme, üçüncü tarafsız 'aracıyı seçer, yapıl
ması bahis konusu toplu is sözleşmesi bir iş 
kolunu kapsıyacak ise, İm halde, üçüncü ta
rafsız aracıyı Yargıtay Birinci Başkanı veya 
vekili, seçer. Üçüncü tarafsız aracı, Ulaştır
ma Kurulunun başkanıdır. 

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

Tarafsız aracılar çoğunlukla karar verirler. 
Uzlaştırma kararı toplu görüşmedeki taraf
larca kabul edilirse, i:> neü maddeye göre ha
reket olunur. Bu seki leb kabul edilen uzlaştır
ma kurulu kararı, toplu iş sözleşmesi hükmün-
dendii'. 

Taraflardan biri uzlaştırma toplantısına 
gelmemişse, tarafsız aracı seememişse, uzlaş
tırma toplantısının süresi anlaşmaya varılma
dan geçmişse veya toplantı sonucunda Uzlaş
tırma Kurulunca alınan uzkıştırma kararını ta
raflar kabul, etmemişlerse, toplantıya BöLga 
Çalışma Müdürlüğünü veya Çalışınca Bakanlı
ğını temsilen katılan memur, bir tutanak dü
zenler. Bu tutanak ,14 neü nraddede gösterilen 
mercilere gönderilir. 

BAŞKAN — Madde- hakkında söz istiyen... 
Buyurun Komisyon. 

G-EÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL All-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü. ) — Efendim, 
ikinci fıkra ki, «taraflar» diye başlıyor; bu
rada, birinci cümlenin «Taraflar bu toplantıya 
gelmek veya birer temsilci göndermek zo-
rundadırrarj» şeklinde olmasını istirham edece
ğim. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Pek muh

terem arkadaşlar, bu 15 nci madde, ilende ge
lecek nvaddelerc dayanak teşkil edm bir mail
de olduğu için, üzerinde hassasiyetle durul
ması lâzınıgelen bir madde olduğuna kaaniim. 
Bu sebeple huzurunuzu işgal etmiş bulunııyo-
ranl 

Evvelâ şu hususu belirtmek isterim : Mad
denin son fıkrasında tutanağın, kimler tarafın
dan tesbit edileceği, karışık bir usul ile belir-
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tilmiştir. 'Bölge Çalışına Müdürlüğünün veya 
•Çalışına Bakanlığının memurları gelecekler, bu 
işlemi yapacaklar. ıBunlar gelip arızî olarak 
vazife gören .kimselerdir. Halbuki, asıl Uzlaştır
ma Kurulu vardır. Bu tutanakların Uzlaştırma. 
'Kurulu tarafından tesbit ve tevsik olunması, 
nıâvaka'da da'ha uygun düşer. Bu seıbeple mad
dede bu şekilde değişiklik yapılması gerekmek
tedir. «Taraflardan biri uzlaştırma toplantısı
na gelmemişse.,» şimdi burada bir ilâve lâ
zım. «Veya temsilci göndermemiş» bunu ilâve 
ediyorum, «veya tarafsız aracı seemeınişse ve
yahut» bu «veyaihııt» da ilâve «uzlaştırma top
lantısının süresi, anlaşmaya varılmadan geç
mişse veya toplantı sonucunda Uzlaştırma Ku
rulunca alınan uzlaştırma kararını taraflar ka
bul. etmemişlerse..» dedikten sonra diğerlerini 
çıkartmak gerekiyor. «Keyfiyet Uzlaştırma Ku
rulunca bir tutanakla tesbit olunur. Bu tuta
nak 14 ncü maddede gösterilen mercilere gön
derilir ve taraflara da birer nüsha verilir» de
mek suretiyle karışık, mudil işleri bertaraf et
miş oluruz, bir. İkincisi, sayın sözcü tashihin 
birini, yapmışlardı. Burada üçüncü fıkranın 
sonunda «Toplu iş sözleşmesi hükmündendir.» 
değil de «hükmündedirı» demek ve (N) har
fini silmek lâzım. 

Üçüncüsü; yine ikinci fıkrada «mahallin iş 
dâvalarına» değil de «iş dâvalarına bakmakla 
yetkili mahallî mahkeme» olarak düzeltilmesi 
lâzımdır. Baştan ikinci satırda «mahallin» ke
limesi silinecek, «iş dâvalarına bakmaya yet
kili mahallî» kelimesi ilâve edilecek. Bu suretle 
düzelecek. Yalnız, burada her hangi bir an
laşmazlığa, yanlışlığa, baskı hatasına meydan 
vermemek için aynı fıkrada «Ulaştırma Ku
rulu» diye bahsediyor. Elbette ki, bu «uzlaştır
ma;» dır. Onun altındaki satır başında yine 
«Ulaştırma» deniyor. Bu da... «uzlaştırmat» ola
rak düzeltilecek, ileride her hangi bir ha
taya meydan vermemek için bunu da belirt
mek zorunda kaldım. Takririmin tasvibini hür
metlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Takrir 
çok "uzun, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
A) Bâzı kelime yanlışlıklarının şifahen arz 

ettiffim şekilde düzeltilmesi; 
B) 15 nci madde son fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini; arz ve teklif ederim. 
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Taraflardan biri uzlaştırma toplantısına gel

memiş veya temsilci upııdermemişse veyahut uzlaş
tı rina toplantısının süresi anlaşmaya varılmadan 
geşmişso veya toplantı sonucunda Uzlaştırma 
Kurulunca alman uzlaştırma kararını taraflar ka
bul etmemişlerse; keyif yet Uzlaştırma Kurulunca 
bir tutanakla tevsik olunur. Bu tutanak 14 ncü 
maddede gösterilen mercilere gönderilir ve ta
raflara da birer nüsha verilir. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddenin birinci fıkrasının son satı

rındaki «Toplantı Ankara'da yapılır.» cümlesi 
yerine «Toplantı yerini Çalışma Bakanı belli 
eder.» cümlesinin konulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Ordu 
Zeki Kumrulu 

GEOlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Ar-
tukmaç'm önergesine katılıyoruz. Sayın Kumru-
hvnunkinde ise o cümlenin çıkması kâfidir. «Ça
lışma Bakanı toplantı yerini tâyin eder.» sözü 
daha evvelki cümlenin içinde vardır. 

BAŞKAN — Zeki Kumrulu'nım önergesine 
katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılıyo
ruz, fakat oraya bir fıkra ilâvesi lüzumsuzdur. 
Çünkü daha evvelki cümlede vardır. 

BAŞKAN — Zeki Kumrulu diyor ki; son 
cümledeki «Toplantı Ankara'da yapılır.» cümle
si çıkarılsın. Bunun yerine «Toplantı yerini Ça
lışma Bakanı belli eder.» cümlesi konsun istiyor. 
Siz ise, «Çalışma Bakanlığının yetkili olduğu 
hallerde, toplantı Ankara'da yapılır.» cümlesinin 
çıkarılmasını istiyorsunuz. Bu çıkınca mesele 
hallediliyor. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Bir nok
ta var efendim. Meselâ işveren tâli derecedeki 
bir memurunu gönderecekse kabul edilecek mi? 
Sonra, «Çalışma Müdürlüğü veya görevlendiri
leceği bir iş müfettişi.» deniyor. Buradaki «Ça
lışma Müdürlüğü», «Çalışma Müdürü» olacak
tır. 

— 31 
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BAŞKAN — Bu temsilcinin her hangi bir 

memur olabileceği ile «Çalışma Müdürlüğü» ye
rine «Çalışma Müdürü» olarak değiştirilmesi is
tenmektedir. Eski hali de «Çalışma Müdürlü
ğü» dür. 

NÎYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Yani 
23 ncü sayfada... 

BAŞKAN — 25 nei sayfadayız, Sayın Ağır-
naslı. 

NÎYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — 23 ncü 
sayfanın ikinci fıkrasından bahsediyoruz. 

BAŞKAN — Daha önceki fıkralarda Çalış
ma Müdürü veya görevlendireceği bir iş müfet
tişi, deniyor. 

Son fıkrada ise, «Bölge Çalışma Müdürlü
ğü» deniyor. 

NÎYAZt AĞIRNASLI (Ankara)— Son fık
rada deniyor ki; «Taraflardan biri toplantıya 
gelmemiş ise veya temsilci göndermemiş ise...» 
Böyle bir toplantıdan hedef, işçi temsilcileriyle 
salahiyetli işverenin buluşturulmasıdır. İşve
reni temsilen bir kâtibin gelmesi kasdedilmemiş-
tir. 

BAŞKAN —• Yani, mutlaka kendisinin gel
mesi kayıdının konulmasını istiyorsunuz. Halbu
ki bunu Sayın Artukmaç teklif ettiler. Komis
yon da kabul etti. Metinde ise bu yoktur. Sa
yın Artukmac'm değiştirme teklifine komisyon 
katıldı. Sayın Ağırnaslı ise itiraz ediyorlar. Ko
misyon bu hususta ne diyor? 

GEÇÎCt KOMÎSYON SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTITS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet, 
temsilci göndermesi lâzımdır. 

BAŞKAN — îtiraz olduğu için Sayın Ar
tukmac'm önergesinin dikkate alınıp alınmama
sını oylarınıza arz edeceğim. 

NÎYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Bu hu
susu müsaadenizle izah edeyim. 

BAŞKAN — tzah ettiniz, «Çok önemlidir, bu 
sebeple her hangi yetkisiz yahut kifayetsiz bir 
kimseyi göndermesi maksada uygun değildir. Bu 
sebeple mutlak surette taraflar gelsin, temsilci 
göndermesin.» dediniz, metinde de böyledir. Sa
yın Artukmaç.'ın önergesinde, «Taraflar veya bir 
temsilci» kaydı vardı. Şimdi bu durum karşısın
da, itiraz olduğu için Sayın Sadık Artukmac'm 
önergesinin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. 
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NÎYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN —• Buyurun, Sayın Ağırnaslı. 
NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Bu me

sele taraflar için hayati ehemmiyet taşır. Efen
dim, «Ben gitmiyeyim hele sen gidi ver kâtip 
efendi» deyip de bir memurunu, bekçibaşısım 
göndermesi gibi bir mâna taşırsa işin ciddiyeti 
kalmaz. Bu kadar hayati ehemmiyet taşıyacak 
bir işte, işverenin elbette ki, kendisi temsil edil
melidir. Yani işi ciddiye almıyor. Sendikalara, 
Çalışma Vekâletini ciddiye almayıp «git sen bak 
bakalım kâtip, ne diyormuş bunlar.» falan... Böy
le olmaz. Daha işin başlangıcında, kıymetli ar
kadaşlarım neyi düşünerek bunu teklif etti bil-
miyorum.Bu derece tarafların menfaatlerini hak
larını hayatlarını ilgilendiren bir meselede, mü
saade buyursunlar da, işveren bizzat gelsin. Ka
nunun eski hali bu maksada uygundur. Lütfen 
hemen işveren veya her hangi bir temsilci de
miydim. Bunu kabul buyurmayınız. 

BAŞKAN — Sayın "Sadık Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAC (Yozgat) — Mühim 

bir şeydir, temsilci olarak lalettayin bir kimse 
göndermiyecektir. îtimadettiği, şayanı itimat 
gördüğü, yüksek bir şahsiyeti oraya gönderecek
tir. 

Arkadaşımızın da ifade buyurduğu gibi geli-
lişigüzel bir kimseyi göndermiyecektir. Bu ba
kımdan düşüncelerine iştirak etmemekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Hidayet Aydıuer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, arkadaşımız iş verenin biz
zat gelmesini istiyorlar. Yani, vekâlet kabul et
miyorlar. Vekâlet ile yapılmıyan bir akit var
dır, o da evlenmedir, Medeni Kanunumuza göre, 
onun haricinde her şey vekâletle olur. Bilhassa 
işveren vekili usulü vardır, işveren vekili, iş
verenin zâtının yerine kaimdir. Bu kadar tah-
didetmek doğru değildir. Eğer işveren aptal bi
rini göndermişse, işçiler ondan istifade ederler-, 
daha iyi olur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın sözcü buyurun. 
CIEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
Sayın Sadık Artukmac arkadaşımız ifade etti
ler. Fakat kürsüden konuşulmıyanlar zapta geç-
miyormuş, diye işittim. Zapta geçsin diye söz 
aldıra. Diyor ki, arkadaşım, böyle önemli bir 
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toplantıya temsilci göndermesi doğru mu, bizzat 
kendisi gelsin. Böyle önemli bir toplantıya ken
disini kifayetle temsil edecek birisini gönder-
•mezse işveren kendisi zarar eder. 'Binaenaleyh, 
işveren müdebbir bir tacir olarak hareket ede
ceği mefruz olduğuna göve, kendisini gereği gibi 
temsil edecek bir zatı toplantıya göndermesi 
icabeder ve böyle yapacağı da farz olunur. Za
ten bu son fıkraya ilâve edilen temsilci kelimesi, 
2 nci fıkrada daha evvel komisyonca ve Millet 
Meclisince kabul edilmiş olan 2 nci fıkrada mev-
cudolan temsilci sözünü tenazuru ifade etmek 
üzere tekrardan ibarettir. 2 nci fıkrada taraflar 
bu toplantıya, hattâ benim biraz evvel yaptığım 
tashihten evvel «bu toplantıya birer temsilci 
yollamak zorundadırlar.» diye başlıyordu. Or
taya, sanki yalnız temsilci gönderir, kendisi ge
lemez gibi bir mâna çıkmasın diye taraflar İm 
toplantıya gelmek veya birer temsilci gönder
mek zorundadır diye düzelttik. Böyle olunca son 
fıkranın da bununla beraber olması gerekir ve 
burada da tabiî temsilci göndermesi icabeder. 
Temsilci eğer kifayetsiz ise bu önemli müzakere
de, kendisini yeteri derecede savunamıyacak ve 
temsil edemiyecek olursa bundan zarar edecek 
olan bizzat iş veren olacaktır. 

NÎYAZt ACTBNASBİ (Ankara) — Madde
de gözüme ilişmediği için?.. Özür diliyerek arz 
edeceğim, temsilciden nitelik vesikası arıyacak 
mıyız?.. 

GEOİOt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Bunlar ge
nel hükümlerdir, tafsilen buraya yazmaya lü
zum yoktur, yönetmelikte tesbit edilecektir. Ga
yet tabiîdir. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç'ın önergesi
nin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz 
edeceğim : Hükümet ve komisyon katılıyorlar. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İtiraz ve konuşmalar olduğu için maddenin 
değiştirilmek istenen şeklini okutup oylarınıza 
arz edeceğim : 

Uzlaştırma 
MADDH 15. — 14 ncü maddeye göre yetkili 

oldukları hallerde Bölge Çalışma Müdürlüğü ve
ya Çalışma Bakanlığı, söz konusu maddede bah
si geçen tutanağın alındığı tarihten başlıyarak 
oniki iş günü içinde, bir uzlaştırma toplantısı 
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tertipler Bakanlık veya müdürlük bu toplantı
nın yer, gün ve saatini toplantı gününden en 
az üç iş günü önce taraflara bildirir. 

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

Toplantıda, iki aracı önce bir üçüncü taraf
sız aracı seçerler. Bu seçim ilk toplantıdan iti
baren altı iş günü içinde yapılmadığı takdirde, 
iş dâvalarına bakmaya yetkili mahallî mahke
me, üçüncü tarafsız aracıyı seçer, yapılması ba
his konusu toplu iş sözleşmesi bir iş kolunu kap-
sıyacak ise, bu halde, üçüncü tarafsız aracıyı 
Yargıtay Birinci Başkanı veya vekili seçer. 
Üçüncü tarafsız aracı, Uzlaştırma Kurulunun 
Başkanıdır. 

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

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

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

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

Acık oyunuza sunulacaktır. 

Tutanaklar 
MADDE 16. — Bu kanun gereğince düzenle

nip Bölge Çalışma Müdürlüğüne gönderilen 
tutanak ve yazılar ile toplu iş 'sözleşmelerinin 
birer nüshası, Müdürlükçe, alındığı tarihten 
başlıyarak üç iş günü içinde Çalışma Bakanh-
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gına gönderilir, bir nüshası da dosyaısında sak
lanır. 

Çalışına Bakanlığı toplu iş sözleşmeleri için 
bir sicil tular. Toplu iş sözleşmesinin metni 
•ürerinde aula«mazlık veya tereddüt çıktığı tak
dirde, esas, 'bu sicilde .saklanan metindir. Bu 
sicilin nasıl tutulacağı Çallısına Bakanlığınca 
yapılacak bir yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Buyurun ısayın Artukuıaç. 
SADİK ARıTUKMAÇ (Yozgat) — Pek muh

terem arkadaşlarını, ,bu 16 ncı maddenin 2 nci 
fıkrasında bir talimatnameden bahsedilmekte. 
Bu talimatnauıe, toplu iş sözleşmeileri için bir 
sicil tutulacak. Bu sicilin ne şekilde tutulacağı-
tıı belirtmek üzere bir talimatname, kanunda 
metin olarak yer almış tır. Kanaatimce böyle 
bir sicilin tutulmasına lüzum yoktur. Vekâllet 
tarafından böyle bir yönetmelik yapılmasına 
lüzum yoktur. Çünkü vekâlet arzu ettiği şekil
de her zaman, talimat ve emir verir. Bu emre 
uyarak bu işler yapılır. Hele ayrı bir yönetme
likten metinde bahsedilmesine lüzum yoktur. 
Bu hususta bir önerge sunuyorum. HürmetHe-
rimle. 

'BAŞKAN — Başka söz istiyeu? Yok. öner
geyi okutuyorum. 

O. iSenatosu Başkanlığına 
10 ncı maddenin son fıkrasındaki (Bu si

cillin nasıl tutulacağı Çalışma Bakanlığınca 
yapılacak bir yönetmelikle belirtilir.) cümle
sinin maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Yozgat 
Sadık Artukuıaç 

BAŞKAN — Komisyon ikalıllıyor ura? 
GEÇİCİ KOıM'ÎSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TOS (Cumhurbaşkanınca $. Ü.) — Katılım ıyo-
ruz. 

NİYAZİ AĞ1RNASLI (Ankara) ~ Efendim, 
gerçi komisyon katılıyor ama... 

(ÎEÇİÖİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AK-
TUS (Cumhurbaşkanınca İS. Ü.) — Katılmıyo
ruz. 

NİYAZİ AĞiRNAîSLl (Ankara) — Bu di
lekçede talimat verme işi çok t en İlkeli'bir yol
dur. (Gürültüler) 

BAŞKAN — 'Müdahale etmeyin. 
NİYAZİ ACIRNAISLT (Ankara) — Vallahi 

bilmiyorum, neden allerji doğuyor? İzin ve-
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rirseniz niye tehllikeli olduğunu, tehlikeli di
yen adam izah eder. (Bu, gayet tehlikeli bir yol
dur. Niçin'? Vekiller değiştikçe, şahıslarına 
ıgöre talimat vermek imkânını açan 'bir yol
dur. Binaenaleyh, kanunun eski hali, yönet
melikle tesbit edilmesi, hali d erli toplu daha 
muntazam, daha tertipli 'bir haldir. 'Binaen
aleyh Sayın Artukuıaç'in takririnin kabul edil
me ı nesi lâzım geldiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Önenge okundu. Komisyon iş
tirak etmiyor, Hükümet iştirak etmiyor. Ba
yın Artııkıuaç, «bu sicilin nasıl' tutulacağı Ça
lışma Bakanlığınca, yapılacak bir yönetmelikle 
belirtilir.» kaydının çıkarılmasını istemektedir. 
•Bu Önergenin dikkate allın ip alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Kabul edilmemiştir. 

16 ncı maddeyi olduğu gibi oylarınıza arz 
ediyorum. 'Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Değişiklik yapıldığı için, açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Grev ve lokavt 
Grevin tanımı 

MADDE 17. — İşçilerin, topluca- çalışma
mak suretiyle bir iş kolu veya iş yerinde faali
yeti durdurmak veya, işin niteliğine göre önem
li ölçüde aksatmak amaciyla aralarında anlaş
maları üzerine veyahut bir teşekkülün aynı 
amaçla, topluca çalışmamaları için verdiği bir 
karara uyarak işi bırakmalarına grev denilir. 

İşçilerin iş verenlerle olan münasebetlerinde 
iktisadi ve sosyal durumlarını korumak veya dü
zeltmek anıaciyle ve bu kanun hükümlerine uy
gun olarak yapılan greve, kanuni grev; bu ama
cın dışında ve bu kanun hükümlerine uyulmak
sızın yapılan greve, kanun dışı grev denilir. 

BAŞKAN --- Madde üzerinde söz istiyeu? 
Buyurun Sayın Aydmer. 

İ l l i ) AV ET A YDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, hayırlısı ile geldik greve. Al
lah memleketi bunun faydalarından istifade et
tirsin. 

Efendim, ben burada bir dil meselesi üzerin
in konuşacağını. Kanuna uygun olan greve 
«kanuni grev»; kanıma uygun olmıyana ise 
«kanun dışı grev» tâbiri kullanılmıştır. Efendim, 
bir taraftan bir dil inkılâbı yapılmış ve dil kon-
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gresi varken diğer taraftan kanuni kelimesinde 
malûmuâliniz sondaki nisbet yâsi Arapçada 
şeddeli olarak (Y) dir. Fârisi de şeddesizdir. 

Bu doğru bir şey değildir. Lisan kıvraklığı 
ve bizim Garp lehçesinin tekâmülü noktasından 
işi Türkçe ve daha kısa kelimelerle ifade etmek, 
kıvrak ifade etmek lâzımdır. 

Bunun bir misalini hatırlarsınız. Deniz bank 
Kanunu kabul edilirken, Sadri Maksudi Bey 
merhum, «Denizbank» olmaz, bu kısa kelimedir, 
Denizcilik Bankası diyelim diye bir münakaşa 
açmıştı, zannediyorum ki, Atatürk merhumun 
kaleminden çıktı, Cumhuriyette o zaman imzasız 
bir yazı neşredildi. Bizim Garp lehçesinin tekâ
mülüne mâni olan Sadri Maksudi'ye hücum ya
pıldı. Şimdi efendim, konuşurken şu hareket ka-
nıınlu kanunsuz bu işi yapacağım. Yahut, kanun-
lu kanunsuz bu iş olmuştur şu neticeyi doğurur 
deriz de, kanun metninde neden kanuna uygun 
olan şeye «kanunlu» ve kanunsuza da «kanun
suz» demiyoruz da «kanun dışı» diyoruz! Doğ
ru değildir efendim. Biz lisanı tekâmül ettirmek 
mecburiyetindeyiz. Bunu ilerde torunlarımız an-
lamıyaeaktır. Binaenaleyh, ben buradaki tâbi
rin kanuna uygun olanına «kanunlu» kanuna 
uygun olmıyana da «kanunsuz» denmesini tek
lif ediyorum. Bir taraftan Dil kongresi yapılır
ken bir taraftan da «kanuni» kelimesini kabul 
etmiyelim. «Kanunsuz» demek kanun dışı de
mektir. Kanunun dışı, kenarı yoktur. Ya kanun-
ludur ya kanunsuzdur. Onun için istirham ede
rim, işin doğrusunu ararsanız kanun dışı hare
ketler, bazan meşru hareketlerdir. Kanun dışı 
değil de kanunun meskfıt kaldığı noktalardır. 
Kanunsuz demek, kanuna taban tabana zıt de
mektir. Binaenaleyh, maksadı ifade için «kanun
suz» grev, «kanunlu» grev demek lâzımdır. Bu
gün için kanunlu kelimesi kulağımızı tırmalar 
gibi olur. «Genel» kelimesi de Medeni Kanunun 
Tadil Komisyonunda bize öyle gelmişti. Şimdi 
öyle alıştık ki, artık «umumi olarak» değil «ge
nel olarak» kullanıyoruz. Binaenaleyh, bunu üç 
kere telâffuz ettiğimiz zaman alışırız. Kanuni 
demek kanuncu demektir. Kanuni Sultan Süley
man demek «kanuna muvafık» demek değil, ka
mın koyduğu için «kanuncu adam» mânasında-
dır. Nitekim, «kemani» de kemancı demektir. 
Yoksa «kemana uygun» demek değildir. Bu nis
bet (yâ) sı da yanlıştır. Bunun Türkçesi «ka
nunlu», «kanunsuz» dur. 
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BAŞKAN — Açık oyunu kullanmıyan sayın 

üye?... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Artukmaç, buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Pek muh

terem arkadaşlarım; grev dendiği zaman, gre
vin tarifi yapılırken bâzı esas unsurların, göz-
önünde tutulmuş olması lâzımdır. Her hâdisede 
ya bir d&imîli'k veya bir muvakkatlık vardır. 

Grev; muvakkat bir olaydır. Bu bakımdan, 
grev tarifinin unsurları içine muvakkat kelime
sinin katılmasında zaruret vardır. Her hâdise 
bir grev olamaz. 

tş kollarından birisini, meselâ tekstil sana
yiini alalım, tekstil sanayiinde çalışan işçilerden 
farz edelim, 150 - 200 kişi veya daha fazlası ha
nım olsun. Bunlar kendi haklarını korumak. 
sosyal, durumlarını korumak, iktisadi durumla
rını korumak maksadiyle değil de, sırf bizar ol
dukları bir halden dolayı o işyerini terk edebi
lirler. Meselâ patronun kendilerine sarkıntılık 
yapmasından şikâyetçi olurlar ve toplu olarak 
«şu adamın elinden kurtulalım biz namusumu
zu ancak bu şekilde temizliyebiliriz.» diye hep
si birden işyerini bırakıp gidebilirler. Böyle 
bir şekilde ayrılma, daimilik arz eden toplu bir 
ayrılma mahiyetinde olduğuna göre, buna ci
hetteki grev vasfı verilemez. Şu arz ettiğim 
durumu, göz önüne aldığımız takdirde grevde 
bir muvakkattik mahiyeti vardır. Ve bu se
beple, maddeye bu vasfın konması şarttır. Bu 
bakımdan, bendeniz bu tarifin şöyle yapılması
nın uygun olacağı mütalâasındaymı. «İşçilerin 
topluca çalışmamak suretiyle, bir iş kolunda.. (Bu 
da «kolu» yazılmış, sayın sözcüden düzeltilme
sini rica edeceğim) veya işyerinde faaliyeti 
durdurmak veya işin niteliğine göre önemli 
ölçüde aksatmak amacı ile («anlaşmaları üzeri
ne» kelimelerinin silinmesi lâzımgelir) Arala
rında anlaşarak veyahut bir teşekkülün aynı 
amaçla topluca çalışmamaları için verdiği bir 
karara uyarak, işi muvakkaten (işte buraya 
bir muvakkat kelimesinin eklenmesi lâzımdır) 
bırakmalarına grev denir.» 

Bir de; bu münasebetle son satırda bir şey 
daha vardır. Kanuni grev, bu amacın dışında 
ve bu kanun hükümlerine uyulmaksızın deniyor. 
«Bu amacın dışında veya bu kanun hükümleri
ne» denilmesi gerekmektedir. 

Bir de Sayın Hidayet Aydmer'in ifade et
mek istediğini «kanunlu» kelimesi kanaatimce 
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uygun bir kelime değildir. Ama, illâ değiştir- | 
mek istiyorlarsa, ona da «kanuna uygun grev» I 
adı verilebilir. Bu hususu istitraden arz ede
rim. Bir önerge sunuyorum. Kabulünü istir
ham ederim. Hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Sayın Seren. 
SUAT SEREN (İsparta) — Muhterem ar

kadaşlarım, benim mâruzâtım birinci fıkra 
üzerinde olacak. Birinci fıkrada «işçilerin top
luca çalışmamak suretiyle bir iş kolunda veya 
işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteli
ğine göre, önemli ölçüde aksatmak amaciyle, 
aralarında anlaşmaları üzerine veyahut bir te
şekkülün aynı amaçla topluca çalışmamaları için 
verdiği bir karara uyarak işi bırakmalarına 
grev denilir» deniyor. 

Buradaki «teşekkül» lalettayin bir teşekkül 
olabilir. Bu teşekkül, kanun karşısında zanne
derim işçi ve işveren sendikaları kanuna göre 
kurulmuş bir teşekküldür. Bunu bu suretle 
tashih edersek, aynı şekil 18 nci maddede de ge
lecek. Eğer komisyon katılıyorsa «işçi ve işve
ren kanuna göre kurulmuş bir teşekkül» şeklin
de düzeltilmesini arz ve teklif ediyorum. Bir 
önerge veriyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NlYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Efen

dim bu iki kanunda da, gerek Sendikalar Kanu
nunda, gerek bu Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ka
nununda bir asker mektubu havası var. Sayfa I 
dolusu mektupname gibi yazmışlar, gecen gün
kü toplantıda o bizim harika, sayın başkanımı- I 
zm ifade buyurdukları gibi. Harika dostumu
zun hediyeleri oluyor bunlar. Şu da bulunsun, 
bu da bulunsun demişler. Burada kanunun adı 
zaten Grev Kanunudur. Binaenaleyh, bunun 
dışında olan şeyler, elbette1 ki kanunun menettiği, 
cevaz vermediği grevlerdir. Bu itibarla ben şu 
son benddeki, ikinci fıkradaki kanuni grev ta
birini de yine kanuna uygun grev diyerekteıı, 
ondan sonraki kısmı bu amacın dışında ve bu 
kanun hükümlerine uyulmaksızın yapılan gre
ve «kanun dışı grev» ibaresini kaldırıp kanuna 
uygun grev denilir» şeklinde tashih edilmesi 
teklifinde bulunacağım. Bu mefhum muha
lifinden zaten çıkıyor, «kanuna uygun grev» I 
tâbirinin mefhumu muhalifi içindedir, «kanu
na uygun olmıyan grev» tâbiri. Binaenaleyh, I 
burada hiç olmazsa bir cümle tasarrufu bile, ka- I 
mmların tedvininde umumiyetle bir kelime is- 1 
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rafını önler, iliç olmazsa böyle cümle ve keli
me israflarını Önliyerek kanuna şekil bakımın
dan, tedvin tekniğine uygun bir karakter ver
miş oluruz kanaatindeyim. Bu sebeple, bunu 
yaptığımız takdirde de bir şey kaybetmemiş 
oluyoruz. Hattâ, bilâkis kanuna uygun, grev, 
kanunsuz grev, Anayasamızda da mevcudolma-
dığma göre, böyle bir ibareyi kullanmamakla 
zımnen, adlî mercilere veya icra mercilerine bu
nun mefhumu muhalifini menedici, tahdit edici 
tedbir alma fırsatı zaten mevcudolmuş olur. Bu 
itibarla, bu ibarenin çıkarılması hususunu arz 
eden bir takrir takdim ediyorum. Kabul bu-
yurulmasını istirham ederim. 

BAŞKAN- Sayın Ümıİdi. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarını, grevin tarifi, 17 nci maddenin 
birinci ve ikinci fıkrasındaki cümlelerin şümulü 
içine giriyor. Benden evvel konuşan arkadaşla
rım gibi, lıer iki fıkradaki hükümleri, tek bir 
cümle içinde ve tek bir tarif içinde mütalâa et
mek daha doğru olur kanaatindeyim. Burada 
arkadaşlarım bir noktaya daha temas ettiler, ka
nuni kelimesine takıldılar. Kanunin mu olsun, 
kanuna uygun mu olsan, şeklinde 'mütalâada 
bulundular. Kanaatimce, -kanuniu kelimesini ben 
ilk defa duydum- kanuna uygun grev diye bir 
tarif yapmaya kendimizi zorlamıya lüzum yok. 
Bir tarif içinde bunu toplarsak, grevin ne oldu
ğunu ifade edersek grev, yâni kanuni telâkki 
edilen grev, o tarifin şümulü içindeki grev ol
duğu ananası çıkar. Bunun dışında bulunan da 
kanun dışı, yâni son fıkrada bu kanunun dışın
da ve bu kanun 'hükümlerine uyulmaksızın ya
pılan greve kanun dışı grev dendiği takdirde de 
mesele halledilmiş olur. Ayrıca burada kanuni 
grev tâbirini kaldıralım. ıBir tarif içerisinde gre
vi tarif ettikten sonra, kanun dnşı grevin de ne 
olduğuna işaret <edil ince mesele halledilmiş olur. 
iBu bakımdan bendeniz bu maddenin redaksiyonu 
için Komisyona lıavalesi sadedinde 'bir takriri 
takdim ediyorum. Kabul etmenizi istirham ede
rim. Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — ıBaşka söz istiyen var mı? Yok. 
Önergcleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraların

da tarife giren kısımların tek cümlede toplan-
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ması için maddenin Komisyona havalesini arz ve 
teklif ederim. 

Adana 
Mehmet Ün al di 

Yüksek Başkanlığa 
17 nci maddenin 2 ne i fıkrasındaki «kanuni 

grev» ibaresinden sonraki kısmın «denilir» keli
mesine kadar çıkarılmasını arz ve teklif eylerim. 

Ankara 
Niyazi Ağı rn aslı 

Yüksek Ba şkaııl ığa 
17 nei maddenin 2 nci fıkrasının (İşçilerin iş

verenle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal 
durumlarını korunmak veya düzeltmek amaeiyle 
ve bu kanuna uygun olarak birinci fıkrada ya
zılı şekilde işi bırakmasına grev denir) şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Zeki Kumrulıı 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 17 de : 
Birinci fıkranın 3 ncü satırındaki (veyahut) 

kelimesinden sonra (işçi ve işveren sendikaları 
kanuna göre kurulmuş) cümlesini ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

İsparta 
Suat Seren 

Yüksek Başkanlığa 
A) .17 nci maddenin birinci satırındaki 

(kolu) kelimesinin (kolunda) şeklinde değiştiril
mesini ; 

B) ıtkinci satırdaki (aralarında) kelimesin
den sonra (anlaşarak) kelimesinin eklenmesini 
ve (anlaşmaları üzerine) kelimelerinin çıkarıl
masını; 

C) 3 ncü satırdaki (işi) kelimesinden son
ra (muvakkaten) kelimesinin ilâvesini; 

Ç) Son satırdaki (ve) kelimesinin (veya) 
olarak değiştirilmesini; arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

-Başkanlığa 
17 nci madde ve onunla mütenazır olarak 

18 nci maddede ve kanunun daha birçok madde
lerinde (kanunsuz) kelimesi yerine (kanun dışı) 
(kanunlu) kelimesi yerine (kanuni) kelimeleri j 
kullanılmıştır; (kanunsuz) gibi tek ve güzel ke-
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lime yerine kanun dışı demek Türkçenin eklerle 
meydana gelen zenginliğini ihlâl ettikten başka 
kanuna uygun yerine her gün konuşurken me
selâ (kanunlu, kanunsuz meydana gelen bu ola
yın izlemlerini ortadan kaldıralım) diyebildiği-
miz halde burada kanunlu yerine arap ve fars 
dillerine mahsus nisbet yasının ilâvesiyle (ka
nunî) kelimesini kullanmak doğru değildir. 
Türkçede (lu) ve (suz) ekleri varken ve mak
sadı kısa ve güzel şekilde ifade ederken (Kanu
nî Sultan Süleyman'ı) (hatırlatacak veçhile (ka
nuni kelimesinin kullanılması yersiz ve lüzum
suzdur. Konuşmalarımızda kanunlu ve kanunsuz 
kelimelerini nasıl kullanırsak bu kanunda ve ge
lecek diğer kanunlarda (kanuni) kelimesi yerine 
(kanunlu) ve (kanun dışı) gibi iki kelime yeri
ne (kanunsuz) kelimesinin kullanılması dil in
kılâbımızın emredici hükmüdür. ıBu sebeple 
17 nei maddedeki (kanun dışı) kelimesinin kal
dırılarak yerine (kanunsuz) ve (kanuni) keli
mesinin kaldırılarak onun yerine (kanunlu) ke
limesinin konmasını ve gelecek maddelerin de 
bununla uygun şekle sokulmasını arz ve teklif 
ederim. 

Hidayet Aydmer 

BAŞKAN — En aykırı .teklif Sayın Meh
met Ünaldı'nın, 17 nci maddenin bir ve ikinci 
fıkralarının birleştirilerek tarifin bir cümle için
de yapılmasını ist iyen önergeleridir. Komisyon, 
Hükümet katılıvorlarmı? 

GEOÎÜÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katıl
mıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI 'BÜLENT ECEVİT 
(Ankara milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyu
nuza arz ediyorum. Dikkate alınması hususunu 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Zeki Kumrulu ile, Sayın Ağırnaslı'-
nın ikinci fıkranın değiştirilmesi, kanuni grev, 

kanuna uygun grevin kalkması, kanuna uygun 
olmıyan kanun dışı grevin kaldırılması şeklinde
ki önergeleridir. Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTüS (Cumihurbaşkanmoa S. Ü.) — Katılmı
yoruz. Çünkü bu şekilde, 4 ncü maddede «'kamı-
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ııa uygun olmıyan grev» zaten katiyet kesbet-
ıniştir. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara Milletvekili) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
etmiyorlar. Sayın Zeki Kumrulu ile Sayın Ni
yazi Ağırnaslı'nın netice itibariyle önergeleri 
aynı mahiyettedir. Dikkatte alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Sa
vın Seren'in Önergesini tekrar okutuyorum. 

(Suat Seren'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı

yor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

AE.TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katıl
mıyoruz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
('Ankara Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyorlar. Dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Artukmaç/ın önergesi 4 hususu kapsa
maktadır. 17 nci maddenin 1 nci satırdaki «ko
lu» kelimesi «kolunda» olacaktır. Çünkü doğru
dur. Hükümet ve Komisyon buna katılmaktadır, 
anlaşmışlardır. Bu sebeple dikkate alınıp alın
maması hususunu oylarınıza arz etmiyorum. 

ikinci satırdaki «aralarında» kelimesinden 
sonra, «anlaşarak» kelimesinin eklenmesini ve 
«anlaşmaları üzerine» kelimelerinin çıkarılması
nı ve maddede, izah ettikleri şekilde bir grev 
tarifi yapılmasını istiyorlar. 

Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı? 
•GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (ıOumihurbaşjkıa,nınca, S. Ü.) — Muvak
kat kelimesinin konmasına lüzum yoktur. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara Milletvekili) — I'şltirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komiısiyıon işti
rak etmiyorlar. Sayın Artulkmaç'ın ikinci vsaitır- j 
dakıi, «arasında» kelimesinden sonra, «'anlaşa
rak» kelimesinin eklenmesi ve «anlaşmaları üze
rine» kelimelerinin ıçıikarrlmaısı hususundaki 
ıtıaleplerâ üzerinde Komisyonla aralarında an
laşmışlarıdır. Yalnız, Sayın Artulkmaç, «muvak
katen» kelimesi üzerinde ısrar etmektedirler 
Tarifin, «İş için verdiği ibir karar olıarak, işini 
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muvakkat olarak bırakmalarına grev denir.» 
şeklinde düzeMlmesini istemektedirler. Sayın 
Ar-tulkmaç'ın 'bu önergesinin dikkate alnuıp 
alınmaması hususunu aylarımıza arz ediyorum. 

Dikkate alınmasını kalbul edenler... Eitmi-
yenler... Kafbııl edilmemişttûr. 

ıSayıın Arlttılkmaç, sıon fıkradaki «ve> keli
mesinin «veya» olarak değiştirmesini iısltemek-
itedirler. Bin talebe Komisyon ve Hükümet de 
katılıyorlar. Bu şeklıryle dikkate alınması hu
susunu oylarımıza arz etmeyeceğim. 

Sayın Aydıner'in önergelerini ıtekrar oknı-
tuyorum. 

(Hidaıyelt Aydımer'in önergesi telkrar okun
du.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komıisıyon katılı
yor mu? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara Mi Hletivekili) — tkıNine de katılıyio-
ruz. 

G-EÇİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
AETÜlS (Oıiimlhurlbaşk'anınca S. Ü.) — Efen
dim, yalnıız, «Kanuna uygun olarak» kusanına 
Ikaltılıyoruız, Diğer husus ise münakaşalıdır. Ka
nunları muzun tecrübe taihtası yapılmam'amnı üs-
It'inham odüıyorum. Diğer hususlara featıllmi|ylo-
raız. 

BAŞIKAN — Hükümet ikMne de kaltrhyıor. 
KJomlilsıyon ise yalnız «Kanunsuz grev» olarak 
düzeltilımesiini kıalbııl. edijyor. Diğer kısma işlti-
ırak etımijyor. 

Simidi her iki hususu ayrı ayrı ojylııyaeağım. 
Önce, «Kanun dışı» kelimesinin kaldırılarak 
yeninıe «Ikanunısuz» kelimesinin konuliması hu-
isuısunuın dikkate alınıp alınmatmaıenı oylarını
za 'arz ediyorum. 

Dikkate alınmasını kalbul edenler... Etmi
yenler... Kalbul ödİlmemıişltİT. 

«Kanuni» kelimesi kaldırılarak onun yerine 
«kanunlıı» kelimesinin konmasının dikkaıte 
alınmasını kalbul edenler... Et'mJiytenler,.. Kalbul 
edilimemiişltir. 

Her iki teklif de kalbul edilmemiştir. 
Kalbul edilen ve değişltirilen şekliyle 17 nci 

miatlldeıyli oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil-

mistir. 
Açık oyunuza sunuyorum. 
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Lokavtın tanınıı 

MADDE 18. — Bir ıi§ kolunda veya iş ye
rinde faaliyetin büslbıültıün durmasına sdbdbfola-
ealk tanzda, işveren ve]ya işveren velkili tara-
i'ından kemdi Iteşeibbüstülyle veya ibiir teşekkülün 
verdiği (bir karara uyarak işçilerin topluca, iş-
fien uzalkkıştiırılımaısma lokavt denilir. 

Bıı kamın hükümlerine uygun olarak yapı-
k n lokavta, kanuni lıdkav;t; ıbu kanun hüküm
lerimle .uyulmaksızın yaıpılan lokavta, kanun 
dıışı lokavt denilir. 

(SUAT SEREN (ıtsparba) — Muhiterem 
arkadaşlarını, [bundan evvelki maddede Ibir ha
taya işaret etmiştim. Komisyon maalesef ka
tılmadı. Burada da, aynı halta tekrar edilmek
tedir. Şimdi burada, aynı şekilde, «Bir iş ko
lunda veya işyerinde faaliyetin büsbütün dur-
•ınaısınıa ısejbelbolaıeak tarzda işveren veya. işveren 
vekili tarafından kendi teşclblbüsü ile 'Veya bir 
teşekkülün verdiği bir karara uyarak..,» deni-
ylor. Bu teşekkül nedir? Kamiısjyıon Sözdüsü İni 
hususu izah etmedıiler. Bu teşekkül alelade 'bir 
teşekkül değildir. Bu kanunda bu teşekkülüm 
hüviyeti İfade edilmediğine göre, mu'tlaka işeji 
ve işveren sendikaları kanuna göre kurulmuş 
bir teşekküllün verdiği karar olması lâızımige-
lir. Bunun lütfen iızathını rica edeceğim. Tered
düt içindeıyiım. Bu teredıdlüdümlüız;. izale olur
sa o zaman huzuru kallble oyumuzu vereceğimi. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Ağırnalslı. 
NİYAZİ AĞÎRNASLI (Ankara) — Mulhite

rem arkadaşla r-ıım, kanunun tiüm.ü üzerindeki 
görüşmeler sırasında kanunun Unvanından lo
kavtın çıkarılması hususundaki mâruzâtımı şa
yanı ka|bul görülmedi. Bununla lokavtın, .greve 
muadil ıbir hak telâkki buyurularafc birtakım 
kanunda muhafaızaısı temayüliünün Yiüee Sema-
t-oya hâlkim olduğu kanaiaıtinideysem d'e bâzı 
üon zamanlardaki tatjbikata Yüce Senato hu
zurunda. işaret etmekte ve 'bir kere daha bu 
mâruztaitımı kısaca, tekrarlamada fayda mıülâlha-
za citmeikiteyiım. Çok mulhiterem arkadaşlarımı, 
tbâ'Zi iış kollarında daha kanun nıevcu)t değil
ken, fiilî lokavt yapılmakta ve hakikaten işçi 
(kütleleri topluca bir mıajhrumüyete, sefalete ferik 
edilmektedir. Bunun 'bariz misallerini, sıon za
manlarda yine gördüğüımiüz gilbi, Fargo Lâstik 
Faibrik alsında vte mümasil lâstik iş kollarındaki 
ftesisOıerd'e yapılan lokavtlar göısteriiyıor. j 
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Bâzı sanayi kolları var ki, mevsimliktir. 

4 - 5 ay işçi çalıştırdıktan sonra lokavt yapıp 
fabrikasını kapatmakla işveren hiçbir şey kay
betmez. işsizliğin alabildiğine geniş olduğu 
memleketimizde yeniden işe başlıyaeağı zaman 
üç günlük bir ilânla kapılarını açınca, tekrar 
ve daha düşük ücretle işçi bulmak daima kabil 
olabilmektedir. Lâstik iş kollarında olduğu gibi, 
meselâ, soba fabrikalarında, meselâ ateş tuğ
lası tesislerinde bunlar, soba> v.s. salamandra 
gibi şeyler kışın kullanılan şeylerdir. Mü-
kemmelen istihsalini tamamlamış olan bir iş
yerinin yaz devresinde ücret ödemeyin, fabri
ka kapalı kalsın demesi daima mümkün olmak
ta ve 7 - 8 ay gibi bir zaman iş kolunu tama
men kapatmaktadır. Memleketimizde işsizliğin 
önlenmesi ve istihsalin artırılması yolundaki 
bunca çabaların, içinde, bunca çabalı bir 
devrenin içinde, ben şahsan mutlaka muadil 
bir haktır, telâkkisi ile lokavtın, kanunumuz
da yer almasından istihsalimizin neticeleri ba
kımından, ayrıca içtimai iadalet bakımından, 
ve İşsizliğin çoğallnıasu bakımından da mahzur
lar mülâhaza ettiğim gibi, bu hususta da yani 
istihsali hacminin düşmesi bakımından da mah
zur mütalâa ediyorum. Çok muhterem arka
daşlarım, burada tek taraflı olması şekli dü
şünülebilir, hatıra gelebilir. Onun için zaten 
işveren haklarını koruyucu tedbirleri kanunda 
yerleştireûim, tanzim edelim, buna bir diyece
ğim yok. Evvelki konuşmamda da bunu arz et
tim. Ama, bu derece hudutsuz şekilde lokavtı 
kabul etmemizin mahzurlarını birkaç ay sonra 
•göreceğiz muhterem arkadaşlarım. Kanun dışı 
iken bunu tatbik eden aylarca, işyerini kapa
tıp örf i İdare -araştırmasına rağmen izini kay
beden, yok olan işverenlere kanunla da bu im
kânı vermek; grevdeki masum, ölçülü olarak 
kendi iş şartlarını ı^tah etmek, geçim şartla
rını düzeltmek ve bu yoldan da istihsalin art
ıma sına imkân vermek için tanıdığımız hakkın, 
muadili bir hak telâkki etmek, benim hukuk 
anlayışımla, bağdaşmadı. Bu itibarladır ki, çok 
uzun .mümakaşalaırdan sonra ünümde duran Ku
rucu Meclis zabıtlarında da; lokavtın Anayasa
ya konulmaması prensibine varılmıştır. Lo
kavtın Anayasada, sarih 'ollarak zikredilmesi hu
susundaki müracaatlere rağmen Kurucu Mec
lis bu sebeplerledir ki lokavtı koymamıştır. 
Ama, buna mukabil işverenlerin hukukunun 
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-kanunla düzenleneceğini, şimdi benim arz et
tiğim gibi Kurucu Meclis kabul etmiştir. Biz 
de'öyle yapalım dedim ve lokavtı koymıyahım. 
Denir ki, efendim, sözcünün bir mütalâası sı
rasında, lokavt konulmuyor ama, bu konuda 
işverenin -hukuku da tanzim edilecektir, şeklin
de lokavtın kabul edildiği mânasına kıymetli, 
çok sevdiğim Çalışma Balkanı da. işaret ettiler. 
•Ben öyle anlamıyorum. Kanunda', Anayasada 
sarahaten mevcudoimıyaıı bir şeyi esbabı mu-
ci'bede veya sözcünün beyanları arasındaki bir 
satırdan istiane kabul! ederek metinde varmış 
gibi 'kabul etmenin mümkün olmıyaeağını da 
hatırlatmak isterim. 

O ok muhterem arkadaşlarım, hiç şüphesiz ki 
karar Yüce Sena tonundur. Elbette ki, demok
rasiye inanmış ıbir insan olarak, ekseriyet ka
rarının daha isabetli olacağı kanaatini de ifa
de edeyim. O da şüphesiz ki benim sadece nok-
tai nazarımı etraflıca arz ve izah etmeyi 'bir va
zife telâkki ettiğim için huzurunuzu tekrar iş
gal etmiş bulundum. Eğer kahul buyururlarsa 
yine bir takrir takdim edeceğim. İşverenlerin 
hukukunu tanzim eden metinli eri çok hassas 
olarak tertibedelim. İşverenler de elbet bâzı ah
valde kendi haklarını kanunla himaye ve mü
dafaa edilmiş -görmek isterler ve bu haklarıdır. 
Ama lokavt gibi bulgun dahi çok suiistimal edi
len ve haksız olarak da kulilananlar bir silâhın 
teslim edilmesi ;gerçekten muayyen iş kolların
da, bilhassa' işsizliğin bu kadar kesif olduğu 
memleketimizde işçi sınıfını sefalete, 'mahru
miyete, açlığa 'mahkûm edecektir, istirham 
edeceğim, bu mâruzâtımı dikkatle takip ve 
takririme iltifat buyurun. Teşekkür ederim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, kanunun tümü üzerinde 
konuştuğumuz zaman da ifade etmiştik. Biz bir 
sınai demokrasi kuruyoruz. Bu sınai demokrasi
de, sermaye ile emeği birbirinden ayrı haysiyet
te telâkki etmiyoruz. Sermayesi, sermayedarı 
ezilen cemiyetler mutlak surette felâkete sürük
lenmeye mahkûmdur. Onun yanında, emeği hor 
görülen cemiyetler de mutlak bir surette sefale
te sürüklenir. Biz şu kanunla ne sermayenin 
emeğe tahakkümünü, ne de emeğin sermayeye 
tahakkümünü arzu etmiyoruz. Dengeli bir su
rette ikisinin müsavi haysiyette ele alınması ka
rarındayız ve umumi konuşmamızda da bu hu
susları ifade ettik. 
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Şimdi «grevi kabul edelim, lokavtı kabul et-

miyelim, grev hakkında Anayasada sarahat var
dır, lokavt hakkında yok» şeklindeki beyana 
gelince; şu açıdan hareket ettiğimiz zaman; gre
vin kanunda bulunması Anayasanın prensipleri
nin neticesiyle sosyal bir hak olarak kabul edil
miştir. Lokavt, sosyal bir hak değildir ama, 
mutlak ve muhakkak sermayenin himayesini 
vâzıı kanun ele almış, ön görmüş ve Anayasanın 
esbabı mucibesinde, işçi haklarının tanzim edi
leceğini sarih olarak göstermiştir. 

Binaenaleyh, Niyazi Beyefendinin sözlerine 
cevaben şunu arz etmek isterim : 

Biz dengeli, demokratik bir nizam kurma ni
yetindeyiz ve onun icabı olarak şu kanunu geti
riyoruz. Birinin, diğerine hâkim olmasını hiçbir 
surette arzu etmiyoruz. Grev var ise, lokavt da 
olacaktır. Sermayenin karşısında grevin temin 
ettiği durum ne ise, iş verenlere de lokavt bu 
hakkı temin edecektir. Bu şekilde muvazene hâ
sıl olur ve cemiyet de dengeli bir şekilde bu 
kanunun istifdaf ettiği kalkınmayı temin eder 
kanaatindeyiz, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bir hususu arz etmek isterim. 
Kanunun adiyle lokavt olacak mı, olmıyacak 
mı, halledilmiştir. O sekizinci madde, lokavtın 
tarifidir. 

Arkadaşlardan bilhassa ricam; tarif üzerin
de dursunlar. Şimdiye kadar konuşanlar, hâlâ 
döndüler kanunun ismine. Lokavt olsun mu ol
masın mı? değil. Onsekiiznei madde, tariftir. 

Sayın Coşkunoğlu, söz istediniz, buyurun. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Başkan ifade bujnırdu-
lar; biz Grev, Lokavt ve Toplu Sözleşme Kanu
nunu esas itibariyle kabul ettik. Burada lokav
tın tarifi yapılmaktadır. Kaldı ki, Anayasanın 
47 nci maddesinde; iş verenlerin menfaatlerinin 
de korunacağı ve hükme bağlanacağı, grevi ta-
kibeden bir hüküm olarak konmuştur. Grevin 
karşısında lokavtı tanımadığımız takdirde, bu 
iktisadi lokavt ve grev kanunlarının neticeleri 
ve dengesi bozulur. Sayın Niyazi Ağırnaslı ar
kadaşımız acaba bize grevi kabul etmiş, lokavtı 
kabul etmemiş bir memleketi, misal olarak, ve
rebilirler mi? Sovyet Rusya müstesna. (Orada 
da grev yok sesleri) 

Binaenaleyh, böyle bir misal verebilirler mi? 
Elbette veremezler. Demokratik memleketlerde 
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grevi kabul eden memleket, lokavtı da karşı ola
rak kabul eder. Kaldı ki, arkadaşlar, lokavtı 
kabul etmezsek, sermayenin teşebbüs kabiliyeti
ni de kaldırmış oluruz. Sermaye cesaretle iş sa
hasına atılamaz. Sermayeye demek istiyoruz ki; 
işçi sana karşı grev yapacak, işini terk edecek, 
fakat sen hiçbir şekilde işi terk etmesine müsaa
de etmiyeceksin. Bu, grev ve lokavt hakları da 
zaten J9 ve 20 nci maddede takyidedici hükme 
bağlanmıştır, mutlak olarak bir hak tanımamış
tır. 

Niyazi Ağırnaslı arkadaşımızın vermiş olduk
ları misal, tatbikata uymaz. Böyle bir hükmün 
nıevcudolmaması halinde vermiş oldukları mi
salin bugünkü kanun muvacehesinde1 tatbik ka
biliyeti de yoktur. 

Bu itibarla önergenin reddi lâzımgelir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... 
Sayın Oağlayangil. 
HIRAN SABRI f(A(iLA YANCUk (Bursa) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; konunun 
kâfi derecede vuzuha erdiği kanaatindeyim. 
Yalnız böyle nazik bir meselede biz de görüşü
müzü belirtmek ihtiyacını duyduk:. 

Dünyada, grev halkkı verilmiş, lolka.vit hakkı 
•kısılmış memlekeit yokıtur. Bu iki halk ıbirilbiri-
uin .koııtur.pualsıdır. Bu itibarla, grev ka'Mu ve
rilirken Lotoaıvt tıalkkının da, münakaışaısıız kalbu-
11ü kanaatinde olduğumu huzurunuzda saygıla
rımla belirıtiiıyioruııı. Efendilin. 

GEOlct KOMISYON* SÖZCÜSÜ ÂMIL 
ARTUıS (Cumihuîlb'aşikanıuca S. Ü.) — Sayın 
ıSuat Seren'in ll)ir söziün'e cevap arz edeceğini, 
.mıüısaade öderseııiz. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
OEOtOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMÎL 

ARTUlS (Ouımlhurlbaışikanmca S. Ü.) — Efen
dim, Sayın Suat Seren arkadaşımız maddedeki, 
<4İ),ir teşekkülün» kelimesinin, «.Sendikalar Ka
nununa göre kurulmuş olan. bir teşekküllün» 
ıdiıye aıç.ılklanımaısmı arzu ettiler. Buna. imkân 
iolm'adığı kanaatindeyiz. Günkü iburada'ki te-
ışekkıül, 1 nci fıkradaki teşelkkül, Sendikalar 
.Kanununa güre kuruluıuş bir teşeMkül 'Oİmııya-
Ibilir. Bir siyahi teşe'ldkiil olanilir. Bu bir fikir 
cJe.miiyeıtl de lo'lalbilir. Ealkat böyle bir teşe'ldkiil 
yani bir siyasi teşekkülün, veya send.ilkalar dı-
ışında .olan bir teşolkkiülıün telkini ile ve taihrik-
le yapılan lokavt, ikamın dışıdır. Bunun. ıböıyle 
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ıdlduğıı 2 nci fıkrada, «Bu kanama ilııükıülmleri-
n e uıygun olaralk yaıpi'lmıyan» v. s. d'ilye sevk 
^edilmiş lola.n tariften de ani aşılırı aktadır. Bu 
s'elbep'le üzülerek arız ederim, 'kıyıneitli arkada
şıma, bu teşekkül ke'liımeisinden evvel... «Sendi-
Ikalar Kanununa» giibi kelimelerin ilâvesine inı-
Ikân yolktur. Bu 'kelimeler ilâve edildiği takdir-
ıde, tamamen mâna değişir ve <bu ilâve zararlı 
İOİUT. 

Lakavlt kelimesi lıaklkında kiçibir ınâruizaitlta 
/bulunım'alk iısıtemıiıyoruım. Dün uızun uzaıdııya Ikjo-
nuşttıılk. za,ten 'kanunun adının değiştirilmesi, 
'adından lolkavt .ke'lim'esin'kı çııkarılm'ası için Sa
yın Niıya.zi Ağırnastı arkadaşımızın yendiği taik-
ririn kalbul ediMmonıeisi 'suretiyle, Yü'ksdk Sena-
.tıo bu Ikonulda fikrini ifaidc e'tlm'iiş oldu. Yenli
den lokavtta lıüzıuhı var mı, yok mu giibi 'bir Daf-
ısilâita lüzum görmüyorum. Eisaısen arkadaşlar 
/bu konuda, Nulsret Tuna ve Kâmil 'Çoşlkunloğlu 
arkaldaışıım, bu konuda söylenmesi lâzıımigelen 
şeyleri ifade hufyurdular. Maddenin bu şekilde 
kajlraU 'buyurulmasım rica ederimi. 

BAŞKAN —• Bir önerge vardır, dknjtıuıyıo-
ruım. 

Yiülksdk Başkanlığa 
Anayasamıı^da yer almıyan ve bâzı iş kol

larında çıok geniş sııiiistimiallere yol a.çacalk olan 
(lıolkaıvt).a taallûk eden 18 nci maddenin ka
nundan çııkarılmaisını arz ve teklif ederim. 

Anlkara 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, 18 nesi madde
nin dıolaıyııs'iiyie lokavtın tasarıdan çıkarılın alsı
nı İLsteıneıktedir. 

KjonrilsyonL İşjtirak eltmiyor. Hiilkümelt?.. 
Iş'fciralk 'eıtmiiyor. 

Sayın Nilvazi Ağırnaslı'nm önergelsiniu diık-
Ikate alınıp alınmannasını oylarımıza arz ediyo
rum: Dilklkâte alınmasını kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kalbuil edilimemişfir. 

(Dün kalbul edildi, oya konulmadı sesleri) 
BAŞKAN — Riyastat vazifesini biliyor. Mad

denin çıkarılması iisHennıeiktedir. Bir maddenin 
içikarıilıuaısını istemek llıcr üyenin Ikalkkıdır. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
iki uda söz işiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Mulhlterem 

arkadaşlarım, ha.tırlııyac'alksınıız. Dün kanunun 
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ismi mevizuıulbalhils ilken İMT takrirle (kamumu 
isimlinden lıdkaıvtt kelimesinin çıkarılmam isten
di. Bu da YıülkseJk Heyetinizin reyleri ile red
dedildi. Bu id emekti r ki; Ibıı kanunun isimi, 
«'Grev ve lıoıkaıvt Kanunu» dur ve iböyle oilduğu 
için, ıbu kanunun maddeleri içeriısıinde lıolka/v-
tın da ojtomatilkman Ikalbulü gerekir. Binaena-
leylh, reyinize ilktiran eden bir meselenin tek
rar r&yc va>z •edilmesi kanaatimce rısufeüizdör. 

'BAŞKAN — Efendim, reye .arz elttişimiız hu-
isıus, tamamen kanunun -adına ait ildi, 18 mel 
mı addeden çı'karımıniiz 'da 23 nen maddede yine 
Ibir tarif yapalbilirsiniz. Bu «elbeple bir üyenin 
vermiş olduğu bir önergeyi, Riyaset, «ıBen ay
la inanı.» diyemez. Bu selbeple, reyinizle meseile-
yi halledersiniz, 

Önergenin dikkate alınmalsmı ikalbul eden
ler... Eıtmıiiyeuller... Sayın Önerge salhilbü de ''ka
lbini etmiyor. (flülö&me'ler) K'albnl edilmemiş
tir. 

18 nei maddeyi oyunuza atız ediyorum. FCa-
ilm.l edenler... Etnıiyenier... Tvaibui exli.lımişltir. 

Değiştirme vardır, açık oylaranıza, arz edi
lecektir. A cılk ayların neticesini arz edilyiorum. 

İlki nei madde üzerinde (126) üye oy fculllan-
•mıış, (J215) kabul, (\) çe'kinser, salt çoğunluk 
temin eidilmiş'rir. 

Üejünıcö madde üzerinde (125) Sayın, üye oy 
kullanmıış, (124) kalrul, (1) çekimser, salt ço
ğunluk temin edilmiştir. 

4 neö madde üzerinde (114) sayın üye oy 
ikuilanmiiş, (112) kalbul, (2) eeklnıser, salllt ço
ğunluk temin edilmiştir. 

5 nei madde üzerinde (122) sayın üye oy 
kiull'anmıış '(121) kalbnl, (I) e ekinler, salt Ço-
ğunhılk temin edilmiştir. 

fi nıcı. madde üzerinde (116) sayın üye oy 
kullanmiiş, (114) kabaı'l, (1) ret, (1) çekimser, j 
«alt yoğunluk temin, edilmiştir. 

7 ııei madde üzerinde (107) üye ıny (kullan-
mııştır. (106) kalbul, (1) çckiıuser.. Saljt ejoğun-
]ıık temin edilmiştir. 

8 nei im adide (üzerinde (109) sayın üye oy 
kulılanımiiş, (108) kaıbnl, (1) çekimser. ıSalt ço
ğunluk temin edilmiştir. 

11 nei madde özerinde (108) ısayın üyte oy 
kulla mm% (107) Ikafbut, (1) çekimser. Salit eıo-
ğuın'lulk İtemin edilmişltür. 

,12 nei '.madde özerinde (96) »ayın öye loy 
knlianmıiş, (95) (kalbul, (1) ;çekinıser,, 'Salt e;o-
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ğıınflulk tenıin edilmiştir. 

ıl3 neti nıald'de özerinde (105) «ayın üye oy 
küllanımi'ş (104) kaıbul, (1) çekimser. Salıt çso-
ğunluk temin ted itmiştir. 

.14 noü madde özerinde (103) ısayın lüiyıe oy 
IkulHanımi'ş (102) ,kail)ul, (1) çekiniser. ISalt eo-
ğunilıık temin edilmiştir. 

15 nei madde dizerinde (109) sayın üye oy 
kullanmış, (109) Ikalbnl. Salft çoğunluk Itemin 
edilmiştir. 

19 nen maddeyi okuluyoruım. 

Grev ve lokavt, yetkisi 
MADDE 19. — 1. 7 ve 9 nen maddeler ge

reğince yetkili işçi teşekkülü tarafından toplu 
görüşmeye çağrılan işveren teşekkülünün veya 
işverenin toplu görüşmeye gelmemesi veyahut 
bu görüşmede kendisini temsil ettirmemesi ha
linde, toplu görüşme çağrısında bulunan işçi 
teşekkülünün, toplu görüşmede kendisini tem
sil ettirnıiyen işveren teşekkülünün mensubu iş
verenlere veyahut toplu görüşmeye gel m iyen ve
ya kendisini temsil et! irin iyen işverene karsı, 
greve karar verme yetkisi vardır. 

7 ive '9 nen unıadldeler ıgereğimee yetkili işve
ren teşekkülü veya işveren tarafından toplu 
görüşmeye çağrılan işçi teşekkülünün toplu gö
rüşmede kendisini temsil ettirmemesi halinde, 
toplu görüşme çağrısında bulunan işveren te
şekkülünün veya işverenin, lokavta, karar ver
me yetkisi vardır. 

2. 14 neü maddedeki Uzlaştırma Kurulu
nun tavsiyeleri üzerinde anlaşma olmadığı tak
dirde; toplu görüşmede taraf olan işçi teşek
külünün, anlaşmaya yanaşmıyan işveren teşek
külünün mensubu işverenlere veya işverene kar
şı greve; ve toplu görüşmede taraf olan işveren 
teşekkülü veya işverenin de, lokavta karar ver
me yetkisi vardır. 

3. İşçiye veya işçi teşekkülüne mevzuat, 
ört' ve Adet veya toplu iş sözleşmesi ile sağlan
mış olan haklar, toplu iş sözleşmesiyle bağlı olan 
işveren veya işveren teşekkülü tarafından veya 
onun teşvik veya tahriki ile bozulursa, toplu iş 
sözleşmesi ile bağlı olan işçi teşekkülünün, o iş
verene ait işyerlerinde veya o işveren teşekkülü
nün mensubu olan işverenlere ait işyerlerinde 
greve karar verme yetkisi vardır. 

İşverene veya işveren teşekkülüne mevzuat, 
örf ve âdet veya toplu iş sözleşmesi ile sağlan-
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luış olan haklar, toplu iş sözleşmesi ile bağlı 
olan işçi teşekkülünce veya onun teşvik veya tah
riki ile bozulursa, toplu iş sözleşmesi ile bağlı 
olan işveren teşekkülünün kendi mensubu olan 
işverenlere ait işyerlerinde ve işverenin de ken
disine ait işyerlerinde lokavta karar verme yet
kisi vardır. 

Bu bendin 1 nci fıkrasına göre greve veya 
2 nci fıkrasına göre lokavta karar verilebilmesi 
için, bir hakkın ihlâl edildiğini ileri süren tara
fın, durumu karşı tarafa veya taraflara ve Ça
lışma Bakanlığına yazı ile bildirmiş olması; Ça
lışma Bakanlığının 15 nci maddede gösterilen 
sürelere ve usullere uyarak bir uzlaştırma top
lantısı tertiplemiş ve bu toplantının zikri geçen 
maddenin son fıkrası gereğince taraflar arasın
da bir uzlaşmaya varılmaksızm sona ermiş bu
lunması; ve bir hakkın ihlâl edildiğini ileri sü
ren işçi teşekkülü yahut işveren veya işveren 
teşekkülünce karşı tarafa özel tahkime başvur
mak için uyuşmazlığın her hangi bir safhasın
da yapılmış olan teklifin altı iş günü içinde 
kabul edilmemiş olması gereklidir. Çalışma Ba
kanlığı, uygun görürse, bu fıkrada söz konusu 
uzlaştırma toplantısının Bölge Çalışma Müdür
lüğünce mahallinde tertipleneceğini, bahis konu
su süreleri geçirmeksizin, taraflara ve Bölge 
Çalışma Müdürlüğüne bildirebilir. 

Bu bendin 3 ncü fıkrası uyarınca özel tahki
me başvurulması hususunda anlaşmaya varılmış 
olup da tarafların tahkinınamenin imzalanma
masından itibaren altı iş günü içinde hakem ve
ya hakemlerin seçimini tamamlıyamamaları tak
dirinde, mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli 
mahkeme veya uyuşmazlık bir iş kolu çapında 
ise Yargıtay Birinci Başkanı veya vekili, hakem 
veya hakemlerin 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 ha
linde, uyuşmazlıkta taraf olanlardan birinin 
veya Çalışma Bakanlığının esas hakkında dâva 
açılmadan önce veya dâva sırasında başvurma
sı üzerine, mahkemece, hakkaniyet gerektiriyor
sa yahut grev veya lokavtın durdurulmamasmda 
uyuşmazlığın konusu olan hakların korunması 
bakımından tehlikeli olan veyahut önemli bir za
rarın doğacağı anlaşılan hallerde grev veya lo
kavtın durdurulmasına karar verilir. Bu ka-
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rarm re'sen tebliği ile birlikte grev veya lokavta 
son verilir. 

Bu bendin 5 nci fıkrasının uygulanmasında 
görevli mahkeme uyuşmazlık ile kanunen görev
li olan mahkemedir. Dâva açılmadan Önce grev 
veya lokavtı durdurma kararının en çabuk nere
de yerine getirilmesi mümkünse, bu karar o ye
rin iş dâvalarına bakmakla görevli mahkeme ta
rafından da verilebilir. Dâvanın açılmasından 
sonra ise, görevli mahkeme, bu kararın diğer 
bir yerde daha çabuk yerine getirileceğini müm
kün görürse, bu hususa karar vermek üzere dur
durma istemini o yerin iş dâvalarına bakmak
la görevli mahkemeye havale edebilir. 

Mahkeme, bu bend gereğince grev veya lo
kavtın durdurulması hakkındaki istemi alınca, 
derhal ve acele kaydiyle tarafları çağırır ve 
gel meşeler bile gereken altı iş günü içinde ka
rarı verir. Acele hallerde, taraflar çağırılmak-
sızm dahi durdurma kararı verilebilir. 

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

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

4. 1 ve 2 nci bendlerc göre greve veya lo
kavta, 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 serbest
tirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Pek muh
terem arkadaşlar, bu 19 ncu madde grev veya lo
kavta karar vermek durumunu tesbit için tedvin 
edilmek istenmiştir. Yalnız, dikkat nazarlarınıza 
şunu arz ederim ki, burada, 19 ncu maddede 
«7 nci ve 9 ncu maddeler gereğince,» denilmek
tedir. 7 nci ve 9 ncu maddelere baktığımız za
man, 7 nci madde bir genel yetkiden bahsediyor. 
Teşekküllerin yetkilerini saymaktadır. 9 ncu mad
de, toplu görüşmeye çağrıdan bahsetmektedir. 
Şu halde bizim grev veya lokavta karar vereceği
miz bir durum, bu iki maddede de mevcut bu
lunmaktadır. Halbuki, asıl bizi ilgilendiren bir 
madde vardır. O madde de biraz evvel kabul bu-
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yurduğunuz 15 nci maddedir. 15 nci madde ile, 
bu maddeyi ilgilendirmek, ikisi arasında irtibat 
tesis etmek gerekmektedir. 15 nci maddenin ka
bul buyurduğunuz son fıkrası şu şekilde idi. 

«Taraflardan biri uzlaştırma toplantısına gel
memişse veya temsilci göndermemişse, veya 
tarafsız aracı seçmemişse, veyahut uzlaştırma 
toplantısının süresi anlaşmaya varılmadan geç
mişse, veya toplantı sonucunda uzlaştırma ku
rulunca alman uzlaştırma kararını taraflar ka
bul etmemişlerse keyfiyet, uzlaştırma kurulun
ca bir tutanakla tevsik olunur. Bu tutanak 
14 ncü maddede gösterilen mercilere gönderilir 
ve taraflara da birer nüsha verilir.» 

tşte bizim üzerinde duracağımız cihet bu tes-
bit olunan tutanakdır. Tutanak, taraflara veril
dikten sonradır ki, grev veya lokavta karar ve
rilmesi yoluna gitmek mümkündür; çünkü karar 
verebilmek için karar vermenin müstcnidatı uz
laştırma kurulu tarafından tevsik olunan tuta
nağı aldıktan, ona ıttıla kesbettikten sonra, an
cak karar ittihazı yoluna taraflar gidebilir. Bu 
bakımdan, bendeniz 19 ncu maddenin ve 2 nci 
bendi erine lüzum olmadan, bu iki bendin yerine 
kaim olmak üzere, bahsettiğim hususları göz 
önünde tutarak, şöyle bir metin hazırlamış bu
lunuyorum : 

«MADDE 19. — 1. Taraflar, - biraz evvel 
okudum - 15 nci maddenin son fıkrası gereğince 
uzlaştırma kurulunca düzenlenen tutanağı aldık
tan sonra, grev veya lokavta karar verebilirler.» 

Şu 10 -15 satır yerine, birkaç cümleden iba
ret olan şu metin maksadı temin eder ve zanne
diyorum ki. Sayın Komisyon fikrimize iştirak 
eder. Bu hususu, bu suretle belirttikten sonra, 
bu mâruzâtım, bu maddenin birinci bendi hak
kındaki takririm, eğer kabul buyuru!ursa ondan 
sonra gelen 3 ncü bend 2 nci ve 4 ncü benci de 
3 ncü bend olacaktır. Bu tashihlerin de yapıl
ması gerekir. 

Ayrıca, şimdiki metin sırasına göre gidiyo
rum, yine 3 ncü bendin 4 ncü fıkrasının 3 ncü 
satırında yine her zaman tashihini yaptığımız 
«mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli mah
kemesi» yerine, «mahallin» kelimesi silinecek, 
«iş dâvalarına bakmakla görevli mahalli» keli
meleri ilâve edilecektir. 

Sonra, bu son 2 bendin, şimdiki 3 ncü ben
din, sonunda bir fıkra var, sondan 2 nci satır, 
«bu bendin 5 nci fıkrasının uygulanmasında gö

revli mahkeme uyuşmazlık ile kanunen görevli 
olan mahkemedir. Dâva açılmadan önce grev veya 
lokavtı durdurma kararının en çabuk nerede 
yerine getirilmesi mümkünse bu karar o yerin iş 
dâvalarına bakmakla görevli mahkeme tarafın
dan verilebilir,» ve saire deniliyor. Bu fıkradan 
neyin, kastedildiğini bendeniz anlıyamadım; 
çünkü, esas dâvaya bakacak olan mahkeme, ma
hallî mahkeme olduğuna göre, kanunen görevli 
mahkemenin mânası nedir, bendeniz bundan bir 
mâna istidlal, istihraç; edemedim, Sayın Komis
yonun bu hususta bizi aydınlatmasını ve tekli
fim veçhile bu fıkranın da bend metninden çıka
rılmasını rica etmektc.yim. 

Son olarak; baştan 5 nci satırda, (mahkeme) 
kelimesi kullanıyor, buraya (yetkili mahkeme) 
demek uygun düşecektir, yani yetkili kelimesi 
eklemek lâzımdır. Buna mukabil, 2 nci satırda
ki «ve acele kaydiyle» kelimelerinin çıkarılma
sı sureti ile «tarafları çağırır ve gelmeseler bile 
gereken» kelimelerinin silinmesi lâzım, (ö iş gü
nü içinde) den sonra (gereken) kelimesini ekle
mek suretiyle «6 iş günü içinde gereken kararı 
verir» şekline irca etmek lâzımdır. 

4 ncü bendin 2 nci fıkrasının 1 nci satırında, 
«verilmesi» kelimesinden sora, «kanunen caiz 
olmıyan hallerde» yazmak lâzım ve sonundaki 
<baş vurmakta serbesttirler», yerine, «baş vura
bilirler,» kelimesinin ikamesi daha uygun olur 
kanaatindeyim. Bu hususlara dair önergelerimi 
yüksek takdirlerinize arz ediyorum, hürmetle
rimle. 

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

arkadaşlarım, doğrusunu söylemek lâzımgelirse, 
şimdiye kadar gördüğüm kanunlar içerisinde 
böyle uzun bir kanun maddesine raslamadım. 
Adeta şöyle yüklüce bir kanunun esbabı mucibe-
sine benziyor, grev ve lokavtın muhtelif safaha
tını izah eden bu maddedir, ona tek madde içinde 
bütün bunları sayıp dökmek biraz insana ağır 
geliyor; bunu okuyanların da kolay, kolay an-
lanması ve akılda tutması mümkün olmıyacak. 
Birkaç maddede sıralanması, izah edilmesi lâzım-
gelen fikirler, tek maddenin içerisine sığdırılmış, 
muğlâk bir hale gelmiş. Şimdi, bu hususta öner
ge versek iş uzayacak. İyisi mi bu mevzuda bu 

i kadarla, iktifa edip, sadece maddenin dördüncü 
| bendinin sonuna bir fıkra eklemesine dair bir 
! takrir arz ediyorum. 
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Basın iş kolunda - dün de izah ettiğim gibi -

Fikir İşçileri ve Basın Teknisyenleri Sendika- ' 
Jnrı vardır. Bunlar ayrı ayrı iş sahibidirler. Fa- ; 
kat işlerinin mahiyeti itibariyle birbirini tamam- j 
Jıyan şeylerdir. Muhterem arkadaşlarım, bu ka- [ 
nunda, kanun dışı grevlerden sayılan sempati ', 
grevinin basın iş kolunda, basın teknisyenlerine • 
biı* istisna olarak tanınması zarureti karşısında- j 
vız. Şimdiye kadar kabul ettiğimiz esaslarda sen- j 
dikalarm grev halinde birbirlerini maddi ve mâ- i 
nevi yönden desteklemeleri fikrini esas olarak i 
kabul ediyoruz. Yani bir sendika grev yaptığı za- j 
man diğer bir sendika, ona maddi yardım yapa
bilir. Buna mâni yok. Fakat bu basın iş kolun- j 
da bir zaruret halini alıyor. Fikir işçisi grev I 
yaptığı takdirde, eğer teknisyenler greve işti- j 
rak etmezlerse, aynı zamanda grev yapmazlarsa, 
bu fikir işçilerinin yaptığı grev hiçbir mâna ifa
de etmiyeeek ve hiçbir tesir iera etmiyeeek. Şöy- i 
leki: Gazete patronları toplanacaklar. Herbiri 
bir şey yazacak, hattâ birçok şeyler yazacaklar, j 
tertiplerde ufak tefek Farklar yapacaklar, tek
nisyenlere verecekler. Teknisyenler bunu dize
cek baskıya veri]) çıkaracak. Şu halde fikir işçi
lerinin yaptığı grev bir mâna ifade etmiyeeek ve 
bunlara grev hakkı verdik de dij'emiyeceğiz. Su
reta verilecek, tatbikatta veremiyeceğiz. Ama, 
basın teknisyenleri grev yaptığı takdirde öbür
leri ister yapsın, ister yapmasın, makinalar du
racağı için grev tesirini pekâlâ gösterebilecek. 
Ama, fikrimize karşı şöyle bir şey söylenebilir. 
Denir ki, «basın teknisyenleri böyle bir hakkı is
temiyor ve bizde istemiyoruz» denebilir. Ama, 
biz verelim de, onlar istemiyorlarsa, bu sempati 
grevini yapmazlar. Fakat, biz verelim, işi tam 
yapalım. 

Fikir işçilerinin yapacakları grevi tesirli ha
le getirecek hükmü buraya koyalım, ama, basın 
teknisyenleri onların grevine iştirak eder, etmez 
o ayrı mesele. Ederse muvaffak olur, etmezse 
muvaffak olamaz ve fakat biz verdiğimiz bir 
igrev hakkım, tam verelim. Şu halde basında 
fikir işçilerinin yapmış oldukları greve, istis
na olarak basın teknisyenlerinin sempati gre
vi ilân etme hakkını tanıyalım. Bu hususta 
bendeniz bir takrir takdim ediyorum. Destek
lenmesini rica ediyorum, hürmetlerimle. ı 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S.Ü.) --•• Efendim, bu madde üzerinde ehemmi- j 
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yetsiz addedilecek bir dil teklifim vardır. O da 
tahkim kelimesidir. Tahkim, lisanımızda takviye 
mânası olan bir ifadedir. «Hakeme gitmek» den
se çok iyi olur zannederim. Bu tali meseledir. 
Fakat bu maddede çok mühim bir nokta var. 
O da şu : «Greve hak veren husus nedir? Mev
zuatla, toplu sözleşme ile temin edilen hakların 
ihlâli... Bihakkın bir grev sebebi veya bir lokavt 
sebebi. Ama, İm fıkrada iki küçük kelime da
ha var. Bunların neticeleri çok mühimdir, «örf 
ve âdet ile temin edilen haklar...» örf ve âdet 
nedir? Hangi noktada başlar, nerede biter? Bu 
husus o kadar elâstikîdir ki, tâyinine, tahdidine 
imkân yoktur. 

Bir fabrika işleri iyi gider, işçilerine ikra
miye verir. Bir fabrika işleri iyi gider işçileri
ne ayakkabı verir. Bir başka fabrika işleri iyi 
gittiği için işçilerini başka türlü taltif eder. 
Ertesi yıl kazancının yüzde 68 ni zaten vergi 
olarak verir. % 28 ni de işçi Sigortalarına ve
rir. Fakat vergisini ödiyemiyeeek vaziyete gir
miş, bir sene evvel verdiği ikramiyeyi vere
medi diye, evet veremedi diye îstinye'deki Ka-
vel Fabrikası işçileri grev yapıyorlar ve bunu 
isyan şekline sokuyorlar. Biliyorsunuz ne kadar 
üzücü hâdiseler oldu. Rica ederim, kanunla, 
mevzuatla, temin edilen hakların ihlâli grev se
bebidir. Toplu sözleşme ki, o da tarafların ka
nunudur, grev sebebidir. Fakat, örf ve âdet 
gibi hiçbir suretle tahdidi bulunmryan bir hu
susun grev sebebi olarak bu kanunda yazıl
ması, bu kanundan umulan bütün faydaları 
yok edecek şekildedir. Kavel misali, bunun 
en tipik bir misalidir. Bunun için istirham 
ederim, örf ve âdet kelimesi kalksın, eğer örf 
ve âdet iyi bir şeye taallûk ediyorsa ve bu
nun işçiye temini matlup ise, onu mevzuata, 
nizamnameye, koyarız, zamanla bunu umumi 
hükümlere koyarız 

Fakat, indî telâkkilere ve çekip sündürmeye 
yol açacak ve bu kanunu .cMayısiyle Türk sa
nayiini baltalıyacak olan «örf ve âdet» keli
mesinin'bu maddeden çıkarıl m asını rica ederim. 
(Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Coşkunoğlu, buyurun. 
KÂMİL COŞKUNÜĞLU (Uşak) — Muhte

rem. arkadaşlarım, 'Sayın Aydmer arkadaşımız 
bendenizin konuşmamı kolaylaştırdı.]ar. B,ana 
bu sebeple sözümü kısa kesme İmkânını bahşet-
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tiler. Hakikaten, maddenin üç numaralı ben
dinde greve karar verme yetkisini, lokavta 
karar verme yetkisini ifade eden fıkralar, iş
çiye veya igiçi teşekkülüne, mevzuat, örf ve âdet 
veya toplu sözleşme ile buradaki örf ve âdet 
ve yine ikinci fıkrada lokavta karar verme yet
kisini gösteren bu beudde, yine örf ve âdet ele, 
alınmıştır. Örf ve âdetin 'hududunu, arkadaş
larını ifade buy urdular, tesbit etmeye imkân 
yoktur. (Bu birtakım ihtilâflara sebebiyet veri
yor. Bir müessese, isçilerine işini ti normal git
tiği, iyi gittiği anmanla r bir, iki, üç sene ikra
miye veriyor. İşi biraz aksi ve normalin altın
da. gittiği zaman, bu ikramiyeyi veremediği tak
dirde işçi bir hak iddia etmeye -kalkıyor. 3 se
nedir İkramiye alıyordum. Bu vs e ne vermiyor 
şeklinde ihtilâflar mahkemeye düşüyor. Bunu 
tatbikatta görüyoruz. Bunun örf ve âdet şek
linde telâkkisi caiz mi, değil mi, meselesi bir 
sürü içtihatlara yol a'çıyor. Bu itibarla, bizi tat-
biıka.tta güçlüklere düşürecek, örf ve âdet sa
yılıp sayılmıyacağı birtakım nieşkûk netice
ler meydana getirecek olan bu tâbirin .kaldırıl
ması yerinde olur. Zaten bir hak tauniimışsa 
toplu sözleşmede tanınır, mevzuatta tanınır. 
Bunlar mevzuatta yer alır, toplu sözleşmede 
yer alır. Bu itibarla örf ve âdet kelimesinin 
kaldırılmasında fayda olduğuna kanaat geti
riyorum, bendeniz de bunu istirlıam ediyorum. 

•BAŞKAN — Buyurun, Saym Gerger. 
VASFİ GERGER ( M ı ) — Muhterem arka

daşlarım, bendeniz bu maddede, üçüncü ben
din, üçüncü fıkra-sı uyarınca taMriın yoluy/la 
karar almak icabettiği zaman, hakemlerin 
seçilmesinde, uzlaşma hâsıl olmazsa maddede 
bir hüküm konulmuş1 ve bu 'hükümde1 iş dâva
larına bakmakla 'görevli .mahkeme veya uyuş
mazlık bir iş kolu çapında ise Yargıtay Bi
rinci 'Başkanını veya vekili salahiyetli kıllınınış
tır. 

Bendeniz bu hükmü, Anayasanın 134 ncü 
maddesinin son bendine aykırı görmekteyim. 
134 ncü madde hâkimlik mesleki hakkında bâzı 
hükümler 'göstermekte ve bunun bir 'hususi ka
nunla da tedvinini 'emretmektedir. 'Son fıkra
sında da diyor ki, hâkimler, kanunda bildiri
lenlerden başka 'genel ve özel hiçbir görev ala
mazlar. Şimdi, bu kanun çıkmadan, yani 
Anayasamızın emrettiği hâkimlik nıesHeki 'hak
kındaki kanun çıkmadan Temyiz Mahkemesi-

9.7.1963 O t i 
alin Birinci Reisine bir idari külfet ve vazife 
tahmil edij^oruz. Bu, Anayasanın bu bendine 
tamamen aykırıdır. Eğer hakem hususunda uz-
laşmazlarsa ne yapmak lâzımgelir. Onun için 
ayrı bir mekanizma bulmak lâzım. Bumun za
ten -esası 'da ilâve olduğuna göre, Yüksek Ko
misyondan rica ediyorum, Anayasanın 134 ncü 
maddesine göre Temyiz Reisine verilen vazife 
meselesini ayarlamak üzere, lütfetsinler ve bir 
yoll bulsunlar. Bu tamamen Anayasaya aykırı-
d ı,r. H ü rmet le rimie. 

BAŞKA NT — Buyurunuz Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarını, 19 ucu maddede fikir işçile
rinin sempati grevi mevzuunda Mehmet Ünaldı 
arkadaşıma iltihak ediyorum. Bu mevzuda se
bepleri kendileri izah ettiler grev tesirsiz hale 
geliyor. Hakikaten, fikir işçisi greve karar da 
verse, miirettiplerin dizmesi, yahut dışardan 
derleme toplama yazılarla grevi tesirsiz hale ge
tirmek imkânını, iş veren kazanmış oluyor. Ni
hayet sempati grevinin neticeleri bakımından 
da başka iş kolları ile bir ayrılığı vardır. Bun
lar irtibatlı halde derpiş edilmek lâzımgelir. 
Kaldı ki, grev hakkının tekâmülü halinde, sem
pati grevlerinin başka iş kollarında da olması 
bizi düşündürmez. Çünkü biz grevi sık sık baş
vurulan bir silâh olarak telâkki etmiyoruz. Grev, 
işçinin muayyen hallerde başvuracağı, çaresizlik 
hallerinde başvuracağı bir haktır. Ve bunda da 
büyük sermaye terakümleri olmadıkça, sendika
ların greve gitmek ve hele sempati grevleriyle 
bunu büyültmek yolu, zaten kullanılabilir bir 
yol değildir. Büyük sermayeleri olacak ki, kul
lansınlar. Bu itibarla, tamamına bile şâmil bir 
sempati grevi hakkının tanınmasında dahi, kııl-
lanılmıyacağı için bir mahzur bulunmazdı. Fi
kir işçileri, basın mensupları için bunun hakika
ten. tanınması faydalı olur. 

örf ve âdet mevzuu üzerinde muhterem ar
kadaşlarım biraz daha durmak faydalı olur sa
nıyorum. 

Kıymetli arkadaşım Hidayet Aydıner'iu ifa
de buyurdukları gibi, örf ve âdetten kasıt, fab
rika işçilerinden birkaçına ayakkabı falan ver
mek değil; bir kere karşılıklı olarak işçi sını
fının haysiyetini ve iş verenin haysiyetlerini, 
bir terazinin iki kefesinde, her bakımdan mua
dil tutarak davranışlarımızı tâyin ediyoruz. 
Onun için, on tane işçiye, «benim hoşuma gitti» 
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diye ayakkabı verirseniz, zaten ayakkabıyı ka- I 
bul etmezler. O da haysiyetli insandır, ücretiyle I 
çalışır. Ama, bir ayakkabı fabrikasının bütün I 
işçisine umumi olarak senede bit' çift ayakkabı I 
vermek bir örf ve âdet haline gelmişse; örftür, I 
âdettir, bunun tehlikeleri olur, çoğa gider diye- I 
rekten kanunim bu hükmünden kaldırmakla on- I 
lan mahrum etmiş uluruz arkadaşlar. Bu hu- I 
susta çok dikkatli olmak gerekir. Bunlar ücrete 
inzimam eden ve hak halini almış tasarruflar- I 
dır. 

Buna, nasıl lu k halini almış tasarruftur di- I 
yemeyiz, iş veren bunun faydalarını gördüğü I 
içindir ki, kendi menfaatlerini ve istihsal hac- I 
mmdaki genişlemeyi de düşünerek işçisine bu- I 
nu veriyor. Bu itibarla, kanımda çok düşüniile- I 
rek konulmuş olan örf ve âdetin kaldırılması 
yoluna gidilmek suretiyle emekleriyle yaşıyan I 
büyük bir sınıfa, meselâ şeker sanayiinde, şeker I 
fabrikalarında çalışan işçilere eğer senede 5 er I 
kilo şeker veriliyorsa ki, bilmiyorum veriliyor I 
mu, bu getirilen teklifle, bunun lağvı halinde I 
bir işçiye tanınan grev hakkı kullanılmıyacak- I 
tır. Kaldı ki, ufak tefek hak halini almış olan I 
örf ve âdetlerin yerine getirilmemesiyle hemen I 
greve başvuracak bir işçi sınıfımız zaten yoktur. I 
Grevi en geç silâh olarak kullanma idrakini za
ten işçimiz ala ala, kabul ede ede, tekâmül edi- I 
yor, fikrî gelişmesi vatanperverlik şartları için- I 
de memleket istihsaline gücünü katma şeklinde 
tekâmül ediyor. Bu itibarla, bu derece imsak yo- I 
luna gitmiyelim. Kanundaki bu hükmü kabul I 
buyurunuz. I 

Çok muhterem Hidayet Aydıner arkadaşı- I 
mız Kavel hâdisesinden de bahis buyurdular. 
Kavel hâdisesi rasgele bir kaprisle işçi sınıfının 
işi terk edip gitmesi şeklinde değildir. Kavel 
hâdisesi, beş yıl üstüste verilmiş olan bir hakkın 
son zamanlarda gelen bir müdür tarafından, ib
rahim Üzümcü tarafından verilmemesinden ileri 
gelmiştir. (Soldan, gürültüler) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bunun madde ile ne alâkası var, beyim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, fi
kirlerini söylüyorlar. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Devamla) — Valla
hi madde ile alâkası olmadığı hususu doğru ama 
maddeyle alâkası olmadığı halde Kavel Fabri
kasında çalışan işçilere toptan, biraz da isnat 
sayılacak konuşmalar sırasında Saym Esat Malı- • 
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mut Karakurt Beyefendi bu hassasiyeti göster
miş olsalardı daha memnun olurdum. Bu itibar
la Kavel hâdisesi, doğrudan doğruya bir lokavt
tır. Biz de tahkik ettik, grev değil, lokavttır ve 
sonradan da Saym Çalışma Bakanı ile Saym 
Turhan Feyzioğlu'nun müşterek gayretleri 
ve işçi sınıfının gösterdiği tesanüt sayesinde, 
bir anlayış havası içine getirilmiş ve iyi bir ne
ticeye bağlanmıştır. Orada tutup muayyen iş
çilerin ıstırap çeken, yokluk, sefalet içerisinde 
bulunan işçi sınıfının buradan itham edilmesini 
esefle karşıladığımı ifade etmek isterim. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara Milletvekili) — Efendim, ben ileri sü
rülen hususlardan sadece Saym Mehmet Ün-
aldı ile Saym Ağırnaslı'nm ileri sürdükleri tek
lifler hakkında konuşacağım. Her iki saym üye 
de gazeteciler konusunda bir istisna yapılma
sını ve fikir işçisi durumundaki gazeteciler 
grev yaptıkları zaman basın teknisyenleri du
rumundaki matbaa işçilerinin bunları destekle
mek üzere sempati grevi yapmasına izin veril
mesini istediler. Aksi halde, matbaa işçileri ça
lışmalarını devam ettirdikleri takdirde, işvere
nin ne yapıp, yapıp gazeteyi çıkarmaya devam 
imkânı bulacağını ve bu yüzden fikir işçisi ga
zetecilerin grevlerinin hiçbir anlam taşımıya-
eağını ifade ettiler. Kanun, prensibolarak Ana
yasaya uygun görmediği için ve memleket men
faatlerine de uygun görmediğinden, sempati 
grevini reddetmiştir, kabul etmemiştir. Bunu 
bir istisna hükmü olarak her hangi bir meslek 
lehine, o meslek şahsan benim mensubu bulun
duğum gazetecilik mesleki de olsa, asla kabul 
edemiyeeeğiz. Kaldı ki, ciddî bir gazetenin fi
kir işçisi gazetecilerden mahrum olarak çıka
rılması düşünülemez. Ve işveren kendisi otu
rup biı* gazeteyi şişirme yazılarla doldurduğu 
zaman, her halde o gazete alışkanlık saikiyle 
o gün okuyucu bulsa dahi daha sonra bütün 
okuyucusunu kaybeder. Kaldı ki, bir gazetenin 
matbaa dışındaki personeli, sadece o gazetenin 
yazı işleri heyetinden ibaret değildir. Gazetenin 
satış memuru vardır, abone memuru vardır, 
ilân memuru ve bir gazete bunlardan mahrum 
olarak çıktığı zaman kazanç sağlıyamaz, gaze
teyi satıcıya, müvezzie dahi ulaştıramaz, işve
ren bütün o işleri kendi omzuna almıyacaksa. 
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Şimdi burada uzak bir ihtimal akla gelebi

lir. Küçük bir gazete için, işveren kendi akra
basını çoluk çocuğunu, işyerine doldurur, bun
lar işçi değillerdir, onlar vasıtasiyle gazetesini 
çıkarmaya devam edebilir. Böyle bir ihtimalin 
vâridolduğu düşüncesiyle, kanunda başka bir 
değişiklik yapmak ve bu uzak ihtimali dahi ön
lemek mümkündür. Şöyle ki ; biraz sonra mü
zakeresini yapacağımız 27 nci maddenin ikinci 
bendi şöyle der : 

«İşveren, kanuni bir grevin veya lokavtın 
süresi içinde, yukardaki bend gereğince hizmet 
akitlerinden doğan hak ve borçları askıda kal
mış olan işçilerin yerine, hiçbir suretle, daimî 
veya geçici olarak başka işçi alamaz.» 

Bu maddeye geldiğimiz zaman, buna bir 
ilâve yaptırıp, « . . . başka işçi alamaz ve başka
sını çalıştıramaz.» şeklinde maddeyi tadil bu
yurduğunuz takdirde bu bahsettiğimiz ihtimal
ler ortadan kalkar. Bu suretle her iki sayın 
üyenin akıllarına gelen tehlikeler de önlen
miş olacağına göre kanunun bütünlüğü bozul
mamış olur. 

İleride 27 nci madde üzerinde maksadı elde 
edecek değişikliğin yapılmasını arkadaşlarımız 
da uygun görürlerse tekliflerini geri almala
rını temenni ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUiS (Cumhurbaşkanınca 'S. Ü.) — Efen
dim, Sayın îSadık Artukmaç arkadaşiımız 1 nci 
ve 2 nci beudleriıı çıkmasını, bunun yerine tak-
rirflerinde yer alan ifadenin konmasını teklif 
ettiler. Biz de bu teklife katılıyoruz. 

'Sonra, iSayın Hidayet Aydıner ve Kâmil 
Çoşikunoğlu arkadaşımız 3 neü bendde, eski
ye göre 3 neü bendde meveudolan ve iki yerde 
geçen örf ve âdet kelimesinin çıkarılın asımı sa
vundular. Cidden bu tâbirin çok elâstikî ve 
takdiri qok zor bir mefhum olması itibariyle 
böyle grev gibi önemli bir unüessesenin.işleyi
şine bunun karıştın İm ası tehlikeler arz edebi
lir. 'Bu bakımdan arkadaşlarımızın mütalâala
rına komisyon olarak katılıyoruz. Ve «örf ve 
âdet» (kelimelerinin çıkarılmasına, iştirak edi
yoruz. Bu suretle eski 3 neü bendin birinci sa
tırındaki «örf ve âdet» ile yine aynr 'bendin 
ikinci fıkrasının birinci satırındaki «örf ve 
âdet» kelimeleri çıkacaktır. 

— 48 
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Artukmaç arkadaşımız, aşağıda, bundan 

evvelki maddelerde yaptığımız gibi, «görevdi 
mahallî mahkeme» diye tashih yaptılar. Tabiî
dir iki bundan evvelki düzeltmelere imuvazi 
bunu da yapmak icabetin ekte. Biz komisyon 
olarak, biraz evvelki arz ettiğim değişiklikler 
karşısında yend bir düzeltme ve tashih teklif 
edeceğiz. O da şu : '21 nci .sayfanın son fıkra
sında, «bu bendin» diye başlıyan son fıkra'smın-
ki 29 ncu sayfada devam ediyor ve «havale ede
bilir» diye bitiyor. Oraya: 'kadar bu fıkranın 
'çıkarılması icahediyor. Ondan sonra gelen «mah
keme» kelimesi de «yetkili mahkeme» diye baş
laması icabediyor. 

Efendim, Vasfi Oer'ger arkadaşımızı, yine bu 
maddede, taraflar hakem seçem edikleri tak
dirde, Yargıtay Birinci Başkanı veya vekili
ne' hakem, veya hakemlerdi! seçimini veren hük
me itiraz ettiler. Buyurdular ki Anayasanın. 
134 neü maddesine göre, hâkimlerin nitelikleri, 
atanmaları, hakları ve saire bir kanunla dü
zenlenecektir ve yine Anayasanın aynı madde
sinin son fıkrasında ; «'hâkimler kanunda belir
tilenlerden başka, genel ve özel hiçbir görev 
alamazlar» 'hükmü vardır. Buradaki kanundan 
maksat da, bu maddenin birinci fıkrasında'S'öz 
konusu edilen kanundur. Yani Hâkimler Kanu
nudur. 'Binaenaleyh Hâkimler Kanunu dışında 
hâıkinılere, önemsiz de dlsa. bir vazife verilme
si doğru değildii', buyurdular. Bu görüşe hür
met ediyoruz. Fakat komisyon olarak biz bu 
kanaatte değiliz. Bu mesele komisyonda da tar
tışıldı. 'Bir defa Anayasanın 134 neü maddesi
nin son fıkrasında,; «Hâkimler Kanunu» ve sa
ire denmemiş. Mutlak olarak kanun kelimesi 
ıkutlanılmıştır. Mutlak, malûmu ihsanınız, ıt-
llakı üzere cereyan eder. Kanun dendiğine ''gö
re her 'hangi bir kanun kasdedilmiştir. Yani, 
bir tüzükle yahut yönetmelikle hakimlere bir 
vazife verilemez. Ancak, bir kanunla vazife ve
rilebilir. Yasama meclisleri böyle bir vazife 
verebilir, •manasınadır. Bu da yüksek huzuru
nuzdaki bir kanundur. Bir teşriî metindir. 
Bu kanun ile de Yargıtay Birinci Başkanına 
böyle bii' vazife verilebilir. Anayasa bakımın
dan bir mahzur olmadığı kanaatindeyiz. Niçin 
böyle bir vazife veriliyor? 'Sebebi şudur; Yar
gıtay böyle greve müpteni olacak, memleket 
ekonomisiyle alâkalı önemli bir meselede, Yar
gıtay Birinci Başkanı veya vekili gibi her ha-
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lamdan kendisinin ihraz ettiği mevki ve sıfatı 
.bakımından teminat arz eden bir zata bu Önemli 
vazifenin 'tevdii uygun ıgörülmüş ve bu vazife 
bu şekilde ona verilmiştir. Zaten biliyorsunuz, 
Yargılayın -hakem seçme vazifesi bir tarafa, as
lında hakem ve hfıkim vazifesi yapacak bir mü
essese demektir. 

Böyle bir vazifenin, Yargıtay Birinci Baş
kanına yabancı ona. aykırı bir vazife olmadı
ğını kabul etmek lâzımdır. 

Bundan sonra gelecek maddelerde ve Sendi
kalar Kanununda buna benzer bâzı hükümler 
geçmiştir. Nitekim 221 ııci maddede Yargıtay 
Birinci Başkanına ve Yargıtay Daire Başkan
larına bâzı Vazifeler verilmektedir. Yüksek Uz
laştırma Kuruluna iştirak etmek vazifesi ol
duğu gibi, daha aşağıda, tahkim bahsinde, 
Yüksek Hakem Kuruluna katılmak bakımın
dan Yargıtaym iş dairelerine bakan, meselâ 
36 ncı madde de, «Yüksek Hakem Kurulu, Yargı-
taym iş dâvalarına bakan dairenin Başkanının 
Başkanlığında» diye başlıyor. Bu suretle İm şe
kilde bir vazife veriliyor. Bugün de zaten Yar
gıtay Daire Başkanlarından 'birisi Yüksek Ha
kem Kuruluım başkanlık etmektedir. Bu da 
Anayasaya aykırı telâkki edilmemektedir. 
Binaenaleyh, yalnız bu maddeye inkisar etme
diğine göre ve kanunda buna «benzer vazifeler 
Yargıtay Daire Başkanlarına verildiğine göre 
bu hükmün »aynen muhafaza edilmesini istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, İlendeniz bir noktaya temas edece
ğim. Bu fikir işçileri meselesinde Sayın Ağır-
naslı ve Ünaldı arkadaşlarımla hemfikir deği
lim. Ve bu sahada, Sayın Vekile iştirftk 'edi
yorum. Fikir işçileri ile, basın işçilerini bir
birinden ayırmak lâzımdır. Basın işçileri, ba
sında maddi işler ile meşgul olur. Fikir işçi
leri ise bir gazetede mânevi işlerle, bilgi işleri 
ile, tefekkür işleri ile meşgul olurlar. Bu lıer iki 
işçinin icabında gazete sahibine karşı birleş
melerini temin etmek ve zaman zurnan basın 
teknisyenlerinin arzularını ve zaman zaman da 
fikir işçilerinin arzluarmı patrona karşı te
min etmek için birleşmeleri doğru bir şey ol
maz. 
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Beyefendiler, sosyal adeleti temin ederken 

yalnız bir ıgrupu düşünmek, 'hakikate ulaşıMik 
için doğru bir yol değildir. Bendeniz »30 sene, 
hayatının '30 senesini gazetelerde fikir işçiliği 
ilo geçirmiş bir arkadaşınızım. Ömrümün 30 
senesi gazetede fikir işçiliği ile geçti. Ama bu, o 
demek değildir ki, fikir işçileri icabında bir sem
pati grevi ilo 'emellerine kavuşsun. Onları 
böyle bir hakla tavsif etmek doğru bir 'hare
ket olmıyacaktır. 

Şimdi bir gazetenin neşir sahasına v'az'mm 
bugünkü ölçüye göre, bundan 20 sene ev
velki şeklinde değildir. Bugün bir gazete as
gari beş milyon liralık bir sermaye ile ancak 
neşir sahasına çıkabiliyor. 5 milyon lirasını 
bir gazete sahibi, 'bir iş adamı ortaya koyacak 
ve bir gazete tesis edecek. Asgari fiyatla beş 
milyon lira diyorum, koyacak ve çalışacak. 
Ne olacak sonra? Teknisyenler, yani gazete
nin mürettipleri, yani gazetenin müvezzileri, 
yani gazetenin şoförleri, yani gazetenin nakli
yatını yapanlarla gazete 've tabiî teknisyenler 
nasıl fikir işçilerini tutuyorlarsa, sahibi arasın
da bir hâdise olacak, fikir işçilerinin de tek
nisyenleri, yine o sempati 'grevi ile tutmaları 
icabedecek. veya bu parayı verirsin, yakut ya
pamayız, diye bir gazetenin faaliyetine engel 
olacaklardır. Bu da olmaz. Bu d*a Sosyal Ada
lete münafidir. Zaten fikir işçilerinin kendi 
gayelerinin husulünde, haklarının iktisabında 
basın teknisyenleriyle iştirak etmeleri de sem
patik bir mevzu değildir. Bu bakımdan, hattâ 
ve hattâ fikir işçilerinin haklarının teminin
de faydadan ziyade bu sahada mazarrat görme
leri de mümkündür. Bu bakımdan böyle bir 
sempati grevi ile ne de olsa gazete sahipleri 
veya sermayedarları aleyhine kuvvetli bir 
hazırlıkla onların karşısına geçmeye de sebep 
yoktur. Bu bakımdan aziz arkadaşlarımın fi
kirlerine iştirak etmiyorum. Muhterem Vekilin 
söylediği gibi, onun fikirlerine iştirak ederek 
bu tekliflerin kabul edilmemesinden daha 
uygun olacağı kanaatini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer; 
HÎDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) —• Efendim, maddeden örf ve âdetle
rin kaldırılmasının işçiler aleyhine bir hareket 
olduğu vehmine kapılındı. Bunun doğru olma
dığını ifade etmek isterim. 

- -49 — 
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İnsan haleti ruh iyesi öyledir ki, bit' şeyi bir 

an için iktisabettiği zaman bilâhara onda bir 
hak iddiasında bulunur. 

Merhum 'Mehmet Akif Bey •Safahatında 
bunu şöyle bir misal ile ifade ed^r. 

Çocuğum için bir oyuncak almıştım. Diğer 
çocuğum. bu oyuncağı istedi, ağladı, verdini. 
«muvakkaten al kullan» dedim. 'Biraz sonra 
«kızım ver ağebeyine oyuncağı» dediğim, zu
rnan, «hayır vermem o benim hakkımdır» dedi. 
Meğer hukuk da bilirmiş benini zavallı kızım 
der. 

insanlarda o zaaf vardır ki, nail oldukları 
küçücük bir iyiliğe karşı onu kendisine bir 
hak ittihaz eder. bu neye müncer olur1? Kor
kuya, müncer olur. Yarın işçisine ikram etmek 
istiyen patron, bu yol olur, adet olur diye itı-
arz eder, işçisini mükâfatlandıracak vaziyet
lerden tevakki 'eder. Binaenaleyh örf ve âdet 
kelimesinin kaldırılması işçinin aleyhinde de
ğil, 1 ekindedir. Elbette ki, bir işveren teşvik 
için ona işçisini ikram eder. Ve zaten menfaati 
bunu k'tıbettirir. 'Çünkü ne kadar ikram, ederse 
onların sayısı o kadar artar. "Diğer taraftan 
!)G senelik hukukçu bir arkadaşınız olarak, Ti
caret Kanununun Raportörü olarak, örf ve 
âdetin hukukta ne yeri olacağı hakkında katî 
bir neticeye varmadığımızı ifade etmek isterini. 

Efendim, örf ve adet umumi mi olsun, hu
susi mi olsun diy.1 birçok münakaşalar vardır. 
Hâdisede, 'hangi örf <\ne âdeti hulkulkî kalılba 
siokalhiliıisiniz? Burada. İbir paltıton ile işiçMıerin 
araısınldalki münaıseibet diıevzııulbalhisltıir. Buraya, 
örf ve âdetin. [girmemelsi icaibeder. ISiız Ibu ınald-
•de 'de örf ve âdeıt keli incisini irpika dtitiğiniz za
man Ibu, Iher (tarafa çelkiıp Isiündürüldhildr. Bina-
enaieylh; Ihöıyle ihtilâfa yol .açan ıhııısulstta, Ibu-
UM önlemek ilcin Ibenim filkirlerime Ikaitılian Klo-
misyloiiıa ive deisltielkliyen arikadaşl arama çlolk 't,e-
şeikJklür ederim. Burada. kiçlbir nıaihKur yolkltor, 
ıüea dderim. 

BAŞKA'N — Sayın Oferger. 
VASFİ ÖERGER (ürfa) — Muibtıeretoı <ar-

kadaşliarmı, zanıı'edcrim 'ki, ISaiymı iSöizıcü 'arlka-
daşum, nııârıızatıaııiin esaisınıın neye (bağlı lolllduğu-
ım ben iyice anlatamadığum için, Ikendiieri de 
IbuniJi iz>alh edemediler. 

Simidi, Teimyliz Birinci Reisime verilen va
zife, (bir ItalbJMm vaizifeisi değildir. Öızeil (bir ya-

,z.i.fe 'o.Iaralk, İbir tarafın ımıüraeaaltı likenine Iha-
ikem ıtâıyin eltm ektir. Benlim itirazım (bu. Yani, 
ııiyıiism'aizl ilki arda, ii ki Itaralftan 'biri 'Temyiz Re
isine gidecek, «Reis Bey uyuşamadık ama ben 
.s.i.z.0 g cildim, >siz 'bize İbir halkem 'tâyin eklin, di-
•yeceik. 

Y'ıdk Ihöyle İbir şey. Özel İbir iştir. Temyiz Re
lisi ikalbul etimezisıe «örüyorum Sayın ısiöızdüiden, 
•dense İki, «öızel İbir işitir, ben jbunıu Ikalbul itmi
yorum.» Müeyyidesi nedir? ıSonra niçin malhaıl-
li iş nıalhkemelerine'bir 'kararla Ibu Ihalkeıııi ısıeiç-
lıirme h'alktkını vermiıyoruiz? Bir iş Ikloiu ıçapıuda, 
ise Ibıınn. ıo tm allı alim asliye Ihulkulk. mailılkemelsi-
.ne 'verelim. Bir 'kararla seçişin, ama Teiniyiz Re
isine Alhmet Efendiyi, Mdhmet Efendiyi, Ma
ttan. Efendiliyi Ihaikem tâyin oit diye İbir 'valzife 'Ver-
nıiıyelim. Bıı. iış idari İbir valzife mildir, ıdeğil mi
dir? Sorarım ıSaıyııı ıSöızıcIülden. Meselenin eisa's 
nlolktaisı Ibudur. Bu itamı am'eın idari İbir ivazife-
dir. ıBıınun adlî, Jkaz'ai, Ihulkükî İbir cepHıesi yiolk-
1 ıı i'. Fisi m. iseiç.eeelk, •ilsinı. tâyin edecek. Bıunıun ta
mamen idari loliiuaısı ka ıışılsmda, Tenıyiiz Reisine 
Iböylo öizel vaıziiıfe verilmez. Bir .önıeılg-c Italkldim 
çittim Uûıtfeldip alsınlar |bu maddeyi, dlalha ııizıkı-
şncı, dalba mülsaİt İbir ıy|ol Ibulunımalsı ımlümlkün-
dıür. Maihlkeme lkai.ar.lari ile olısıın, lalsılilyo nraUı-
Ikelnesi ika r arkı, falanı falanı seçtim delsiîı. Ti
careti (»dalsından İbir Temiyiz Reisline ııaisıl Iha-
'kenı is'eidtiıiriz, .a.?4kad.aışllar? Onu nalsı! İm işle 
taıvıziıl' deleriz? Fîalkcm ;te<sibiti İKjin 'kendisini1 bin 
İbir tıürlıü tai/jyilk 'yapınıak 'zıorunıda Ikalacağılz. Ve 
|ben ıo (vüi'k'̂ dk mia'ka'mı işjgal eden ızaita (böyle Mv 
v.azil'o ıverilııııeısıine ^catiyen 'taraif'tar değilim. 
Yiüiklselk Halkçım 'Kuruiu ayrı İbir nıevızu, alsın 
Ibu va,zi!feyi, .ona. ^katiyen İbir Itirazmı ıyloik. Pe
ki, yarın Temyiz Reisi vekillerinden biri bu 
maikkemeılorde, H> Yiüiklselk Halkem Kuıruilımlda 
ı'bıu 1 unııııls'a simidi vdkil lolunsa, ibu nalsıl 'olur? 
hiveJİ, Ibu nafsıl lolur? Olmaz arkadaşlar. Kornis'-
'yon. Ib'unu aılsın Ihalletısüıı. Teniyiz Reislerini (böy
le işleiHî 'slolkınnıyalım. Hürınetlerıimle. 

BAŞKAM Öne ideleri loıkutuıyo rum. 

^üilosdlc Baişlkanlığa 
Sifallıen arz clt'tiğim Ihıulsus ilcin I bir ayrı iyot 

•t eislbit eitmelk ıfton-e maddenin IComilsiyonia i aide-
isini itdklif 'v-e ai'Z edenim. 

Urfa 
Ar'asfi 'C^erger 
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BAŞKAN — Başkanlık, Sayın Vaisfi Ger

ger'im, Anayasanın 134 110ü maddesinin ision fık
rası ile i-ligili 'gördüğü Ibıı Itakririni en aykırı 
(takrir (olarak kabul efttiği iıçiin ilk Idefa «mu 
K>kuıtmuştur. 

Ylülksek •Başkanlığa 
Malddeye vıızuih vermek ve lüzumsuz tafisi-

lâita ıghumeımek maiksadiyle, 19 ııoıı madde 1 nci 
(bendimin 'aşağıdaki şekilde değiışltirilmeisiini, 
2 nci Ib emdin ııı'ettinden çıkarılmasını, 3 ıııcıü Ihen-
ıde 2 ve 4 ıııcıü Ibeııde 3 numaralarının Vcrilme-
'simi; arz ve <telk.lif ederim. 

Madde 19. — .1. Taraflar, 15 udi maddenin 
ıslım fıkrası .gereğince Uzlaştırma ıKıırulııtıca (dlü-
zenleııen tutanağı aldıktan ısioııra ıgrev veya lo
kavta karar •verelbiilirler. 

Yoagat; 
vSadılk Aıtukmaç 

BAŞKAN —• Komisyon Ibu »hılsuislara iştirak 
ediyor. 

Yüksek Başkanlığa, 
A) 19 nen ımaddedeki, ışifiaihem arz ettiğim, 

Ibâzı kelime ihatalarının düzeltilmesini; 
B) 19 aiicıı maddenin 3 ncü (bendinin G nci 

Çıkrasının mıaidde nıetnlinlden çıkarılmaısımı; 7 
nci f ilk raisi ilkiııcıi (satırının ('tarafları çağırır ve 
altı iş .gıüıııü içinlde gereken kararı verir.) şek
line yokulm alsını; ibıı fıkra lbaşına (yetkili) ke
limesinin konulmasını; 

(î) 1-9 uncu madde 4 ncıü 'be »iklimim ikinci fık
rasının Ibirinci satırındaki (Verilmesi) Ik'eliimc-
isiniden Nonıia (kamum en caiz 'olmıyam llıallerde,) 
kelimelerimin konulmasını ve (ıdeğilıse) Ikelime-
.sinin çıkar ılımlısını; ayın fıkranın ilkime! ısatı-
rıııldaki (başvurmakta ıserbeşittirler.) kelimeleri 
yerine (Ibaişvuralbilirler) kelimesinin komulma-
isıııı; arz ve tdkilif ederim. 

Yoızigat 
Sadık Artukniaç 

Yüksek Başkanlığa 
19 nicu maddenin 4 men Ibendime aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini isaygılarımla arz ve tek
lif ederim. 

Adana 
Mehmet Ümaldı 

Basın iş 'kolunda aynı işyeri veya işyerleri 
ile Itiorpln sözleşme yapmış uman teşekkülle rklen 
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yalnız Basın Teknisyenleri 'Sendikası veya fe
ci e raisy onu fikir işçileri tarafından karar veri
len greve Ibir gıiim önce ilân etmek işaretiyle 
katılalbilir. 

Başkanlığa 
19 ne 11 maddenin 2 ve 3 No. lı beııdlerinde 

mevzuat kelimesinden sonra (örf ve âdet) kelime
leri kullanılmak suretiyle örfü, âdete muhalefet 
grev ve lokavt sebebi addedilmiştir. Bu; doğru 
değildir. Çünkü bir kere örfü âdet kesin olarak 
malûm ve muayyen değildir ve olamaz, gayet 
elâstikî ve gayrimuayyendir. Meselâ bahşiş ve 
ikramiye sözleşme veya mevzuatta yazılı olmadı
ğı halde işveren işinin iyi ve verimli olduğu za
manlarda ikramiye vermeyi âdet ediıımişse bu
nun, işin zararlı veya kârın pek az olduğu za
manlarda verilmemesi grevi haklı kılan bir örfü 
âdet olur mu, olmaz mı? Eğer bu metinden 
bıı kelimeler çıkarılmazsa işçi bahşiş veya ikrami
yenin verilmemesini bir grev sebebi yapacaktır. 
Halbuki eğer ikramiye işçi için bir hak ise, o, söz
leşmede veya bâzı resmî iş kollarında olduğu gi
bi mevzuatta bir hak olarak tasrih edilmiş olma
lıdır. Aksi halde bahşiş mahiyetini alan bu ikra
miyenin verilmemesi grev sebebi yapılama malı
dır. İşveren işi, verimli olduğu zaman işçiyi teş
vik için ikramiye ve sair suretle memnun etmeye 
çalışır ve bu aynı zamanda kendi işi bakımından 
kendine kazam; sağlar. Fakat işverenin işi her za
man böyle ikramiye ve bahşiş vermesine müsa-
idolmıyabilir. Bu takdirde onun işçisi bu ikra
miye veya bahşiş mevzuatta ve sözleşmede olma
dığı halde örfü âdet bu ikramiyenin verilmesi 
tarzındadır diye greve kalkarsa bu, haksız olur 
ve memleket sanayii ve kalkınması aleyhinde 
üzücü neticeler doğurur. İşte istanbul Istiııye'-
de Kavei Kablo Fabrikasının sözleşmede ve mev
zuatta olmıyan ikramiyeyi geçen xsenc verememe
si işçilerin grevi için vesile ittihaz edilmiş, bir
çok üzücü hâdiselerle memleket ve hattâ işçiler 
zarara uğramışlardır. Mevzuatta ve sözleşmede 
olmıyan ikramiye bahşiştir. Osmanlı tarihinde 
cülus bahşişi elde etmek için Padişahlar tahttan 
indirilmiş, katledilmiştir. Binaenaleyh işçi, ik
ramiye almaya hak kazanaeaksa bu, mevzuatta 
veya sözleşmede tasrih edilmelidir, mevzuatta ve 
sözleşmede tasrih edilmiyen her hangi bir husus 
ve ikramiye ve bahşiş grev ve lokavt sebebi ol
mamalıdır. 
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Aksi hal, örfü âdet böyledir, değildir diye her 

gün bir ihtilâfa ve kanunsuz ve zararlı grev ve 
lokavtlara sebebolur. Bundan hem işveren hem 
işçi ve memleket zarar görür. Bu sebeplerle mad
denin 2 ve 3 No. lı bendlerindeki mevzuat keli
melerinden sonra gelen, (örf ve âdet) kelimeleri
nin kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

Başkanlığa 
19 ncu maddede (tahkim) kelimesi kullanıl

mıştır. Türkçede tahkim deyince daha ziyade tak
viye mânası anlaşılır. Bilhassa yeni nesil hake
me gitme mânasına tahkimi anlıyamaz. Bu hu
sus (hakeme başvurma) kelimeleriyle her kesin 
anlıyacağı veçhile ifade edilmek mümkün iken 
koyu bir Arapça ile ve iltibaslı olarak (tahkim) 
kelimesinin kullanılması doğru olmıyacağından 
bu maddedeki (tahkim) yerine (hakeme başvur
ma) ibaresinin kullanılmasını ve mütaakıp mad
delerin de bununla muvazi hale getirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

BAŞKAN — Sayın Ergün, söz işiyorsunuz 
ama, örf ve âdet kelimelerinin çıkarılması husu
sunda, aleyhte Sayın Ağırnaslı kâfi derecede ko
nuştular. Müsaade ederseniz bunları oylarınızla 
halledeceğiz. 

Şimdi,. önergeleri aykırılık derecelerine göre 
ve sıra ile oylarınıza arz edeceğim. 

Sayın Gerger, bir hususun Anayasaya uygun 
olmadığı iddiasındadır. Kanunların Anayasaya 
uygun olup olmadığı hususunda çeşitli müessese
ler gibi Başkanlık Divanları da burada hem gö
revli, hem de sorumlu bulunmaktadırlar. 

134 ncü maddenin son fıkrasındaki kanunun, 
her hangi bir kanun olarak hâkimlere, bahusus 
bu arada Yargıtay Başkanına da özel bir görev 
vereceğini ifade etmişlerse de Başkanlık bu kana
atte değildir. Burada verilen tamamen idari bir 
vazife mahiyetindedir. Hakem veya hakemlerin 
seçilmesi bahis konusudur. Yargıtay Başkanına 
hakem veya hakemleri seçme görevinin, Anayasa 
muvacehesinde, bir kanunla verilip verilmeme
sinin, uzun tartışmaları gerektiren bir mesele 
olacağı kanısındayız. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Bu şekilde oya ko
yamazsınız. 
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BAŞKAN — Efendim, bir meselenin Anaya

saya mugayir olup olmadığı hususunda birçok 
üniversiteler ve hukuk âlemi şu hususu terviç 
eder ki, Başkanlık Divanları da kanunların Ana
yasaya aykırı olup olmadığı hususunda, yetkili 
hem de vazifelidirler. Bu bakımdan Anayasaya 
uygun olmadığına inandığım bir hususu ben oy
lamaya dahi koymam. Eğer inanırsam ki, Ana
yasaya aykırıdır. Vicdanım onu oya dahi vaz'et
tirmez. Sayın Betil. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAN! ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Bu şekilde voyo koya
mazsınız, mütalâa beyan etmeye hakkınız yoktur. 
Yapamazsınız Sırrı Bey, olmaz böyle şey. 

BAŞKAN -— Müsaade buyurun efendim, 
Başkanlığın ne yapacağını daha bilmiyorsunuz. 
Başkanlık şu kanıdadır ki, bu mesele Anayasayı 
ilgilendirmektedir. Bu bakımdan oya vaz'etmi
yorum. Komisyon bunun Anayasaya uygunluğu 
bakımından acaba tetkik eder veya Anayasa, 
Adalet Komisyonuna gönderir rai, göndermez 
mi? Bunu soruyorum. Daha sözü nereye getirece
ğimi bilmeden Sayın Betil ve Sayın Komisyon 
Başkanı acele buyurmasınlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ ŞEREE 
KAYALAR (Bursa) — İhsası rey ettiniz. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, 
Anayasaya uygun olup olmadığı iddia edilen bir 
önergede meselenin, nasıl ki, komisyon her şey
den evvel kendilerine havale edilen işlerin Ana
yasaya uygun olup olmadığını tetkike mecbur 
iseler, bu hususta da, Başkanlık, Anayasaya ay
kırılık iddia edilen bir mevzuda o meselenin, 
Anayasaya veya Adalet Encümenine havalesini 
düşünüp düşünmediğini komisyondan sorabilir. 

Komisyondan sormaktayız. Anayasaya uygun 
olup olmadığı hususunda ya kendi komisyonu
nuza veyahut Anayasa Komisyonuna havalesi hu
susunda düşünüyor musunuz düşünmüyor musu
nuz? 

GEÇlCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMtL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Hayır. 

BAŞKAN — Düşünmüyorsunuz. Şu halde, 
bu önergeyi tekrar okutup, ben vazifemi yaptık
tan sonra Yüksek Heyetin oylariyle meseleyi 
hallederim. 

(Vasfi Gerger'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Gerger bir ayrı usul ve 

ayrı vol buJlutıması hususunda sadece bu kıs-

52 
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mı 'hakemleri seçme hususunun Yargıtay Baş
kanına verilip verilmiyeceği hususunu tezek
kür etmek üzere, komisyona havalesini iste
mekte. Komisyon ve Hükümet buna katılın a-
•nıaktadır. Dikkate alınıp alınmamasını oylarını
za arz edeceğim. Kabul edenler... :19... 40... 42 
sayılmıştır. Kabul etmiyenler.. 21 oya karşı 
42 oyla önergenin dikkate alınması kabuli edil
miş ve bu kısım komisyona havale edilmiştir. 
Diğer önergeleri oylamadan sonra mı, yoksa 
şimdi mi istiyorsunuz îSaym Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumburbaşkanınca S. Ü.) — Oyladıktan 
sonra efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. Sayın Artuk-
maç'ın önergesini okutuyorum. 

(Sadık Artuknıaıe'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? Katılıyor. Hükü

met? Katılıyor. Dikkate alınıp allın ma ması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. Sayın Artuk-
maç'ın diğer önergesini okutuyorum. 

(iSadıfc Artukmaç'ın 2 nei önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon (yetkili) kelimesini 
burada kabul ettiğini, katıldığını söylediler. 
Yalnız «tarafları çağırır ve altı iş 'günü içinde 
gereken kararı verir» cümlesine katılıyoruz.» de
diler. '3 ncü bendin 6 ncı fıkrası udadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor. 1 nei sa
tırda; (verilmesi) kelimesinden sonra, (kanunen 
caiz olmıyan haillerde) kelimelerinin konulma
sına komisyon katılıyor mu? (Gürültüler) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —• Nereye efen
dim ? 
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BAŞKAN — 19 nen maddenin 4 ncü bendi

nin 2 nei fıkrasının 1 nei satırındaki (verilme
si) kelim esinden sonra', (kanunen caiz olmıyan 
hallerde) kelimelerinin konulmasını, «ve de
ğilse» kelimesinin çıkarılmasını ve aynı fıkra
nın 2 nei satırındaki ((başvurmakta serbesttir
ler) kelimeleri yerine (başvurabilirler) kelimesi
nin konulmasını istemektedirler. 

GEÇİCİ KOMİÜSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumburbaşkanınca IS. Ü.) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Dikkate 
alınma'Sinı oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

(Mehmet Ünaldl'nın önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — İştirak etmi
yoruz efendim? 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Hü
kümet de iştirak etmiyor. Dikkatte alınıp alın
mamasını oylarınıza arz edeceğim. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

(Hidayet Aydın er'in önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıldık
larını ifade ettiler. Bu hususun dikkate alınıp 
alınmamasını 'oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... -Kabul etmiyenler... Kabuıl edilmiştir. 

ıSaym Aydıner bir başka önergesinde «tah
kim» yerine «hakeme başvurma» tâbirinin ko
nulmasını İstemektedir. Komisyon ve Hükümet 
katıldıklarını beyan ettiler. Bu hususun dik
kate alınıp alıramamasım, oylarınıza arz ediyo
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeler muvacehesinde mad
deyi komisyona veriyoruz. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Efendim, yoklama yapacağız, 
yoklamadan vsonra akşam mesaisine devam ede
ceğiz. 

(Yoklam a yapıldı.) 
BAŞKAN — Acık oy neticesini arz ediyorum. 

Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanununun 
16 ncı maddesi üzerinde 120 sayın üye oy ver
miş, 119 kabul, 1 çekimser, salt çoğunluk te

min edilmiştir. 
17 nei madde üzerinde 114 sayın üye oy ver

miş, 113 kabul, 1 çekinser, sailt çoğunluk te
min edilmiştir. 

18 nei madde üzerinde 117 sayın üye oy 
vermiş, 11'5 kabul, 1 ret, l1 çekinser. Salt ço
ğunluk temin edilmiştir. 

İsimleri yoklamada okunan üyeler ayrılmıa-
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sın .mesai ile ilgili bir öııer'g.e gelmiştir, olmtu-
y oram. 

'Sayın. Riyasete 
Saat 14 ten beri'O. ıS ena tosu mesai yapmakta

dır. üyeler meseMeri takibedenıiyeöek kadar 
yorgundurlar. 

[Rıı itibarla gece im emişinin yarın saat 10 a 
bırakılmasını arz ve teklif •ederini. 

Çanakkale 
Halit Sarakaya: 

'BALKAN — Sayın farikaya, üyelerin yor-
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gunlmk sebebiyle mıeseleleri takibedenıiyecek-
Ierini ileri sürerek, ıgeee mesaisinin yarın sabah 
sa.at 10 a bırakılın aksını istemektedir. Haltbuki 
Yüksek Heyetiniz sabahleyin gece mesaisine ka
rar veı-miş bulunmakta idi. İki dunuma, göre 
[Sarıkaya'nın önergesini oyunuza, sunuyorum, 
Ivabul edenler... Kaimi etin iyeni er... Kantd edil
miştir. 

'Yarın saat 10 ila toplanmak üzere -Birleşimi 
'kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,32 
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Toplu İ§ Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu tasarısının 2 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmişti!'.) 

üye sayısı : 185 
Oy verenler : 126 

Kabul edenler : 125 
Reddedenler : 0 
Çekinserler 1 

Oya katümıyanlar : 55 
Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Pahrd özdilek 
Mehmet Şükran özkayö 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan A1İ Turker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
7eki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halat Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket "Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçinc 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
SabahattSb Tanıman 
Bere, Tlıran 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Feıit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danişoğlu 
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SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

StNOP 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

O. Senatosu B 
TEKİRDAĞ 

Oemal Tarlan 
Selârai Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
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Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil öoşjkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Elidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Rurhanetıtin Uluç 
Ragıp Uner 
Adil ünlü 

[ÇekinserJ 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Oya kaülmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan ^ (I.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (I.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 

Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Ömay 

(t) 
ANTALYA 

Mehmet llkuçan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunihasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

Alâeddin Çetin 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELAZIĞ 

Rasim Giray 
ERZURUM 

Nihat Pasinli 
GİRESUN 

Mehmet îzmen (B.) 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

[Açık üyelikler] 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
(t) 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Rifat öçten (I.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açılkalm (î.) 
Esat Çağa 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 
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Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 3 ncü ma'ddesine verilen oylarün sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Befet Aksoyoğlu 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkay; 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
FHkret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçnoğhı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
125 
124 

0 
1 

56 
4 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzımhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Altsoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
îhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Kasım Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
lidhmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanıman 
Berç Turan 

t7.ıvrlK. 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskendea* 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Ora! 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. §. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan * 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

57 — 



RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulûsi Söylemezoğlu 

C. Senatosu B : 89 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selamı Üren 

TOKAT 
Zihni P>etil 
Osman Iîacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Melun et Ali Demir 

UEFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurl 

9 . 7 . 1963 O 
UŞAK 

Kârndl Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetin t aş 

ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înei 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kjiıvor Kök 
Kâzım Orhay 
Necati özdeniz 
Burhanettin Uluç 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Çekinser] 
SİVAS 

Ahmet Oekcmo£lıı 

[Oya kaUlmıy anlar] 
TABİİ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
E m amili ah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan (1.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
( ! • ) 

A t^. A 'AT A 
ADANA 

Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (İ.) 
Hıfz,! Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Sa-ffet Omay 
(1.) 

ANTALYA 
Mehmet Hkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

[Açık ü 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
rstanbul 1 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nihat Pasdnli 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (P>.) 

HATAY 
S ab ah attin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevhcrioğlu 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

yetikler] 
Samsun 1 

— 
Yekûn 4 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeıki Tulunay 

(D 
MANİSA 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 

SİVAS 
Rifat Öçten (î.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
"Cevat Açrkalın (T.) 
Esat Çağa 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 



C. Senatosu B : 89 9 . 7 . 1963 O ; 1 
Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 4 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy ve reni e r : 114 

Kal)iıl edenler : 112 
(Reddedenler : 0 
Çekin serler : 2 

Oya katılmıyanlar : 67 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABtî ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
İriliri Özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim. Hancı oğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
patı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçu oğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağla yan gi 
Baki düzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç. 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Bankaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan ITamit Tigrel 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi liaysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanal an 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İs";ânı 
Niz-a incittin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit, Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

* İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Mencmencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurıülah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Borç Turan 

IZMIR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusnet Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kal pak! ı oğlu 

KIRKLARELİ , 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lîıtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Din eki i 
Muammer Obıız 
A lı m et Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Netlim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerıim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Rayhan 
İzzet Oener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tcvetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Battır 

SİVAS 
Ziya, Önder 
Hulusi Söyleme/oğlu 

59 
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TEKİRDAĞ 

Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmuıt Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Art us 
Ömer Ergim 

Hasan Kangal 
Sadi Koç aş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Burhanettin Uluç 
Ragıp Üner 
Âdil ünlü 

[Çekinserler] 
SİVAS VAN 

Ahmet Çekemoğlu Faruk Işık 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan (I.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
a.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (I.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
(t) 

[Oya kahlmtyanlar] 
ANTALYA 

Mehmet Ilkuçan 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet izm en. (P>.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Rahattın Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuluııay 
(i.) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (I.) 
Hidayet Aydı ne r 
Esat Çağa 
Sahir Kurutluoğhı 
Nevzat Sengel 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 Samsun 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 Yekûn 4 



O. Senatosu B : 89 9 . 7 . 1963 O : 1 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 5 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 121 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : l 
Oya katılmryanlar : 5g 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
S?tkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Üııaldı 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 
Celâl Pevfik Karasapan 

AĞRI 
Vcysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulus oy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gevsi Ueagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizameıttin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurulîah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tofcoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA . 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
KemaFOral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayii an 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

— eı — 
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SAMSUN 

(cemale ttiıı Bulak 
Kcthi Tevetoğlu 

SÜRT 
Lal i I' Aykut 

SİNOP 
Suphi B attır 

SİVAS 
Ziya, Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarhın 
Seklini Üren 

TOKAT 
Zilini Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuı" Demirdağ 
Ivesat Zatoğiu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasi'i Oerger 
Hsat Mahmut. Karakıırl 

UŞAK 
Kâmil (ioskuııou'lu 

VAN 
Kanık Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmay 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Ballan 
Akil' Eyidoğan 
Tevfik hıci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Âmil. Artı ıs 

[(jekinser] 
SİVAS 

Ahmet < 'ekemoğiu 

Hidayet Ay diner 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş, 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Bu r lı a n et t i n U111 ç 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 

/ Oya katıl mıy anlar I 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emunullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan (L.) 
Mehmet Özgünes, 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muza I! i'e r Yıı rd a k ul e r 
(İ-) 

ADANA 
Sak ip Önal 

ADIYAMAN 
Ha I İL Ağar (İ.) 

ANKARA 
Osman Alisi roğlu (İ.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim SntTet Ouuıy 
( î . ) 

ANTALYA 
Mehmet ilkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Suim Sarıgöllü 
t ik re I, Turhungil 

BALIKESİR 
İLaaıdi Oğuzbeyoğlıı 
Kadri Öztas 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Oağlayaugi 
Halci (Hızey 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin (Jetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzine]ı. (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

Celi I. Cevheri oğlu 
İZMİR 

İzzet Birand 
Hnis Kaıısıı 
Cahit Ok ürer 

KARS 
Sırrı Atalay ! Has. \r.) 
Melımet Hazer 

KASTAMONU 
A lı met Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklloğlıı 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Has kan) 

KOCAELİ 
Kil'at Özdeş, 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmct Zeki Tıılıınay 
(i) 

MANİSA. 
Betik Ulusov 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkeriııı Saraçoği ı1 

MUĞLA 
Ma ki un Men teşeoğl u 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danış.oğlu 

SAMSUN 
fVıhit Tokgüz 

SİVAS 
Bital Öçten. (î.) 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
»Şevket Buladoğiu 

YOZGAT 
Neşet. Çetin taş 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açısalın (t.) 
Esat Oağa 
Sahir Kuratluoğlu 
Nevzat Sengel 

[Açık üyelikler] 
Kskigehiı 
Hakkâri 
İstanbul 

1 | Samsun 

Yekun 
•&< 
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me ve 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 6 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtikı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
öelâl Tevök Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rıfat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
1 16 
114 

1 
1 

65 
4 

[Kabul edenler] 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçııoğlu 

BÎTLÎS 
Cevdet Geholoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Kebıni B-aysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Ugagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhan 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi A'ksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lû'tfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeç.ligil 

KIRŞEHİR 
Ali Kıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit AlpiskemdeT 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasa'ğun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapandı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

— 63 — 



TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çele'bi 
Vehbi Ersü 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan (I.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (î.) 
Hıfzı OğuzBekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(I) 

ANTALYA 
Mehmet Hkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Tıırhangil 

0. Senatosu B : 89 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Tşı'k 

9 . 7 . 1963 0 : 1 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik lııei 
0. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

[Reddeden] 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 

[Çekinser] 
SİVAS 

Ahmet Çeke m oğlu 

[Oya katîlmiyanlarj 
BALIKESİR 

Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Tl İT 1 ı T71 • ~T\ 1 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELÂZIĞ 

Rasim Giray 
ERZURUM 

Nihat Pasinli 
GİRESUN 

Mehmet Izmen (B.) 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
İSTANBUL 

Fethi Başak 

Celil Cevherioğlu 
İZMİR 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Me'hmet Ilazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tun», 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin özlbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulıuıay 
(t) 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

(Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

Samsun 1 

Yekûn 4 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergim 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Burhanettra Uluç 
Âdil Ünlü 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
[laldım Menteşeoğlıı 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten (1.) 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA S] 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (I.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 



O. Senatosu B : 89 9 . 7 . 1963 O : 1 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasar ısmıin 7 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 107 

Kabul edenler •. iOö 
Reddedenler : 0 

Çekinse rler : 1 
Oya katılmıyanlar : 74 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul 
TABÎÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özka-
ya 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Unaldı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref: Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarı'kaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi lîaysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rnhmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

edenler] 
i İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerderali 

KARS 
I Turgut Göle 
I KASTAMONU 
I Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulus m an 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Din ekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Aşar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

— 65 — 
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TUNCELİ 

Mehmet AM Demir 

ÜRFA 
Esat Mahmul, Karakurl 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidüğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Avtus 
Hidayet Aydı ner 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Sadi Koça s 

Sahir Kurutluoğlıı 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeni/, 
Burkanettin Uluç 
Ragıp Uner 
Âdil Ünlü 

[ÇeMnser] 
SİVAS 

Ahmet Oekenıoğlıı 

[Oya katılmtyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ek reni Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan (İ.) 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tımekanat 
Sıtkı UJay 
Ahmet Yıldız 
M uza ffe r Yn r d a k u 1 e r 
(t.) 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHISAR 
Has i m Hancıoğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (İ.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
(I.) 

ANTALYA 
Mehmet tlkııçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ego 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BtTLlS 
Cevdet Gebuioğhı 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri Oağlayangi 
Baki Güzey 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan (1.) 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celi l Cevheri oğlu 

İZMİR 
İzzet Biran d 
Enis Kansu 

KARS 
S i m Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusnet Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Di keçiliği! 
Hüseyin Kalpaklıoğl u 
Sııad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
(î.) 

[A çık üyelikler] 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Meaı/teşeoğlu 

NİĞDE 
Kini ret Baykan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Daıuşoğiu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artuknıaç, 
Neşet Çetintag 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalın (I.) 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Nevzat Sen gel 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 

» » « 
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Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 8 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler 108 
Reddedenler : o 
Çekinserler ı 

Oya katılmıyanlar : 72 
Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

tiefet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Duru.] 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Cavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçime 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtİi Bozca 11 
Cahit Oku re!' 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusraan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Sedat Çumra lı 
Mustafa Diuekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

I Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
M'ualiâ Akarca 

MUŞ 
İhfsaıı Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. S. Atasağuu 

NİĞD£ 
Kudret Bayîıau 

ORDU 
Ksref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Potin Tcvetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Sel â rai Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacı balonlu 

67 
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TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
TUNCELÎ 

Mehmet Ali Demir 
UEFA 

Esat Mahmut Karakuş 
UŞAK 

Kâmil Ooşkunoğlu 

TABÎÎ ÜYELER 
t-]krem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanuilah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(i. Ü.) 

Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan (1.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattm özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 
(t) 

ADANA 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 

ANKARA 
Osman Alisiroğlu (I.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(î.) 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukınaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Ballar 
Akif Eyidoğan 

Tevfik İrfci i 

C. BAŞKANINCA SE-
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydıııer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koç aş 

[Çekinser] 
SÎVAS 

Ahmet Çel :emoğlu 

[Oya kahlmıyanlar] 
ANTALYA 

Mehmet Ilknçan 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Pik ret Turlıangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

[Açık ih 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
îstanbul 1 

_ . . . » . „ . 

GİRESUN 
Mehmet İzm en 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Ba^ak 
Celil Cevlıerioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sim Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet llazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpakl\oğl u 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan.) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Na.ci A rı 

KOCAELİ 
Rıfat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

/elikler] 
Samsun I 

Yekûn ! 
•>-» - •-

Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâziıın Orba-y 
Necati Özdeniz 
Burhan et t in İT! uç 
Ragıp üner 
Adil Ünlü 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tul una v 
(t) 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zekî Kum ruhi 

RİZE 
Neeip Danısoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öçten (1.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Neşet Çfıtintaş 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
O vat Açıkahn (T.) 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Nevzat Sen gel 



C. Senatosu B : 89 9 . 7 . 1983 O : 1 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 11 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katümıyanlar : 73 
Açık üyelikler 4 

TABU ÜYELER 
iiefet Aksoyoğlu 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırııaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulu soy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topenoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasarvoğlu 

[Kabul 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
ÂH Ah soy 
Ilalit Sankaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Ualimi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamcttin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

edenler] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Ethem Menemeııeioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıea 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğıhı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
•Eşref Ayhan 
Zeki Kum mî a 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Comalettim Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Sö y 1 cm e /. o ;2} \ ı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

- 69 — 



URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kara kurt 

UŞAK 
Kamil Coşkunoğlıı 

VAN 
Faruk laik 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrum Acuner 
Mucip Ataklı 
Kmanullah Çelebi 
Vehbi Brsü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğl.ı.1 
(t. Ü.) 
Onman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan (1.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakukır 
(İ-) 

ADANA 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (İ.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
a.) 

O. Senatosu B : 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Aldf Eyidoğ-an 
Tevfük İnci 

89 9 . 7 . 1963 O : İ 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koeaş 

\Çekinser\ 

SİVAS 
Ahmet Ç«k«m»ğlu 

[Oya hatılmıymlar] 
ANTALYA 

Mehmet îlkaçan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Osman Sairu Sarıgöllü 
Kikıet Turhangil 

BALIKESİR 
İfamdi Oğuzbeyoğlu 

BILECÎK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Gcboloğhı 

BURDUR 
Ih'iseyin. Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANKIRI 
[Tazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Melun et Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet tzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Ketli i Başak 
Celi l Cevheri oğlu 

İZMİR 
îzzet Biraııd 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı A t alay (Bşk. V.) 
Mehrneıt Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Su a d Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zdki Tulunav 
(1.) 

MANİSA 
Emin Açar 

[Açık üyelikler] 

Enver Kök 
Sahir Kumtluoğ'u 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Burhanettin Uluç 
âdil Ünlü 

Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Nedim Evlaya 
MUĞLA 

Haldun Menteşeoğhı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danış oğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öçten (1) 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğht 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (t.) 
Esat Çağa 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel. 

Kskişöhi r 
Hakkâri 
İstanbul 

Sam MI ı ıı, 

Yekûn. 
>m<i 



C. Senatosu B : 89 9.7.1963 O : 1 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 12 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 96 

Kabul edenler : 95 
Reddedenler : 0 
Çelrinserler : 1 

Oya katılmayanlar : 85 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul 
TABU ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M eli met Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağıra aslı 
Rifat Etker 
Ma.nsur Uhısoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enve^ Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunha san oğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sankaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyaynz 
Taliip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevk&t Akyürek 
Jtifat Öztürk§me 
Nurıülah Esat Sümer 

edenler] 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat. Özei'demli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alptekender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
AİKİPİkerîm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallfı Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Sevkı Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet G-ener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğhı 

URPA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

— 71 — 



C. Senatosu B : 89 9 . 7 . 1963 O : 1 
TevJük Inei 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇtLEN ÜYELER 
Hi day et Aydı ne r 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Mucip Ataklı 
Emamülah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Giirsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(I. Ü.) 
üs'rnan Koksal 
8atui Küçük 
Sezai O'Kan (I). 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Üııaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (I.) 
Hıfzı Oğuz Bek.-ıüı (B.) 
Sabit K ocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(D 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 

AYDIN 
İskender Oen.'-ıp Ege 
()•<m:ın Saim Sangüi 1 ii 

Ömer Er gün 
[[asan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kok 

[Çeki/iser] 

SÎVAiS 
Ahmet Çekemoğlu 

Sahir Kurutl uoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

Fikret Turlıangil 
BALIKESİR 

Ham di Oğuzbeyoğlu 
BÎLECÎK 

Talât Oran 
BİTLİS 

(."evdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan (î.) 
Alâeddiu Çotiıı 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Ha m it Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

I Oya katlimi yanlar] 
ISTANBUL 

Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemcneioğlu 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırra Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlıı (Î.Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet r/eki Tulr.mıv 
(t.) 

MANÎSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusov 

[Açık üyelikler] 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ.Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi 

RÎZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapantı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Aç.ıkalın (î.) 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Uhıç 
Ragıp Üner 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 



C. Senatosu B : 89 9 . 7 . fl.963 O : 1 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasar ısmıin 13 ncü maddesine verilen oylann sonucu 

Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri üztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse rler 
Oya katılmıyaular 

Açık üyeli İder 

185 
105 
104 

0 
1 

76 
4 

[Kabul edenler] 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Ayımksa 
Rahmi San alan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylem ezoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

73 -



UŞAK 
Kânıil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Badik Artnkmaç 

t 

C. Senatosu B : 89 9 . 7 . 1963 0 : İ 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıtıer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kunıtluoğltı 
Kâzını Orbay 
Neeati özdeniz 
Âdil Ünlü 

\(JeMnser'\ 

SİVAS 

TABH ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emaaullab. Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Seziai O'Kan (î.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Ynrd a kul er 
(t.) 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AFYON KARAHÎ8AR 
Rasim Hancı oğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (İ.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Om ay 
(t.) 

Ahmet Çekeni oğlu 

[Oya kaMmtyanlar] 
ANTALYA 

Mehmet Hkuçan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Osman Saira Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BlTLtS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Al A ed d in Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Başkan V.) 

ELÂZIĞ 
O l Al Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İsmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
CeTH Cevherioğiu 
E t he m Menemen ci o ğ 1 u 

IZMlR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okur er 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazcı-

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lııtfi Tokoğlu (t. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tul un ay 
(t) 

[Açık üyelikler] 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Meuteşeoğlu 

ORDU 
Şevket Koksal. 

RİZE 
Neeip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öçten (1.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (İ.) 
Esat Çağa 
Nevzat Sengel 
Bnrhanettin Uluç 
Ragıp Üner 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 4 



C. Senatosu B : 89 9 . 7 . 1963 0 : 1 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 14 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Jlefet Aksoyoğlu 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilck 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tuııçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
<>ğhı 
Celfd TevL'ik Kavasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırııaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Kadri özta§ 
Hasan Alı Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunnasanoğln 

BURSA 
Baki Güzey 

üye sayısı : 185 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 102 
Reddedenler : o 
Çekinserler : ı 

Oya katümıyanlar 78 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ali Altsoy 
11 al it Sarık ay a 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahil:Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
lîahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi De agök 

GAZİANTEP 
Ze'ki İslâm 
Nizauıettiıı Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemene i oğlu 
Rifat öztürkçüme 
Nurullah Esat Sümer 

Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere. Turan 

İZMİR 
İzzet Biran d 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uhısman 

KOCAELİ 
Jjfıtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
MiMiumer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit YetMn 

MANİSA 
Hmin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 

Abdülkerim Saraçoğlu 
NEVŞEHİR 

1. Ş. Atasağun 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
fzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Jjâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
T T 1 A ~ * f i " 1 •-'I Hulusi Soylemezoglu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Şelfimi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
VasCi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâm/i 1 Coşüranoğhı 

VAN 
Faruk Işık 

75 



YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 

TABÎÎ ÜYE 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan (I.) 
Mehmet Özgüncş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakulcr 
(t.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (1.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
(î.) 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 

O. Senatosu B : 89 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEIt 
Âmil Artus 

9 . 7 . 1963 O 
Hidayet Ay d ine: 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 

| (J ekin, sı er] 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
î^kret Turhaııgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Greboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Saibri Çağlayan-
gil 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Ham it Tigrel 
(Bşk.V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aymıksa 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Meftımet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Gevherioğlu 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Balhattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(î.) 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

Eskişehir 
1 takkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
1 ! Samsun 
1 

Bnver Kök 
Sahir Kurutluoğin 
Kâzım Or'bay 
Necati Özdeniz 

MUĞLA 
Mıuıllâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapa-n1' 

SAMSUN 
Ceınalettiu Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öeten (İ.) 

TOKAT 
Osman Ha e ı bal oğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artuknıaç 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın (1.) 
Esat Çağa 
Nevzat Sen gel 
Burhanettln Uhu 
Ragıp Ürer 
Âdil tini ü 

Yekûn 



O. Senatosu B : 89 9 . 7 . 1963 0 : 1 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 15 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 0 

Çekinsetier : 0 
Oya katılmıyanlar : 72 

Açık üyelikler : 4 

TABÎÎ ÜYELER ı 
Refet Aksoyoğlu 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ- I 
İn 
Galip A vs ar I 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 
Celâl Tcvfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağıraaslı I 
Rıfat Etker 
Mansur U'lusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer . 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğiu j 

[Kabul 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

edenler] 
i İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 
Bcrç Turan 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
I Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

I Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
I Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
İAitfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

I Mustafa Dinekli 
I Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
I Nüvit Yetkin 

MANİSA 
I Emin Acar 

Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

•^ -77 — 



C. Senatosu B : 89 9.7.1963 O : 1 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Kesat Zaloğlu 

URFA 
Va#fi Gerger 
Esat Mahmut Karakur 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Vehbi Eraü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Karı (1.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtlkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 
(D 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (i.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
(ÎO 

UŞAK 
Kâmil Ooşjkunoğlu 

VAN 
Faruk I§ık 

YOZGAT 
Sadi'k Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevffik İnci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Art us 

/Oya katılmıyanlar] 
ANTALYA 

Mehmet İlkuean 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Osman Saitn Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Gefeoloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Ota ti 

BURSA 
İhsan Sabri ÇağJayangil 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Hasim Giray 

ERZURUM 
Nihat PasMi 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

[Açık ü 
Es'kişöhir J 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Oetil Cevheri oğlu 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş. 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Öribek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuluııay 
(D 

MANİSA 
Refik lllusoy 

yelikler] 
Samsun 1 

.___ 
Yekun 4 

Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Bahir Kurutluoğlu 
Kâzım Örfe ay 
Necati O/fleıtıiz 

MUĞLA 
Hal dun Menteşeuğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. II.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Rifat Öçten (t.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Alı Demir 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Ceval Acıkalın (i'..) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

t>0<m^—<" 



C. Senatosu B : 89 9.7.1963 O : 1 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 16 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuncr 
Refet Aksoyoğlu 
Kamil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahrd özdilek 
Me'kmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet ÜnaJdı 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasiın Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Tnce-
oğlu 
öolâl Terfik Karasa
ldan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırııaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekanserler 

Oya katılüiıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
120 
119 

0 
1 

61 
4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Subri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkaıı 
Sırrı Uzunhasaı tuğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
gil # 
Daki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Altsoy 
HaM't Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbuıı 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

tSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Meııenıencioğlu 
Rifat öztürkokıe 
Nurullah Esa>t Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tamman 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Biran'd 
Ömer Lûtfî Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uhısman 

KOCAELİ 
Lû ti'i Tokoğiu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dineklî 
Muammer O'buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Emin Açar 
Feriıt Alpâskenıder 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki At aşağım 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ÖRDÜ 
Eşref Ayhan 
Şevket. Kö'ksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

— 79 — 



SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SttRT 
Lâtif Aykut 

SÎNO? 
Suphi Batur 

StVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kapları 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (î.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Gelip Avşar 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 

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

O. Senatosu B : 89 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakuri 

9 . 7 . 1963 O 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

IÇekinser] 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Oya katümıyanlar] 
ANTALYA 

Mehmet Ilkuçan 
AYDIN 

tskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BlTLtS 
Cevdet Gdtıologlu 

BURDUR 
Hüseyin Otau 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 

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

ELÂZIĞ 
Rasiım Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğîu 

ÎZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad ITayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulıınav 
(t) 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Avdır.er 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kmrtluoğlu 
Kâzı im Orbay 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MUŞ 
İhsan Akpolait (I. Ü.) 

SAKARYA 
T urh an K a p ani ı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 

TRABZON 
•Şevket Buladoğlu 
Yusuf Dem i rd ağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (I.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin Uluç 
Ragıp Üner 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

[Açık üyelikler] 

Samsun 

Yekûn 



C. Senatosu B : 89 9 . 7 . 1963 O : 1 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 17 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler : 113 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katümıyanlar 67 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Kâmil ivaravelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tuııçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğiı 
(J al ip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Kasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 
Celâl Tevsik Karasa-
paıı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rıfat Etker 
.M an sur Ulus oy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
[hsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zar'bun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

tSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyüre'k 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçdııe 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Ok ürer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 

Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemil Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Hal dun M'enteşeoğl u 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağuu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet (»ener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğîu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

- 81 



StVAS 
Ziya Önder 
Hulûsd Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

O. Senatosu B 
URFA 

Vasfi Grerger 
UŞAK 

Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukuıae 
Neşet OH in taş 

89 9 .7 .1963 O : 1 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINOA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydınor 
Ömer E i inin 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kuzun OH)ay 
Necati Özdeniz 
Âdil Ünlü 

\<Jekinsar\ 

* SİVAS 
Ahmet Oekemoğhı 

TABİÎ ÜYELER 
Rel'et Aksuyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kmanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Cîürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai Ö'Kan (I.) 
Mehmet özgünoş 
SOâhattin özgür 
S.-t!kı Ulay 
Muzaffer V" urda kul er 

(i.) 
ADANA 

Sakıp Ön al 
ADIYAMAN 

Halil Ağar (I.) 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu (t.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet likuçan 

/Oya. katılınıyanlar] 
AYDIN 

İskender Cenap Kge 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
İMLVt'L- A k ü 

Haindi Oğuz bey oğlu 
BİLECİK 

Talât Oran 
BlTLlS 

i Vvdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin 0tan 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DİYARBAKIR 

A «mi Erdoğan 
İhsan Hanı il Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
1 vasi m Giray 

ERZURUM 
Nihat PasinJi 

ESKİŞEHİR 
(iavsi Uçagök 

GİRESUN 
M (»hm et îzmen (i i.) 

HATAY 
Sabahattin Adak 

[Açık üt 

Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul .1 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Oeiii Oevherioğiu 

İZMÎR 
Mu is Kansu 

KARS 
Sırrı Al alay (Rsk. Y.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERÎ 
Su ad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hil'at Özdeş 

KONYA 
Mu lıi 11 in Kılıe 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Uahatlin Ö'Abek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuluımy 
(î .) 

MANİSA 
Refik U'lusoy 

MARAŞ 
Nedim Pîvliya 

y elikler] 
Somaun 1 

Yekûn 4 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapam'ı 
Kâzım Yurdakııi 

SAMSUN 
(Vmalettin »'»ulak 
Cahit, Tokgöz 

SİVAS 
Ki fa t Örten (1.) 

TOKAT 
Osnıan İfambalnğlıı 

TRABZON 
»Şevket Hulndoğlıı 
Yusuf Domirdağ 

URFA 
I'lsat Mahmut Karakıırt 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acıkalnı (İ.) 
Esat Çağa 
Sahir Kurutiuoğlu 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Ragıp Üner 



O. Senatosu B : 89 9 .7 .1963 O : 1 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasar ısının 18 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir;) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 1 1 7 . 

Kabul edenler : 115 
Reddedenler : l 

ÇeMnserler : ı 
Oya katümıyanlar : 64 

Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHtSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Rifat Etker 
Ma 11 sur Ulus oy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Bahri Topçuoğlıı 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlayangi; 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
TTalit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâcddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanal an 

ESKİŞEHİR 
G-avsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
Niza m ettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATA^S 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
TaMp özdoky 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethern Menemencioğlu 
Rifat öztürkçiııe 
Ntırullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak] ıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusıman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Üral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
fhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhatı 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
CemaJettin Bulak 
Fethi Tcvetoglu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 
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SÎNOP 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemczoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT. 
Zihni Betil 

C. Senatosu B : 89 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurtl 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

9 . 7 . 1963 O : 1 
VAN 

Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Oetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tcvfik înci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Ko-çaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 

\Çekinser\ 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Oya kattlmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (1.) 
Mehmet Özgütıeş 
Selâhattin Özgür 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(1.) 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
HalJ Ağar (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (t.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Sabit Kocabeyoğlü 
ibrahim Saffet Omay 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Ham di Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

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

ELÂZIĞ 
Rasiın Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GÎRESUN 
Mehmet tzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Celi! Cevherioğhı 

İZMİR 
Enis Kansu 

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

KASTAMONU 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Su a d Hayri Üi'güplii 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifa't özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulımay 

(t) 
MANİSA 

Orhan Süersan 

Refik TJlusoy 
NİĞDE 

İzzet (1 ener 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ril'at Öçten (1.) 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (İ.) 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengcl 
Burhancttin Uluç 
Ragıp Üner 
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[Açık, üyelikler] 

töskişehi r 
Hakkâri 
îstaııbul 

Samsun 

Yekûn 4 

*>**<* 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

BUK SEN 1)()K l Z V X( W I UR LEŞİM 

9 . 7 . 1963 Sah 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN ÎŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
XI . — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 

kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu. (M. Meclisi 1/273, C. Senatosu 
1/21) (S. Sayısı : 162) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6 . 1963] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖ
RÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
XI . — Maden Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumruriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru (M. Meclisi 1 285, C. Senatosu 1/244) 
(S. Sayısı: 171) [Dağıtma tarihi: 27.6.1963] 

2. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlük

ten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sosyal İşler ve İçişleri komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/209; C. Senatosu 
1/248) (S. Sayısı : 172) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

3. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve 
cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teş
kil edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/227, C. Senatosu 1/249) (S. Sayısı : 
174) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısinın Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/404, 
C. Senatosu 1 238) (S. Sayısı : 175) [Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 . 1963] 

X 5. —- Tekel Genel Müdürlüğü 1955 Bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/98, 3 99, 3/103, 1 49; C. Senatosu 1/232) 
(S. Sayısı: 176) [Dağıtma tarihi: 1.7.1963] 

X 6. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1956 
Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 3/111, 3/469, 1/56; C. Senatosu 1/233) 
(S. Sayısı : 177) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1963] 

(Devamı arkada) 



X 7. — Tekel Genel Müdürlüğününün 1957 
malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/132, 3/207, 1/67; C. Senatosu 1/234) (S. 
Sayısı : 178) [Dağıtma tariri : 1 . 7 . 1963] 

8. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/258, C. Senatosu 1/222) (S. Sayısı : 180) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1963] 

X 9. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/292; C. Senatosu 
1 251) (S. Sayısı : 181) [Dağstma tarihi : 
2 . 7 . 1963] 

10. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 

kadroları Kanununa ek kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/310, C. Senatosu 
1/239) (S. Sayısı : 183) [Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1963] 

11. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
da Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/208, C. Senatosu 1/252) (S. Sayısı : 
184) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

12. — Tahsis edildikleri gayelerde kullanıl
malarına imkân veya lüzum kalmıyan harb se
finelerinin satılmasına yetki verilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Sa
vunma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/296, C. Senatosu 
1/241) (S. Sayısı : 185) [Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1963] 
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