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JTANAK ÖZETİ 1. — GEÇEN 

Belediye Kanununda değişiklik yapılmasına j 
dair kanun tasarısının, Köy Kanununda deği
şiklik yapılması için kurulan Geçici Komisyon
da görüşülmesi hakkında Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı Şeref Kayalar'm ve 

Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanun
larla belediyelere verilen payların belediye ver
gi ve resimleri hükmünde olduğuna dair kanun 
tasarılarının, havale edildikleri komisyonlar
dan üçer üyenin iştiraki ile kurulacak bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair Maliye Ve
kili Fer id Mcleırin önergeleri okundu ve kabul 
edildi. 

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt kanunu 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 

Fethi Tevetoğlu'nun, Türk güreşinin durumuna 
dair sözlü soru önergesi, Devlet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/205) 

Tasarı 
1. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda 

değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanun
ların kaldırılmasına dair kanun tasarısının Mil-

lîi'sansmıu maddeleri üzerinde görüşmelere de
vam olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10 
Temmuz Çarşamba günü saat .10 da toplanması 
kabul edildi. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 10 Temmuz 
1963 Çarşamba günü saat 10 da toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Sim At alay MacU Zer en 
Kâtip 

Gaziantep 
Nizamettin Özgül 

Yazılı soru 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demirin, Ulus ile Bakanlıklar ara
sındaki Bulvarın trafiğine dair yazılı soru öner
gesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/102) 

I et Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/39!), 2/340, O. Senatosu 1/267) (İçişleri ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarına) 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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KÂTİPLER 

B Î R Î N C I OTURUM 
Açılma Saati : 10,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Sim Atalay, 
- Maoit Zeren (Amasya), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Doksanıncı Birleşimi açıyorum. Çoğunluğumuz var, müzakerelere başlıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Toplu î§ Sözlepnesi, 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) (1) 

BAŞKAN — Tasarının maddeleri üzerinde 
görüşmelere devam ediyoruz. 19 neu madde 
Geçici Komisyona havale edilmişti, henüz gel
miş değildir. Bu sebeple 19 ncu madde ile ilgisi 
bulunmıyan maddelerin müzakeresine geçiyo
ruz. Sayın Komisyon sözcüsü, 20 nci maddenin 
19 ncu madde ile ilgisi var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL Alt-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.j — Yok efen
dim. -•' 

BAŞKAN — O halde 20 nci maddeyi okutu
yorum. 

Grev ve lokavt yasakları 
MADDE 20. 1. Savaş halinde ; 
2. Genel veya kısmi seferberlikte; 
o. İlâç imal eden işyerleri haricolmak üze

re, hastane klinik, sanatoryum, dispanser, ec
zane gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde; 

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

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

6. Seyir halindeki gemi, uçak, tren ve ka
rayolu ulaştırma araçlarında; 

7. Noterlik hizmetlerinde; 
8. Eğitim ve öğretim kuramlarında; 
9. 19 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince 

(1) 162 S. Say ıh basmayazı 8 . 7 . 1963 
günlü 88 nci Birleşim tutauağvnın sonunda-dır. 

özel tahkime başvurulması hususunda anlaşma 
olmuşsa, tahkimnamenin imzalanmasından veya 
eğer aynı madde gereğince mahkeme grev veya 
lokavtı durdurma kararı almamışsa esas hak
kındaki hükmün tebliğinden sonra; 

BAŞKAN — Sayın Artus, 19 ncu madde ile 
ilgisi olmadığını söylediniz, habuki 9 ncu bend-
de 19 ncu madde ile.... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim 
üçü, iki yapacağız, başka ne yapalım. 

BAŞKAN — Ama şimdi kabul edilip edil-
miyeceğini 'bilmiyoruz... Maddeyi okumaya de
vam ediniz. 

10. 19 ncu maddenin 3 ncü (bendi hükümleri 
saklı kalmak kaydiyle, toplu iş sözleşmesi sü
resi içinde; 

Grev ve Lokavt yapılamaz. 
11. Millî Savunma Bakanlığınca ve İçişleri 

Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca 
doğrudan doğruya işletilen işyerlerindeki işçi
lerin ücret veya sair çalışma şartlarının, piya
sada benzeri işyerlerindeki ücret veya sair ça
lışma şartlarına nazaran işçilerin aleyhinde ol
duğunun yetkili işçi sendikası veya federasyo
nunun başvurması üzerine Yüksek Hakem Ku
rulunca tesbit edilmesi nalinde, bu işyerlerinde 
greve karar verilebilir. 

Yukardaki fıkrada söz konusu işyerlerinde 
uygulanan ücretlerin veya sair çalışma şartları
nın aynı şekilde işverenin aleyhinde olduğunun 
tesbit edilmesi halinde de, bu işyerlerinde lo
kavta karar verilebilir. 

Bu bendde söz konusu işyerlerinde bu hend 
hükümleri dışında grev ve lokavt yapılması 
mümkün değildir. 

— 89 — 
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12. Yangın, su baskını, 'toprak veya çığ 

kayması veya depremlerin sebebiyet verdiği ve 
genel hayatı felce uğratan felâket hallerinde, 
Bakanlar Kurulu, bu hallerin vukubulduğu yer
lere ve bu hallerin devamı süresince yürürlükte 
kalmak üzere, gerekli gördüğü işyerleri veya 
iş kollarında .grev ve lokavtın yasak edildiğine 
dair karar alabilir. 

13. Sıkıyönetimin uygulandığı 'bölgelerde, 
sıkıyönetim komutanlığı, grev ve lokavt yetki
lerinin kullanılmasını süreli veya süresiz olarak 
askıda bırakabilir veya izne bağlıyabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı. Madde üze
rinde Sayın Özdeniz. 

NECATİ ÖZDENİZ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın arkadaşlarım, bendeniz 20 nci mad
denin 6 ncı fıkrasındaki seyir halindeki gemiler 
tâbiri için söz aldım. Bu tâbiri kanunun istihdaf 

ettiği mânaya göre eksik buluyorum. Denizde çatış
ma, çatışmayı menetme Tüzüğünün 1 nci maddesi
nin 5 nci fıkrası seyir halindeki gemileri şöyle ta
rif ediyor. Bir gemi demir atmazsa, şamandıraya 
bağlanmazsa, karaya bağlı olmazsa ve karaya 
oturnıazsa o gemi seyir halinde addedilir deni
yor. Bu takdirde seyir halinde olmayıp da, de
mirli olan bir gemi grev ve lokavt yapacak de
mektir. Şimdi mütalâalarımı misallerle arz ede
ceğim. Bir gemi İstanbul'dan Karadeniz postası 
olarak kalksa ve İnebolu'ya veya her hangi acık 
bir limana demirlerse, demirledikten sonra gemi 
mürettebatı grev yapsa, bu takdirde ne olacak?. 
Bu takdirde geminin içinde Hopa'ya kadar olan 
yolcular ya İnebolu'ya çıkacak, yahutta gemide 
devamlı kalacaklar. En tehlikelisi bir fırtına ge
lirse gemi, mürettebatı iş başında olmadığı için 
karaya gidecektir. Yani ortalama 15 - İH milyon 
liralık millî servet havaya, gitmiş bulunacak. 

2 nci bir misali; biz krom ihraeediyoruz. İh-
racedeeeğimiz krom için İstanbul'da navlun mu
kavelesi aktedildi, ve bir gemide krom yükle
mek için Fethiye veya Mersin limanına geldi. 
Kromlar yüklendi, tam gemi kalkacağı zaman 
gemi adamları birer ikramiye istedi. Ya ikrami
yeyi verirsiniz veyahutta biz kalkmıyaeağız de-
ciler. Bu takdirde ne olacak! Esasen evvelki 
gün Sayın Bakanın söylediğine göre grev yapan 
işçileri ve alâkalıları değiştirmek mümkün de
ğil. Zaten gemi adamlarını değiştirsek bile bun
ları değiştirmek için Cemi Adamları tüzüğü var-
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dır, bu tüzüğe göre Fethiye'de, Mersin'de gemi 
adamı bulmak da mümkün değildir. Bu takdir
de gemi orada kalacak. Ceminin orada kalması 
demek, navlun mukavelesinin zaman hükümleri
ni aşmak demektir. Yani, bir defa krom ilırac-
edileceği gibi bir sürü cezai hükümler, istirya 
meseleleri navlundan daha fazla döviz vermeyi 
icabettirecektir. Ondan sonra gemi yüklenmiş ve 
buradan kalkmış addedelim. Meselâ krom yüklü 
bir gemi Amerika'ya veyahut Avrupa'ya kadar 
gidecek olsa, yolda kumanya veya yakıt almak 
için Napoliye veya Cebelütarık'a uğrasa ve ora-
da, grev yapılsa; bu takdirde iş büsbütün feci 
olacaktır. Binaenaleyh, burada seyir halindeki 
gemi tâbiri, bendenizce eksik ve kanunen istih
daf ettiği mânaya aykırıdır. Bunun için bende
niz bir formül buldum, bu formülü bir takrirle 
Başkanlığa arz edeceğim ve tasvibini rica edece
ğim. 2 ncisi yine aynı maddede «uçak, tren ve 
bütün kara ulaştırma vasıtaları deniyor. Acaba 
bir uçak personeli grev yapmıyacak mı?. Demir
yolu personeli grev yapamıyacak mı?. Veya bir 
kara vasıtası. Bu da eksiktir. Benim zannıma gö
re yolculukta bulunan bir uçak, yolculukta bu
lunan bir tren veyahut ulaştırma vasıtası zan
nediyorum grev yapamaz Bunun için bendeniz 
bir takrir veriyorum, tasvibinizi rica ederim, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ÇAKIŞMA BAKANI BÜLENT ECKVİT 

(Ankara Milletvekili) —• Kfendim ; Sayın Ami
ral Özdeniz'in, ileri sürdüğü sakıncalar elbette 
ki, doğrudur. Her hangi bir limana vardığı za
man grev yapacak olan veyahut ilân edilmiş 
olan bir greve katılacak olan gemi çeşitli kimse
lere, o arada kendi memleketine muhtelif zarar
lar verebilir. Fakat bu bütün grevler için varit
tir. Her hangi bir fabrikada grev yapıldığı za
man bu fabrikanın siparişleri aksayacak, birta
kım kimseler zarar görecektir. Crev, ağır veya 
hafif sonuçlar doğuran bir harekettir. Bizim 
burada sadece seyir halindeki taşıtlar için grev 
yasağı koymamızın sebebi doğrudan doğruya 
güvenlik saikıyledir. Seyir halindeki bir gemi
de grev çıktığı zaman insan hayatiyle ilgili ağır 
ve ciddi tehlikeler ortaya çıkar. Uçakta bu büs
bütün bariz haldedir, karayolları araçlariyle 
ilgili olarak Sayın Özdeniz'i diğer kaygılarına 
gelince : Bunda da kasıt, seyir halindeki uçak 
ve karayolu ulaştırma araçlarında grev yapıla-
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mıyaeağı yolundadır. Tıpkı gemilerde olduğu 
gibi. Şimdi bir limandaki geminin, limana var
mış ve demirlemiş bir geminin mürettebatının 
grev yapmasından doğacak mahzurları eğer, 
grevi bir müessese olarak kabul ediyorsak, göz 
(inlinde tutmamız ve bunlara razı olmamız ge
rekmektedir. Ancak Sayın Özdeniz'in belirttikle
ri bir husus vardır. Üzerinde önemle durulmaya 
değer. 

•Demirlemiş bir gemi demirini koparıp açıla
cak olursa; mürettebat grevde olduğu için buna 
engel olunamaz, buyurdular. Fakat birazdan mü
zakeresi yapılacak 'bir 25 ndi madde var;dır. 
Bunda şöyle denilmektedir: «Hiiçjbir suretle is
tihsal veya satışa mâltulf olmamak kaydı ile: 

a) NliteliğÜ bakımdan sürekli olmalsmlda 
îtefkriilk zaruret 'bulunan işlerde faaliyettin de
vamlılığını ; 

Ib) İş yerinin güvenliliğmin, malkima Ve de
mir başlarının, gereçlerinin, ham madde, yarı 
mamul ve mamul maddelerinin bozulmamasını 
sağlıyacak sayıda işçi gneve Veya Idbaıvlta ka
tılamaz», denilmiştir. Demdkki demirli bulunan 
'•bir geminin güvenliğini sağlamak için ne sayı
da iışıçıi lâtzımısa o işçiler, ki bunların nasıl tes-
'hit ledilıeıceği maddenin sionrakli bölümlerinde an
latılıyor. O sayıdaki işçiler gr'e've katılamıya-
cak'tır. O bakımdan Salyan özdeniz'in belirttiği 
Ibuı kaidede ortadan kalkmış olmalkjtaJdır. Te-
şdkik'üi' ederim. 

BAŞKAN — Sayın Seren buyurun. 
SUAT SEREN (İsparta) — Mulhterem Baş

kan ; mulhterem arkadaşlarım; hu maddenin 
3 ncü bendinde, «ilâç imal elden işyerleri hâ-
rioolmak üzere» diye bir kayıt vardır. Bunun 
dışında hastane, klinik, sanatoryum, dispanser, 
eczane ğilbi sağlıkla ilgili işyerlerinde grev ya
pılması yasaklanmaktadır. Bu mümaselhdtle halk 
arasımda ilâç malhiyetinde telâiklkü edilen, fa-
ikat aislmda hayatî 'birer vasıta olan aşı ve se
rumlar var; korkumuz odur ki, bu ilâç imal 
edilen yerler meyamna buraları da iitlhal edile
rek buralarda grev yapılması düşümülefhilir. 
Bilhassa veterinerlikte kullanılam aışılarım çoğu, 
ıbirçıofk ıışçiler tarafımdan hazırlanmakta, geniş 
ölçüde serum imali için hayvanlar Ve salire (kul
lanılmaktadır. Bu balkımdan buralarda yapıla
cak her hanıgi bir grev m>emldkdtin sağlığını 
tertılikeye düşürebilir. | 

— 91 
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Kaldı ki, bu aşılar muayjyen enıstitrîilenden 

ıhaızırlanmış suşlar halinde gelir ve bunlar üre
tilerek zamanında akjtarnıalk surdtiiyle aşı ve 
serum imalinde kullanılır. Bu balkımdan bura
da vâki olaealk aksamalar bu kıymetli vasıtala
rın süratle Ibazulmalsmı veya haralbolmasını mu
cip olacaktır. Bu balkımdan bendenizin bir tek
lifi olaealk. Esasa asla zarar vermeden, bu fık
radaki dispanser ve eczane gilbi sağlıkla illgâli 
işyerleri, kelimesine eczaneden sonra, «aşı v/e 
ıseruim imal eden mlüesiSielse ve laboratuvarlar», 
ikelimiesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Eğer Kjom(ilsyon ve Bakanlık, iştirak ederler
de, ilerisi için bir emniyet tedbiri dlacalkltır. Bu 
hulsusta bir talkrir veriyorum; destdklem'enM 
isltıirlham edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz Miyen?... Sayın öz
deniz. 

NEÖATİ ÖZDENİZ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Efendim, Sayın Bakan demincek söyle
diğim kıisımların yalınız birinci kısmına cevap 
verdi, ikinci kısmına zannederim cevap alama
dık. 

Birindi kıisımda moikitai nazar ilhltilâfı ylolk-
tur. Bendemiz, maddedeki seyir halindeki ge-
mliiyi, yoileuluğıınu bitirmemiş gemi olarak tdk-
lif ediyorum. 

öemü bir yolculuğa kalkmıştır, yolculuğunu 
Ibitiramesi lâzımdır, grev yapılıyor, ortada yolcu
lar kalıyor. Binaenaleyh seyir halinlddki gemi
yi bendeniz aynen kabul ediyorum. Fakat yol
culuğunu tamamlamış olan bir gemi diye mü
talâa ediyiorum. 

İkinci klsıma gelince; mie&elâ krom yükliyen 
bir gemi orada kalınsa, veya ecndbi bir liman
da kalınsa, bunlar ne 'olacaktır? Onum içlin bun
lar yolculuğa çıkmıştır, yolculuğunu ikmal 
ıdder, ondan slonra grevi yapar. Bendemizüm mu
it alâaısı budur. Ve vermiş olduğum formül de 
bundan ijbardtltir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Batur. 
fSUPHÎ BATUR (Sinop) — Efendim, kanu

nun 20 nci maddesinin 3 noü bendinde, «İlâç 
imal eden işyerleri harlicialmalk üzere, haıstame, 
iklimdik, sanatoryum, dispanser, eczane gilbi sağ-
lılkla ilgili işyerleri», diyor. Suat Beyefendi, bu 
iilâç imal elden işyerlerine temas huyundular. 
Hakikaten çok haklıdırlar. Ona temas dtlmiye-
ceğim. 
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Ama şu, «'eczane», kelinııesiııden sonra bir 

«ıgilbi», fcelimeisii var. Bu «gibi», ke'ldımesi îtalt-
îbilkaıtlta vazifelilerin, kanunu tatlbiikle vazifeli 
ıolan mercilerin biirtakım anlayışlarıma göre yo
rumlamalarına ıselbelbiyeit verir. Binaenaleyh, 
(bu «gilbi» kelimesinm kaldırılması lâzım. Deği
şik mânada anlaşılır. «GM», kelimesi ile ba
zen idarede geniş tasarruflar yapma ihtimali ba
his mevzuu olalbilir. 

Bmajenaleyh, bendeniz takrir vermiyorum. 
Ama zannediyorum M, Komisyon bir anlayış 
gösterir, o «eczane» den sonra «halik sağlığı ile j 
ilgili tolüftıün işyerlerinde» demek zannediyorum j 
iki, dalha muıvafılk olur; eğer Komisyon kalbul i 
edersie. Sonra 5 mci fılkraısında, çjok özür dile
rim, «tteşelblbfâslerince yerline getirilen», bu ke
limenin biraz tercüme fadkuısu var, bıaşfka bîr 
Ikldku var. Burada demek lâzım ki; redalksiyon 
ijtijbariiıyle dalha Türkçe olmam için, «Iteşefblb'üs-
lerinıcje sağlaman, su, elektrik ve havagazı is-
ıtiihisal ve dağıtımı işlerimle» demelk daha mıı-
vaifılk 'olur. 

Koımfeyoııutn takdirlerine arz ediyorum, efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EOEVİT 

(An/kara Milleltve'kilii) — Efendim, Sayın özde-
uiz'in ikinci konuşmaları üzerine tekrar huzu
runuzu işgal eltmek ihtiyacım duydum. 

.Seyir halindelki bir gemide grev yapılması
nın blüıtıüın mahzurlarını bendeniz de kalbul edi
yorum. Anealk, grevi 'kalbul ediyıomalk, mahzur
ları da göıze almak gerekir. 

Şimdi ,Sa,ynn özdeniz ̂ in isftedikleıti şekilde 
|bu maddeyi tefsiir edertsdk ve öyle tefsir eltlti-
ğimjizi ibteîlarttinsdk, yanli seyir halindeM gemiler, 
yolculuğunu bitirmemiş gemileri anlıyoruz der
sek ışöyle durumlar ortaya çıkar. Bdr gemi iki 
ay sürecek bir sefere çıkmıştır. O sırada gemi 
personelinin mensubolduğu sendika ile işveren 
arasındaki toplu pazarlık akamete uğrar ve iş
çiler grev yaparlar. Fakat o grev bitinceye 
kadar gemi seferdedir. O halde geminin perso
neli veya onun gibi aynı işletmeye bağlı başka 
gamı personeli o greve katılmıyacaklar demek
tir. Bunu düşünerek, işveren bir toplu müza
kerenin çıkmaza doğru gittiğini gördüğü sı
rada bir tertip yapıp bütün gemilerini sefere 
çıkarabilir; ve dolayısiyle grev ihtimalini önler. 
Sayın Amiralin ileri sürdüğü bütün endişe-
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lere, insanî kaygılara tamamen iştirak etmekle 
beraber, bunları grevin kaçınılmaz mahzurları 
olarak göze almamız şarttır. Aksi halde de
niz iş kolunda grevi hemen hemen imkânsız 
hale getirmiş olacağız. Sayın Suphi Batur 'un 
«gibij» sözüne olan itirazlarına gelince : Bunu, 
sağlık işleri çok önemli olduğu, hayatî bir me
sele olduğu için bir şeyi unutmuş olmamak 
endişesiyle maddeye koyduk Nitekim, isimdi 
aklıma geldi. Burada «sağlık istasyonundan)» 
bahsedilmemiştir. Bunun ,gibi başka şeyler de 
olabilir Fakat burada her halde ilâç imal eden 
işyerlerinde grev yapılabileceği kesin olarak 
belirtilmiştir Bunun dışındakiler, bu gibi ima
lâtta bulunmıyan, hastane, klinik, eczane gibi 
işyerlerinden ibarettir. Bunlar arasında bizim 
aklımıza ,gelmiyenler olabilir ki; meselâ bir ta
nesi şimdi aklıma geldi; doğumevi, provantor-
yonı gibi. Fakat her halde hangilerinde grev 
yapılabileceği sara'hatle belirtilmiştir. Bu Im-
kı nidan Batur'un endişelerine mahal yoktur. 
'Teşekkür ederim. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
'S. Ü.) Yabancı memleketlerde vatandaşların. 
grev yapması mahzurunu, Vekil Bey, ıvasıl tef
sir ederler? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EOEVİT 
(Ankara Milletvekili) — Efendim, takdir bu
yurursunuz ki, yabancı memleketlerdeki grev
leri okuyoruz, meselâ Newyork limanına varı
yor gemiyle, gemideki veya limandaki, dok
ta ki, grev yüzünden gemi orada haftalarca 
kalıyor. Bu yolcular için, şimdi hatırlarına ge
len, bu müşkül durum orada da varittir. 

Bunu da, tabiatiyle işletmenin karşılaması 
lâzım, gücü yettiği nisbette. Bütün bunların 
mahzurlarını kabul ediyoruz. Bunlar grevin ta
biatında olan mahzurlardır. Ancak bu şe
kilde bir sınıflama koyduğumuz takdirde, yani; 
netice itibariyle, seyir halindeki gemilere de-
ğilde, sefer halindeki gemilere grevi yasak et
tiğimiz takdirde gemi adamlarının grev yapma
larını fiilen, hemen 'hemen imkânsız hale getir
miş olacağız, demektir. Ancak, karadaki gemi 
adamları grev yapabileceklerdir. Fakat, diğer 
gemilerdeki gemi adamları, gemiler toplu söz
leşme çıkmaza gireceği sırada sefere çıkarıla
bileceği için grev fiilen imkânsız hale getirilmiş 
olacaktır. 
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BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — 3 ncü 

maddede eczaneden sonra virgül yok, olmadığı 
için eczane gibi denince burada cümle tamamen 
yerine oturmuyor. Eczane( virgül) konup vesa
ire gibi denecek olursa, daha iyi mâna ifade ede
cek. 

ÇALIŞMA BAKANİ BÜLENT ECLVİT 
(Ankara Milletvekili) — Zannetmiyorum; vir
güle lüzum yok. İsterseniz zabıtlara geçmesi 
için ifade edeyim; kasdı: Hastane, klinik, sana
toryum, dispanser, eczane gibi yani bunların hep
sine şâmildir, sözü. Eğer Yüksek Heyetiniz ora
da buna lüzum olduğuna kaani ise, İlendeniz 
kaani değilim, elbette takdir Yüksek Heyetini
zindir. 

KÂMİL COŞKUNOGLU (Uşak) — Virgüle 
lüzum yok. Aşağıda geliyor. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECKVİT 
(Ankara Milletvekili) — Evet doğru efendim, 
«gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde» yani ilâç imal 
edenler hariç, her türlü sağlıkla ilgili işyerle
rinde, grev yapılamıyacaktır. 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız Sayın 
Onat?.. Bir dakika. 

Buyurun Sayın Birand. 
İZZET BÎRAND (İzmir) — Orevin bir hak 

olarak kabul edilmesi karşısında, grev yapmaları 
yasak olan belli sınıfların, acaba bu mahrumi
yetler karşısında özel bir hak iddiaları mütalâa 
edilmiş midir? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara Milletvekili) — Efendim, kısaca arz 
edeyim: Bakanlıkça hazırlanmış olan bir metin
le, tüzükle sualinizi cevaplamak isterdim, fakat o 
metin yanımızda yoktur. 

Bu kanun gereğince Bakanlık olarak bir tü
zük hazırlamamız gerekiyor. Bu da il ve yüksek 
hakem kurullarının nasıl işliyeceğini gösterecek
tir. O tüzüğün hazırlanması sırasında bahis bu
yurduğunuz husus da göz önünde tutulmuştur. 
Tüzük ümidettiğimiz şekilde çıktığı takdirde tü
zükte şöyle bir madde bulunacaktır: «Grev ya-
pamıyacak işçilerin durumları î e ilgili olarak, 
il hakem kurulları ile yüksek hakem kurulu uyuş
mazlığın taallûk ettiği işyeri veya bir iş kolun
daki işçi ücretleri veya sair çalışma şartlarını 
karara bağlarken, işçilerin grev yapabildikleri 
benzeri işyeri veya iş kollarında sağlanmış olan 
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işçi ücretleri vesair çalışma şartlarını göz önün
de bulundurur.» Yani grev yasakları içine giren 
işyerlerindeki işçiler, işverenieriyle toplu müza
kereye giriyorlar, anlaşamıyorlar. Grev kendi
lerine yasak olduğu için hakem kuruluna gidi
yorlar. Hakem kurulu bu ihtilâfa bakarken gre
ve müsadae edilen benzeri iş kollarında işçiler 
hangi hakları elde etmiş ise, grev yapmaları ya
sak olan işçilerin haklarının onlardan düşük ol
mamasına dikkat edecektir. 

İZZET BÎRAND (İzmir) — Bu derecede 
mühim olan bir konunun, kanunda bir kelime 
ile belirtilmesi mümkün değil midir? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara Milletvekili) — Kanunda buna imkân 
görmüyoruz. Nihayet kanunda yüksek hakem 
kurullarının nasıl işliyeceğine dair bir tüzük ha
zırlanacağı bel irt ilmiştir. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Tüzükte bu be
lirtilecektir. 

ÇALIŞMA BAKANİ BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Efendim, arkadaşlarla bunu gö
rüştük. Bunun kanuna girmesinin uygun olmı-
yacağı kanaatine varıldı. Bendeniz hukukçu ol
madığım için bu sorunuzu, mütalâanızı kesin ola
rak ccvaplandıramıyorum. Ancak, bu şekilde bir 
tüzük hazırlamaya kararlı olduğumuzu açıkça 
ifade etmiş oluyorum. Tüzük de, neticede kuvvet
li bir hüküm ifade edecektir. Yüksek hakem 
kurulunu burada kesin olarak her halde kanunla 
bağlıyamayız. Ama tüzükte bir ışık tutmuş ola
cağız, şu şartları da göz önünde tutar diye. Ve 
elbette bâzı şartları da göz önünde tutmak gere
kecektir. Yüksek hakem kurulunu burada ke
sin olarak bağlamak güçtükr. Ama, tüzüğün mak
sadı sağlıyacağına inanıyorum. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Efendim; bir 
geminin sefere çıkarken evvelâ donatımını yap
ması, yükünü alması, müşterisini alması esastır. 
Binaenaleyh, Sayın Bakanın buyurduğu gibi, 
gemiyi ben sefere çıkarıyorum diye, işverenin ge
mileri sefere çıkararak böylece greve engel ol
ması varit değildir. Kaldı ki, bunu hisseden iş
çi, greve katılmak arzusu ile sefere çıkmamak 
suretiyle greve iştirak edebilirler, bu bir. 

ikincisi, greve iştirak, işçi ile işverenin kar
şılıklı ilgisi olan bir şey değildir. Bunların ya
nında, onlarla ilgisi olan üçüncü şahısların da 
zararı var. O zaman Devlet bunların zararla-
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rina zâmin olacak mı? Ne yapacak? Bunların 
verdiği teklifi kabul etmek zorundadır. Aksi 
halde üçüncü şahısların da zararı olacak. Bu
na ne işverenin, ne de işçinin hakkı olmamak, 
lâzımdır. Büyük zararlara uğrıyanlar olabilir. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Bildiğim kadar gemi adamlarına 
grev hakkını kâmil bir şekilde tanıyan bütün 
memleketlerde bu hak, bu ölçü içinde tanınmış 
ve bütün mahzurları da göze alınmıştır. Grevi 
önlemek için müzakereler çıkmaza doğru gider
ken, bir işveren gemilerini sefere göndermek 
istediği takdirde; işçinin o sefere katılmaktan 
içtinabctmcsi vâridolamaz. Çünkü, henüz grev 
başlamamıştır. Ve müzakereler muayyen bir 
safhaya varıp da orada da çıkmaza girmeden; 
grev başlıyamaz. Bu durumda, işçi sefere çık
maktan imtina edemez, işyerinde bütün olarak 
ayrılmayı ve bütün haklarından feragat etmeyi 
göze almadıkça işveren için hakikaten müza
kere çıkmaza giderken; bütün gemilerini sefere 
çıkarmanın güç olduğunu kabul ederim. Fakat 
bu takdirde dahi fiilen her gemi, işverenin 
muhtelif gemileri her zaman sefer halindedir. 
Bunlardan ancak, tesadüfen o sırada müessese
nin bulunduğu limandaki birkaç gemi ile tamir
deki gemiler istisna olabilir. Diğer gemiler kai
de olarak sefer halindedir, vazifeleri budur. 
Onlar fiilen bu greve katıl mıyacaklar, demek
tir. 

3 ncü şahısların zararlarına gelince : Bu 
birçok grevlerde mevzuubahsolabilir. 

Bir tekstil fabrikası; imalât programını bir 
iplik fabrikasından alacağı muayyen miktarda 
ipliğe bağlamış olabilir. O iplik fabrikasında 
yapılacak bir grev elbette öbür tekstil fabrika
sının veya tekstil ihracatçısının işini sekteye 
uğratabilir. Onun için grevlerle üçüncü şahıs
ların zarara uğraması, hemen hemen her iş ko
lundaki grevde mevzuubahistir. 

BAKt GÜZEY (Bursa) — Deniz ortasında 
kalacak. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Deniz ortasında kalmıyacak, li
manda kalacaktır. Çünkü, seyir halinde yasak. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Döviz verilecek 
mi? Adam aç mı kalacak. Devlet bunların za
rarlarını zâmin edecek mi? Çünkü, yed'i ilıti- . • 
yarında değildir. Grev mevzuunda bir zararı 
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varittir. Memlekette olsa bu zararı önlemek, 
banka kredileri ile karşılamak mümkündür. 
Ama, adam yabancı bir memlekettedir. Yed'i 
ihtiyarında değildir. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — O hususta akla gelecek bir ted
bir olursa, biz de memnuniyetle dikkate alırız, 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Onat, 
HİLMİ ONAT (İzmir) — Muhterem arka

daşlar, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanunu görüşülürken bir toplumun menfaatle
rinin ve gerekçelerini bir yola bağlarken; bir
takım kıstasların konmasında elbetteki tabiî
dir. Bendeniz, burada yalnız askerî işyerlerini 
ilgiliyen 20 nci maddenin 11 nci fıkrası üzerin
de konuşacağım. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt kanun tasarısının 20 nci maddesinin 
11 nci fıkrası, Millî Savunma Bakanlığı, İçişle
ri Bakanlığının, Jandarma Genel Kumandanlı-
ğmca doğrudan doğruya işletilen işyerlerinde, 
emsali işyerlerindeki ücret ve sair şartlar 
Yüksek Hakem Kurulunca, müracaat üzerine 
tescil edildiği takdirde; bu işyerlerinde grev ve 
lokavt yapılacağım âmirdir. İstekler karşılıklı 
olduğuna göre grevsiz bir lokavt, lokavtsız bir 
grev düşünülemez Ayrıca bugüne kadar Tür
kiye'deki İşçi Sendikaları ve Federasyonun da 
bünyevi istekler tadadedil irken ; Türk işçisine 
grev ve lokavtın verilmesi tezi en meşru istek 
olarak talebedilmiş, ancak askerî işyerlerine 
grev ve lokavt hakkı verilmemesi hakkında bir 
anlaşmaya varılmış idi. Bu istek, aşağıda arz 
edeceğim sebeplerden, gelmektedir : 

1. Toplu sözleşmenin ana gayesi, bir top
lumu temsil eden teşekkül ile, işveren müesse
senin karşılıklı bilûmum menfaatleri göz önün
de bulundurulmak suretiyle, hizmet akdinin 
yapılması hususu olmasına rağmen; tasarının 
20 nci maddesinin 11 nci fıkrası askerî iş yer
lerinde doğrudan doğruya tarafların toplu söz
leşme yapmasını m en edecek durumdadır. Çün
kü ; askerî işyerlerinde ücret ve sair çalışına 
şartlarının piyasadaki benzeri işyerlerindeki üc
ret ve çalışma şartlarına uymaması ve işçilerin 
aleyhinde bulunması halinde Yüksek Hakem 
Kurulu kararından sonra grev yapılabileceği; 
buna mukabil maddenin 2 nci bendine göre; ay
nı şartlar işveren müessesesi aleyhinde bulun-
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ması halinde işverenin lokavt yapabileceğini 
âmirdir. 

Grev, menfaatlerin elde edilmesi için, en 
son çare olan bir nevi direnme hakkıdır. Top
luca işi bırakmak ve işveren müessesesinin işi
ni aksatmak ve hattâ memleket iktisadiyatına 
tesir etmemek şartiyle zafara sokmak olduğu
na göre; grev kanuni dahi olsa; grevin askerî 
müesseseye karşı yapılması evvelâ psikolojik 
bakımdan mahzurludur. Saniyen, askerî mües
seselerde çalışanlar isteklerinde haklı olsalar 
dahi, bunu umumi efkâra maletmek için yapı
lacak mücadele iyi sonuçlar vcrnıiyeeektir. 

Esasen, grev halinde işi bırakan işçinin ye
rine işçi almanııyacağı hükmü kanunda baki 
kalsa bile; askerî işyerlerine bu hükmün te
sirli olmasına imkân yoktur. Millî Savunma 
Bakanlığı bünyesindeki işyerlerinin grevi ha
linde, gerek rütbeli ve gerekse rütbesiz mükel
lefiyetini yerine getiren şahıslarla, bir emirle 
boşluğu her an doldurabilecek ve ^ro\ tesir
siz hale gelebilecektir. Bu hususta, bu işyerle
rinin elinde teknik eleman, astsubaylar, erbaş 
ve erler mevcuttur. Mevcut kanun ve talimat
lara göre, askerî işyerlerinin teftiş ve muraka
besi kendi bünyesinden ayrılmış iş müfettiş
leri tarafından yapılmakta olduğuna göre; çe
şitli yönlerden ihtilafların halli çok zor olacak 
ve halledilse bile; uzun zaman içinde halledile
bilecektir ki, bu da toplum üzerinde mânevi, 
yıkıcı biı- tesir yaratacak, direnme gücünü azalt
mak suretiyle grevin tesirsiz bir hale gelmesini 
sağlıyacaktır. Bugün için savunma gücü yalnız 
kendi kaynaklarımıza dayanmıyor. İkili anlaş
malar var. NATO savunma sistemi var. GTCNTO 
savunma sistemi var. Yani, kolektif bir savun
ma sisteminde harb malzemesi tamir eden işyer
lerinin grevi halinde savunma gücü, her halde 
kendi bünyemiz içinde düşmiyecek. tamirde 
olanların yerlerine, aynı savunma çerçevesi 
içinde, hattâ aynı gün yedekleri ve yenileri 
hizmete konarak grevin hiçbir hükmü kal Du
yacaktır. Çeşitli grev haklarında, âmme hiz
metleri bütün dünyada tatbikatı görüldüğü 
veçhile, askerî birlikler tarafından desteklen
mek suretiyle ifa edilmektedir. Dış hayatla vâki 
bu gibi müdahaleler yanında askerî bünye için
deki, tedbirler grevin tesirini sıfıra indirecek
tir. Grevin tesirsiz hale getirilebileceğine dair 
yukardaki hususlardan başka, tasarının aynı 

maddesinin, 1.1 nei fıkrasının yalnız 3 ncü ben
dini, askerî işyerlerinde grevin muvaffak ola
mamasını her bakımdan sağlıyaeak, manen çö
kertecek bağlayıcı bir hüküm olduğuna kaa-
niiz. 

Lokavt durumuna gelince; yukarda izah 
edildiği şekilde, tasarının mevcut hükümleri şe
kil bakımından tarafları anlaşma ve toplu söz
leşme yapabilecek durumda göstermekte ise de; 
hükmün çeşitli sebeplerle, tarafların anlaşma ve 
toplu sözleşme yapmasına imkân vermemekte 
olduğuna inanmaktayız. Çünkü, işveren mü
essesesi; karşı tarafın anlaşma olmadığı takdir
de, en son çare olan greve gitme halinde bile 
muvaffak olamıyacağmı esasen bilmektedir. 
Bu durumda işveren, müessese menfaatleri ba
kımından anlaşmaya yanaşmıyacak ve nihayet 
grevin mukabili olan lokavt hakkını kullana
caktır. 

İlk karışıklık İra kanun çıktıktan sonra ola
caktır. Zira, kolektif akidde ist iveceğimiz yeni 
şartlar işveren müessesesi tarafından hemen em
sal gösterilerek lokavtla karşılaşılacaktır. 

Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde diğer 
işyerlerine kıyasla kıdemli işçi çoktur. Terfi 
haremiyle de uzun yıllar terfi ede ede işçi üc
retleri yükselmiştir İşveren, müessesenin men
faati bakımından bu hususu nazarı itibara al
mayı]'); iktisadi ve sosyal sebeplerle emeğin ucuz 
olduğu zamanlarda, bugün için bile benzeri iş
yerleri emsal gösterilmek suretiyle, Yüksek Ha
kem Kuruluna tescil ettirip lokavt yapmak im
kânına sahiptir. Harb yıllarında kısmî sefer
berlikte, Örfi İdare zamanında; diğer müessese
ler dahi grev yapmamakta, fakat Millî Savım
ın a Bakanlığı bünyesindeki işyerleri ancak bu 
hallerde tam randımanlı çalışmaktadır. Sulh 
zamanında ise, işler azdır. Hattâ döner serma
yeli işyerleri kendi bünyesi haricinde hariç pi
yasaya bile iş yapmaktadır. Grev ve lokavt 
ancak sulh zamanında yapılabileceğine göre, bu 
durumda yapılacak grevin hiçbir tesiri olmıya-
cağı gibi, işveren bu zamanlarda lokavt yapmak 
için âdeta sebep arıyacaktır ve bu sebepleri de 
bulabilecektir. Zamanımızın teknik tekamülü, 
insan eüeünü devamlı tasarruf eder mahiyette
dir. Millî fevıınraa Bakanlığı işyerlerinde de 
iş gücü azalacak ve azalan işe göre işçi tensi
katının menfî ve psikolojik tesirleri göz ünün
de bulundurularak; tensikat yoluna gidilemeyip, 
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işveren en tabiî hakkı olan lokavtı kullanarak 
şartları istediği gibi kabul ettirecektir. Geçmiş
te, 2 yıl evvelki bir tatbikat göstermiştir ki iş
yerlerinde şimdiye kadar kullanılmamış bir ta
sarruf pekâlâ kullanılmıştır, tşyerleri daimî 
talimatnamesindeki bir hükmün, işveren iş ve, 
tahsisat duruma göre iş saatlerini 36 saate ka
dar indirebilir şeklinde olması işveren müesse
seye bu imkânı sağlamış ve bu hükme göre 48 
saatlik çalışma ve kazanç imkânları tahsisat ge
rekçesiyle birçok işyerlerinde kısılmıştır. As
kerî işyerlerine grev ve lokavt imkânının veril
mesi isteği askerî sendikaların hakikî isteği ola
rak ortaya atılmamıştır. Bu husus Aralık 1962 
ayında Ankara'da yapılan federasyon toplantı
sında görüşülmüştür. Grev ve lokavt hakkının 
askerî işyerlerine verilmemesi idare heyeti tara
fından kabul edilmişti. Esasen dünyadaki tat
bikatı bakımından ancak dünyadaki bir ve iki 
Devlet istisna edilirse; askerî işyerlerinde grev 
ve lokavt asla yoktur. Yukarda izah ettiğim şe
kilde memleket müdafaası ve harb gücü bakı
mından grev ve lokavtın askerî işyerlerinde1 tat
biki bâzı aksaklıklar doğurur. Bunun telâfi
sinin güç olacağı kanaatindeyim. Askerî işyer
lerinin, bu bünyenin şart ve icaplarını yakınen 
bildiğim için bu tezimi kuvvetlendirmeye daha 
çok bilgi ve deliller verebilecek durumdayım. 
Fakat bunlar işin öbür tarafı, bu müesseselerin 
mahfuz kalması icabeden hususlarıdır ve özel
likleridir, ifşaa lüzum yoktur. Netice olarak, 
mevcut tasarıya göre, işçinin her bakımdan grev 
yapma imkânsızlığı, buna mukabil işverenin lo
kavt yapmasının her an imkân dâhilinde bulun
ması bir gün ışığı gibi meydandadır. Askerî iş
yerlerinde grev ve lokavt hakkı verilmesi halin
de faydadan ziyade bu işyerlerinde çalışanlara 
zarar getireceği inancı içindeyim. Diğer sek
törlere verilecek grev ve lokavt hakkının iş ha
yatına getireceği yeniliklere paralel, bu mües
sese ve mensuplarının da ortak olması hakkı en 
masum bir istek olarak düşünülüyorsa bahis 
mevzuu kanun tasarısının 20 nci maddesinin 
11 nci bendinin bir önerge ile Başkanlığa verdi
ğimiz şekilde düzeltilmesini ve bunun desteklen
mesini sayın senatörlerden arz ve istirham ede
rim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Ağırnaslı. 
NÎYAZl AĞIRNASLI (Ankara) — Grev 
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hakkının biraz daha bâzı işkollarında tahdidc-
dilmesi etrafında cereyan eden müzakerelere, 
mütalâalara Sayın Bakan cevap verdiler. Bun
ların çoğuna iştirak etmekle beraber, yine müta
lâalarımızı arz etmekte fayda buluyoruz. 

Efendim, Deniz Ticaret Hukukununda avar
ya ve saire bahsinde gemilerin ne zaman hare
ket halinde, seyir halinde sayılacağı tesbit 
edilmiştir. Sayın Bakan'm ifade buyurdukları 
gibi gemilerin istisnai hallerde tamir halleri 
hariç daima seyir halinde oldukları kabul edil
miştir. Zaten işi icabı, maslahatın icabı her 
zaman seyir halinde sayılırlar. Gemilerde mev-
zuubahs olan mahzurlar öbür işkollarında da 
ayniyle vardır. «İstihsal düşer.» istihsal elbet
te düşer. «Cemiyetin iktisadi bünyesinde istih
sal seviyesi bakımından zararlar] olur» Elbette 
zararları olur. Bütün bunlar grev hakkını ve
ren memleketlerde hür memleketlerde bu ihti
maller göze alınır. Hür memleketlerde işçiye 
bu hak kendi yaşama haklarının müdafaası ba
kımından ki, bununla, muvazi olarak lokavt 
hakkı da tanınır. Bütün bu mahzurlarına rağ
men esasen bu mahzurlar mevcudolduğu için 
çok defada bu silâhları kullanana da zarar 
getirdiği için, geri teptiği için bu silâhlara geç 
başvururlar, kolay kolay müracaat edilmez. 
Meselâ bir grevin şümullü bir grevi idame etti
rebilmesi gayet güç bir iştir. Alabildiğine 
sendikaları sermaye ve stokları mevcııdolmalıdır 
ki; grev yapan işçiyi bir hafta, 10 gün, 20 gün 
besliyebilsinler, direnebilsiııler. Bu itibarla, her 
tarafta, her işkolunda mevzııubahs olan endişe
leri hususi bir karakter taşıyormuş gibi sadece 
gemilere tahsis edilerek, ordan grevi kaldır
mak yolundaki çok hürmet ettiğim Sayın Ami
ralimin mütalâalarına iltihak etmek güç olur. 
Çünkü, aynı prensip hepsine kabili tatbiktir. 
Ayrıca, grevin ilânını Hükümetin önleme yet
kilerinin ileride bunun biraz daha tahdit edil
mesine taraftar olduğumuzu ifade edeceğim. Hü-
metin bu yetkisi zaten vardır. Böylesine mühim 
bir iktisadi keşmekeş getirecek olan bir nakil 
işinde, meselâ krom naklinde, elbette ki Hükü
met grevin geriye bırakılmasına karar alma 
yetkisine mevcut kanunla haizdir, öyle olun-
cada kromlar istenilen limana eriştikten sonra 
da greve geçme gibi bir yol vardır. Bu itibarla 
bu endişe varit değildir, aynen öbürlerinde ol
duğu gibi. Şimdi muhterem Şevket Beyefen-
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di arkadaşımızın askerî işyerleri hususundaki, 
endişelerine de iştirak etmek benim için güçtür. 
Memleketimizde askerî işyerleri adı altında 
çalışan birtakım atelyeler, tesisler vardır. 
Şevket Beyefendinin mevzımbahs olan endi
şeleri arasında bu husus da var fakat bura
larda kanuna rağmen, hususiyeti icabı olarak 
kanuna rağmen tatbik edilmez. O işyerinde 
çıkanın yerine yenileri, alınır. 

Yahut lokavta gidilerek kapı dışarı edilir, 
toptan başkaları alınabilir, filân şekilde mü
talâa dermeyan buyurdular ki, bizim askerî 
tesislerimizin disiplin ruhunu çok daha. faz-
1 asiyle benimsemiş ve müdrik olan askerî 
müesseselerde kanun dışında bu nevi davra
nışlara başvuracak bir tek müessese mev-
cudolacağını hatırımdan bile geçirmedim. 
Kanun bütün vatandaşlar için askerî, sivil far
kı gözetmeksizin müsavi olarak tatbik edilir. 
Elbette ki askeri de sivil de kanun çıkdıktan 
sonra buna itaat eder. Kanun her şeyin üs
tündedir. 

Binaenaleyh, nasıl düşünebiliriz ki, askerî 
müessesesinin bir atelyesmi idare eden zat, iki 
kişiye kızınca yahut grev düşünüyorlarsa top
tan işyerindeki insanları sokağa atıp, yenileri
ni alabilir, filân edebilir, diye bir şey düşünüle
mez ve bunu yapmak, hatıra getirmek bile bir 
hukuk devletinde bir hukuk nizamında doğru 
olmaz. Askerî tesislerimizde millî savunma gü
cümüze müessir olunca, istihsalin, imalâtın 
durması gibi bir endişe şüphesiz ki, hatıra ge
lir. Ama müsaade buyurulursa bir sefer ha
zırlığı halinde veya Allah göstermesin bir 
harb halinde umumi olarak zaten tatbik edil-
miyecektir. Bizim harb gücümüze tesir yap-
mıyacak hiçbir istihsal kolu yoktur. 

Harb gücümüze kundura sanayii de, kumaş 
sanayii de, iplik sanayii de tekstil de, şeker de 
hepside müessirdir. Bunun iktisadi münaka
şasını yapmak yersizdir. Muhterem arkadaş
larımız, takdir buyururlar ki, istihsal kolla
rının hepsinin birbirleriyle ve netice itiba
riyle içtimai emniyet mülâlıazalariyle müdafaa 
mülâlıazalariyle hepsinin birbiriyle ilgisi var
dır. Bu itibarla askerî tesisler için bir istisna 
tanımak da yerinde olmıyaeaktır ve ayrıca 
Hükümetin haiz bulunduğu yetkilerden bir kıs
mını bile kullanması askerî tesislerdeki grev-
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lerin bertaraf edilmesini, önlenmesini, geri bı
rakılmasını mümkün kılar. Kaldı ki, grevin 
greve gidebilmenin şartlan da kanunda mu
ayyen ve mahduttur. Bir iş ihtilâfının berta
raf edilmesi için Devletin elinde olan, tama
men doğrudan doğruya Devlete bağlı bulunan 
askerî iş kollarındaki iş ihtilâfının halli baş
ka sahalarda özel sektör sahasında veya İk
tisadi Devlet Teşebbüslerindekinden çok daha 
kolaydır. 

Qün)klü Madikleri >o sahalarda ve o iş 'kol
larında çalışan işçi temsilcilerinin isltdklerî ha-
lyatlarım idame ile alâlkalı şeyleridir ve elbet
te ki, işveren mevkiinde olan Devlet ottıoritesi 
tarafından dalha kolaylılkla fcalbul edİleeelkJtir; 
(binaen a-lejylh ihtilâf yaratılması imkânı çtolk da-
;ha azdır. Bu itibarla da yine askerî safhalar
dan grevi istisna etmek lüzumu olamaz. 

Örtk mulhlfcerem arkadaşlarım Yiüee Senato
da bâzı kıymetli arkadaşlarımızın grevi talhjd'it 
istikametindeki davranışlarına karşı Ibu mâru
zâtla boyanda buluııdulkltan sonra b'en bunun 
akisinc Anayasamızın icaplarına uıyıgun olara/k 
(grevin bâzı .saihalara dalha teşmili lâzımıgelece-
ği kanaatiyle siöz -almış bulunujyorum. Bunu 
ifade etmeme müsaade buyurulmaısını rica ede
ceğim. Suıplhi Batur ankadaşım bu 3 ncıü bend-
ddkii dispanser, eczane gibi kelimesinin tatibi-
Ikatlta ıçjdk tefsirlere yol açaMleoeğini ifade bu-
yıırdullar. Tamamen kendilerine iştirak ediyo
rum., Suat Seren arkadaşımız 'bir takrir hazır
ladılar zannederim, muttali olduğum kadar, 
«Ibu gilbii» yi kaldıran ve tadadî şekilde istis
na öden bir talkrir hazırladılar, ona okununıca 
Ibildiğim şelMldıe ise, ki öyle olacak, iltihak ede
ceğim. Efendim, şüphesiz iki, savaş halinde, ge
nel veya kısmi seferberlikte ilâç imalâtı müıs-
tesna olma'k iiz"ere sanatoryum, dispanser, ec
zane gaibi işyerlerinde, «gibi», kelimesi kalka
rak ta da di lolaralk, meselâ, doğumevini ifade 
buyurdular. Doğumevi zaten hastanedir. Pra-
vantoryum yahut sanatoryum, ıbunlar zaten 
ıhaıstane tadadının içinde sayılır. îfade edelim. 
Burada da zaptta geçmiş .olsun. Bunun içjin bun
ların sırallanmaema daJhi ihJtiyacolmafcsızın ka
nun (bunları grev 'hakkının dışında telâlkM et
miştir. Biz de buna tamamen katılırız. Ama 
«gibi», kelimesi (hakikaten tefeiredilince çıdk 
ıgenişletici olur. Onun kaldırılması hujsujsunda-
ki talkririne ilitilhak ediyoruz. 
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Efendim, 7 mel bendinde nıoterlilk hizmetleri 

ilsltilsna edilmiştir. Noterliğin, 'ben meşlefcim 
icaibı, düşündüm nelere tcisir yapabilir... Nıoter-
ler velkâletnamıe cılka rırlar, be'men hakikini ko
rumak için bir tedbir almak zaruretiyle karşı 
Ikarşııya olan bir i§ salhilbi vekâletname çılkara-
ımıiyacağı için bu hakikini belki de ısiouıra süre 
aşımı veya ıbilmem islkatı ha'k, .sülkultu kalk fi
lan gilbi ıseibeplerle kayhedöbilİr endişeısli ilıaltı-
ra gelelbilir. Ama vdkâletnanneleri malh'ketoe ka
lemlerinde çıkarttırmak vekâletnameyi grev 
'hali dlolayıısiyle sonradan ilbraz etmek şartlyle 
ınıalhlkemelde hazır IbulımalMUnıdk gilbi yollar 
mevcuttur. Efendim, »enet tescili ve ş'elkle ta-
fbi akitlerde filânlarda Notere müracaat eldil-
nıciz lise, bellki âmme lin!tiızam!ijyle ilgili hususlar 
doğabilir diye düşünül dbllir. Bunların da hep
sinin tescil edile'bileıcdk istisnai yerlerin mev-
ıculdıolduğu kanaatindeyim. Bu itİlbarla nıdter-
leri, noterlerde çalışanları istisna ötmenin ye
rinde olmadığı kanaatindeyim. Kaildi ki, bu da
raltmanın faydası yolkfcur. Noter bizzat taıldisl 
de çıdk müstacel ha İleride 'kendiside dturup ça
lışabileceğine gtöre mdterl erden acele hallerde 
yapılacak istifadeyi önler endişeisi ile 7 nci 
maddeldeiki taihdidin yine yeri kalmamış olur. 

Bu itıilbaıla nloterleri istisna eden 7 nci madde-
uhı, 7 nci fıkranın kaldırılması hulsusunu arz 
ve tdklif edeceğim. Kabul buyur manızı istirham 
ederim. Bir de 8 nci maddede, «Eğitim, öğre
tim kurumlarında», deniyor. Mıılhterem arka
daşlarım, bu maarif seferberliğine geçtiğimiz 
tdevreide benim gönlüm hakü'kalten iıslter ki, va
zife şuuru ufalk 'tefek menfa ait mülahazalarımın 
Üstünde olaralk henimlsenımiış olan ve hu 'kültür 
dâvamız (kusa zamanda halledilsin. Bunun için 
de grev halklkı bu müessisıeıselere tanınmaisın di
ye düşünlüllelbâlir, ama omların sadece işi ıhama-
ıset duygularına terk edip do bu halkkı, Ana
yasan ıh (tanıldığı bu haıklkı, bu vatanperver züm
reden hariç tutmaik, yoıkisım tutmaik doğru ol
maz. Üstelik 'büyük bir zarar durumu da dlmı-
yacaktır. Oünlkü bu nevli eğitim müeisısıeıseleıln-
ddki işin -ehemmiyeti ile mütenaısiip Ihir ilgi top-
lııyacalktır. Yani Hükümet olaralk greivün hangi j 
isalhada yapılmış olduğu hulsuısuna hemen bakı
lacak, işin, içtimai menfaatlerle istihsal hac
imliyle eikıonlom'iık durum mm uzla, gelişmıemizle 
ikültür seferberliğim iz ite ve -saire ile ilgili olan 
eıhemmiyplti nlslbetinde Hükümetçe alâkalı ma-
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Ikamlarca daha Ikesif bir alâka gösterilecek ve 
ıl)u grev başlamadan önlenecek. Yalhutt başla-
klıiytan sıon-ra, çıdk kısa sıüre sonra neticeye bağ
lan acalktıi'. Muslilhane yoliyle onun için bende
niz, 8 nci fıikranın da 'kaldırılması istirham ın-
dayım. Efenldim, alışmış olduğumuz için grev 
lâfı bliOe ha'kÜkatcıı Mıze Ibiraz garip geliyor. 
Ama düşünürsek ki, hür memleketlerde bu halk 
halkikaten cemiıyefi tanzim ed'idi, iısltilkametten-
dirici şelkilıdc kullamlmdktadır. Ve bundan fay-
idalar dloğmalktaldır. Ancak hür momlellîietllerde 
Ibu halk hattâ çıolk dalha geniş şekilde tanınmak
tadır. Bliız işçim izlin, haikikaıten Tliuik işçisinin 
ihagika milleltleılıı işçileııine nazaran çıdk daha 
mlüitcvazii hayat şartlarına, çak dalha kadere 
rıza giölsltererdk kaıtlandığını naızarı itilbara ala-
ıcalk olluılsalk bu ba'kkın bıöyleco çok dar tultul-
mıası yoluna gitmemize mahal olmadığı netice-

. isline va.rıri'Z, ıBiız 'kenldi memldkdtimüzde hıür re
jimin, demldkraısi-nin bütün iöaplarıyle beralber 
harınacağı, yaşayacağı ve gelişeceği tdkâmül 
eldeceği inancuıdajyıız. Bu inanca, işıçiiniaı biraz 
-önce arz ettiğim giibi elibeıtte daıvraniışları bu 
inancımıza önlülmüzdelki zamanllar içinde halk 
verdiireeellvltir. Oünlkü çloik iıyi biliıyorum M, ger-
ç-elkitien çıolk sıkıntılı, çjdk perişan durumlara 
imânız kalmadılkça bu silâhlara iışıçji sınıfı ibaış-
vurmuyac^alktir, arkadaşlar. l?u itibarla blir top
lumda l)ir zümreyi istisna etmeik yalhult greıv 
ıhalklkını t alhldikl eltmeik filân gilbi endişeli eri yü-
relklerli milden atalım. 

Ç\ok muhterem arikadaslanım, ben, bültün, 
haltta mevcut tehditleri hile kaldıraralk işçi sı-
nıfıua tam, geniş ve ınütdkâ'mil olanııyla grev 
ılıaldkıını tanıyacaik bile olsalk bundan cemiyetıi'-
mi;z liçin 'zarar değil faydalar doğacaktır, inan-
eındaıyi'm. Bu selbepleni de göz önünde tutaraik, 
yani içimliızdelkii endişelere fazla yer vermiye-
llim. Şu 7 nci ve 8 nci fılkraların kaldırılımalsını 
ikalbııl lbuynralwn. 0-ö re çekisin iz ki, tatlbilkatta 
ıh iç öyle kjorkltuğuimıız şeyler olmılyacalktır. Bliz 
rejim telkâmlülünü bu yolda sınırlamamış ola
lım, hürmetlerimlle. Ricamın kalbul ıbuyurulma-
smı arz ederim. 

OEO tüt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
A.ETOS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen-
dim, madldeyi Komisıyüin geri alıyor. 

BAŞKAN — Kondisyon maddeya gerö iste-
mdktedir, takrirleıüyle ber-aher kıomıisıyoııa ve
ril mistir. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTU1S (Devamla) — Efendim, Komisyon 19 
ucu maldjdeıyi getirdi, onun görüşıülmıesİrii rftca 
edeceğim. 

(BAŞKAN — 1 9 ucu maddede dünlklü nıüza-
Ikereler aıraisınida Baışkanlııkta ulunan ben, Yülk-
se'k Heyetidiıze 'bâzı hıısuıslarda bilgi venmıefk 
meclburiıyeltini hisseittiim. Bu itilbarla ben de söz 
alacağım. ıBu bakımdan Sayın Tiıgrel'iin... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Davamla) — Belki efendim, öğleden 
sonraya kalsın. 

[BAŞKAN — Zaten öğleden sionra '.konuşa
cağım. 19 ncu maddeyi Sayın TigreFin Başlkan-
lılk elttliği ıblr sırada şalhsıma, şalhısımda Başkan
lık makamına karşı sert Ihareikatler doğduğu 
içün cevaplandırmak üzere söz alacağım. Bu 
(balkımdan Baş/kanlıfk ınovörii değişeceMir, efen
dim. 19 ncu maddede Başifcanlılk Divanı deği
şe ceJktir. 

Grev ve lokavtın geçici olarak durdurulması 
yüksek uzlaştırma kurulu 

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

Bakanlar Kurulu, geciktirme kararını ilân 
eder etmez, Yüksek Hakem Kurulundan ge
ciktirilen -grev veya lokavtın niteliği hakkında 
istişari mütalâasını ister. Bu mütalâanın en 
geç 1 nci fıkrada söz konusu otuz günlük süre
nin bitiminden önce verilmesi gereklidir. 

Bakanlar Kurulu, • Yüksek Hakem Kurulu
nun mütalâasını inceledikten sonra, geciktirme 
süresini en çok altmış gün daha uzatabilir. Bu 
konudaki kararnameler, yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

2. Danıştay, bu maddede söz konusu Ba
kanlar Kurulu kararları hakkındaki iptal dâva
larına ilişkin yürütmenin durdurulması talep
lerini bir hafta içinde karara bağlar 
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3. 1 nci bend gereğince çıkarılan geciktir

me kararnamesinin yürürlüğe girmesinden baş-
lıyarak altı iş günü içinde uyuşmazlık, Başba
kanlıkça Yüksek Uzlaştırma Kuruluna havale 
edilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, Başbakanın ve
ya onun tarafından müşterek kararname ile tâ
yin edilecek bir bakanın başkanlığında, Yargıtay 
Birinci Başkanı, Danıştay Birinci Başkanı, Yar
gılayın iş dâvalarına bakan dairesinin başkanı, 
Danıştay Genel Kurulunca seçilecek dâva Dai
resi başkanlarından biri, en çok işçi mensubu 
olan işçi konfederasyonunun ve en çok işveren 
mensubu olan işveren konfederasyonunun seçe
ceği birer tarafsız aracıdan kuruludur. Bu ni
telikte bir işveren konfederasyonu yoksa, işve
renler adına tarafsız aracı, Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Yönetim Kurulunca seçilir. 

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

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

Taraflar, Yüksek Uzlaştırma Kurulunun ka
rarı üzerinde anlaşmışlarsa, kurul bir tutanak 
d üzeni iverek durumu tesbit eder. Bu tutanak
la ilgili olarak 14 ve 16 nci maddeler hükümle
ri uygulanır. 

4. Geciktirme süresinin sona erdiği tarihte 
taraflar ıızlaşamamışlar veya uyuşmazlığı özel 
tahkime havale etmek hususunda anlaşamamış-
larsa, greve veya lokavta karar vermekte ser-
bcstirler. Yüksek Uzlaştırma Kurulu, bu hal
de de çalışmalarına devam eder. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, bu 21 nci maddenin 3 ncü ben
dinin ikinci fıkrasında «Yüksek Uzlaştırma Ku
rulu, Başbakanın veya onun tarafından müşte
rek kararname ile tâyin edilecek bir bakanın 
başkanl ığında» ibaresi bulunmaktadır. 
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Burada «bir Başbakanın tâyin edeceği» ol

duğuna göre bu tâyinler ya hepsi de Bakanlar 
Kurulu kararı ile yapılır veyahut doğrudan 
doğruya Başbakan tarafından yapıln*. Şu hal
de burada bir zühul vardır. «Başbakanın veya 
onun tarafından müşterek kararname ile tâyin 
edilecek» yani Başbakan doğrudan doğruya tâ
yin edecek veyahut da «onun tarafından müşte
rek kararname ile» hiçbir mâna anlaşılmamak
tadır. Ve burada büyük bir hata mevcut bu
lunmaktadır. Bu hatanın düzeltilmesi lâzımdır. 
Onu da bendeniz şu şekilde düzeltmek istiyo
rum. «Başbakanın veya onun tarafından gö
revlendirecek bir bakanın» şu halde «müşterek 
kararname ile tâyin edilecek» kelimelerinin si
linmesi; yerine «görevlendirecek» kelimesinin 
konulması maksadı tamaıııiyle ifade eder. Bu 
hususta bir takrir sunuyorum. 

2 ncisi, dünkü 19 ncu madde ile her halde 
bu maddenin de bir ilgisi olması lâzımdır. Hâ
kimlerden bahsedilmekte, bu hâkimlerin bu gibi 
işlerde görev alıp almıyacakları, ondokuzuneu 
maddedeki veçheye bağlı bulunacağına göre, bu 
hususun da teemmül edilmesi gerektiğini hatır
latmak isterim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın İnceoğlu. 
M. YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon Karahi-

sar) — Muhterem arkadaşlar; «karar verilmiş 
veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lo
kavt, memleket sağlığını veya millî güvenliğini 
bozucu nitelikte ise, Bakanlar Kurulu» diyor ve 
netice olarak, bunları bir ay müddetle tehir eder 
ve ondan sonra Danışma Kuruluna havale eder. 

Danışma Kurulunun mütalâasını aldıktan 
sonra iki ay daha uzatabilir, 60 gün daha uza
tabilir, şeklinde hüküm konmuş. Bendeniz, bu
rada 60 günlük müddeti çok buluyorum. Bunun 
30 gün olarak tashih edilmesini ve bu konudaki 
kararnamelerin 30 günlük müddetin hitamında 
yürürlüğe girmiş sayılmasını istiyorum. Bu su
retle keyfî bir tasarrufa meydan verilmemesini ; 
arzu ediyorum. Onun için bir takrir takdim 
ediyorum, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Ko
misyon, Hükümet.... Yalnız Sayın Artuknıaç 
konuşması sırasında Yargıtav Başkanının bu 
Danışma Kuruluna seçilmesini 19 ncu madde- . 
niıı halli ile ilgili görmektedir. Komisyon bu- ] 
na no der acaba.? ! 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Komis
yon bu mevzuda mücehhezdir, mâruzâtta bulu-
ııaîbilir. 19 ncu madde yerine mâruzâtta bulu
nayım. 

BAŞKAN - - Bu mevzuda buyurunuz sayın 
komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurhaşkanınca S. Ü.) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Artuknıaç. arkadaşımızın. 
21 ne i maddenin, 3 ncü bendi hakkındaki ile
ri sürdükleri mütalâa varittir. Yani hakika
ten Başbakanın bakanı, 'bu Yüksek Uzlaştırma 
Kuruluna riyaset edecek olan bakanı seçmesi 
esası kabul edildiğine göre, bunun müşterek 
bir kararname ile olmasına lüzum ve zaruret 
yoktur. Bu itibarla Sadık Artuknıaç arkadaşı
mızın teklif ettiği veçhile «müşterek kararna
me ile tâyin edilecek» sözlerinin silinmesini ve 
Başbakanın veya onun tarafından görevlendi
rilecek bir bakanın, tarzında maddenin tashih 
cdilnvesini, 'komisyon olarak kabul ediyoruz. 

Sayın İnceoğlu arkadaşımız; bu iki aylık 
sürenin bir aya indirilmesini -teklif buyurdu
lar. Buna katılmıyoruz; sebclbine gelince; mad
dede okuduğunuz uzlaştırma prosedürünün ce
reyan edebilmesi için ancak bu iki aylık dev
re kâfidir. Bunun bir aya indirilmesi tamamen 
'buradaki mekanizmayı bozacak ve sevk edilen 
hükümlerden beklenen fayda hasıl olmayacak
tır. Bir bakıma da zaten böyle bir soğutma 
devresine ihtiyaç vardır. Daha soğuk kanlı ve 
daha serin kanlı oLarak tarafların uzlaşmayı 
mktalâa edebilmeleri için böyle bir devreye 
ihtiyaç vardır. Bu itibarla bunun indirilmesi
ne komisyon olarak kat il m anı aktayız. Bizi oy
larınızla desteklemenizi rica ederim. Yargıtay 
Başkanına verilen vazife dolay isiyle dün bu
rada başlamış olan münakaşalara atıf da bu
lundu, Sayın Artuknıaç; bu madde dolay isiy
le de «aeaiba tekrar bu meseleyi incelemek is
temezler mi?» dedi. Biz dün gece ve hu sabah 
Kurucu Meclis ve Temsilciler Meclisi zabıtla
rı üzerinde yaptığımız incelemeler neticesinde 
şu .sonuca vardık: Biliyoruz, eskiden Anayasa
mızda «hâkimler umumi ve hususi hiçbir Na
zif e kabul edemezler» diye, bir fıkra mevcuttu. 
Bu fıkra yeni Anayasayı hazırlıyaıı Komis
yon tarafından 134- ncü maddeye konulmamış 
olarak metin Temsilciler Meclisine sevk edil-
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iniş bulunuyordu. Temsilciler Meclisinde yapı
lan görüşmeler esnasında üyelerden General 
Fahri Belen, bir takrir vererek, hâkimlerin bu 
şekilde vazife almalarını önleyici bir hükmün 
konulmasını teklif ediyor. Bu teklif karşısın
da yapılan görüşmeler sonucunda eskiden ol
duğu gibi hâkimlerin umumi ve hususi bir va
zife alamayacaklarına dair bir fıkranın konul
ması tehlikeli görülüyor. 

Şu bakımdan denir ki; kanunlarla hâkim
lere böyle bir vazife verilmesi icabedebilir. 

Ezcümle secim kanunları, hâkimlere bâzı 
vazifeler tevcih edelbilir. Bu sebeple bu ancak 
kanunla hâkimlere vazife verilebilir tarzında 
düzeltmek yerinde olur, deniyor. Bu mülâhaza
ların altında 134 ncü maddenin son fıkrası 
sevk ediliyor. Bilindiği gibi bu fıkra hâkim
lere ancak kanunla vazife verilebileceğine mü
tedairdir. Bu fıkrayı, dün de arz ettim, yal
nız hâkimler kanunu diye anlamaya imkân 
yoktur. Çünkü arz ettiğim gibi gerek temsilci
ler Meclisinde cereyan eden görüşmeler, ge
rek buradaki «kanun» sözünün mutlak olarak 
kullanılmış olması bunun sadece hâkimler ka
nunu diye anlamaya, engel olur. Daha isabetli 
olarak bunu «hâkimlere ancak kanunlarla va
zife verilebilir» diye anlamak icabeder. Bu so
nuca varan komisyonumuz, bu madde de hâ
kimlere, Yargıtay Başkanına vazife verilmesi
ni tamamen Anayasanın lâfzına ve ruhuna 
uygun olarak mütalâa etmiştir. Nitekim, yine 
bildiğiniz üzere Anayasanın 75 nci maddesin
de T. B. M. M. seçimlerine ait Yüksek Seçim 
Kurulu ihdas edilmiş; ve bu konuda hâkimlere 
vazife verilmiş idi. Fakat bunun dışında, Yük
sek Seçim Kurulu dışında hâkimlere özel ka
nunla vazifeler verildiği gibi, T. B. M. M. se
çimleri dışında olan seçimler hakkında da yine 
özel kanunlarla hâkimlere vazife verilmiştir. 

Eğer, komisyonun vâsıl olduğu görüşü kabul 
etmemek icabederse bu takdirde hâkimlere be
lediye, il idaresi seçimlerinde de hususi kanun
larla vazifeler verebilemiyeceğini kabul etmek ica
beder. 

Oünkü o vazifeler Anayasada zikredilıııe-
diği gibi, Hâkimler Kanununda da zikredilme-
diğiııe göre o kanunların bu vazifeleri lıâkim
lere veremiyeceği sonucuna varmak icabeder: 
Bu tamamen hatalı bir sonuç olur. Gerek bu 
düşünce, gerek .arz ettiğim 'gibi Temsilciler Mec-
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lisindeki görüşmelere ait mülâ'lıaz'alar bizi bu
rada kanunla, hâkimlere vazife Verilebileceği 
sonucuna sevk etmektedir. Ancak 19 ncıı mad
deyi öğleden sonra görüşürken arz edeceğim. 
Z'a'ten ıO zaman .da, dünkü görüşmelerde de an
laşılmıştır. Arkadaşlarımız da'ha ziyade Ana
yasaya aykırılıktan ziyade Yargıltay Balkanına 
hakem seçmesi gibi bir vazifenin verilmesini 
arzu etmedikleri için itirazlarda bulunmuşlardı. 
Bu .meselede komisyonun bir ısrarı yoktur, 
Yargıtay Başkanına balkem seçme vazifesi veril-
ımesi uygun görülmüyorsa; başka bir formül 
bulunabilir. Bunu tabiatiyle i'sitidradeıı arz edi
yorum. 19 ucu madde görüşülürken; daha 
geniş olarak bu1 mevzu üzerinde dunmak gere
kir. Mâruzâtımı 'hulâsa etmek icabederse.; 'bu 
'maddenin komisyona, iadesine lüzuun olmadığı 
kanaatindeyim. Çünkü ım'addede verilmiş olan, 
'hâkimlere, Yargıtay* Başkanına verilmiş olan 
vazife tamamen Anayasaya uygundur, bir !ka-
nunla verilmektedir. Bu itibarla aykırı bir ci
het yeJktur. 

Şu noktayı arz etmek isterim ki; halen 
Yüksek Hâkimler' /Kurulunda Yargıtaydan bir 
'hâkim vazife alınış vaziyettedir ve bunun da 
Anayasaya aykırılığı bugüne /kadar, iki seneye 
yaklaşan bir süre içinde iddia edilmemiştir. 

Son olarak, .maddenin 3 numaralı bendinin, 
biraz evvel arz ettiğim düzeltme ile bu madde
nin kabul buyuru 1ınasını istirham ediyorum. 

Hür m eti e Ani e. 

.BAŞKAN — Efendim, hâkimlerin ve yahut 
Yargıtay üyelerinin her hangi bir Vazife alma-
lariyle, yargı gücünün başkanı olan Yargıtay 
Başkanına bir özel kanunla vazife verilmesi, 
bahusus şimdi .21 ncü maddede, siyasi bir şa
hıs .olan ve icranın bir üyesi olan Bakanın baş
kanlık; ettiği hakemi .kuruluna ya'hut uzlaştırma 
kuruluna, üye olarak Yargıtay Başkanının ve
rilmesi 'hususu tamamen birbirinden farklı bu-
lunimaıktadır. 

'Cu'mnuriyct Senatosunda Başkanlık etmek 
ısadece maddelerin oylanması, sadece değişik
lik önergelerini takdim etmek olduğu kanı
sında olmıyan Başkanlığın, kendisine Anaya
saya ilişkin olarak gördüğü kusurlarda Yüksek 
Heyete .mâruzâtta bulunmak yetkisi de olduğu
nu ve bunun kendisine verilmiş bir vazife bu
lunduğunu da'ha önceiki birleşimde ifade et-
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.mistim. Bu h ımış ta Yüksek Heyet in biraz za
manlını alacağını. 

vSayın Profesör Ba'hri Savcı'nın, bütün Ana
yasa halklarında e'sa.s prcnsibolaıı görüşlerini' 
kısac'a arz etmek isterini. «Bu l ıususta evvelâ 
^Meclis Başkanl ığının bir rey oylaması yapma
la r ı miimkümdür. Meclis Başkanlar ı i çinide 
Anayasan ın insan hak ve hürr iyet ler ine doku
nan prensipler i bozucu, bu prensipler in vuzuh 
ve .m'a'ksadııra aykır ı düşüeü bir 'hüküm bulu
nan her han'gi bir 'kanunun Par lâmento önünde 
imüza.kcrtasiınc .muhalefet edebilirler. F i lhak ika 
Pai'lâmeıiıtio usullerine göre Meclis içinde Mec
lîsin çalışma tarzı üzerinde Meclis Başkanlar ı 
nın mühim orlü ve ıtesirleri vardır . Bu rol her 
moınle'ke'tin esas teışjkilât nıevzu'ailı taraf ından 
•şu veya bu t a rzda tanzim edilmiş, şu veya bu 
salâhiyetler , şu veya bu eşsizlik derecesine çıka
rılmış olabilir. Meselenin esası şu radad ı r k i ; par
lâmento usulü Anayasaya uygunluk meselesinde 
Meclis Başkanlar ına hususi bir rolü ve ehemmi
yet vermiştir . Onların bu rolü, gerek Hükümet 
taraf ından, gerek Par lâmento azaları tarafın
dan teklif edilen ve lâyiha veya tasar ı hal inde 
Par lamentonun müzakere ve tasdikine arz edilen 
kanım, tasar ı lar ının Par lâmento huzuruna, çık
masının. temininde gözükür. Burada Mec
lis Başkanı tekli!' edilen bu lâyihayı par lâmen
tonun huzuruna, ç ıkar ı rken onda Anayasaya, 
hukukun, yüksek prensiplerine aykırı bir nokta 
görmüşse bu işi doldurabil i r , lâyihanın Par lâ
mento huzuruna çıkmasına muhalefet edebilir. 
Binaenaleyh bahis konusu olan lâyihanın bu ku
sur lu haliyle Par lâmentoda müzakere ve kabu
lüne kanuniye t kazanmasına engel olabilir. Böy
lelikle Meclis Başkanlarının, (yani Birleşimi ida
re eden başkanlar ın) ayrıca kendilerine Anaya
sa bakımından görevler düşmektedir .» Başkan
lık da bu görevi ve bu mesuliyeti müdr ik ola-
l a k der k i : Yargı gücünün başkanı olana özel 
bir kanun la görev verili]) verilmemesi hususu 
Anayasayı yakından i lgi lendirmekledir . Bu se
bepledir k i ; komisyondan bu meselenin bir kere 
daha te tk ikini istemiş bu lunmaktad ı r . Ve bunu 
arz etmiş bu lunmaktad ı r . Burada da zanneder
sem 21 nci madde, yine bir ilgi görmektedir . 
Biraz önce komisyon Sözcüsü, Ya rg ı t ay Başka
nının hakem tâyini hususunun yerine yeni bir 
yol aranmasının mümkün olacağını söylediler. 
Çimdi Ya rg ı t ay Başkanının, bir bakanın baş-
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kanl ık et t iği bir kurula verilmesinin, yasama 
yürütme, ve yargı organlarının karşı l ıkl ı o larak 
münasebetler inde bir uyuşmazl ık hal inde telif 
etmek mümkün müdür'? Bu mümkün bir nokta
dır ve bir Anaya:-;;ı mevzuu olmakladır . Bu se
beple, Komisyon m-a.ba bu hususta müzakereler i 
talik ederler mi.?. 1!) ucu maddede prensibin hal
line bunu talik çilerler mi?. Sayın Sözcü, yoksa 
mut lak görüşülmesini is terler mi?. 

( IKFİCt KOMİSYON SÖZÜÜSÜ ÂMİL AE-
T F S (Oumhurbaşkamnca S. İl.) — Arz ett im. 
efendim. 

BAŞKAN Buyurun. Sayın Gerger. 

VASFİ CIUÜÜFi!? (F r f a ) - 19 ucu madde
nin müzakeresinde, komisyon nasıl bir metin ha-
zıi 'hyacak bilmiyorum. (İçt irdiği zaman, o vak i t 
icabederse konuşma, hakkım olacağı tabiîdir . 
Yalnız, demin Saym Sözcü buyurdu la r ki, eski 
.Anayasada hâkimlerin özel ve genel bir vazife 
almaması ayrı bir fıkra halinde idi. Şimdi bu, 
maddeye eklenmiştir . İ-Lski Anayasada ayr ı mad
de idi. Yanİ hususi bir maddeye göre hâkimler 
umumi ve hususi vazife alamazdı. Yeni Anaya
saya bu. husus BM ucü maddesinin son bendi 
olarak girmişin'. Binaenaleyh, yapı lacak kanu
na bağlanmıştır , B5-Î neü maddeye değil tesis 
edilecek kanuna bağladığına, göre bir maddede 
sen bend olarak, eski Anayasa Kanunundan ta
mamen ayrı bir noktai nazar ileri sürmüştür , 
yeni Anayasa. 

Seçim Kanununda hâkimlere vazife verilıne-
s' meselesine gelince bu vazifeyi Anayasa ver
miştir. Yeni kanunlar , hususi kanunlar vermi
yor.. 

Anayasanın 7ö nci maddesi der k i : «Seçim
ler, yargı organlarının genel yönetim ve deneti
mi altında, yapılması lâzımdır.» 

Yani, 75 nci madde, seçimin yargı organlar ı 
taraf ından secimin denetlenmesi esasına göre 
yapılacağını emrettiği için seçim kanunlar ında 
hâkimlere vazife verilmiştir. Husus i kanımla, 
müstakil Seçim. Kanunu ile or tadan bir vazife ve
rilmiş değil. Anayasanın 75 nci maddesinin 
âmir hükmü ile bu vazife verilmiştir. Binaena
leyh, 1!) ucu madde ile beraber, Yarg ı tay Baş
kanına verilecek vazifeyi 20 nci madde ile birlik
te görüşmek daha salim bir yoldur, kanaatinde
yim. 
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BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 
NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen

dim, bu uzlaştırma kurulu gibi mühim bir gö
revde Yargıtay Başkanının veya Daire Baş
kanlarının bulunmasına Anayasamızın, hâkimle
re başkaca yargı görevleri dışında vazife verme
mek hususunda koyduğu tahdidin engel olacağı 
kanaatinde değilim. Bunun, Anayasanın istih
daf ettiği gaye, yargı vazifesinin her hangi bir 
tesirden azade olarak yapılması, icrası maksadı
na matuftur. Burada yargı vazifesinin en yük
sek kademesindeki Yargıtay Başkanı veya daire 
başkanları için bu vazifedeki tarafsızlığını engel-
liyecek hangi tahdit mülâhaza edilebilir. Böyle 
bir şey burada mevcut değildir. Bu itibarla Yar
gıtay Reisinin veya Daire Reislerinin uzlaştırma 
kurulunda vazife almasına engel olmak maksadı
nın Anayasamızda güdülüp güdülmediği kana
atinde komisyona iştirak ediyorum. Ancak, Sayın 
Başkan tarafından ifade edilen bir husus var ki, 
bunun üzerinde durmaya değer. Başvekil veya 
Başvekilin vazifelendireceği bir Bakana riyaset 
edeceği bir komisyonda Yargıtay Başkanı üye 
olarak bulunamaz. Yargıtay Başkanının Yargı-
taya verilen hususi önem dolayısiyle böyle bir 
uzlaştırma kurulunda Yargıtay Başkanının reis
liği altında uzlaştrıma kurulunun teşekkül et
mesi daha doğrudur. Bu sebeple de, bu kısmını 
değiştirip, hattâ Başvekil de bulunsa Yargıtay 
Başkanının riyaset etmesi lâzımdır: Çünkü biri
si nihayet teşriî organa karşı, memlekete karşı 
sorumlu olan muvakkat bir görev başındadır. 
Diğeri sorumsuz olan, kaza organının başındadır. 
Binaenaleyh onun riyaset etmesi daha mâkuldür. 
Kaldı ki, Başbakan işinin ehemmiyeti dolayısiy
le böyle bir kurula zaten katılamaz. Bakanlar
dan birini, ve kuvvetli bir ihtimalle de, mesele 
iş hayatı ile ilgili olduğu için Çalışma Bakanı 
vazifelendirecektir. Binaenaleyh Çalışma Baka
nının Başkanlığında Yargıtay Başkanının veya 
Daire Başkanının, Danıştay Başkanının üye ola
rak bulunması gerçekten doğru olmaz. Bunun 
düzeltilmesini bu bakımdan ben de komisyondan 
rica ediyorum. 

Riyasetin vazifeleri mevzuundaki görüşümü j 
de, mevzua taallûk etmesi hasebivle kısaca ifade ; 

. . . '" I 
etmek isterim. Riyaset, Anayasaya uygun olmı- ] 
yan bir teklifi önlemek, durdurmak yetkisine be- i 
nim de kanaatime göre haizdir. Riyasetin, çok ; 
mahdut, bizim itimadımızı haiz olarak, riyaset I 
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eden zevatın çok daraltılmış, vazifelerle müceh
hez telâkki edilmesi doğru olmaz. Bizim namı
mıza icrayı riyaset eden zevatın elbette ki, bizi 
yönetim konusunda bâzı prensiplere taallûk eden 
salâhiyetler de tanımış olmalıyız. Meselenin za
tında gayeye uygun bir maksadı vardır. Ancak, 
Riyasetin Heyeti Umumiye ile ihtilâfa düşmesi 
halinde Riyaset, Heyeti Umumiyenin kararını al
mak durumundadır. Heyeti Umumiye karar ve
rir de, hatırlatma ve ikazlara rağmen biz Ana
yasaya aykırı görmüyoruz, müzakere edeceğiz 
dersek Riyasetin idari vazifesi bitmiştir, yani ih
tar vazifesi bitmiş olur. Heyeti Umumiye, me
selesine hâkim olur ve bu ihsası rey de telâkki edil
mez. İhsası ıjey nasıl telâkki edilir? ihsası rey, 
bir madde veya maddedeki müspet veya menfi 
tutumu ile, meselâ, ben bir takrir verdim, takri
ri okuturken, Riyaset, ben takrire taraftar deği
lim, fakat yine de bu takrir verildiği için reyle
rinize arz edeceğim, derse, tamam, tarafsızlığını 
izale etmiş olur. Reis, ben şu fikirdeyim diye 
maruzatta bulunamaz. 

Hattâ, komisyonlarda da böyledir. Riyaset, 
biraz az konuşmayı, konuşmada imsaki ieabetti-
ren bir vazifedir. Ama, çok dikkatli, söz imsa
kini tertip, tanzim, istikametlendirme görevleri
ni tam yapabilmesi için söz imsakini icabettiren 
bir otorite, olarak Riyaseti telâkki ediyorum. 

Bu itibarla Riyaset Makamının seyrek ola
rak, prensibe taallûk eden bu gibi şeylerde ha
tırlatma vazifesinin mevcudolduğuııım ve za
ten Riyaset Makamından sık sık böyle müdaha
lelerin ve sairenin yapılmamakta bulunduğu 
mı da belirtmek isterim. 

Efendim, asıl benim mâruzâtta bulunmak is
tediğim husus, Hükümete tanınan yetki mev-
zuundadır. Bir ay süre ile Hükümete, sırala
nan ahval muvacehesinde grev veya lokavtı geri 
bırakma ve uzlaştırma, zemini arama hakkı
nın tanınmasına zaman biraz fazla olmakla be
raber bende iltihak ediyorum. Ama, bu zaman 
10 gün veya 15 gün denebilir; bir aya da bir di
yeceğim yok. Fakat aşağıda, uzlaştırma neti
ceye bağlamazsa iki ay daha grevi geri bırak
tırma yetkisi tanınıyor. Bir ay zarfında uzlaş
tırmada muvaffak olamaması ne demektir, Hü
kümetin muhterem arkadaşlarım? Hükümetin 
nüfuzsuz, tesirsiz ve netice alacak nitelikte ol
madığı mânasını taşımaz mı? O halde, Hükü
metin böyle bir za'fı mevcut ise, niçin zarf 
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gösteren Hükümete iki ay daha müddet veri 
yorsuımz? Bir ay içinde tarafları çağırsın, ır
lattırma kurulunu kursun, neticeyi alsın ve ih
tilâfı, içtimai, sosyal bünye1 üzerinde menfi 
tesirler yapmak istidadım gösterebilecek ihti
lâfı derhal bir ay gibi geniş bir zamanda halle-
demiyen Hükümete mütemim bir müddet daha 
tanımak yersizdir. Bu, sadece ihtilâfın çok 
mühim olmasına rağmen. Hükümetin za'fından 
bir ay içinde meseleyi halledememek gibi bir 
zaıftan doğan bir taviz oluyor; böyle bir .şeye 
ihtiyaç yoktur. Hükümet zaıf göstermişse, ku
sur kendisinindir. O zaman grev mi yapılacak, 
lokavt mı yapılacak, lokavta arz ettiğim gibi 
taraftar değilsemde bu kanun kabul buyuruldıı-
ğuna göre hürmetle karşılarım. Hükümetin 
yeniden iki aylık bir müddetle teçhiz edilmesi 
ayrıca zararlıdır da, niçin zararlıdır? Bir ay 
muallâkta kalan, uzlaştırma kurulunca netice
ye bağlanmıyan, bir keşmekeşlik durumunu 
iki ay daha memleket bünyesinde uzatmak ne 
netice doğurur? İhtilâfını bir ay içinde hallct-
tirmiyen işçi veya işveren, gönüllü olarak, iş
veren daha fazla sermaye veya hammadde geti
rir ve işin, istihsalin artmasına hamle yapar 
mı? Ayrıca işçi bu arzusuzluk içinde iyi bir verim
le çalışır mı? Binaenaleyh, iki ay daha uzatmak, 
bu, kolu kanadı manen kırık olan çalışma gücüne 
çok tesir yapan tutumun iki ay daha uzatılması 
memleket ekonomisine zarar verici bir durum 
ortaya çıkarır. Bu sebeplerle de daha evvel 
arz ettiğim hususları göz önüne alırsak bu iki 
aylık müddeti kabul etmekte çok düşüneceği
miz kanaatindeyim. Ben bu iki aylık müddetin 
reddi hakkındaki takririmi takdim ediyorum, 
iltifat buyurmanızı istirham edeceğim. Şayet 
bir müddet daha verilsin yoluna gidilirse ki, 
bence doğru olmaz, takririm kabul buyıılur-
madığı takdirde, o zaman Mustafa Yılmaz İn-
ceoğlu arkadaşımın takririne ben de iltihak 
edeceğim, hiç, değilse, bunun kabulünü istir
ham edeceğim teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ooşkunoğlu. 
KÂMİL (JOŞKUNOCİLU (Uşak) -- Muhle-

rem arkadaşlar, Yargıtay Başkan ve hâkimleri
nin Yüksek Uzlaştırma Kurulunda bulunmaları
nın Anayasaya aykırı olu]) olmadığı mevzuu 
üzerinde noktai nazarımı arz etmek istiyorum. 
Filhakika, hâkimler müstakildirler. Kaza vazi
fesini ifa ederken, icranın tesirine tabi tu-

tulmamaları icabeder. Fakat bu, kendi kazai 
vazifelerini, yargı vazifelerini ifa ederken, 
tabi oldukları, mazhar oldukları bir teminat
tır. Burada, Yargıtay Birinci Başkanının 
bulunması kendi asli vazifesinin tesir altında 
bulunmasını icabettirir bir hal değildir. Bu 
hususta eski Anayasamızın 57 nei maddesi 
ile, yeni Anayasamızın \?A neü maddesinin son 
fıkrası arasında da hemen hemen hiçbir fark 
yoktur. Eski Anayasamızın 57 nei maddesi 
aynen şöyledir : «Hâkimler, kanuni muayyen va
zifelerinden başka umumi ve hususi hiçbir 
vazife demlide edemezler.» 

Yeni Anayasamızın 134 ncü maddesinin 
son fıkrası kelimesi kelimesine aynıdır. Fakat 
bâzı kelimeler Türkçe! eştiril iniştir; «Hâkimler, 
kanunda belirtilenlerden başka, genel ve özel 
hiçbir görev alamazlar.» Binaenaleyh, bu hü
küm dün ne idi ise bugün de o. Sayın Sözcü 
de ifade ettiler, hâkimlerimiz şimdiye kadar 
iş uyuşmazlıkları hakkında Yüksek Hakem 
Kurulunun Yargıtay üye veya başkanları 
Yüksek Hakem Kuruluna katılmakta ve baş
kanlık yapmaktadır. İs Kanununun 78 ve 
89 ucu maddeleri hükümlerine müsteniden 
hazırlanan bir tüzük vardır. Bu tüzüğe göre 
vazifelendirilirim' ve o vazifeyi ifa etmekte
dirler. Halen dahi bu vazife ifa edilmekte
dir. Anayasa yürürlüğe girdi, hiçbir surette 
bunun Anayasaya aykırı olduğu iddiası ol
mamıştır. Bu itibarla burada hâkimlere", Yar
gıtay üyelerine veya başkanlarına vazife ve-
rilmesi Anayasayı ihlâl etmez. Bendenize gö
re, bilâkis teminat bakımından önemi var
dır. Niçin önemi vardır? Yüksek Hakem Ku
rulu olsun, (- ileride gelecek -) Yüksek Ulaş
tırma Kurulu olsun, tetkik buyurulursa, Yar
gıtay ve Dan ışl aydan başka diğer şahıslar 
idarî mercilerden gelen zevattan müteşekkil
dir. «Bunlar her hangi bir şekilde idari veya 
siyasi tesir altında kalabilirler, kalmamaları 
asıldır. Fakat, kalmaları ihtimali bulunabi
lir» denir. Fakat Yargıtay ve Damştaydan 
gelen üyeler veya başkanlar burada, teminat 
sağlar. Çünkü, katılmış oldukları komisyonda 
bulunan diğer üyelerin ,her hangi bir şekilde ge
rek tâyin, gerek azil bakımından ve gerekse her 
hangi bir sebeple onların tesirine tabi şahıslar 
değildir. Orada bunların bulunması bilâkis 
bir emniyet sübalndır. Fmnivct sübabı vatanda-
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şa ve teşekküllere de emniyet verir. Bunun 
Anayasaya aykırılığı değil Anayasanın lâfzına 
ve ruhuna uygunluğu bahis konusudur. 

Diğer bir noktayı ela arz edeyim. Anayasa
mız yargı organı diye 3 organ tesis etmekte : 
Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay. 

Danıştay'dan gelen üyeler itiraz mevzuu ol-
ıiLuyor. Bunların Yüksek Uzlaştırma Kuruluna 
iltihakı Anayasaya aykırı denmiyor. Yargıtay'
dan gelen Anayasaya aykırı oluyor. Burada da 
bir tenakuza, bir tezada düşüyoruz. Bu itibarla 
da Yargıtaydan gelen başkan veya üyelerin bu 
kurula katılmaları Anayasaya aykırı değildir. 
Biraz evvel arz ettiğim gibi bilâkis teminattır. 
Her hangi bir şekilde burada bulunmaları on
ların tesir altında kalmalarını ieabettirmez, 
müstakildirler. Kaldı ki, biraz evvel arz ettim, 
kanunen kendilerine verilen vazifeler yine 
kendileri tarafından yapılacaktır. Bunun em
sali de vardır, arz ettim. Yüksek Hakem Ku
rulu var, birtakım vazifeler de verilmekte, ve
riliyor. Meselâ Sayın Vasfi Gerger seçim mev
zuatını, Anayasamızın 75 nci maddesine istinat 
ettirdiler; doğru olmaz yine o da, Kanunen ve
rilmiş bir yargı vazifesi midir? Yargı vazi
fesi değil. Anayasa vermiştir. Ama Anayasa, 
kanunen başka vazifelerin verilmesine mâni 
değil, bilâkis verilmesini 30 nen fıkra ile te-
yidediyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Yalnız 
Meclis seçimlerine verilmiştir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Evet, 
yalnız Meclis seçimlerini vermiştir. Ama şimdi 
mahallî seçimleri de verij^orıız. Binaenaleyh 
Anayasaya aykırı bir hüküm değildir. Bu 
hüküm, burada Yüksek Ulaştırma Kuruluna 
Yargıtay Başkanı mı başkanlık yapsın; Başba
kan veya Başbakanın tâyin edeceği bir Bakan 
mı yapsın? Bu mevzu da hakikaten üzerinde 
durulması lâzımgelen bir mevzu olduğu ka
naatindeyim. Muvafık görülürse, Hükümet ve 
Komisyon iştirak ederlerse Başbakanı bura
dan çıkaralım. Başbakanın müşterek kararna
me ile tâyin edeceği bir Bakanın katılacağı 
Yüksek Uzlaştırma Kuruluna, Yargıtay Birin
ci Daire Başkanının başkanlık edeceğini tasrih 
etmek suretiyle bu işi de bağlamış olalım, bir 
mahzur yoksa, daha uygun olur. Efendim, kı
saca Başkanın Anayasaya aykırı tasarı ve 
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kanunlar hakkındaki görüşüne de temas et
meme müsaadenizi rica ediyorum. 

Başkanın okuduğu mütalâa bir ilim adamı
nın mütalâasıdır. İki 'hışma ayırıyor: Birisi ka
nun hakkında, diğeri de tasarı hakkında"? Ama 
ne diyor. «Anayasaya aykırı olan» diyor. Ana
yasaya aykırı olduğu münakaşa edilen ihtilâf 
olan demiyor. Şuraya bir kanun tasarısı gelse 
ve Anayasada hâkimlere verilen teminatın ta
mamen kaldırılmasını icabedeıı hükmü ihtiva 
etse, doğru. Daha tipik mir misâl vereyim. Hi
lâfetin ihyası hakkında bir kanun teklifi gelse, 
doğru, Anayasaya aykırıdır. Ama bugünkü 
madde Anayasaya aykırı veya değil; 'münaka
şalı, münakaşalı olan bir mevzuda Başkan nok
tayı nazarını ifade edebilir. Yahut temayülünü 
izhar edebilir. Ama münakaşaya katılarak bu 
önergeyi veya böyle teklifi oya koymak veya 
koymamak yolunu ihtiyar edemez, kanaatinde
yim. Bu husustaki maruzatım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

—Ço'k muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
yargı organlarına idari vazife verilmesinin bir 
kanuna dayansa bile, Anayasaya aykırı olup ol
madığı münakaşası cidden önemli bir konudur. 
Fakat misâlimizde şekilden kurtulup ta varmak 
istediğimiz noktaya ve hangi gayelerle bu yol
lara baş vurduğumuzun tahliline geçersek daha 
salim bir neticeye ulaşırız ^kanısındayım. Yük
sek malumlarınızdır :ki; grevler bu hakkı yıl-
lardanberi kullanan .memleketlerin elinde ba
zen çok vahim ve ciddi buhranlara sebebiyet 
veriyorlar. Memleket iktisadiyatında s'on dere
ce müessir İhtilâflar Devlet Reisinden en büyük 
sermayedarlara kadar bir cemiyette sosyal, eko
nomik taJhribat yapıyor. Bunun çareleri ara
nırken her şeyden evvel her iki tarafın ve hep
sinin üs'tünde memleke'tin menfaatini düşün
mek icabeder. Bir Yargıtay Başkanmm, cid
dî, vakur, etrafına müessir ve âdil olduğu her
kesçe müsellem kanaatinden böyle bir ihtilâf-
dan istifade etmek fikri Anayasaya aykırı ola
maz. Seçim mevzuunda dahi en yüksek hâkim
lere idari vazifeleri rahatça veren Anayasa
mız, seçim kadar önemli, seçim 'kadar inikası 
olan bir mevzuda da pekâlâ birtakım vazifeleri 
en yüksek organlara rahatça verebilir. Yalnız 
burada maddenin tarzı tahlilinde Başbakanın 
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veya müşterek kararname ile onun tensibedece-
ği bir başkanın başkanlığı •tâbirinde hakikaten 
insanı tereddütlere sevkeden noktalar vardır. 
Ben düşündüm, aklıımca buna şöyle 'bir çare 
(bulabilirim, düşüncesiyle diyorum ki; Yüksek 
Uzlaştırma Kurulu Başkanının veya onun tara
fından müşterek kararname ile tâyin edilecek 
bir bakanın iştirakiyle kurulur. Orada biti
relim. Kim başkan olacak? Bir cümle daha 
ilâvesiyle, kurula Başbakan katılmadığı tak
dirde 'başlkan kendi aralarından seçilir. Başba
kan katılınca, Başbakanın Başkan olması /ga
yet akla yakındır. Bu münakaşası z kabul edi
lebilir. O katılmadığı takdirde kendi araların
dan seçilmeleri, hali icaplarına göre Başbaka
nın memur edeceği bakanın hüviyetine ve Yar
gıtay Reisinin durumuna göre ikendi aralarında 
takdir edilebilir. İsterseniz onu Yargıtay Baş
kanı yapar, diye ayrıca tashih etmeyi düşüne
biliriz. Bunun için bir hal tarzı olarak, Yüksek 
huzurunuza bir takrir getirdim, takdir Yüce 
Katmızındır. 

Bu meselede Başkanlık Divanının tutumu 
da, müzakere ve münakaşa mevzuu oldu. Ben 
Sayın Başkana teşekkür ederim. Gayet güzel 
mütalâalarla bizi tenvir ettiler. Hakikaten Se
nato Başkanlığı her hangi bir meselede, mese
lenin Anayasaya aykırı olup olmadığı tered
düdü uyandığı zaman, veye gitmeden evvel 
bu şüpheyi izale edici bütün yolları tecrübe et
mesi kadar tabiî bir hareket yoktur. Zaten 
Yrassıada Mahkemelerinde bu şekilde uzun ııza-
dıya münakaşalar oldu ama, ben Sayın Kâmil 
Coşkunoğlu arkadaşımızın fikirlerinde değilim. 
O dedi ki ; Anayasaya aykırı olduğu sarahaten 
belli olunca böyledir. Ama şüpheli kalan me
selelerde Başkam fikrini beyan edebilir. İşte 
Ib'en bu hususta arkadaşıimızın düşündüğünün 
tam aksini düşürtüyorum. Bir kere bir mesele
min, Anayasaya aykırı olduğunun sarahati1, 
belli olması 'hali, zikrettikleri misallerde oldu
ğu giıb'idir, ancak üzerinde durulan muhal ah
vale münhasırdır. Hilâfetim ihyası hakkındaki 
kanun teklifi elbette kî Anayasaya uygum ol
maz. Bunun Anayasaya .aykırılığı sarihtir. 
(Zaten, öyle bir kamum buraya gelmez. Burada 
ımüzalkere edilecek meseleler Anayasaya aykırı 
»olup lolmadığı bilinmiyen m'es'el elerdir. işte bu 
meselede diyorum; Sayın1 Baş'bakanıimız bir 
tereddüde düştüğü zaman elbette ki bunu izale 
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etmek için bütün yolları deniyecektir. Bir şık 
•müsteısııa.. Bern de öyle düşünüyorum demiyle-
ceğhn.. Dünkü münakaşa buradan çıktı. Se
nato Başkanlığına seçilımck Yüksek Heyetini-' 
ziu ııııuhabbetime, itimi adın a mazhar olarak de-
•m'ektir. Elbette ki (mânevi bir hususu vardır. 
Elbette ki Başkanın bir fikri de vardır. Ama 
bu tereddüde düştüğü anda bir komisyona 
sevik etmek tekrar Anayasa - Adalet Komisyo
numda inceieitmıek, bütün yolları denemek su
retiyle böyle bir tereddüdün mevcudolduğunu 
umumi efkâra izhar, ima, ikaz eder, a/ura, 
demez ki, «elbette ki aykırıdır böyle bir şey» 
diye. Bizim dünkü mı'eıselıemiz buradan oldu. 
Senatomuzun tradisyonları. Kurulduğu anda 
bu meseleyi bahis konusu ettik ye hepimizin 
fikirleri elbette ki doğru yanlış, elbette ki za
manla bunlar bir tradişyon haline gelecektir, 
ananesi kurulacaktır. Bu fırsatı izhar ettiği 
içim, beın Sayım Başkanımıza huzurlarınızda te
şekkürlerimi ,sunuyoruım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bpyurun .Sayın Birand. 
tZZET BÎR ANT) (İzmir) — Sayın Başkan, 

Sayın Senato üyeleri; Anayaısanım mevzuubah-
sollması elbette k i ; konuyu çok hassasiyetle mü
talâa otmıek mevkiinde bırakıyor. Bendenizin 
söz almak lüzumu gönmcm de, pek salahiyetli 
«lan Sayın Kâmil Beyefendinin 'mütalâalarını 
dinledikten sonra oldu. Şunu derhal ilâve ede
yim ki; bendeniz, kanaatlerine iştirak imkânı
na sahi'bolamadım. Sayın Üstadımız kanunun 
maddesini alıp hukukî tekniği ile o maddemin 
izahı ve onun çevresinin ihatasını genişietmiye 
çalışarak 'bir imkân ortaya çıkarmış bulunu
yorlar. Ama bizim gibi ve hukuktan anlamıyan 
yani hukuk tekniğinden aniamıyam büyük ço
ğunluktaki vatandaşlar gibi bu .mühim konu
larda iştibaha düşenlerin, bu hassasiyetlerini 
^ortadan kaldıracak tedbirlerin bulunmasına lü
zum olduğu kanaatindeyim. Meseleye bizatihi 
ıgelince, Anayasamın getirdiği yepyeni 'birtakım 
fikirler vardır. Bu fikirler incelmiş olan ce
miyet ölçüsünde organların fonksiyonlarını ke
sin olarak vererek ayırmayı lüzumlu görmüş
tür. Öylesine ki, hükümran olan Parlâmento 
yaptığı kanunlara artık tesir etmek kudretin
de de değildir. Binaenaleyh, kaza organının 
gayet sıkı müeyyidelerle yalnız bu fonksiyonu 
yapmak yönünden c'ihazlnndığı bir safhada 
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•onun 'kendi mevzuu olan, kadronun dışında ay
rıca cemiyet vazifeleriyle görevleneceğini ta
savvur etmek biraz güç olur kanaatindeyim, 

Anayasada işaret edilen seçim ımevzııunda-
(kinin dışında, eğer sarih olan 'delâl'eti yoksa; 
bendeniz mahallî seçimlerde dahi başka bir 
tedbir alınmasının ieabedeeeğine kaani bükmü
yorum. Çünkü itibarlı olan müesseseler, bu iti
barlarını itibar edildikçe muhafaza edebilirler. 

[BAŞKAN — Sayın Birand, yalnız Meclis 
seçimleri için değildir 75 nci madde. Onun bü
tün .seçimleriyle ilgilidir. Meclis seçimleri için 
•değildir. 

İZZET BİRAND (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim. Bu itibarla böyle organların 
kendi mevzuları içinde bırakılmasının ve Ana
yasada işaret edilen sahaların son limitler ol
duğunu ve bu sahada'ki (kanaatimi arz ile mev
zuun komisyonca telkrar itctkik edilmesini rica 
o d eeeğim. Hütfmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gerger buyurun, vakit 
gelmektedir, çok kıisa rica edeceğim. 

VASFI GERGER (Urfa) — Bendeniz Coş
kun arkadaşımızın bir noktai nazarını tavzih 
mecburiyetini hissettiğim için huzurunuzu işgal 
ettim. 

Danıştay yargı organı değil mi ki; ona iti
raz yapılmıyor gibi bir fikir ortaya çıktı. 19 ncu 
maddede Danıştaya ait bir hüküm yoktur. Yal
nız Yargıtay Başkanına, hakem seçme salahiye-
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tine ait bir fikir olduğu için bu, Yargıtay Baş
kanının yüksek yargı organında olması itiba
riyle Anayasa ile bağdaşmasının imkânsızlığını 
ortaya atarak konuştuk.. Bu maddenin umumi 
müzakeresi de şu şekilde oldu: Sadık Artukmaç 
arkadaşımız «19 ncu madde ile bu maddeyi tev-
hidederek müşterek görüşmeyi komisyon düşün
mez mi?» diye bir fikir altı ortaya. Biz de bu
nu beraberce düşünelim, 19 ncu madde hakkın
daki metin nedir bilmiyorum, ona göre fikirle
rimizi arz edelim dedik. Danıştay da aynı kuv
vette yargı organıdır. Zaten Anayasanın âmir 
hükmüdür. Bunun hilâfında bir düşünce el'bet-
teki varit olamaz. Binaenaleyh, biz bu 21 nci 
maddeyi 19 ncu maddeyi beklemeden konuşa
cak mıyız, yoksa 19 ncu madde gelir de o vakit 
yargı onganlarmm durumunu bu iki maddede 
ile bir olarak mı konuşacağız! Bu halledildik
ten sonra mesele tavazzuh eder. Yoksa 21 nci 
maddenin müızakeresine devam edeceksek, onun 
hakkında da konuşma imkânlarımızı arz ederiz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
Komisyon maddeyi geri almak istiyor mu?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS eCumhunbaşkanınea S. Ü.) — İstiyo
ruz. 

BAŞKAN — Maddeyi önergelerle birlikte 
komisyona veriyoruz. 

Başkanlık sunuşlarını arz edivorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — İdarei IJmumiyei Vilâyat Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunla
rın kaldırılmasına dair kanun tasarısının, Be
lediye Kanununda değişildik yapılması hakkın
daki kanun tasarısını görüşmek üzere teşkil olu
nan geçici komisyonda müzakere edilmesine dair 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Şeref 
Kayalar'in önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununda deği
şiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı Millet Mecli
since kabul edilerek Cumhurivet Senatosuna su-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

nulmuş bulunmaktadır. 
Bu tasarının da /Belediye Kanununda deği

şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısını /gö
rüşmek üzere kurulmuş olan geçici komisyonda 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başikanı 

Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza arz ediyo
rum: Kabul edenler... 'Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,30 



tKÎNOÎ OTURUM 
Açıllına saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atelay 

KÂTİPLER — Ahmet Naci A n (Kırklareli) — Sadık Artukmaç (Yozgat) 

. — . • 

BAŞKAN — Birlcşiiımc devam ediyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğ-
lu'na, dönüşüne kadar, Sanayi Bakam Fethi 
Çelikbaş'ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/223) 

BAŞKAN —- Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 

ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nıın 

4. — GÖRÜŞ 

7. — 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) 

BAŞKAN — Görüşmelerle ilgili bir önerge 
var, okutuyor um. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Maddeler üzerinde fazla konuşulmaktadır. 
2. Elde çıkarılması ieaheden kanunlar faz

ladır. 
3. Grup sözcülerine âzami 10, namlarına 

konuşacak üyelere de 5 dakika konuşma müd
deti verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Manisa 
Mustafa Dikenli Emin Açar 

BAŞKAN — Ancak bu kanun tasarısı için 
istenmektedir. Grup sözcülerine en çok 10, 
namlarına konuşacaklara da 5 er dakika, ayrı 
ayrı oylarınıza sunacağını. Aleyhinde buyu
run Sayın Ertuğ, 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

dönüşüne kadar kendisine, Sanayi Bakanı Fethi 
•Çelikbaş'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

-BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanun 1a-
• sat* ısım m görüşülmesine devanı ediyoruz. 

ÎLEN ÎŞLEE 

I CELÂL ERTUG (Elazığ) — Sayın Başkan, 
muhterem üyeler, eğer müsaade ederseniz, bu 
takrir bir temenni olarak ıttılaınıza arz edilmiş 
olsun. Şu yasama faaliyetinizi biraz da yasama 
organına yaraşır şekilde icabettiği tarzda yap
mamızı ve buna kayıtsız devam etmemizi yasa
ma organlarının icabı olarak telâkki edelim. 
Bu bir temenni olarak kalsın bunu oylamaya 
dahi k oynayalım. 

BAŞKAN —• Sayın Urtuğ'un dediği gibi, hu 
önergeyi oya koymıyalını. Bu aşağı - yukarı 
umumi tasvip mahiyetinde olsun, söz alan 
sayın üyeler buna riayet etsinler. Oylamaya 
gitmiyelim. (Reye reye sesleri) Israr ederse
niz, elbette oya koyacağım. (Reye reye ses
leri) O halde oylarınıza müracaat edelim. Grup 
sözcüleri için konuşma süresinin en çok 10 da
kika olması istenmektedir. Kabul edenler.. K\-
miyenler.. 30 a, karşı 41 oyla kabul edilmiştir. 

I Kendi adına konuşacakların beşer dakika ko-
I nuşması hususunu reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. 24 e karşı 4f) oyla 
kabul edilmiştir, Komisyon 10, 20, 21 nci 
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maddeleri acaba hazırladı mı efendim ! 22 nci 
madde ile ilgisi var mı 19, 20, 21 nci madde
lerin? Şayet ilgisi yoksa devam edelim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞERKF 
KAYALAR (Bursa) — Alâkası yok efendim. 

BAŞKAN — 22 nci maddeden devam ediyo
ruz. 

Grev oylaması 
MADDE 22. — Bir grevin belli bir işyerinde 

uygulanabilmesi için oylama yapılmasını o işye
rinde çalışan işçilerin üçte biri, 23 ncü maddenin 
3 ncü bendinde söz konusu ilânın o işyerinde 
yapılmasından başlıyarak altı iş günü içinde, 
yazılı olarak isterse, o işyerinde grev oylaması 
yapılır. 

Grev oylamasında söz konusu işyerinde çalı
şan işçilerin salt çoğunluğu grevin o işyerinde 
uygulanmamasına karar verirse, o işyerinde grev 
uygulanmaz. 

Grev oylaması, bu konudaki istemin mahallin 
en yüksek mülki amirliğine yapılmasından başlı
yarak altı iş günü içinde ve iş saatleri dışında 
mülki âmirin tesbit edeceği gün ve zamanda ve 
onun veya görevlendireceği memurun gözetimi 
altında olur. Oylamaya itirazlar, oylama gü
nünden başlayarak üç, iş günü içinde mahallin iş 
dâvalarına bakan hâkime yapılır. Bu itirazlar üç 
iş günü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Grev oylamasının sonucu dört nüsha olarak 
düzenlenecek bir tutanakla gösterilir. Bu tutana
ğın bir nüshası işverene, bir nüshası greve karar 
vermiş olan işçi teşekkülüne, bir nüshası bölge ça
lışma müdürlüğüne gönderilir; dördüncü nüs
hası da mülki amirlikte saklanır. 

BAŞKAN — Sayın Artııkmaç. 
SADIK ARTÜKMAO (Yozgat) - - Sayın 

arkadaşlarım, bu 22 nci maddenin 2 nci bendini 
okuduğunuz zaman her halde birkaç defa okun
duktan sonra anlaşılır bir durumda olduğunu 
göreceksiniz. Şimdi fıkrayı okuyorum. «Gre
vin oylamasında söz konusu işyerinde çalışan 
işçilerin salt çoğunluğu grevin o işyerinde uy
gulanmasına karar verirse o işyerinde grev uy
gulanmaz.» Bir hayli tekerrür var. 

Şimdi bunu bendeniz şöyle teklif ediyorum : 
Grev oylamasında, işçilerin salt çoğunluğu 

grevin uygulanmasına karar verirse, o işyerinde 
grev uygulanmaz. 

BAŞKAN — Sayın Artııkmaç, «grevin o iş
yerinde uygulanmamasına karar verirse, o iş
yerinde grev uygulanmaz» olacak herhalde? 

SADİK ARTIIKMAÇ (Devamla) — Evet 
efendim, özür dilerim yanlış okumuşum. 

Şöyle oluyor: Grev oylamasında, («söz ko
nusu işyerinde çalışan») bu kelimelerin çıka
rılması lâzım, tekerrür vardır. Onu çıkarır
sak; grev oylamasında, işçilerin salt çoğunlu
ğu grevin; ondan sonra «O işyerinde» kelime
lerini çıkaralım «Uygulanmamasına karar ve
rirse. O işyerinde grev uygulanmaz» yani, 
arz ettiğim birinci fasıldaki söz konusu «işye
rinde çalışan» kelimelerin çıkması lâzım. Yine 
aynı satırda «o işyerinde» kelimelerinin çıka
rılması fıkraya vuzuh vermektedir. 

İkincisi «en yüksek mülkiye âmiri» zannedi
yorum doğru okudular «en büyük mülkiye 
amirliğine» olacak. Keza aşağıda, her zaman 
yaptığımız gibi, o clüzeltilmemiştir, «mahallin 
iş dâvalarına bakan mahkemesi» denmektedir. 
Bunun da «iş dâvalarına bakan mahallî mah
keme» olarak düzeltilmesi lâzımdır. Üçüncü 
son satırda «mülkiye amirlikte saklanır» yeri
ne, «mahallin en büyük mülkiye amirliğinde» 
yazılması lâzımdır. Bu hususları arz ve teklif 
ediyorum, hürmetlerimi e. 

BAŞKAN — Sayın İnceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Muhterem arkadaşlarım, «bir 
grevin belli bir işyerinde uygulanabilmesi için, 
oylama yapılmasını o işyerinde çalışan işçilerin 
o te biri» deniyor. Bendeniz bunun 5 te bir 
olarak değiştirilmesini istiyorum. Oünkü o iş
yerinde olaki fakir işçiler grevin yapılmasını 
ekseriyetle istemezler. Fakat idare heyeti, Sen
dika idare heyeti, böyle bir karara varabilir. 
Bu işin hakikaten bütün işçiler tarafından is
tenip istenmediğinin anlaşılması için beşte bi
rin imzası, yani oya konulması için beşte birin 
imzası kâfi olmalıdır. Üçte bir dediğimiz za
man, bu üçte birin imzasını toplamak her za
man mümkün olmıyabilir. Bu hususta bir de 
takrir t adim ediyorum, yüksek takdirlerinize 
arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz ist iyen?. Yok. 
İki önerge var, okutuyorum. 
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C. Senatosu Sayın Başkanlığına 

22 nci maddenin 2 nci satırında «üçte bir» 
tabirinin beşte bir olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ediyorum. 

Afyon Karahisar 
Mustafa Yılmaz İ'nccoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
A) 22 nci maddenin 2 nci fıkrasının 1 nci 

satırındaki (söz konusu yerinde çalışan) ve ( o 
işyerinde) kelimelerinin çıkarılmasını; 

B) Aynı maddenin 3 ncü fıkrasının 1 nci 
satırındaki (yüksek) kelimesinin ('büyük), mül
ki) kelimesinin (mülkiye) olarak değiştirilme
sini ; 

C) Aynı fıkranın 4 ncü satırındaki (mahal
lin) kelimesinin çıkarılmasını, (bakan) keli
mesinden sonra (mahallî mahkemeye) kelime
lerinin eklenmesini ve (hâkim) kelimesinin çı
karılmasını ; 

0) Son fıkranın son satırındaki (mülkî 
amirlikte) kelimelerinin yerine (mahallin en 
büyük mülkiye amirliğinde) kelimelerinin ko
nulmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara Milletvekili) — Sayın Artukmaç'm 
istediklerinin hepsi yerindedir. Sayın İnceoğ-
lu'nıın teklifine gelince, burada maksat «bir 
işkolunda değil Ibir işyerinde muayyen bir iş
yerinde oylama talebedip etmemek olduğuna 
göre, muayyen bir işyerinde imza toplamanın 
'büyük bir güçlük olacağını, zannediyorum, iş
kolunda olsa idi veyahut mütaaddit işyerleri 
mevzu ııbahsolsa idi hakikaten üçte »bir işçinin . 
imzasını toplamak güç olurdu. Fakat bir tek 
fabrikada, atelyede böyle bir güçlük olmasa ge
rektir. Bunu 3 de bire çıkarmakla olur, ol
maz oylama talebi eri Önlenmiş olacaktır. Haki
katen orada oldukça geniş sayıda bir işçi top
luluğu oylamayı arzu ediyorsa o zaman bu oy
lama külfetine katlanılmış olacaktır. Onun 
için müsaade buyurursanız maddenin bu bakım
dan aynen kalmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, Öner
geleri ayrı, ayrı okutup oyunuza sunacağım. 
Sayın Mustafa Yılmaz Inceoğlunun önergesi
ni okutuyorum. 
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(M. Y. înceoğlu'nun önergesi tekrar okun

du) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor, dikkate alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiycnler.. Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

'Sayın Artukmaç'ın önergesini okutuyorum. 
(Sadık Artukmaç'ın önergesi tekrar okun

du) 

BAŞKAN — O halde şöyle olacak. «Grev 
oylamasında, işçilerin salt çoğunluğu grevin 
uygulanmamasına karar verirse o işj'erinde 
grev uygulanmaz» öyle mi e fendim? 

SADIK ARTI T K MA Ç (Yozgat) — Evet, 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Hükümet? Katılryor. 
Komisyon fil hal. katıldığından oya sunuyo

rum. Kabul edenler.. Etmiycnler.. Kalbul edil
miştir. Aynı maddenin 3 ncü fıkrasının I nci 
satırındaki yüksek kelimesinin «büyük» mül
kî kelimesinin mülkiye olarak değiştirilmesi 
bundan önceki maddelerde de kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Komisyon? Katılıyor. 
IIükümet? Katı11yor. 
Oya sunuyorum? Kabul edenler.. Etnıiyen-

lcr.. Kabul edilmiştir. 
Aynı fıkranın 4 ncü satırındaki mahallî ke

limesinin çıkarılmasını «bakan» kelimesinden 
sonra «mahallî mahkemeye» kelimelerinin ek
lenmesi, istenmektedir. Yalnız komisyondan 
rica edebilir miyiz? Şimdiye kadar hep «mahal
lin iş mahkemesi» burada ise «hâkim» diye kul
lanıyorsunuz. O lı al d e bu da mahkeme olacak
tır. Günkü hep «mahkeme kullanılmıştır, o 
halde «hâkim» kelimesinin çıkarılması, son fık
ranın son satırındaki «mülkî amirlik» kelimele
rinin yerine, «mahallin en büyük mülkiye amir
liğinde» kelimelerinin konması suretiyle bir 
değişiklik yapılması istenmektedir. Komisyon 
Hkkümet iltihak etmektedir. Oylarınıza arz 
edeceğim. Bu değişikliği kabul edenler.. Etmi-
yenlcr.. Kabul edilmiştir. Maddeyi bu değişmiş 
şekliyle okutup reylerinize arz edeceğim. 

Grev oylaması 
'MADDE 22. — Bir grevin belli bir işyerin

de uygulanabilmesi için oylama yapılmasını o 
işyerinde çalışan işçilerin üçte1 biri, 23 ncü mad
denin 3 ncü Ihendinde söz konusu ilânın o işyerin-
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de yapılmasından bağlıyarak altı iş günü için
de, yazılı olarak isterse, o işyerinde grev oyla
ması yapılır. 

Grev oylamasında işçilerin çoğunluğu gre
vin uygulanmamasına karar verirse, o işyerin
de grev uygulanmaz. 

Grev oylaması, bu konudaki istemin in aha -
lin en büyük mülkiye amirliğine yapılmasın
dan bağlıyarak altı iş günü içinde ve iş saat
leri dışında en büyük mülkiye âmirinin tes-
bit edeceği gün ve zamanda ve onun veya gö
revlendireceği memurun gözetimi altında olur. 
Oylamaya itirazlar, oylama gününden bağlıya
rak üç iş günü içinde iş dâvalarına bakan ma
hallî mahkemeye yapılır. Bu itirazlar üç. iş gü
nü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Grev oylamasının sonucu dört nüsha ola
rak düzenlenecek bir tutanakla gösterilir. Bu 
tutanağın bir nüshası işverene, bir nüshası 
greve karar vermiş olan işçi teşekkülüne, bir 
nüshası bölge çalışma müdürlüğüne gönderi
lir; dördüncü nüshası da mahallin en büyük 
mükiye amirliğinde saklanır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Değişiklik olduğu için mad
de açık oylarınıza arz edilecektir. 

23 ncü maddeye geçmeden evvel Komisyon 
19, 20, 21 nci maddeleri istemişti, bu maddeler 
Komisyondan geldi. Sayın Sözcü bizim Anaya
sa Hukukunda gördüğümüz şartlar bakımın
dan bir değişiklik getirmiş iseniz, mesele 
yok; getirmemişseniz yerimi Sayın Tigrel'e bı
rakıyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL 
AETUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 1 nci 
başkanlar çıkarıldı. 

BAŞKAN — O halde mahzur yoktur, 19 ncu 
maddeyi değişik şekliyle okutuyorum. 

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

nin son. fıkrası gereğince uzlaştırma kurulunca 
düzenlenen tutanağı aldıktan sonra grev veya 
lokavta karar verebilirler. 

2. îşçiye veya işçi teşekkülüne mevzuat ve
ya toplu iş sözleşmesi ile sağlanmış olan hak
lar, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan işveren 
veya işveren teşekkülü tarafından veya onun 
teşvik veya tahriki ile bozulursa, toplu iş söz-
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leşmesi ile bağlı olan işçi teşekkülünün, o iş
verene ait işyerlerinde veya o işveren teşekkü
lünün mensubu olan işverenlere ait işyerlerin
de gereve karar verme yetkisi vardır. 

İşverene veya işveren teşekkülüne mevzuat 
veya toplu iş sözleşmesi ile sağlanmış olan 
haklar, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan işçi te
şekkülünce veya onun teşvik veya tahriki ile 
bozulursa, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan 
işveren teşekkülünün kendi mensubu olan iş
verenlere ait işyerlerinde ve işverenin de ken
disine ait işyerlerinde lokavta karar verme yet
kisi vardır. 

Bu bendin birinci fıkrasına göre greve veya 
ikinci fıkrasına göre lokavta karar verilebil
mesi için ,bir hakkın ihlâl edildiğini ileri sü
ren tarafın, durumu karşı tarafa veya taraf
lara ve Çalışma Bakanlığına yazı ile bildir
miş olması; Çalışma Bakanlığının 15 nci mad
dede gösterilen sürelere ve usullere uyarak 
bir uzlaştırma toplantısı tertiplemiş ve bu 
toplantının zikri geçen maddenin son fıkrası 
gereğince taraflar arasında bir uzlaşmaya va-
rılmaksızm sona ermiş bulunması; ve bir hak
kın ihlâl edildiğini ileri süren işçi teşekkülü 
yahut işveren veya işveren teşekkülünce karşı 
tarafa özel hakeme başvurmak için uyuşmaz
lığın her hangi bir safhasında yapılmış olan 
teklifin altı iş günü içinde kabul edilmemiş 
olması gereklidir. Çalışma Bakanlığı, uygun 
görürse, bu fıkrada söz konusu uzlaştırma top
lantısının bölge çalışma müdürlüğünce mahal
linde tertipleneceğini bahis konusu süreleri 
geçirmeksizin, taraflara ve bölge çalışma mü
dürlüğüne bildirebilir. 

Bu bendin 3 ncü fıkrası uyarınca özel ha
keme başvurulması hususunda anlaşmaya va
rılmış olup da tarafların tahkimnamenin im
zalanmasından itibaren altı iş günü içinde ha
kem veya hekemlerin seçimini tamamlıyama-
maları takdirinde iş dâvalarına bakmakla gö
revli mahallî mahkeme veya uyuşmazlık bir iş 
kolu çapında ise, Yargıtaym iş dâvalarına ba
kan dairesinin başkanı hakem veya hakemlerin 
seçimini taraflardan birinin başvurması üze
rine, başvurmaya ait yazının alındığı günden 
başlıyarak altı iş günü içinde tamamlar. 

Bu bendin 1 nci fıkrasına göre greve veya 
2 nci fıkrasına göre lokavta karar verilmesi ha
linde, uyuşmazlıkta taraf olanların birinin ve-
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ya (Jaİışma Bakanlığının esas hakkında dâva 
açılmadan önee veya dâva sırasında hakeme 
başvurması üzerine, mahkemece hakkaniyet 
gerektiriyorsa yahut grev veya- lokavtın dur
durul mamasında uyuşmazlığın konusu olan hak
ların korunması bakımından tehlikeli olan ve
yahut önemli bir zararın doğacağı anlaşılan 
hallerde, grev veya lokavtın durdurulmasına 
karar verilir. Bu kararın re'sen tebliği ile bir
likte grev veya lokavta son verilir. 

Yetkili mahkeme, bu bend gereğince grev 
veya lokavtın durdurulması hakkındaki istemi 
alınca, derhal ve acele kaydiyle tarafları çağı
rır ve gelmeseler bile altı iş günü içinde ge
reken kararı verir. Acele hallerde taraflar ça-
ğırılmaksızm dahi durdurma kararı verilebilir. 

Bu bend gereğince gTev veya lokavtı dur
durma kararı. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu uyarınca ihtiyati tedbir kararı ile bir
likte veya ayrı olarak verilebilir. 

Bu bend gereğince alınması bahis konusu 
durdurma kararı ile ilgili evrak, esas dâva 
dosyası ile birleştirilir. 

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

Bu maddede zikri geçen hallerde greve ve
ya lokavta karar verilmesi kanunen caiz olmı-
yan hallerde taraflar, özel veya kamını hake
me başvurabilirler. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü, bir ve ikinci bend-
leri Sayın Artukmaç/m verdiği önerge üze
rinde birleştirilmişti. Şimdi 4 ncü benddeki 1 
ve 2 nci bendlerin bir olması lâzımgelmez mi? 
Sadık Artukmaç'm dikkate alman önergesi üze
rine 1 ve 2 nci bendi er birleştirildi. Bu sebep
le 4 ncü benddeki bir ve ikinci bendin artık 
birinci bend olması lâzımgelmektedir. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ AMIL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — Öyle 
olacak efendim. 

BAŞKAN •— Sayın fnceoğlu, siz ne hakkın
da konuşacaksınız? 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karalıisar) — Efendim, bu maddeyi dağıttıktan 
sonra müzakere edelim. 

BAŞKAN — Dağıtılması takdir buyurur
sunuz ki, çok uzıyaeaktır. Ama madde üzerin
de geçen birleşimde de 10 küsur sayın arkada-
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şımız söz aldı, uzun konuşmalardan sonra 
birkaç nokta üzerinde dikkate alman Sayın Sa
dık Artuknıaç ile, Hidayet Aydmer'in örf ve 
âdetin tasarıdan çıkarılması Sayın Artuk
maç'm bir ve ikinci bendlerin birleştirilmesi ve 
bâzı kelimelerin eklenmesi ile;... Yalnız, Sayın 
Vasfi Gerger'in Anayasaya aykırılık iddiası üze
rine Komisyona havale edilmiş Komisyon da bir 
değişiklik yapmış başkan yerine «Yargılayın 
o iş mahkemesine (»akan dairesi başkanı» ola
rak madde değiştirilmiştir. Söz mü istiyorsu
nuz Sayın Gerger? Bu konuyu fazla uzatmıya-
Imı. 

VASFI GURGER (Urfa) — Maddedeki ba
zı hususlar üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN - - Buyurun. 
VASILI: GEIIGUR (Urfa) - Muhterem ar

kadaşlar, komisyon başreis yerine iş dâvalarını 
temyizen tetkik edecek Teniyiz Dairesi Başka
nını tavzif ediyor. Şimdi zaten eski maddede 
ya. Temyiz Reisi veya, vekili diyordu. Temyiz 
reislerinin vekili kanunen mevcut daire reisle 
cinin en kıdemlisidir. Gaybubetinde Temyiz Re
isine vekâlet edecek za1. Teniyiz reislerinin en 
kıdemlisi olan zattır. Acaba bu. teniyiz işlerine 
bakmakla mükellef olan Temyiz Daire Reisinin 
temyizin en kıdemlisi olduğunu ne bilelim? 
Yani demek ki, Temyiz Reisine iş veriliyor. Bu 
noktada, ben, Anayasa bakımından itiraz ettim. 
Bir de bu halin tatbikattaki güçlüğünden de 
bahsetmiştim, şifahi izahımda. Şimdi komisyon 
öyle zannediyorum ki, bütün bu iş ihtilâflarının 
Ankara'da, vukubulaeağmı düşünüyor. Halbuki 
bütün memlekete şâmil, her yerde husule gele
bilecek ihtilâflar da olabilir. Şimdi bu dâvalara. 
rüyet edecek Temyiz Reisine altı gün zarfında 
Van'da husule gelmiş bir ihtilâfı hal irin vazi
fe vereceğiz ve Van'da altı ıı;ün içinde hakem 
seçeceğiz, olmaz. Bu zarureü eşyaya, mukave
mettir. Olabilir ki. o sırada memleketin muhte
lif bölgelerinde, muhtelif ihtilâflar meydana 
gelebilir. Bütün bunları Temyiz Mahkemesinin 
Temyiz Dairesi Reisi halledecektir, o halde biz 
bunun adını değiştirelim. Temyiz Reisi ve ha
kem seçme başkanı diyelim. Bir de bu Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu ile iş mahkeme
lerinin teşkiline dair Kanuna aykırıdır. Hukuk 
Usulü Muhakemelerinde 5.10 küsur maddesiyle 
başlıyan bir tahkim usulü vardır. Bu tahkim 
usulünün nasıl cereyan ettiği muta akıp madde 
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lerde gayet ayıkça gösterilmiştir. îş mahkeme
lerinin tesisine dair olan kanunda da bir mad
de vardır. Diyor k i ; «Bu kanunda açıkça sara
hat olmadıkça Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu tatbik olunur» hem onu lâğvediyoruz, 
hem Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
tahkim usulünü lâğvediyoruz; yeniden bir tah
kime ait Temyiz Reisine bütün Türkiye'ye şâ
mil, ihtilâfın hallinde hakem seçme vazifesini 
veriyoruz. Bunun maddeten tatbikine imkân 
yoktur. Ya iş mahkemeleri teşkiline dair olan 
Kanun hükmüne göre, Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunundaki tahkim esası kabul edilir, 
veya edilmez. Temyiz Reisi bu vazifeyi yapa
maz. İster 1 nei reis olsun, ister 2 nci reis ol
sun bunu yapmaz. Bunun tatbik kabiliyetinin ol
madığını arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT 

(Ankara Milletvekili) — Efendim, ben Vasfı 
Gerger arkadaşımızın hukukî mütalâalarına ce
vap vermiyeceğim.: sadece Yargıtaym iş dâva
larına bakan dairesinin bütün memleket için, 
memleketin her hangi bir köşesinde çıkan bir 
ihtilâfta hakem seçmesinin tatbikattaki küçlü-
ğüne işaret buyurdular, buna cevap vereceğim. 
Dikkat buyurulursa burada uyuşmazlık bir iş 
kolu çapında ise Yargıtaym iş dâvalarına ba
kan dairesinin başkanı hakem veya hakemlerin 
seçimini tamamlar, deniyor, iş kolu esasına 
göre olunca, uyuşmazlık esasen bu toplu görüş
mede federasyon veya millî sendikalar tarafın
dan yapılıyor, demektir. Bunların da merkez
leri ya Ankara'dadır, ya istanbul'dadır. Van'da, 
Kayseri'de, Sivas'ta, hattâ izmir'de, Eskişehir'
de bildiğim kadar hiçbir federasyon ve millî 
sendika yoktur. Yanılmamak için, Türk - Işde 
icra heyetinde bulunan Sayın Senatör arkada
şım Ömer Ergün'e de sordum, onun da bildiği 
böyledir. Onun için Ankara ve istanbul dışın
da bir seçim yapması gibi bir durum zaten or
taya çıkmıyacaktır. Öyle ise, bu pratik güçlük 
ortadan kalkmış olacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gerger. 
VASFI GERGER (Urfa) — Bir sualim var. 

Bir süre ileri sürdü. Sayın Bakan, bu her yer
de mümkün değildir. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Efendim, çok uzak bir ihtimal 
işin tabiatı icabı devamlı olarak resmî makam-
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larla ve birbirleriyle temasları olduğu için milli 
sendika ve federasyonlar merkezlerini Ankara 
ve istanbul'da toplamak ihtiyacını duyuyorlar. 
O kadar ki, bu yıla kadar Zonguldak'ta ve 
mensuplarının çoğu Zonguldak'ta bulunan* Ma
den işçileri Federasyonu dahi son zamanlarda 
merkezini Ankara'ya nakletmiştir. Temayül o 
yoldadır ve ihtiyaçları da onu gerektirmekte
dir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen?. Yok. Maddeyi okunan ve değiştirilmiş 
olan şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 4 ncü 
bend sade 1 nci fıkra olarak değiştirildi. Açık 
oyunuza, sunulacaktır. 

Grev ve lokavt yasakları 
MADDE 20. — 1. Savaş halinde; 
2. Genel veya kısmi seferberlikte; 
•5. ilâç, imal eden işyerleri haricolmak üze

re, hastane, klinik, sanatoryum, prevantoryum, 
dispanser, eczane aşı ve serum imal eden mü
esseseler gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde; 

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

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

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

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

bakım yerlerinde; 
9. 1.9 ııeu maddenin 2 nci bendi gereğince 

özel hakeme başvurulması hususunda anlaşma 
olmuşsa, tahkiınnamenin imzalanmasından veya 
eğer aynı madde gereğince mahkeme grev veya 
lokavt durdurma kararı almamışsa esas hak
kındaki hükmün tebliğinden sonra; 

10. 19 ncu maddenin 2 nci bendi hüküm
leri saklı kalmak kaydiyle, toplu iş sözleşmesi 
süresi içinde; 

Grev ve lokavt yapılamaz. 
11. Millî Savunma Bakanlığınca ve içişleri 

Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca doğ
rudan doğruya işletilen işyerlerindeki işçilerin 
ücret veya sair çalışma şartlarının, piyasada 
benzeri işyerlerindeki ücret veya sair çalışma 
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şartlarına nazaran işçilerin aleyhinde olduğu
nun yetkili işçi sendikası veya federasyonunun 
başvurması üzerine Yüksek Hakem Kurulunca 
tesbit edilmesi halinde, bu iş yerlerinde greve 
karar verilebilir. 

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

Bu bendde söz konusu işyerlerinde bu bend 
hükümleri dışında grev ve lokavt yapılamaz. 

BAŞKAN — Komisyon devamını vermemiş 
efendim. 12 ve lo neti bendler çıkarıldı mı? 

GEÇİCİ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca- S. Ü.) — Hayır efen
dim, çıkarılmadı. Oradadır. 

BAŞKAN" —- Diğer sayfadaymış okuyoruz : 
12. — Yangın, su baskını, toprak veya çığ 

kayması veya depremlerin sebebiyet verdiği ve 
genel hayatı felce uğratan felâket hallerinde, 
Bakanlar Kurulu, bu hallerin vııkubulduğu 
yerlere ve bu hallerin devamı süresince yürür
lükte kalmak üzere, gerekli gördüğü işyerleri 
veya işkollarında grev ve lokavtın yasak edil
diğine dair karar alabilir. 

'.]'•). Sıkıyönetimin uygulandığı bölgelerde, 
sıkıyönetim komutanlığı, (j;wy ve lokavt yel İd
lerinin kullanılmasını süreli veya süresiz ola
rak askıda bırakabilir veya izne bağlıyabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyon?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz edeceğim. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir'. Değiş
tirme vardır, açık oylarınıza arz edilecektir. 

Grev ve lokavtın geçici olarak durdurulması 
yüksek uzlaştırma kurulu 

MADDE 21. -— 1. Karar verilmiş veya baş
lamış olan kanuni bir grev veya lokavt, mem
leket sağlığını veya millî güvenliği bozucu ni
telikte ise, Bakanlar Kurulu, bu uyuşmazlıkta, 
grev ve lokavtı bir kararname ile en çok otuz 
gün süreyle geciktirebilir. Geciktirme süresi, 
kararnamenin yayımı tarihinden iki gün sonra 
başlar. Geciktirme kararı otuz günden daha az 
bir süre için alınmışsa, bu süre aynı şekilde 
otuz güne kadar uzatılabilir; bu takdirde, ka
rarnamenin yürürlüğe giriş tarihi yayımı ta
rihidir. 

Bakanlar Kurulu, geciktirme kararını ilân 
eder etmez, Yüksek Hakem Kurulundan gecik
tirilen grev veya lokavtın niteliği hakkında is-
tişari mütalâasını ister. Bu mütalâanın en geç 
1 nci fıkrada söz konusu oluz günlük sürenin 
bitiminden önce verilmesi gereklidir. 

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

2. Danıştay, bu maddede söz konusu İm
kanlar Kurulu kararları hakkındaki iptal dâ
valarına ilişkin yürütmenin durdurulması ta
leplerini bir hafta içinde karara bağlar. 

o\ 1 nci bend gereğince çıkarılan geciktir
me kararnamesinin yürürlüğe girmesinden baş-
lıyarak altı iş günü içinde uyuşmazlık-, Başba
kanlıkça Yüksek. Uzlaştırma. Kuruluna havale 
edilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, Başbakanın ve
ya onun tarafından müşterek kararname ile tâ
yin edilecek bir bakanın başkanlığında, Yargı
tay] ıı iş dâvalarına bakan dairesinin başkanı, 
Danıştay Genel Kurulunca seçilecek dâva Daire 
Başkanlarından, biri, en çok üyesi olan işçi ve 
en çok işveren konfederasyonlarının seçecek
leri birer tarafsız aracıdan kurulur. Bu nitelik
te bir işveren konfederasyonu yoksa, işveren
ler adına tarafsız aracı, Türkiye Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Bir
liği Yönetim Kurulunca seçilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, geciktirme sü
resinin somum kadar tavsiyelerini karara, bağ
lar. Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğunun. 
oyu ile karar verir. 

Yüksek Uzlaştırma, Kurulunun kararı taraf
larca kabul edilirse, lf> nci maddenin f> nci fık
rası hükmü uygulanır. 

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

4. Geciktirme süresinin sona, erdiği tarihte 
taraflar uzlaşmam ıslar veya uyuşmazlığı özel 
tahkime havale, etmek, hususunda anlaşamamıs
larsa, greve veya lokavta karar vermekti1 ser-
bestirler. Yüksek uzlaştırma Kurulu, bu halde 
de çalışmalarına devanı edebilir. 
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5. Geciktirme süresi içinde, aynı uyuşmaz

lık için grev ve lokav yasağı eşit olarak uygu
lanır. 

(BAŞKAN' — Buyurun, Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Mulhte-

reıu a ıkad aşlarım, öğleden evvelki görüşmeler
de ;bu altmış günlük mütemmim uzaitma konu
sunda, geciktirme konusunda geniş izahat ve
rilmişti. Beındeniz de nâçiz mâruzâtta bulunmuş
tum. !Bu itibarla bunu te'krar etudyeceğim. Fa
kat Kjomisıyonun takrirleri nazarı itijbara alma
dığı görülüyor. Bu mevzu adeta görevi M'ç yok 
!meı.sialbeısiıı;e indiriyor ve ayrıca gerçekten iuan-
cımiiza göre istihsale 1 esir yapacaik bir menfi 
âmili olarak da ortaya çıikiıyor. Çünkü, öğleden 
(evvel de anlattığım gibi meseleleri, lha!yaltî me
seleleri muallâkta bulunan işveren veya işçi 
grupu bütün gönlünün isteğimle ve bütün gü
çlüyle kendisini işine vermiyccekltir. 

Bu vermeme halinin ibir a.ydan sioııra bir da
llı a, ilki ay devam etmesi mcnıleikeiiJin aleyhine 
lolur. ini itibarla bir ay içinde Hükümet maddi 
loteritesini demiyeyim bunda olmaz, ama mâ
nevi nüfuzunu ve otoritesini 'kullanır ve işi ne
ticeye bağlar ve üstelik Ibu derece seçkin b'ir 
uzlaştırma kurulunun önüne gelen meseleyi 
halledeni emek bailıis mevzuu olmaz. Eğer bir 
ay içinde bunda netice atamıyorlarsa, ta raf 1 ar
ıdan birisi direniyor demektir. Binaenaleyh, 
ıgrevin yahni, lokavtın gerçdkten meydana gel-
mıeîsinde içtimai faydalar vardır. Bu itibarla 
takririmizin; 'bu 60 günlük mütemmim müdde
tin verilmesi hakkındaki fıkranın kaldırılm'ası-
na dair olan takririmin, o şayanı iltifat gör
mediği takdirde hiç olmazsa; 2 nci mütercimim 
müddetin !:>0 güne indirilmesi hakkındaki tak-
i'irinin kalbul buyurulmasmı istirham ederim. 
ıBurada Anayasanın ruhunu zedeleniyor, grev 
halklkı sözden ibaret kalmış oluyıor, istihsale mü
essir menfî Amiller oluyor, gerçekten çıok bü
yük zarar 'la rı loluyor. Uzun uızadıjya öğleden 
evvelki mâruzâtımı tekrarlamamak için, kısaca 
bizim takrirlerimize itibar buyurulmasını istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Balkan. 
ÇALİŞMA BAKANI BÜLENT EGEVÎT 

(Ankara Milletvekili) — Efendim, Sayım Ni
yazi Ağırnaslı madde 'bu şekli ile 'kalbul edilir
se, yani grev ve lokavtın geçici olarak âzaımi 
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o ay için durdurulması ydtlkiısi tanınırsa bunun 
grevi ydk mesalhesine indireceğini söylediler. 
Eğer Iböyle olsa idi Amerika, İngillltıere ve Fran
sa'da da grev halkkı hiç meîsalbesine indirilmiş 
•olurdu. Oünkü Amerika'da T af t Harlay Kanu
nu Balkana grev veya lokavtı üç aiy için geri 
Ibıralkma yetkisini tanımaktadır. Buna rağmen 
Amerika'da pelkâlâ hem de uzun grevler olmak
tadır. İngiltere'de «Olağanüstü yetkiler» adlı 
İbir 'kanun yi)yeedk, su, yakıt eldktıik ve ulaş
tırma biznı etlerimi ve toıplulnğu zaruri yaşama 
imkânlarından ydksun bırakır şekilde aksata-
calk grev veya lokavtın vu'kııu veya ihtimali ha
linde Hükümet olağanüstü hal ilân edebilmek
tedir. Bir olağanüstü hal talimatnamesi yayın
tıya ralk bu bizim etlerin aksamam aisı için lâizını-
gelen her türlü tedbiri al albüm dktedir. Bunun 
için de ıgrev yapılan işyerinde askerleri çalış-
tırma yeitlkisi dâhildir. Ve hu yetki nazari kal
ın atmaktadır. İngiltere'de zaman zaman tatlbik 
eldilmıaktedir. Framsalda daha da ileri ve bize 
garip gelecek İbir tatlbikat vardır. Bir iş yerin
de grev yapılmasını millî menfaatlere aykırı 
^gördüğü zauuan Hükümet, o iş yerinin grev ya
pan işçilerimi askere alııp enteisi giündcn iîtilba-
reıı. er olaralk aynı iş yerinde çalıştırır. 

13iz böyle dolamlbaçlı yollara gitmek yerine 
ibıı üç aylık geri bıraktırma yetkisini çıolk si
mi rlı bir şekilde Hüküm ete tanımış ve Hülkii-
metin bu yetkisini de bâ.zı denetlemelere hattâ 
danışltay tarafından iptal imkânını açık bırak
mış ibulunnıyoruz. Daha önce bahsetmiştim, 
Türkiye İşçi Sendikaları Kon federasyonu Hü
kümetçe hazırlanan tasarıyı tercüme ettirip 
Milletlerarası Hür İşçi Sendikaları Konfederas
yonuna gönderip mütalâalarını istemişti. Gelen 
mütalâamın Umumiyetle tasarıyı beğendiğini, 
(bir iki noktaya, takıldığını bu noktaların da 
Ko misyonca dözeltl İd iğini zannederim daha ön
ce arz eitınıiiştim. Bu konuda da Milletlerarası 
Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu şöyle cle-
moikjtedir: Burada, önemli olan flokta memleke
tin güvenliği ve sağlığı terimine verilecek an
lamdır. Bu kavram dar anlamda yorıımlanınsa 
vsioğııltma dönemi yerimde görülelblilir. Dar an
lamda alınmaisı için garanltii sağlanmalıdır, yok
sa bu g'lbi terimler Hükümetçe kötüye kuila-
nılaıbilir. Yani Milletlerarası Hür işçi Sendika
ları Kionfelderasyonu dahi böyle soğutma dö
nemlerinin yerinde görülebileceğini belirtmek-
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te, aııoa'k Hükümetin böyle bir döneme ihtiyaç. 
<v andır, kararını veriılken, halklı 'bâzı selbeplere 
dayanmasını sağlıyacafk şekilde hükmün hazır-
] anıiııasını tavsiye etmoiktedir. Nütdkiım. enıcü-
ıııen çabşmjalarında da bu yola gidilmiştir. Üç 
aıylılk dönem bir ve ilki ay olmak üzere ikiye 
lıöllüntnüşjtıür. Araya bir ıızlaıştmna ınefeân'izim'a-
'«ı ve devresi slolculımuştur. Ve bir de Danıştaym 
muayyen bir süre ieinlde bu Balkanlar Kurula
lı un tehir kararını iptal yolunda/ki talepleri ka
çara bağlanmaLsı şartı metne konulnruşrtur. Böy
lelikle 'bu llıalklkı tanıyan Hükümetlere teöıir yet-
lldsi. veren memleketlerde, Hükümetlerde eikise-
rlya bu yetki mutlak olduğu halde büzde mut-
lalk da değildir. Danışmayın süre ile taıhdiidedil-
mlş deneitlimlne (bağlıdır. O bakımdan en ileri 
demokratik ölçülerle dâhi 'bu hükümde endişe 
edileceik bir yön Hükümet olarak göremiyoruz. 
tşeiye ve işverene bu kadar genlış halklar tanı
nınken, miemldkctin ısağlığı ve güvenliği ile il
gili olarak Hükümete de geçici ve sınırlı bâzı 
'teıdlbürleı* alıma yetkisini tanınıalk her deralolkra-
tJiik mernlelkeltite olduğu gilbı Türkiye'de de talbiî 
sayılma lıdrr temılsınd ayımı. Teşeîkikür ederim. 

BAŞKAN — .Dallıa önce verilmiş önergeler 
varidi. Ant»aile bunlar oylanmamıştı. Komisyon 
ıgeni alınıştı. Sayın Ağımıaslı önergeisinjde'ki 60 
gün d allı a uzatma, grevi tesirsiz 'bırafk'acaîktır. 
ıBıı sejbeplc fıkranın kaldırılın aısını istiyen öııer-
ıgeıslnde ısrar etnıekteıdir. S ay m öağlıyangil bu
rada ylojklar, önergelerinde bir hutsuls var, «ku
rulur» diye biiten cümleden sonra blir şelkle 
Ibağlanmıştır. Yargıtay başkanlığı buradan çılk-
mış bululnın aktadır, ısrar- edip dtmiıyeceğini bi
leni e'm. Ama değişnı'iş butun m'alktadır. Sayın în-
eeioğlu, siz önergenizde ısrar ediyor musunuz0? 
fsrar ekliyorlar efendim. O halde telker teleer 
•olkutup oylarınıza arz edeceğimi. 

Yükselle Başkanlığa 
21 nc;i maidde 3 neü bendinin 2 nci i'ılkrası-

ııııı 1 nci satırındaki (nıüşite reJk kararname ille 
tâyin edilecdk) kelimelerinin çılkarılaralk yeri
ne (ıgöreıvleııldirileeclk) içelim eslinin konul m alsını 
t dklif ;eiderim. 

Yozgalt 
ıSaıdı'k Arltülkmae 

Yüksek Ba^kanlığa 
21 nci maddenin 1 inci bendinin 3 neü Mera-
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sıııdalki 60 g'ûn daılıa uzatma, grevli teşhisiz kı
lacaktır. Bu selheple Meranın kaldırılmasını arz 
ve tdklif eylerimi, 

Aıiikara 
Niyazi Ağırnaisl ı 

Yüksek Baışkanlığa 
Kanunun 21 ııei maddesinde 18 nci satırda 

(Başkanlığında) keliındsinin (işt'iralkilyle) şek-
]inklo değiştirilmesini ve 21 nci satırda (Ikuru-
lıır) diye biten cümleden sonra: (Kurula Baş-
Ibakaıı katılamadığı takdirde balkan kurulca 
(kendi aralarından seçilir.) (mmlesinin ilâvesini 
arz ve teHvlif ederim, 

Bursa 
İ. Salbri Çağlıya ııgiI 

O. Senatosu Sayın Bakanlığım a 
21 nci m adiden i u birinci ibendlnin son ilki 

satırının aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini 
arz ve teiklif ederim. 

«P>a,'kaıılar Kurulu Yüksele Haıkem Kurulu
nun ımütalâaisım inceledikten sonra, gecİlkltiitan 
ıs i i reisini en çofk 30 gün. dalha ınzaltalbılir. Bu ka
nundaki kararnameler ilk 30 günlük müddetlin 
Ih ilamında yürürlüğe girmiş sayılır. 

Afyion 
MuMtaf'a Yılımız înceoğlıı 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Ağırııaslı 21 nci 
maddenin 1 nci bendinin 3 neü Merasında 60 
ıgünlüık müddeitiıı uzatılnuası grevi teisünsijz bira-
ikacalkltır, detııeıkte ve, 60 günlük müddejtin çıka
rılmasını istemi elet edir. 

Komisyon •? Katılmıyor, Hükümet? Katıllmı-
vor, nazara alınıp alınmamasını oylarımıza arz 
ediyorum. Kabul, edenler... Kalbııl etm iyeni er... 
Kajbııl KülliImieımişti r. 

(Sadılk Artulktnac'ın önergesi teikrar okun
du,) 

BAŞKAN — Komiısyoıı? Katılmıyor. Hülkii-
met? Kaltilmiyor. 

Öııergeıy'i oyunuza sıunııyoruın. Kalbııl eden
ler... E<tmli)y>enler... Kalbııl edilm'iış'tir. 

-Sayın Öağlıyangil kendisi ycftdtur. Önerge-
isinde istediği husus bir pragrafın çıkarılması 
•.şeklinde değişin işitir. Bu balkılmldan Ibuttunmaldı-
ğı i(4n ö'Ueılgeisjıiii oıylaımaya koymuyorum. îis'te-
.(liklerıi şdkilde aşağı yinkarı Koınisy'on taralın
dan .verine getirilmiş bıulınumalktadır. 

Sayın înceıoğlu'nun önergesini oHeuyoruz. 
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(M. Yılmaz Iııeooğhı'mm önergesi tekrar 

okunjdu.) 
Komisyon"' İştirak etmiyor. 
]lüküınet? İştirak etmiyor. 
Dikkate alini]) alınmaması hususunu oya 

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

Maddeyi değiştirilmiş şekliyle okutup oya 
sunacağım. 
Ürer ve lokavtın geçici olarak durdurulması, 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu 
MADDE '21. — 1. Karar verilmiş veya baş

lamış olan kanuni bir grev veya lokavt, mem
leket sağlığını veya Millî güvenliği (bozucu 
nitelikte ise Bakanlar Kurulu, bu uyuşmaz
lıkta, grev ve lokavtı bir kararname ile en 
çok otuz gün süreyle geciktirebilir. Geciktir
me süresi, kararnamenin yayımı tarihinden 
iki gün sonra başlar. Geciktirme kararı otuz 
günden daha az bir süre için alınmışsa, hu süre 
aynı şekilde otuz güne kadar uzatılabilir; bu 
takdirde, kararnamenin yürürlüğe giriş tarihi 
yayımı tarihidir. 

Bakanlar Kurulu, geciktirme kararını ilân 
\H\VV etmez, Yüksek Hakem Kurulundan gecik
tirilen grev veya lokavtın niteliği hakkında 
istişari mütalâasını ister. Bu mütalâanın en 
geç 1 nci fıkrada söz konusu otuz günlük süre
nin bitiminden önce verilmesi gereklidir. 

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

2. Danıştay, bu maddede söz konusu Ba
kanlar Kurulu kararları hakkındaki iptal dâ
valarına ilişkin yürütmenin durdurulması ta
leplerini bir hafta içinde karara bağlar. 

3. I nci bend gereğince çıkarılan geciktirme 
kn rama m esin in. yürürlüğe girmesinden başlıya-
ark altı iş günü içinde uyuşmazlık, Başbakan
lıkça, Yüksek Uzlaştırma Kuruluna havale 
edilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu. Başbakanın 
veya onun görevlendireceği bir bakanın baş
kanlığında, Yargılayın iş dâvalarına bakan 
dairesinin başkam, Danıştay Genel Kurulunca 
seçilecek dâva Dairesi Başkanlarından biri, en 
çok üyesi olan işçi ve işveren konfederasyon-
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hırının seçecekleri birer tarafsız aracıdan ku
rulur. Bu nitelikte bir işveren konfederasyonu 
yoksa, işverenler 'adına, tarafsız aracı, Tür
kiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Tica
ret Borsaları Birliği Yönetim Kurulunca se
çilip. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, geciktirme sü
resinin sonuna kadar tavsiyelerini karara bağ
lar. Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğu-
nıiıı oyu ile karar verir. 

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

Taraflar, Yüksek Uzlaştırma Kurulunun ka
rarı üzerinde anlaşmışlarsa, kurul bir tutanak 
düzenliyerek durumu tesbit eder. Bu tuta
nakla ilgili ol anık 14 ve 10 nci maddeler hü
kümleri uygulanır. 

4. Geciktirme süresinin sona erdiği ta
rihte taraflar ıızlaşamamışlar veya uyuşmaz
lığı özel hakeme intikal ettirmek hususunda an-
laşamamışlarsa. greve veya lokavta karar ver
mekte serkeştirler. Yüksek Uzlaştırma Kurulu. 
bu halde de çalışmalarına, devam edebilir. 

5. Geciktirme süresi içinde, aynı uyuşmaz
lık için grev ve lokavt yasağı esidolarak uy
gulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oya. sunuyorum : Ka
bul. edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oyunuza sunulacaktır. 

FARUK 1ŞTK (YaıO — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Işık, oylama, sırasında 
söz olmaz. Madde kabul 'edilmiştir. 

Grev ve lokavtın başlaması 
MADDE 2:-5. — 1. .15 nci madde veya 19 

ucu maddenin 3 ncü bendinin 8 ncü fıkrası 
veyahut 21 nci madde gereğince uzlaşmaya, 
vanlamadığını 'gösteren tutanağı alan greve 
karar vermeye yetkili işçi sendikası veya fe
derasyonu, greve başvurma, kararında ise, bu 
kararını, tutanak tarihinden başlıyarak altı iş 
günü içinde karşı tarafa yazılı olarak bil
dirmek zorundadır. 

1 nci fıkrada söz konusu bildiri tarihindim 
başlıyarak altı iş günü geçmedikçe, grev ka
ran yürürlüğe giremez. 

Tutanak tarihinden başlıyarak altı iş gü-
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n ü içinde .gereken bildiride bulunulmadığı tak
dirde, grev yapılamaz. 

2. 1 rıci bendin .1 nei likr'asında zikredilen 
.maddeler hükümleri gereğince uzlaşmaya y a n 
lamadığım gösteren tu tanağı alan lokavta ka
rar vermeye yetkil i işveren veya işveren ve
kili veyalhut işveren sendikası vcye federas
yonu, lokavta başvurma ka ra r ında ise bu ka
rarını, t u t a n a k tar ihinden başl ıyarak altı iş 
g ü n ü içinde karşı ta rafa yazılı olarak bildir
mek zorundadır . 

Bildiri t a r ih inden baş l ıyamk altı iş günü 
geçmedikçe, lokavt karar ı yürür lüğe giremez. 

Tu tanak ta r ih inden baş l ıyarak taltı iş günü 
içinde gereken bildiride bulunulmadığı tak
dirde, lokavt yapılamaz. 

•T >Grev veya lokavt karar ın ın yukardak i 
hendler gereğince karşı t a ra fa (bildirilmesi ge-
rekmı süre içinde,, bu kara r , bölgv çalışma mü
dür lüğüne de yazı ile bildiril ir ve grev veya lo
kavtın kapsamına giren iş yerler inde uygun 
şekilde yazı ile ilan edilir. Orev veya lokavta 
b i r iş kolunda k a r a r verilmesi halinde, söz ko
nusu bildiri Çalışma Bakanl ığ ına yapılır . 

BAŞKAN - - .Madde hakk ında söz ist iyen? 
OEOÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-' 

TUS (Cumhurbaşkanınca, S. Ü.) — Bir inci sa
t ı rdak i 19 ucu maddenin üçüncü bendi, deni
yor, bu ikinci bendi olacaktır . 

B A Ş K A N - 10 nen maddenin 2 nei bendi
nin .1 ncii fıkrası, «(delinde düzelti lmiştir . 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
odenler... Ktmiyonlor... Kabul edilmiştir. Bu hu
sus açık oylarınız1!! sunulacakt ı r . 

Oerov ve lokavt halinde iş yer inden ayrılma 
zorunluğu 

MADDE 24. — Bir işyerinde grev veya 
lokavtın uygulanmaya başlanması ile bir l ikte, 
işçiler, iş yerinden ayr ı lmak zorundadır lar . 
Ancak, greve ka t ı l ımyan veya ka t ı lmak tan 
vazgeçen işçileri çalışt ır ıp ça l ı ş t ı rmamakta iş
veren serbestt ir . 

Orev sonucund'a, bir toplu iş sözleşmesi ya
pıldığı t akd i rde , bu sözleşmede aksine bir hü
küm yoksa, söz konusu sözleşme 1 nei f ıkrada 
zikri geçen işçilerden iş yer inde çalışmış olan
lara uygulanmaz. 25 nei madde gereğine:; greve 
ka tdamıyacak öten işçilerin h a k l a n ile toplu 
iş sözleşmesinin teşmil edilmesi hali saklıdır . 

'BAŞKAN •- Ma.dde hakkında söz istiyen 
Yok. Oyunuz'a sunuyorum. Kabul edenler... 
I j t m iyen ler... Kaimi edilmiştir. 

Orev veya. lokavia ka t ı lanuyacak işçiler 
MA DDK 25, - - Hiçbir suret le istihsal veya 

satışa mâ tu I' olmamak kaydiyle : 
a) Niteliği bakımından sürekli olmasında 

teknik zaruret bıılun'an işlerde faaliyetin, de
vamlılığını ; 

b) fş yerinin günveııliğinin, makina ve 
demirbaşlarının, gereçlerinin, .hammadde, yar ı 
mamul ve mamul maddelerinin, bozulmamasını ; 

Sağl ıyacak sayıda işçi, greve kat ı lamaz ve
ya lokavt dolayısiyie işten uzaklaştır ı lamaz. 

e) (a) ve (I)) bentlerine <>;öv^ grev ve lo
kavt ın dışında, Ihılacak işçilerin niteliği, ve 
sayısını, toplu iş sözleşmesinde gösterilmemişse, 
işveren, veya işveren vekili, toplu görüşmenin 
açılışından başl ıyarak altı iş igünii içinde iş ye
rinde yazı il-e ilân vdov ve nıı ilânın, birer örne
ğini toplu .görüşmede taraf olan işçi teşekkül
lerine gönderir . 

'.Bu. ilânın aleyhindi1 allı. iş günü içinde il 
.İraken kuruluna, toplu görüşmede taraf olan 
işçi. teşekküllerinden biri yazı ile i t i razda bu
lunmazsa, ilân. 'hükümleri kesiuleşir. İ t i raz ha
linde, i! iı idi e m kuru lu altı iş f^ünü içinde k a r a r 
verii'. Bu k a r a r kesindir. 

d) Orev veya lokavtın bir iş yeninde uy
gulanması halinde hangi işçilerin y u k a r d a k i 
bendler hükümler ine göre. iş yer inde ealışm'aya 
devam edecekleri, iiölge Çalışma Müdür lüğün
ce 2-'i ncii maddenin I nei bendinin 2 nei fık
rası veya •aynı maddenin. 2 nei bendinin. 2 nei 
fıkrasında, söz konusu süre içinde tesbit edi
lerek ilgili işverene ve işçilere yazı ile bildiri
lir. O iş yer inde çalışıp da toplu görüşmede 
veya toplu iş sözleşmesinde taraf olan işçi te
şekkülünün. veya. o teşekkül mensubu olan alt 
kademedeki bir diğer işçi teşekkülünün başkan 
ve yönetim kuru lu üyeleri, bu Tıükme tani tu
tulamazla!'. Kesin zorluk halinde, işveren, Bölge 
Çalışma Müdür lüğünün yazılı izni ile, yukar 
daki bendlerde sözlü edilen işlerin yerine geti
rilebilmesi. için yeni işçi alabilir. 

BAŞKAN —• Madde hakk ında söz ist iyen. 
OEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — (O) fıkra-
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sıımı 2 ne i satırının başında, bir (m) var. Ni
teliği w sayısı, olacak (m) fazla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
SADIK AKTDKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

arkadaşlarım, 25 nci maddenin (D) bendinin 
."- neü satırım tetkik buyurursanız şöyle bir 
düzeltme yapmak daha iyi olur. Burada deni
yor ki. (maddenin 1 nci (bendinin 2 nci fıkra
sı veya aynı maddenin 2 nci bendinin 2 nci 
fıkrası) diye zait bazı sözler vardır. Bunun 
•bahusus şöyle olması lâzımdır : ('Maddenin 1 
ve 2 nci bendlerinin 2 nci fıkralarında söz ko
nusu) olarak düzeltilmesi hem daha anlayışı 
teinin, eder ve daha. güzel olur. Daha mühim 
bir hata daha var burada, sondan 2 nci satır
da ; (kesin zorluk halinde) diyor. Kesin zor
luk olmaz. (Kesin zorunluk halinde) olacak 
Millet Meclisinin m dilinde (zorunluk) şeklinde
dir. (Kesin zorunluk halinde) olması lâzım. 

•°> neüsünü sayın sözcü, düzelttiler. 
(Sayısı) ve (virgül) olacak, bunu da arz 

ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen 1. Yok. 
Sayın Artukmaç bir önerge vermemiş. 
(d) bendinin >3 neü satırındaki (fıkrası) 

veya aynı maddenin kelimesi olarak düzeltilme
si... 

GEOİCf KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR
Tİ T« (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet efen
dim. (1 ve 2 nci bendlerinin 2 nci fıkralarında 
sö-< konusu). 

BAŞKAN — «23 neü maddenin 1 ve 2 nci 
bendlerinin 2 nci fıkrasında veya aynı madde
nin şeklinde düzeltilecek» komisyon iştirak 
ediyor. Zorluk kelimesi «zorunluk» sayısını da 
«sayış*;» olarak düzeltiliyor. Başka söz istiyen 
yok. Maddeyi bu değişiklikle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler Kabul 
edilmiştir Değişiklik vardır, acık oyunuza arz 
edilecektir 

Grev veya. lokavt hakkının teminatı 
MADDE 2G — Hizmet akitlerine, grev veya 

lokavt hakkından vazgeçilmesine veya, bu hak
ların kısılmasına dair hükümler konamaz. 
Bu tarzda, konulmuş olan 'hükümler bâtıldır. 

Toplu iş sözleşmelerine, sözleşme süresince 
uvuşmazlık hakkında 'özel hakeme başvurula-
ca<rnıa. dair hükümler konabilir. Bu hüküm

lerde, aynı mahaldeki işyeri veya işyerleri için 
özel hakeme başvurulacağı il hakem kurulu ta
rafından ; bir iş kolu içinse, Yüksek Hakem 
Kumlu fa rafından yapılacağı belirtilebilir. 

BAŞKAN -•— Madde hakkında söz istiyen 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ımı alınmasına, katılma, böyle bir kararın 
alınmasına teşvik 'etme. böyle bir greve katılma 
ve böyle bir greve katılmaya teşvik etme fiil
leri. ve kanuni bir lokavta, uğramış olma hali. 
hizmet akdini, ortadan kaldırmaz. 

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

Kanuni lokavta uğramış olan işçilerin hiz
met akitlerinden doğan hak ve borçları, lo
kavtın sona ermesine kadar askıda kalır. 

2. işveren, kanuni bir grevin veya lokav
tın süresi içinde, yukardaki bend gereğince hiz
met akitlerinden doğan hak ve borçlan askıda 
kalmış olan işçilerin yerine, hiçbir suretle, 
daimî veya geçici olarak başka işçi alamaz. 

'!, Kanuni bir grev veya lokavt, dolayısiy-
V- lıi/ınet akdinden doğan hak ve borçlan askıda 
kalan işçiler, başka bir iş tutamazlar. Aksi hal
de. işçinin hizmet akdi, işverince, feshin ihba
rın ". lüzum olmaksızın ve her hangi bir tazmi
nat. ödenmeksizin feshedilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Önergeler vardır, okutacağını. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
Tl'S (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Birinci satırın 
sununda, «almasına» değil, «alınmasını» ola
caktır. 

BAŞKAN --• Üç önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
27 nc; maddenin 2 nci bendinin son satırında-

i . «isçi-, kelimesinden sonra «veya başka kimse 
çalıştıramaz» kelimelerinin ilâvesi suretiyle değiş-

i tiıilmesini arz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ün al di 
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Yiiksek' Başkanlığa 

27 nei maddenin 2 ııci bendinin sonuna (ve
ya başkasını çalıştıramaz) ibaresinin eklenmesi 
hususunun oya, konmasını arz ederim. 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
27 nei maddenin 2 nei bendinde «işçi alama/» 

ei'ılülesinden sonra «başkalarını da çalıştıramaz.» 
seklinde kabulünü arz ve istirham ederim. 

istanbul. 
liifat Öztürkeinc 

BAŞKAN — Sayın (İnaldı, 2 ııci bendin son 
Mitırmdaki işei kelimesinden sonra «veya başka. 
k:m;v çalıştırılmaz» kelimelerinin ilavesini iste-
nıekledir. Komisyon katılıyor mu erendim. 

cKciol KOMISYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Alamaz veya 
başkalarını çaliştirama/. Katılıyoruz. 

BAŞKAN —- Alamaz veya başkalarını çalıştı
ramaz. İbaresi ilâve edilecektir. 

Sayın Coşkunoğlu, siz de iltihak ediyor ııııı-
MIllUZ;'. 

KÂMİL OOŞKUNOÖLU (Uşak) — Katılıyo
rum. 

BAŞKAN -— Sayın Öztürkeine, iştirak edi
yorsunuz değil mi?. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNK (İstanbul) — Kvet 
elendim. 

BAŞKAN — Üç önerge sahibi de iştirak et
li ektedir. Maddeyi bu şekilde ikinci bendin so
nuna, (veya başkalarını çalıştıramaz), ibaresinin 
i'âvesi ile maddeyi oya sunuyorum. Kabul eden
ler... Etiüiyenler... Kabul edilmiştir. 

Değiştirge olduğu için açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

Kanuni grev veya lokavtın konut haklarına 
Ktkisi 

MADDE 28. — İş veren, hiçbir halde, kaıııı-
\v bir grev veya lokavt süresince, greve katılan 
veya lokavta uğrıyan işçilerin oturdukları ve iş
veren tararından sağlanmış konutlardan çıkma
larını istiycınez. Bu fıkrada yer alan yasak, grev 
veya lokavtın iş yerinde ilânından başlıyarak 
fiilen aralıklıkh da olsa doksan gün devam etme
sinden. sonra uygulanmaz. 

1 ııci fıkrada yazılı süre içinde, bu konutlar
da oturan işçiler, bu konutlarla ilgili onarım, 

MI, gaz, aydınlatma' ve ısıtma masrafları ile ra
yiç kirayı iş verene ödemek zorundadırlar. 

İş veren, 1 ııci fıkrada söz konusu konutların 
MI, gaz. aydınlatma, ve ısıtma, hizmetlerini, ka
nuni grev veya lokavt süresince kısıntıya uğra
lamaz. Ancak, bu hizmetlerin kanuni grev veya 
lokavt yüzünden kısıntıya uğramış olanlarının 
devamı, işçiler tarafından istenemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
; ok. Kabul edenler... Külliyeliler... Kabul edil
miştir. Madde açık oylarınıza arz edilecektir. 

Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları 
M A DOK 2f>. — I. Kanun dışı grev yapılma

sı halinde, işveren, böyle bir grevin yapılması 
kararına katılan, böyle bir grevin yapılmasını 

I teşvik eden, böyle bir greve katılan veyahut de
vam eden veya böyle bir greve katılmaya veyahut 
devama teşvik eden işçilerin hizmet akillerini, fes
li in ihbarına lüzum olmaksızın ve her hangi bir 
tazmiııal ödemeye mecbur bulunmaksızın feshe
debilir. 

Kamın dışı bir grev yapılması halinde, bu 
grev veya bu grevin yönetim ve yürütünıü yü
zünden işverenin uğradığı zararlar, greve karar 
\eren isçi teşekkülü veya kanun dışı grev her 
hangi bir işçi teşekkülünce kararlaştırılmaksızın 
yapılmışsa, bu greve katılan işçiler tarafından 
karşılanır. 

2. Kanun dışı lokavt yapılması halinde, iş
çiler, böyle bir lokavtı yapan iş verenle olan 
hizmet akülerini, feshin ihbarına lüzum olmaksı
zın ve her hangi bir tazminat ödemeksizin feshe
debilirler. 

Kanun dışı lokavt yapılması halinde, işveren, 
lokavt süresince, işçilerin hizmet akdinden do
ğan bütün haklarını ve uğradıkları zararları bil
iş karşılığı olmaksızın ödemeye mecburdur. 

BAŞKAN — Maddi» hakkında söz istiyen 
\ok. Kabul edenler... Külliyeliler... Kabul edil
miştir. Açık oylarınıza arz edilmiştir. 

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

temelli olarak kapalı tutmak anıaciyle yapıldığı 
veya işçileri kıdem hakkından yoksun bırakmak 
amacını güttüğü, kesinleşmiş mahkeme kararı ile 
sabit olursa, mahkeme kararının lokavt yapmış 
olan işverene veya işveren teşekkülüne bildiril
mesiyle birlikte lokavt durdurulur. Bu takdirde, 
2!) ucu maddenin 2 nei fıkrası ile işveren ve isçi-
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ler hakkında İş Kanım unun ihbar ve kıdem hak
kına ilişkin hükümleri uygulanıl'. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı 
}ok. Kaimi edenler... lOtmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Grev gözcüleri 
MADDİM ol. -— Kanuni bir grev kararına 

uyulmasını sağlamak için, cebir ve şiddet kullan-
maksızıu ve tehditte bulunmaksızın propaganda 
yapmak ve kendi üyelerinin grev kararma, uyup 
eymadıklarını denetlemek amaç iyi e, is yerinde 
grevi ilân etmiş olan işçi teşekkülü, is yerinin gi
riş ve çıkış yerlerim1, kendi mensupları arasından 
en çok ikişer grev sözcüsü koymaya yetkilidir. 
Oalışma serbestliği her halde saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında soz istiyeıı, bu
yurun Sayın Ergüıı. 

ÖMER EROÜN (Cumhur'başkaımıca S. Ü.) 
—• Efendim, bu grev gözcüleri evvelce Hükü
met ta rafından da''hazırlanmış olan tasarıda yok
tur, yer almamış idi. Bir olay, yani Kav el 
hâdisesi 'böyle bir maddenin bu tasarı içinde y'ev 
alima,smı düşündürmüştür. Tasarıda grev baş
langıcında her hangi bir cehrin, 'her fıaıugi 'bir 
şiddetin kullanılması yasaktır, yaisak hüküm
leri içine alınmıştır. Fakat bir greve başlamak 
hususunda'bir ısendika .muhtelif şekilde hazır
lıklar yapmış ve muhtelif 'şekilde malî riziko
lara hedef olmuş ve bu hazırlık devresi içinde-' 
yine bundan evvel geçen maddelerimiz içinde, 
'22 nci madde; işyeriıvde (-alışan işçilerin üçte 
birinin oya. başvıırura'k suretiyle gr'evi bir işye
rine tehir ettirebiliyor. 

Yine, 24 ncü Imaddede; işveren, greve işti
rak e tın iyen işçileri işyerinde çalıştırabiliyor. 
Bu bakımdan, lıiçolmazsa bu işyerinde giriş 
kapılarında iki kişi .değil de onar kişi, en çok 
10 kişi lülnıak üzere maddenin 'bu şekilde ta
dili 'hususunda Yüksek Başkanlığa bir önerge 
t akdini ediyorum, itibar edilmesini rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
OALIŞMA BAKANİ BÜLENT EOEVİT 

(Ankara Milletvekili) — Kfendim, bir kere 'her 
hangi bir yanlış anlamaya nıa'hal bırakmamak 
için belirteyim ki; Sayın Ömer Ergüıı arkada
şımızın da her kaide kaydı io idi. Bir işyerinde 
grevi 'geri 'bıraktırmaya işçilerin üçte biri yet-
Ikili değildir. Ancak üçte 'biri oylama yaptır-
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/maya yetkilidir. O oylanıra neticesinde çoğun
luk karar verirse, 'greve katılmak veya katıl
mamak mavzuuba'hsolabilir. 

Şimdi bizde grev gözcülerinin daha fazla 
olımasına niçin lüzufm ,olm'adığmı daha önceki 
konuşmamda izah etmiştim. Burada da Sayın 
Ergün'ün önergeleri vesilesiyle kısaca izah 
edeyim. Başka.' memleketlerde bu gözcüleri 
- ki bunlara bekçi demek id alı a doğru olur - bu 
grev bekçiliğinin .gelişmiş olmasının basılıca se
bebi grev yapan işçinin yerine 'başka işçi ça
lıştı rinayı yasak eden hükümler bulunmayışı
dır. Bunun için işçiler Ikendi yerlerine, grev 
yapan işçilerin yerlerine başkalarının çalışma
larına mâni olm'akta 'hayati zaruret görürler, 
bunun için çok sayıda bekçi iş^yerlerinin 'dı
şında bulundururlar. Fakalt bizde esasen Dev
let bunu yasak etmiş bulunacak bu kanunla. 
Grev yapan işçinin yerine 'başka işçi ealıştıra-
mıyacaktır. Onun için bir 'kere grev gözcülü
ğünün veya .bekçiliğinin doğımasında sebebolan 
Aımillerin başlıcasını bu kanun ortadan kaldır
mış olacaktır. Dolayısiyle sendikaya düşen 
sadece kendi üyelerinin grev kararma uyup 
uymadığını kontrol etmek ve grev kararma uy
mak is'temiyen işçilere de barışçı yollardan 
propaganda, yapmaktan ihanettir. Bunun için de 
her giriş kapısında iki kişi yetse gerektir. Da
ha fazla, 'olursa 'bu durumda cebir ve şiddet 
kullanmaksızm ve temditte bulunmaksızın göz
cülük ve propaganda yapmak şartını 'kontrol 
etmek çok güçleşebilir. Fakat elbette gözcülük 
bu şekilde t a'lıdid edilmiştir diye işçiler <sendika-
cılar propaganda!arını buna inhisar ettiınniye-
cetklerdir. Başka kanunlarla sınırlı, çerçeveli 
olmak üzere kendilerine açık olacaktır. Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti Kanu
nunun 'smırı içinde, 'bâzı yerlerde propaganda
larını yaptıkları gibi, kamu oyuna kitabedecek 
türlü vasıtalarla da propagandalarını yine ka
nunlar çerçevesinde yapabileceklerdir. Fakat 
her halde işyerinde asayişin teminata alınması 
bakımından maddenin bu şekilde kabulünü rica 
ederim. Zira bu şekliyle de maksadı temine kâ
fidir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyeıı? Yok. Sayın 
Bakan 'bu-'maddede bir işyerindeki giriş v'e çı
kış yeri nıütaaddidolursa ne olacaktır? 

OALIŞMA iBAKANT BÜLENT EOEVİT 
(Devamla) — Efendim, 'o zaman ona göre 
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terli]) alınacaktır, lıer giriş çıkış yerince İkişer 
kişi ıkonaea-ktır. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ergün arkadaşı
mızın dediği 'olacaktır. Sayın Ergün, fazla, gi
riş yeri varsa sizin istediğini/ olacaktır. 

Başka söz istiyen •olıua'dığma göre önergeleri . 
okutuyorum. 

O. Senatosu Yüce Başkanlığına 
Müzakeresi yapılan 31 nci maddenin şifahen 

arz etmiş olduğum sebepler dolayısiyle son sa
tırında bulunan «ikişer» ifadesi kaldırılarak ye
rine «onar» grev gözcüsü olarak kaimi ünü arz 
ve teklif ederini. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ömer Ergün 

BAŞKAN7 Komisyon katılmıyor, Hükü
met ;\. Katılmıyor. Sayın Ömer Ergüıvün öner
gesinin dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul eiımyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde açık 
oylamanıza arz edilecektir. Açık oy kul lan un-
yan sayın üyeler varsa kullansınlar. Açık oy 
işlemi bitmiştir. 32 nci maddeyi okutuyorum. 

Lokavt gözcüleri 
MADDE 32. •••- Kanııııui bir lokavt kararma 

uyulmasını sağlamak için cebir ve şiddet kullan-
maksızıu ve tehditte1 bulunmaksızın propaganda 
yapmak ve kendi üyelerinin lokavt kararma uyup 
uymadıklarını denetlemek amaciyle, lokavtı iş 
yerinde ilân etmiş olan işveren teşekkülü, lokav
tın kapsamına giren işyerlerine gözcüler gönder
meye yetkilidir. Çalışma serbestliği her halde 
saklıdır. 

BAŞKAN---Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde açık oylarınıza arz edilecektir. 

Orev ve lokavt halinde mülki âmirin yetkileri 
MADDE 33. — Orcv veya lokavt halinde, 

mahallin en yüksek mülki âmiri, grev veya lo
kavt yapılan işyerlerinde gerekli emniyet, inzi
bat, koruma ve sağlık tedbirlerini ve halkın gün
delik yaşaması için zaruri olan ihtiyaçlarının 
sağlanması amaciyle gereken tedbirleri, bu ka
nun hükümleri saklı kalmak kaydiyle ve kanunî 
yetkilerine dayanarak alır. 

10 . 7 . 4963 O : 2 
(İEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR

TI JS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
1 nci satırda en büyük mülkiye âmiri olacaktır. 

BAŞKAN — Başlık aynı şekilde mi olacak
tır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Devamla) — Baslık grev ve lokavt halin
de mülkiye âmirinin yetkisi şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — En büyüğe lüzum yok değil mi 
efendim? Söz mü istiyorsunuz? Buyurun. Sayın 
Artııkmaç. 

SADIK ARTTKMAO (Yozgat) — Muhte
remi. arkadaşlar, 33 ncü madde' biraz girift ve an
layışı zorlaştırıcı bir ifade1 taşımaktadır. Bu ba
kımdan «grev veya lokavt halinde mahallin en 
büyük mülkiye âmiri gıvv vê ya lokavt yapılan 
işyerlerinde gerekli emniyet, inzibat, koruma ve 
sağlık tedbirleri» buraya kadar beraberim. Bun
dan sonra şunu ilâve' etuK'k lâzım. Çünkü aşağı-
elakı şeyler birer tekerrürden ibarettir. «Tedbir
leriyle gereke-n diğer tedbirleri bu kanun hüküm
leri saklı kalmak kaydiyle alır ve halkın günlük 
zaruri ihtiyarlarını ela sağlar.» demek daha iyi 
olur. Burada pek çe)k lüzumsuz sözler de var. 
Meselâ, «kanuni yetkisini kullanarak» vesaire 
gibi. Bunlar zaten kanuni yetkisini kullanaca
ğına göre, bu gibi ifadelere1 lüzum yoktur. Sayın 
kKmisyonun ela iştirak eeleeeğiııi ümidediyorum, 
Başkanlığa bir önerge veriyorum, kabul edilme
sini rica ederim, llürıımtlerinıle1. 

BAŞKAN Sayın Artukmac'm önergesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
33 ncü madenin aşağıdaki şekilde değiştiril-

me'sini arz ve teklif enlerim. 
Madele1 33. — firev \e\va lokavt halinde, ma

hallin en büyük mülkiye âmiri, grev veya lokavt 
yapılan işyerlerinde geıvkli emniyet, inzibat, ko
ruma ve sağlık tedbirleri ile gereken diğer ted
birleri, bu kanun hükümleri saklı kalmak kay
diyle1, alır ve halkın gündelik zaruri ihtiyaçları
nı ela, sağlar. 

Yozgat 
Sadık Artııkmaç 

BAŞKAN - - Buyurun, Sayın Artus. 
(TEOÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) - - Dikkat edi-
lce.e'k nokta sudur: Bu madde ile mahallin em 
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ba.ijy-i.itk mıülMye âminine yeni ib'irtalkım yetki
ler verilmiyor. Bu madde sadece diğer kanun
lara göre ve bu kanuna göre, mahallin en büyük 
mülki âmirinin haiz olduğu yetkileri ifade edi
yor. Bu yetkilere göre, maddede sayılan tedbir
leri alır. Halkın yasaması için zaruri olan ih
tiyaçlarının sağlanması amaeiyle gereken tedbir
leri alır, şeklinde maddede bu esas vaz'ediliyor. 
Kıymetli Artukmaç arkadaşımızın takririnde 
eğer bu espiri mevcutsa süratle okunduğu için 
kavrıyamadım. Eğer bu espiri mevcut bulunu
yorsa katılıyoruz. Eğer bunun dışında bu mad
de ile adeta mülkiye âmirine yeni birtakım yet
kiler veriyorsanız takrir böyle yazılmışsa o tak
tirde bu bizim düşüncemizin dışında olur. Çünkü 
aklen böyle bir şey mevcut değildir. Eğer öy
le çıkarsa bütün bundan evvel geçen maddeler te
sirsiz kalır. Bir-grev dolayısiyle mülkiye âmiri 
ben 33 ncü madde dolayısiyle şu salâhiyetleri ha
izim diye grevi tamamen tesirsiz bırakacak bir
takım idari tedbirleri1 tevessül edebilir. Tok 
tehlikeli olur. Böyle bir şey kasdedilmiyor. Kas-
de.dilen şey, bütün bundan evvel geçen maddeler
de işçilerin ve işçi sendikalarının haiz olduğu 
hakları saklıdır. Bunlarla beraber eğer bu ka
nun ve diğer kanunlar mülkiye âmirlerine bu 
gibi hallerde halkın güvenliğini ve yaşamasını, 
günlük ihtiyaçliarını temin etmek gibi birtakım 
yetkiler vermişlerse o yetkileri kullanırlar ve o 
yetkiler dairesinde ieabeden tedbirleri alırlar, 
demek isteniyor. Maddenin kasdı budur. Eğer 
bunun dışına çıkarak bir hüküm tatbik etmek söz 
konusu olursa o zaman dediğim gibi kanun ta
mamen tesirsiz kalır. Arkadaşımızın takririni ta
mamen okumadığım için kesin bir şey söyliycmi-
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç yalnız İni 
cümlenin düzeltilmesini istiyor. Okuyacağını, 
rahatça dinlemeniz için oturun. Şu şekilde iste
mektedir Sayın Artukmaç. 

Lütfen dinleyin; 
(Artukmaç'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Artııs dinlediniz mi? 
Teni bir yetki yok, tertip tarzı başka. 

GEOÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ABTUS (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sadık 
Artükmaç'uı önergesinin dikkate alınıp alınma-
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ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 33 ncü maddenin tashihti şeklini oku
yoruz. 

(frev ve lokavt halinde mülkiye âmirinin 
yetkileri 

MADDE 33. — (İrev veya lokavt halinde, 
mahallin en büyük mülkiye âmiri, grev veya lo
kavt yapılan işyerlerinde gerekli emniyet, in
zibat, koruma ve sağlık tedbirlerini ve halkın 
gündelik yaşaması için zaruri olan ihtiyaçla
rının sağlanması amaeiyle gereken tedbirleri, 
bu kanun hükümleri saklı kalmak kaydiyle ve 
kanuni yetkilerine dayanarak alır. 

BAŞKAN — Bu şekliyle maddeyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. Değiştirme vardır, açık 
oyunuza arz edilecektir. 

(irev ve lokavtın sona ermesi 
MADDE 34. — Kanuni bir grev veya lo

kavtın sona ermesine dair grev veya lokavta 
karar vermiş olanlar tarafından alman karar
lar, yazı ile karşı tarafa ve bölge çalışma 
müdürlüğüne bildirilir ve aynı gün, mahallin
de çıkan en az bir gazetede, gazete yoksa uygun 
şekilde ilân edilir. Crev veya lokavtın bir iş 
kolunda yapılmış olması takdirinde, bu bildiri 
Çalısına Bakanlığına yapılır; bu halde, ilân 
işlemi, grev veya lokavtın uygulandığı mahal
lerde çıkan en az birer gazetede, gazete1 yoksa 
uvgun şekilde yenine getirildikten başka, An
kara ve istanbul'da çıkan en az ikişer gazete 
ve radyo ile yapılır. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADTK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, burada radyodan bahsedili
yor. «radyo ile ilân edilir» deniyor. "Radyo ile 
ilân bütün Türkiye radyoları ile mi, yapılacak
tır; yoksa, muayyen bir radyo ile mî? Bunun 
tavzihi gerekir. 2 ncisi «uygun şekilde ilân 
edilir» deniliyor. Tuğun şekilde ilân nasıldır? 
BM biraz da sübjektif, telâkkiye bağlı. Halbuki, 
İnimin her kanunda yapıldığı gibi mûtat va
sıtalarla ilân edilir, demek daha uygun olur. 
Mûtad vasıtalarla. ilân edilir. Binaenaleyh, 
üçüncü satırdaki «uvgun şekilde» kelimesinin 
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mûtat vasıtalarla kelimelerine keza 6 neı (sa
tırdaki uygun şekilde kelimelerinin de mû
tad vasıtalarla şekline getirilmesi uygun olur, 
bu bir. 

ikincisi «radyo ile ilân edilir» dendiğine 
göre Türkiye'de 10 tane radyo varsa onundan 
da ilân edilmesi gerekmektedir. Halbuki mat-
lubolan bu olmasa gerektir. Bunun da Ankara 
ve İstanbul radyolariyle ilân edilir şekline 
irca olunması yerinde olur. Bu hususta bir 
takrir arz ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Artus, 12 nci maddenin 
1 neı bendinin son fıkrasında toplu iş sözleş
mesi yapma yetkisinin tesbitindeki usulde 
Ankara, istanbul ve İzmir'de varken burada
ki gazetelerdeki ilânın da Ankara ve İstan
bul'a inhisar etmesi bir tezat teşkil etmez mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
buradan arz edeyim, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buradan konuşun lütfen, zap-
ia geçmesi için. 

OEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — Efendim, 
Millet Meclisinden gelen metinde var. Karma 
Komisyon bu kelimeyi çıkardı. Sebebine ge
lince işi fazla külfete boğmamak arzusu hâkim 
olmuştu. Ve denildi ki; bilhassa İstanbul gazete
leri İzmir'de, İzmir'de çıkan gazetelerden daha 
fazla dağıtılmakta ve okunmaktadır. Bu itibar
la, bir de ayrıca İzmir gazetesine vermeye ve 
oradan ilân etmeye lüzum yoktur. istanbul 
gazetelerinde ilân edilmesi kâfidir. Hakiketetı 
Ankara'da bile İstanbul gazeteleri Ankara'da 
çıkan gazetelerle beraber satışa arz ediliyor. 
"Yukarda da geçen maddede hakikaten İzmir 
kelimesi iptal edildi. Çünkü, orada bir yönet
meliğin ilânı söz konusu idi, bu itibarla İz
mir'de de ilân edilmesi onu ilgilendiren iş kol
ları bakımından Komisyonca kabul edildi. 
Yani bu farkı Komisyon bilerek kabul etmiş 
vaziyettedir. Arkadaşımın teklifinde bâzı de
ğişiklikler vardır, Sadık Artukmaç arkadaşı
mızın ; Ankara ve İstanbul'da çıkan en az iki 
gazete ile, bu illerin radyolariyle yapılır, ve
ya aynı şeyleri tekrar ederek, Ankara veya 
İstanbul radyolariyle yapılır tarzında teklif 
ediyorlar. Komisyon olarak biz buna katılıyo
ruz efendim. 
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BAŞKAN — Bir de uygun şekil yerine 

mûtad vasıtalar deniyor. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Zaten 
kanunlarda bu her zaman kullanılan bir te
rimdir. Katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Sayın 
Artukmaç'm önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
A) 34 ncü maddenin 3 ncü ve 6 neı satır-

larındaki (uygun şekilde) kelimelerinin (mûtad 
vasıtalarla) şeklinde değiştirilmesini; 

B) Birinci fıkranın son satırındaki (rad
yo ile) kelimeleri yerine (Ankara ve istanbul 
radyoları ile de) kelimelerinin konulmasını-, 

Arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

BAŞKAN ~~- Komisyon katılıyor mu'? 
(ItiOİOL KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — Katılıyo
ruz, efendim. 

BAŞKAN -— Komisyon bu şekilde maddeyi 
düzeltiyor. Düzelttiği iciu artık önergenin dik
kate alınmasını oylarınıza sunmıyacağını. Mad
deyi bu düzeltilmiş şekliyle tekrar okutup oyla
rınıza sunacağım. 

(Madde tashihi i şekliyle tekrar okundu.) 
ITİDA YET A YTDINER ÇOnmhurbaşkanm-

ea !-\ Ü.) - - Üslûp bakımlından 4 ncü satırda 
grev ve lokavtın yazılmış lokavtın değil, «lo
kavt biı- iş bölümünde yapılmış olsa» değil ya
pılmışsa olması bizimdir'. Düzeltilmesini rica 
edeceğim. 

CEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (-Cumhurbaşkanınca S. O.) — Doğru 
kat ılıyoruz. 

BAŞKAN - - 34 ncü .maddeyi bu değişiklik
lerle tekrar okutuyorum. 

Or-ev ve lokavtın .sona ermesi 
MADUK! 34. — Kanuni bir grev veya lokav

tın sona ermesine dair grev veya lokavta karar 
vermiş olanlar tarafından alınan kararlar, yazı 
ile karşı tarafa ve bölge çalışma müdürlüğüne 
bildirilir ve aynı gün, mahallinde çıkan on az 
bir gazetede, gazete yoksa- mûtat vasıtalarla filân 
•edilir. Crev veya lokavt bir iş kolunda yapıl
mışsa, bu bildiri Çalışma Bakanlığına yapılır; 
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bu halde, ilân işlemi, grev veya lokavtın uygu
landığı mahallerde çıkan en az birer gazetede, 
gazete yoksa mûtat vasıtalarla yerine getirildik
ten başka, Ankara ve i istanbul 'da çıkan en az 
ikişer gazete ve Ankara ve istanbul radyoları 
ile de yapılır. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Açık oyunuza arz edilecektir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Talikim 

İl (hakem kurulunun kuruluşu ve görevleri 
MADDE 35. — 1. îl hakem kurulu, o ilde

ki iş mahkemesi başkanının, iş mahkemesi ku
rulmamış olan yerlerde de iş dâvalarına bak
mak üzere görevlendirilmiş bulunan bakimin 
başkanlığında: 

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

b) ti Hukuk İsleri Müdürü veya özürlü ise 
yerine bakan kimse; 

e) İşçiler adına seçilecek iki hakem ile; 
d) İşverenler adına, seçilecek iki hakem

den kurulur. 
2. İl Hakem Kurulu, uzlaşmaya Yarılama

dığını belirten tutanakla birlikte taraflardan bi
rinin yazılı olarak başvurması üzerine, başvur
ma tarihinden sonra altı iş igünü içinde kurul 
başkanının çağrısı ile toplanarak kararını verir. 

Kurul, toplu görüşmeye konu olan meseleler 
hakkında gerekli gördüğü kimselerin tanık ve 
bilirkişi olarak ilgi ve görüşlerini sözlü veya ya
zılı olarak bildirmelerini istiyebilir. Bu şekilde 
çağrılan herkes il hakem kurulu önüne gelerek 
cevaplandırmaya mecburdur. Bunlar hakkında 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanık
lara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygulanır. 

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

İl hakem kurulu, toplantıya katılanların salt 
çoğunluğu ile karar verir. Lehte ve aleyhte oy
lar eşitse, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu 
sağlar. Bu karar, taraflara ve işyerinin bağlı 
olduğu bir bakanlık varsa, ayrıca bu bakanlığa 
vazı ile bildirildiği günden haslıvarak onikl is 
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günü içinde kurul başkanlığına itiraz dilekçesi 
verilmezse kesinlesir. 

BAŞKAiN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Buyurun Sayın Artmknıaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, bu 3 ncü bendde «kurul üyeleri
nin tamamının katılmasiyle toplanır» diye bir 
cümle vardır. Bu elbette her kurul üyesi ta-
mamiyle toplanır. Böyle bir söze burada lüzum 
yok, yer almaması gerekir. 

Ayrıca, «Ancak üyelerden birinin gelmeme
si toplantıya engel olmaz» diyor. Burada altı 
kişi olduluna göre, demek ki beş kişi ile de top
lanıyor. Toplandığına «göre «üyelerin tamamının 
katılmasiyle toplanır» kelimesinin yeri yoktur. 
Asıl temas etmek istediğim nokta şu: (Bıı kurul 
altı kişidir. Altı kişi olduğuna göre, beş kişi ile 
toplanabilecektir. Beş kişi ile toplanır. Şimdi di
yor ki; «İl Hakem Kurulu toplantıya katılanla
rın salt çoğunluğu ile karar verir.» Toplantıya 
•katılan beş kişi olduğuna göre 'bunun salt ço
ğunluğu üç kişidir. «Lehte ve aleyhte oylan eşit
se» diyor. Burada lehte ve aleyhte sözlerine hiç 
lüzum yoktur. Oylar eşitse demek bir tarafta 
lehte ,bir tarafta aleyhte denk iki 'oy karşı karşıya 
gelmiş demektir. Şu mâruzâtım muvacehesinde 
arz etmek istediğim şey, evvelâ bu fıkranın, üçün
cü fıkranın maddeden çıkarılması gerekir. Son
ra, İl Hakem Kurulu salt çoğunluk ile toplanır 
ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile ka
rar verir. Kanunu hazırlıyaııların maksadı da 
aynıdır. Salt çoğunlukla toplanır salt çoğunluğu 
burada dört kişidir. Mevcudun ekseriyetle karar 
vermesi demek üç kişi ile karar veriyor demek
tir. İşin esasında hiçbir şey yok, fakat hukuk 
tekniği ıbakımından bu şekilde ifade edilmesi 
çok yerinde olur. Ve «kurul, üyelerinin tamamı
nın katılmasiyle toplanır» gibi bir garip cümle
nin de bu madde metninden çıkarılması yerin
de olur. Ayrıca, «Başkanın bulunduğu taraf ço
ğunluğu sağlar, bu karar taraflara ve işyerine 
bağlı okluğu hir bakanlık varsa ayrıca bu ba
kanlığa yazı ile bildirildiği ıgünden başlıyarak 
12 iş günü içinde kurul ıbaşkanlığma itiraz di
lekçesi verilmezse kesinlesir» deniyor. iBendeniz 
şu şekilde madde tanzim edlirse daha uygun 
olur zannediyorum: «Ayrıca bu, bakanlığa yazı 
ile bildirilir. İl Hakem Kuruluna bu hildirmin 
tebliği gününden baslıvarak 12 iş gününde vazı 
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ile itiraz edilebilir.» Denilmesi kâfidir. Yazı ile 
itiraz ederse zaten mesele yok. Bu 12 gün için
de itiraz etmesi kesinleşmiş demektir. Kesinlc-
şir diye buraya bir ifadenin konulması yersiz
dir. Bu hususu belirten .'bir takrir sunuyorum. 
Kabulünü istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Buyu
run Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKA.VF BÜLENT UCLVİT 
(Ankara Milletvekili) — Lf endim, yanlış anla
madı isem Sayın Artukmaç arkadaşım, «salt 
çoğunlukla da toplanabilsin» dediler. Şimdi il 
hakem kurulu yedi kişilik. Bunun salt çoğun
luğu 4 kişi oluyor. 4 kişiyle toplanabilir demek 
bir ihtimal olarak işçi veya işveren temsilcile
rinin hiç biri bulunmaksızın bu heyet toplana
bilir, demektir. Çünkü bu kurulda işçilerin iki, 
işverenlerin de iki temsilcisi bulunacak. İşve
renlerin iki, işçilerin iki temsilcisi gclmezsizin 
dört kişilik nisap sağlanmış olur. Bu takdirde 
il hakem kurulunun vereceği kararlar dengesiz 
ve gayri âdil olacaktır. Onun için asıl prensip. 
kaide üyelerin tamamiyle toplanmasıdır. Ancak 
bir kişi gelmezse bu dengeyi fazla bozımaycağı 
için buna cevaz verilmiştir. Mâruzâtını bundan 
i ba rettir. TTürm etleri mi e. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Sayın Ay-
dıner. 

MfDAYI<yr AYI)1 NUR (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) -— Sadık Bey arkadaşımız, kurulun tama
miyle toplanması kelimesi lüzumsuzdur, diyor. 
Bu ekseriyetle toplanmasından itiraz içindir. 
Bilhassa tamamiyle toplanır, ama bir noksanı 
da caizdir diyor. Şu halde, bir noksanı caizdir 
diyebilmek için evvelâ tamamının toplanacağını 
tasdik edecek ondan sonra da, bir noksanım 
kabul edecek. Daha bir nokta var, bu beş kişi 
ile toplandığına göre reisin tarafı tercih oluna 
cak mı? Halbuki, beş kişi ile toplanması is
tisnai haldir. Altı kişi ile toplandığı zaman... 

BAŞKAN — Sayın Aydıner, Sayın Artuk
maç önergesini geri alıyor. Yalnız burada leh 
ve aleyhte kelimeleri ('azladır. Çünkü, oylar 
eşitse... 

GUÇfCİ 'KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTFS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Komis
yon bunu düzeltmiştir efendim, (lehte ve aleyh
te) ve lüzum yoktur. 
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BAŞKAN — (Lehte ve aleyhte oylar- eşits>>) 

ibaresinde (Lehte ve aleyhte) ye lüzum yoktur. 
Kalkıyor. 

Maddeyi değiştirilen şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir. Değiştirme vardır açık oylarını
za arz edilecektir. 

Yüksek Hâkem Kurulunun kuruluşu ve 

görevleri 
MADDL :Ui. - 1. Yüksek Hakem Kurulu : 
a) Yargılayın iş dâvalarına bakan dairesi

nin Başkanının başkanlığında; 
b) Danıştay Genel Kurulunun seçeceği bir 

dâva Dairesi Başkanı; 
c) Üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal 

bilimler öğretim üyelerinin bir seçici kurul 
halinde Ankara'da Ankara Üniversitesi Rek
törlüğünün çağrısı üzerine toplanarak kendi 
aralarında seçecekleri bir iktisat veya is huku
ku öğretim üyesi; 

d) Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk Müşa
viri ; 

e) Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Mü
dürü ; 

f) işçiler adına seçilen iki hakem ile; 
g) İşverenler adına seçilen iki hakemden 

kurulur. 
Seçimle gelen üyeler iki yıl için seçilirler. 

Yeniden seçilmek caizdir. 
Yukarıda- söz konusu Üniversite öğretim üye

sinin, herhangi bir siyasi partinin üyesi olma
ması şarttı i'. 

Seçimle gelen her bir üyelik için aynı şekilde 
ikişer yedek seçilir. Kurul Başkanlığı için bi
rinci ve ikinci yedek, Yargıtay Hukuk Daire
leri Genel Kurulunca Hukuk Daireleri Başkan
ları arasından seçilir. 

Bu madde söz konusu seçici kurullar, üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar. Se
çilebilmek için, hazır bulunan üyelerin salt ço
ğunluğunun oyu şarttır. 

2. Bu kanunda başkaca bir hüküm yoksa, 
il hakem kurulu kararları aleyhine bu kurulun 
başkanlığına, verilen itiraz dilekçeleri, of) nei 
maddede yazılı itiraz süresinin bitiminden son
raki üç iş günü içinde1 Yüksek Hakem Kurulu 
Başkanlığına gönderilir. 

Uyuşmazlık bir iş kolunda çıkmış olup bir
den fazla ilde bulunan işyerlerini ilgilendin-

126 



C. Senatosu B : 90 
yorsa, Yüksek Hakem Kurulu doğrudan doğ
ruya görevlidir. , 

3. Yüksek Hakem Kurulu, itiraz veya mü
racaat dilekçesinin alındığı günden başlıyarak 
altı iş günü içinde Ankara'da toplanır. Toplan
tının gün, saat ve yeri Çalışma Bakanlığınca 
tesbit edilir. 

Yüksek Hakem Kurulu, meseleyi evrak üze
rinde inceler. Yeteri kadar aydınlatılmamış 
bulduğu yönleri, ilgililerden sorarak tamamlar. 
Ayrıca, görüşlerini öğrenmek istediği kimseleri 
çağırıp dinler veya bunların görüşlerini yazı ile 
bildirmelerini ister. Bu kimseler hakkında Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıklara 
ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygulanır. 

4. Yüksek Hakem Kurulu, üyelerinin ta
mamının katılmasiyle toplanır. Ancak, Başkan 
hariç, üyelerden ikisinin katılmaması toplantıya 
engel olmaz. Özürlü veya izinli olan asıl Baş
kan veya üyenin yerini yedek Başkan veya ye
dek üyelerden biri alır. İşçiler adına seçilen 
bir asıl hakemin yerini, ancak yine işçiler adına 
seçilen bir yedek hakem alabilir; işverenler adı
na seçilen bir asıl hakemin yerini de, ancak 
yine işverenler adına seçilen bir yedek hakem 
ala'bilir. Yüksek Hakem Kurulu, toplantıya 
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Leh
te ve aleyhte oylar eşitse. Başkanın bulunduğu 
taraf çoğunluğu sağlar. 

Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Sayın Ergün. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca «. Ü.) 

- - Efendim, Yüksek Hakem Kurulunun tarzı 
teşekkülünde bir değişiklik yapılması temen
nisinde bulunuyoruz ve bu hususta müşterek 
bir önerge'hazırlamış bulunuyoruz, Başkanlığa 
takdim edeceğiz. 

Burada, Çalışma ıBakanlığı Birinci Hukuk 
Müşaviri ve Çalışma Bakanlığı dene! Müdürü 
hu kurulun irinde bulunmaktadır. Biz bunların 
İter ikisini beraber mütalâa etmek suretiyle; 
<•alılma Bakanlığı Genel Müdürü veya Hukuk 
Müşaviri olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
eliyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALİŞMA BAKAMI BÜLENT LCKYİT 

(Ankara MiMetvekiü) — ti fendim, Yüksek 
Hakem Kurulunda Çalışma Bakanlığının iki 
yüksek memuru ile temsil edilmesinden, ta-af-
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lamı her hangi birinin endişe etmesine bence 
hiçbir sebep yoktur. Bir kere Yüksek Hakem 
Kurulunda, Devlet görüşünün gereği gibi ifa
de edilebilmesi şarttır. Bu görüşü kendi tecrübe
leri bakımından Çalışma Genel Müdürü ve 
Birinci Hukuk .Müşaviri ayrı ayrı şekillerde 
aksettirebilecek durumdadırlar. İkisinin görü
şü birbirini tamanıhyacak niceliktedir. O bakım
dan, Hükümet görüşünce her ikisinin bulun
masında zaruret vardır. Bundan işçinin de ve 
işverenin de endişe etmesine sebep yoktur. Çün
kü Yüksek Hakem Kurulunun terekküp tarzı
na bakacak olursak, şöyle bir durum görülür: 
Heyet 9 kişidir. 9 kişiden 3 ü Yargıtay, Danış
tay ve üniversitedendir. Yani 3 'kişi bağımsız 
kurullardandır. 2 kişi Çalışma Bakanlığından-
dır. 2 kişi işçilerden, 2 kişi de işverenleretendir. 
Onların gösterdiği hakemlerdir. Buna göre, 
işçileri .ele alalını, işçiler hey'ote 'bağımsız ku
rutları temsilci) bulunan 3 kişiye kendi 'görüş
lerini kabul ettirebildikleri takdirde, D-evleti 
temsil eden üyelerin 2 si de diğer tarafa hak 
verseler dahi işçilerin görüşü ağır basacaktır. 
Yeya aksine işverenler bağımsız, kurullardan 
gelen üyeleri de kendilerinin haklı olduğuna 
ikna edebilirlerse, Hükümet, Devleti temdi 
eden üyeler 'diğer tarafa hak verseler dahi, yi
ne de işverenlerin görüşü ağır basaca'ktır. De
mek ki, işçi veya işverenler atlına bu heyette 
bulunacak olan üyelerden hangisi bağımsız 
kurumlardan gelımiş üyeleri ikna edebilirlerse, 
onların görüşü bu kurulda mutlaka ağır basa
caktır. Bu da gösteriyor ki; Yüksek Hake<m 
Kurulunun terekküp tarzı son derecede Adildir 
kanaatindeyiz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. öner
ge 1 e ri oku t uyo ram. 

C. Senatosu Yüce Başkanlığına 
•Müzakeresi yapılan 36 ncı maddenin 1 nci 

'bend (Yİ) ve (e) fıkraları birleştirilerek bir 
bend halinde, şifahen de arz ettiğim şeJkilde, 
«Çalışıma Bakanlığı Genel Müdürü veya Birin
ci Hukuk'Müşaviri» olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederi'm. 

Ankara. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Niyazi Ağırnaslı Ömer Ergün 

Yüksek I >a:şkanlığa 
36 ncı madde 4 ncü bendinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini ve 1 nci bendin (a) 
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fıkrasındaki (dairesinin) kelimesinin de (dai
resi) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

4. Yüksek Hakem Kurulu, en az yedi kişi 
İ'le toplanır; ve toplantıya gel emiyenlerin yer
lerini yedekleri alır. 

Kadarlar, toplantıya katılanların! salt ço
ğunluğu ile verilir. Oylar eşitse, lbi.ı,ş'kla<n!in Ibu-
'1 umduğu taraf çoğunluk sayılır. 

Bu kararlar 'kesiındia-. 
Ytazigat 

'Saıdık Ar'taıik'mjaç 

BAŞKAN — Sayın Ergün, birinci bendin 
(D) ve (E) fıkralarının birleştirilmelerini, böy
lece Çalışma Genel Müdürü ile Hukuk Müşavi
rinin ikisi yerine Çalışma Bakanlığının bir kişi 
ile temsil edilmesini istemektedir. Komisyon 
katılıyor mu? 

OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — İştirak 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? Katılmadığını işa
ret etti. Dikkate alınmasını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Rtmiyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

(Sadık Artukmaç'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu değiştirgelere komisyon 
katılıyor mu? 

OEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Bir kere 
görelim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun maddeyi ve önerge
yi komisyona veriyoruz. Madde 37 yi okutuyo
rum. 

Hakem kararlarının hukukî niteliği 
MADDE 37. — Kesinleşmiş il hakem kurulu 

kararları ile Yüksek Hakem Kurulu kararları, 
belirsiz süreli toplu iş sözleşmesi hükmünde
dir. 

Özel tahkime gidilmiş olduğu hallerde de, 
hakem kararları, belirsiz süreli toplu iş sözleş
mesi hükmündend ir. Ancak, işçiye1 veya işçi 
"teşekkülüne yahut işverene veya işveren teşek
külüne mevzuat, örf ve adet veya toplu iş söz
leşmesi ile sağlanmış olan hakların ihlâl edildiği 
iddiası ile özel tahkime başvurulmuşsa, hakem 
kararının hukukî niteliği hakkındaki genel hü
kümler uygulanır. 
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BAŞKAN — Yalnız burada örf ve adet da

ha. önce çıkarılmıştı, Sayın Bakan ne diyecek
ler, 37 nci maddeden de çıkıyor mu yoksa, tama
men ayrı olarak burada bulunuyor mu efen
dimi' Bir yanlışlık olmasın. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ROEVÎT 
(Ankara Milletvekili) — Evet çıkıyor. 

BAŞKAN — Çünkü daha önce çıkmıştı, bu
rada da öyle oluyor efendim. Maddeyi bu şek
liyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza 
arz edilmiştir. 

Hakem kurullarına katılacak hakemlerin genel 
nitelikleri 

MADDE 38. — 35 ve 36 ncı maddelerdeki 
hakem kurullarının asıl ve yedek Başkan ve 
üyelerinin genel nitelikleri şunlardır. 

a) Türk vatandaşı olmak; 
I)) Oku r - yaza r ol m ak; 
c) Medeni ve siyasi hakları tanı olarak kul

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

lan dolayı veya taksirli suçlar haricolmak üze
re beş yıldan fazla hapis cezası ile veya zimmet, 
ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, 
sahtecilik, inancı kötüye1 kullanma, dolanlı iflâs 
gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile, affa uğra
mış olsalar dahi. kesin olarak hüküm giymiş ol
mamak, 

Hakem kurullarına işçiler veya işverenler 
adına seçilerek katılacak hakemlerin işçi veya 
işveren niteliğinde olmaları gerekli değildir. 
Ancak, işçiler adına seçilerek kurula katılan 
hakem, Sendikalar Kanununa göre işveren; iş
verenler adına seçilerek kurula katılan hakemi 
de, aynı kanuna göre işçi niteliğinde olamaz. 

Siyasi partilerin yönetim kurullarında gö
revli olanlar, işçiler ve işverenler adına hakem 
seçilemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde açık oyunuza sunulacaktır. 

Hakem kurullarına işçiler adına hakem seçilmesi 
MADDE 39. — 1. ti hakem kuruluna işçi

ler adına hakemler, Uyuşmazlıkta taraf olan işçi 
teşekkülünce seçilir. 
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2. Yüksek Hakem Kuruluna işçiler adına 

hakemler, en çok işçi mensubu olan işçi konfede-
rasyonunca seçilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiycn? 
Yok. Sayın Artukmaç'm bir önergesi var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
39 ncu maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ederim. 
Madde 39. — 1. İşçiler adına il hakem ku

ruluna seçilecek hakemler, uyuşmazlıkta taraf 
olan işçi teşekkülünce seçilir. 

2. İşçiler adına Yüksek Hakem Kuruluna 
seçilecek hakemler, kendisine mensup işçi sayısı 
en çok olan konfederasyonca seçilir. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Sayın Sözcü? 
önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Sadık Artukmaç'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Hükümet?. Katılıyor, Komis

yon?. Katılıyor. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ko
misyon filhal katıldığı için Sayın Artukmaç'm 
önergesini 39 nen madde olarak okutup oylarını
za arz edeceğim. 

Hakem kurullarına işçiler adına hakem seçilmesi 
MADDE 39. — 1. İşçiler adına il hakem ku

ruluna seçilecek hakemler, uyuşmazlıkta taraf 
ol an işçi teşekkülünce seçilir. 

2. İşçiler adına Yüksek Hakem Kuruluna 
seçilecek hakemler, kendisine mensup işçi sayısı 
en çok olan konfederasyonca seçilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Değişiklik olduğu için açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

36 ncı madde Komisyondan gelmiştir. Bu 
madde hakkında Sayın. Artukmaç'm bir önergesi 
vardı, okundu. Komisyon önerge ile birlikte mad
deyi geri almıştı. Komisyon Sayın Artukmaç'-
m önergesine katıldı mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL AR-
TTJS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Hayır. Ka
tılmadık. Maddenin redaksiyonunu yaparak tak
dim ettik. 

BAŞKAN — Sadık Artukmaç'm önergesini 
tekrar okutacağım. 
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(Sadık Artukmaç'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? Katılmıyor. Hü

kümet? Katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.;. Kabul 
edilmemiştir. 

36 ncı maddenin son şeklini okutuyorum. 
Yüksek Hakem Kurulunun kuruluşu ve görevleri 

MADDE 36. — 1. Yüksek Hakem Kurulu; 
a) Yargıtayın iş dâvalarına bakan daire 

başkanının başkanlığına; 
b) Danıştay Genel Kurulunun seçeceği bir 

dâva Dairesi Başkanı; 
c) Üniversitelerin Hukuk, iktisat ve Siya

sal Bilimler öğretim üyelerinin bir geçici kurul 
halinde Ankara'da Ankara Üniversitesi Rektör
lüğünün çağrısı üzerine toplanarak kendi arala
rında seçecekleri bir iktisat veya iş hukuku öğre
tim üyesi; 

d) Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk Müşa
viri; 

e) Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Mü
dürü ; 

f) İşçiler adına seçilen iki hakem ile; 
g) İşverenler adına seçilen iki hakemden 

kurulur. 
Seçimle gelen üyeler iki yıl için seçilir. Ye

niden seçilmek caizdir. 
Yukarda söz konusu Üniversite öğretim üye

sinin, her hangi bir siyasi partinin üyesi olma
ması şarttır. 

Seçimle gelen her bir üyelik için aynı şekil
de ikişer yedek seçilir. Kurul Başkanlığı için bi
rinci ve ikinci yedek, Yargıtay Hukuk Daireleri 
Genel Kurulunca Hukuk Daireleri Başkanları 
arasından seçilir. 

Bu madde söz konusu seçici kurullar, üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar. Seçi
lebilmek için, hazır bulunan üyelerin salt çoğun
luğunun oyu şarttır. 

2. Bu kanunda başkaca bir hüküm yoksa, 
il hakem kurulu kararları aleyhine bu kurulun 
başkanlığına verilen itiraz dilekçeleri, 35 nci 
maddede yazılı itiraz süresinin bitiminden son
raki üç iş günü içinde Yüksek Hakem Kurulu 
Başkanlığına gönderilir. 

Uyuşmazlık bir iş kolunda çıkmış olup bir
den fazla ilde bulunan işyerlerini ilgilendiriyor
sa, Yüksek Hakem Kurulu doğrudan doğruya 
görevlidir. 
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3. Yüksek Hakem Kurulu, itiraz veya mü

racaat dilekçesinin alındığı günden başlıyarak al
tı iş günü içinde Ankara'da toplanır. Toplantı
nın gün, saat ve yeri Çalışma Bakanlığınca tes-
bit edilir. 

Yüksek Hakem Kurulu, meseleyi, evrak üze
rinde inceler. Yeteri kadar aydınlatılmamış bul
duğu yönleri, ilgililerden sorarak tamamlar. Ay
rıca, görüşlerini öğrenmek istediği kimseleri ça
ğırıp dinler veya bunların görüşlerini yazı ile 
bildirmelerini ister. Bu kimseler hakkında Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıklara 
ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygulanır. 

4. Yüksek Hakem Kurulu, üyelerinin tama
mının katılmasiyl e toplanır. Ancak, Başkan ha
riç, üyelerden ikisinin katılmaması toplantıya 
engel olmaz, özürlü veya izinli olan asıl Başkan 
veya üyenin yerini yedek Başkan veya yedek 
üyelerden biri alır. İşçiler adına seçilen bir asıl 
hakemin yerini, ancak yine işçiler adına seçilen 
bir yedek hakem alabilir; işverenler adına se
çilen bir asil hakemin yerini de, ancak yine işve
renler adına seçilen bir yedek hakem alabilir. 
Yüksek Hakem Kurulu, toplantıya katılanların 
salt çoğunluğu ile karar verir. Lehte ve aleyhte 
oylar eşitse. Başkanın bulunduğu taraf çoğun
luğu sağlar. 

Yükselt Hakem Kurulu kararları kesindir. 

.BAŞKAN — 36 ncı maddeyi yapılan, deği-
ş'tiklikle• ibalbufl edenler... _ Eitmiyenier... Kaibul 
ledilîmiştür. 3 fi ncı madde açık •oylarımıza, a uz 
ed-ile-celkltir. 

Hakem kurullarına, iş verenler aidin a halkçın 
seçilmesi 

MADDE 40. — 1. il ha'kem ikurıılluna işve
renler adına seçile e eik hakemler, ıtıyuşmaızlılklta 
ita raf olan işveren veya işveren, teşdkteülünee 
Seçilir. 

2. Yükse'k Hakem Kuruluna işverenler adı-
n'a ı&ê ill'eceik hakemlerden biri, - varsa - en çolk 
işveren mensubu olan işveren koııfeıderasyo-
nunea, - yofesa - Tihfldye Ticaret Odaları, Sana
yi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Yönetim 
Kurulunca; diğeri de, Balkanlar Kurulunca se
çilir'. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Sayın Artuk-
•maeîn bîı- önergesi var, okutuyorum. 

10 . 7 .1963 O : 2 
Yülklsıak Başlkanlağa 

40 ncı madldenin aşağıdaiki şdkiilde değişti
ril incisini arz ve teklif ederim. 

iıVfaıdlde 40. — 1. (işverenler alduna il ha
'kem kuruluna seçilecelk hakemler, uyuşmaızlılk-
ta taraf olan işverence veya işveren teşeMoü-
lün e e seçilir. 

2. İşverenler adına Yüksek Halkem Kuru
luna. seçil-eccfk hakemleriden. birli, varfsia, Ikendİısi-
no m'enisuıp işverenlerin sayısı en çioJk olan fcon-
federaısfyicmica; yiolkjsa, Tünkiye Ticaret Odaları, 
•Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Yö
nettim Kurulunca; diğeri de, Balkanlar Kurulun
ca LSieçil'ir. 

Yazıgait 
(Sadıik AıltukimaiÇ 

BAŞKAN — Kamisyton? Iştiralk etmiyor, 
Hükümet ? Iştiralk ötmiyor. önergenin dilkkaıte 
alınmasını (oylarınıza arz eldiıyorum. Kabul eden
ler... Kaibul eltm iyeni er... Kaibul. edilmemlşftir. 

40 ncı maldkleyi okunduğu şelkliyle oylarını
za sunujyorum. Kaibul edenler... Etaİly enler... 
Kaibul edllmişjtir. 

Açılk oylama işlemi Ibitmişitir. 
Halkemlerikı seçilmelinin istenmesi 

MADDE 41. — İl ha'kem kuruluna katıla
cak ha/kemlerin seçilmesini bölge çalışma mü-
Idıürü; Yüksek Hakem Kuruluna Ikaitılacalk ha-
.kemleran seçilmesini de Ç-alışına Balkanlığı, ku
ral (toplantısın/dan en az dört iş gföniü önce, 
uiyulşma'zlığın kjonUsunu, toplauftı yer, glün ve 
saatini biklirercik ilgililerden isiter. 

BAŞ/KAN —• Madde üzerinde sö:z M i y e n l . 
Yolk. Malddeıyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etnıiyenler... Kabul edİlmilsjtir. 

îşcler adına seçilen haikemUerin irinli 
sayılması 

(MADDE 42. — il halkem 'kurulu ile Yük
sek Halkem Kuruluna işçiler adına 'katılan ha
lkem ler, her hangi bir işyerinde çalışan 'kümlse-
lerden ise, bunlar, kurulun toplantı günlerin
de ve bu toplanltılara gidip gelmelk için geçme
si gerekli günlerde ücretli izinli sayılırlar. O 
günlere ait ücretler, bu 'kimselere 44 nefü mad
de hükmüne göre ödenecek paradan k esile relk 
Oalışnı'a Balkanlığı ne a bunların işverenlerine 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde ürerinde söz ist iyeni. 
Yolk. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
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edenler... Etmeyenler... Kabul ediimişitiir. 

MADDE 43. — Taraflar, anlaşarak, uyuşmaz
lığın her safhasında özel hakeme başvurabilir
ler. Toplu iş sözleşmesinde, taraflardan birinin 
başvurması üzerine özel hakeme başvurulacağı
na dair hükümler saklıdır. 

• Uyuşmazlık, uzlaştırma yahut grev veya lo
kavt veyahut kanuni hakeme başvurulduğu saf
hasında iken, taraflar, özel hakeme başvurmak 
istediklerini, uyuşmazlığın bulunduğu safhaya 
göre yetkili oldukları hallerde Bölge Çalışma 
Müdürlüğüne veya Çalışma Bakanlığına veya
hut il hakem kurulu veya Yüksek Hakem Ku
rulu Başkanlığına yazı ile bildirirlerse, uzlaştır
ma veya kanuni hakeme başvurmaya ilişkin hü
kümler uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeıı .. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Uzlaştırma ve tahkim tüzüğü 
MADDE 44. — ti hakem kurulları ile Yük

sek Hakem Kuruluna gelen işlerin - bu kanunda 
gösterilmemiş ise - kaç gün içinde sonuçlandırı
lacağı; bu kurulların ve uzlaştırma kurulları ile 
Yüksek Uzlaştırma Kurulunun yazı işleri ile di
ğer işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından ya
pılacağı; bu kurulların başkan ve üyeleri ile 
bunların raportörlerin in huzur hakları ile naip, 
bilirkişi ve tanıklara verilecek ücretler, bu kanu
nun yayımlandığı tarihten başlıyarak üç ay için
de yürürlüğe konacak bir tüzükle gösterilir. Yu
karda sözü edilen kimselere, gerektiğinde, Har
cırah Kanunu esaslarına göre yolluk ve günde
lik verilir. Yüksek Hakem Kuruluna katılacak 
olan öğretim üyesinin ve bir üyeyi seçmekle gö
revli kurul üyelerinin yolluk ve gündelikleri 
Çalışma Bakanlığınca verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeıı. Sa
yın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
bu madde ile ilgili bir 51 ııci madde vardır, öde
nek. Bendeniz 51 nci maddenin çıkarılmasını o 
maddedeki hükmün buraya 2 nci fıkra olarak 
konmasının yerinde olacağı mütalâasındayım, bu 
suretle bir takrir takdim ediyorum; ayrıca bu
rada sondan 3 ncü satırda, tüzükte gösterilir 
değil de tüzükte belirtilir demek daha uygun 
olur, hem madde azalmış olur, hem de buraya 
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intibak eden bir fıkra konmuş olur. Bunun ka
bulünü istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Önerge var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
44 noü maddeye aşağıidalki fikranıin eklen

mesini ve sondan üçüncü satırdalki, ((gösterilir) 
.kelim'esinin (Ibelirtilir) şeMlnde deği#ri«ltaesd-
nd arz ve tdklif ederim. 

Bu (Memeleri karşılaım'a.k üzere, Çalışma Ba
lkanlı ğı IhüJtçesine, gcrdkli ödeneJk lîtonur. 

Yio»2gait 
Sadık Art/iTİkmae 

BAŞKAN — Hükümet?.. Koıhkyionl. 
GEOÎOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUlS (Cumlhuılbaşkanınea S. Ü.) — Taraftar 
değiliz, talhlsfealtm yeri "orasıdır. Bu tdizüğe ait 
ibir maddedir. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Hükümet ? Katılmıyor. 
Dilktkate alınmasını oıya sunuyoruıın; ifcalbttl 

delenler... Etmiyenler... Kajbul edilmedi. 
Ancaik, Iburada 3 ne,ü satudaikü (ıgMerilir) 

yerine ((belirtilir) k elini esinin konmadı «teMif 
eJdiHylor. 

Bu hususu ayrıca oya sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmlemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oya sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 
6 nci bölüme geçmeden evvel, Yüksek Heye

tinize bâzı hususları arz edeceğim. 
Köy Kanununda değişiklik yapılması ve il

gili bâzı kanunların kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı Geçici Komisyondan geçmiş, basılıp sa
yın üyelere dağıtılmak üzere matbaadadır. Bele
diye ve il genel meclisi mahallî seçim kanunları 
Komisyonda görüşülmektedir. Bugün bitirilecek 
yarın dağıtılacaktır. 

Yarın Öğleden sonraki birleşimimizde Mahal
lî seçim kanunları görüşülecektir. Bu itibarla 
sayın üyelerin ve parti gruplarının hazırlıklı 
bulunmalarını, istirham edeceğim. 

Devam, ediyoruz, efendim. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Bu beyan hakkın

da, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Efendim, Riyase' 

Makamı bundan evvel Grev ve Lokavt Kanu-
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nuımn müzakeresinden sonra Maden Kanunu
nun müzakere edileceğini bildirmişti. Bugünkü 
durumda yarın öğleye ıkadar Grev ve Lokavt 
Kanununun ancak neticelendi rilmesi mümkün 
olacağına göre Maden Kanununun müzakeresi 
tehir ediliyor demektir. Halbuki Maden Kanu
nu hakkında ivedilik kararı vardır. Onun da 
günü içerisinde konuşulması, tatile girilmeden 
karar altına alınmış 'bir vaziyettedir. Mııdcn 
Kanunu memleketin iktisadi 'hayatında fevkalâ
de önemli bir tadilâtı ihtiva etmektedir. Ve 
bu yaz mevsiminde yeraltı servetlerinin aran
ması kolaylıklarını temin edecektir. Bu mev
simi kaçırdığımız takdirde bunu bir sene gibi 
uzun bir müddet tehir etmiş olacağız. Buna 
arkadaşlarımızın rıza göstereceğine kaani de
ğilim. Binaenaleyh, Maden Kanununun; Seçim 
Kanununa takdimen görüşülmesini ve ondan 
sonra Seçim Kanunu görüşüldükten sonra 
tatile girilmesini ve 'hakikaten mühim olan 
seçim kanunlarının da tatilden evvel müzakere
sinin teminini rica ederim. Eğer oya konul a-
caksa, arkadaşlarımızın buna göre oy kullanma
larını Riyasetin takdirine göre olacaksa; Riya
setin de bu şekilde takdir buyurmasını rica ede
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler hatırlarlar ki, Pa
zartesi günü yapılacak 'birleşimimizde kararı
mız şu şekilde idi : Pazartesi, Salı, Çarşamba 
günleri Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kaıran-
lariyle, Maden kanunları igörüşülecek; Per
şembe günü Mahallî Seçim Kanununa geçecek 
idik. Ben biraz önce (maruzatta bulunurken, 
yarın öğleden sonraki birleşimimizde mahallî 
seçim kanunlarını görüşeceğiz, bu sebeple he
nüz Maden Kanunu görüşülmiyecek diye bir 
görüşümüzü ifade etmedim. Umumi Heyetin ka
rarma uyarak biz şimdi Toplu Sözleşme, Grev 
ve Lokavt Kanununu 'bitireceğiz, programı 
tatbik edip etmeme hususunda Riyasetin bir 
kusuru yoktur. Şayet vaktimiz olursa, görüşü
rüz. Ama daha önce almış olduğumuz karar 
şu idi : Pazartesi, Salı, Çarşamba Toplu Söz
leşme ve Maden Kanunu, Perşembe, Cuma ge
rekirse Cumartesi Mahallî Seçim kanunları, gö
rüşülecekti. Programı 'tatbik için Riyaset elin
den geleni yapmakta ama yetişmediği takdirde 
ise sizler bir değiştirme kararı alabilirsiniz. Ama 
şimdilik biz bu kararı tatbik edeceğiz. Şayet 
yetişir ise yarın eltoetteki Maden Kanunu görü-
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şülecektir. Ama yetişmezse evvelki aldığımız 
kararda bir değişiklik yapmadığınız takdirde 
Riyaset daha önce aldığımız karar gereğince 
Mahallî Seçim kanunlarının (görüşülmesine bağ
lıyacaktır. Bu arada yarın sabah mesaisi yapıp 
Yüksek Heyet Maden Kanununu da çıkarabilir. 
Bu hususta Riyasetin 'hiçbir itirazı yoktur ve 
sizlere yardımcı 'olmaktan başka hiçbir gayesi 
de yoktur. Ama yetişmesi hususunda da Sayın 
üyelerin bize yardımcı olmalarını rica ediyo
rum. Yetişirse Maden Kanunu çıkarılacak, bu 
bakımdan Riyasetin takdiriyle olan bir şey 
yok. Yüksek Heyetin karariyle olacak, 'bir şey
dir. 

Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu
nun görüşülmesine devam ediyoruz. 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli hükümler 

İşverenler 
MADDE 45. — Aylık veya ücretleri kanunla 

belirtilmiş, olsa bile, işveren veya işveren vekili 
durumunda (bulunanlar hakkında, bunlara iliş
kin olarak bu kanunda yer alan hak ve sorum
luluk hükümleri uygulanır. 

Bir işletme veya müessese yahut işyerinde 
işveren vekili durumunda olan ve temsilci sıfa-
tiyle de olsa, toplu iş sözleşmesinde veya toplu 
görüşmede taraf olarak hareket eden kimse, bu 
kanunun uygulanması bakımından işveren sa
yılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen'? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Ltnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

İşyerinde ilân 
MAD.DK 46. — Bir toplu iş sözleşmesi ile 

veya toplu iş sözleşmesi hükmündeki uzlaştırma 
kurulu veya hakem veyahut hakem kurulu 
kararı yahut çalışma şartları ile ilgili olarak 
mahkemece alınmış bir ihtiyati tedbir kararı 
yahut kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile 'bîiğlı 
olan işveren, bunların noterlikçe onanmış 'birer 
örneğini, işyerinin işçiler tarafından görülebile
cek uygun yerlerine asmaya mecburdur. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Et;nliyenler... Kabul edilmiştir. 

Denetleme 
MADDE 47. — Toplu iş söleşmesi veya 46 neı 

I maddede zikri gecen uzlaştırma kurulu, hakem 
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veya hakem kurulu ve mahkeme kararlarına 
uyulup uyulmadığı, İş Kanunu hükümleri uya
rınca denetlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen ; 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Hükümetin arabuluculuğu 
MAıDDE 48. — Bir uyuşmazlığın her hangi 

bir safhasında, Başbakan veya görevlendireceği 
Devlet Bakanı ve Barbakan yardımcılarından 
biri yahut Çalışma Bakanı taraflara bir 
arada veya ayi'i ayrı tavsiyelerde bulunmak su
retiyle arabuluculuk faaliyetine girişebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz Lstiyeıı? 
buyurun Sayın Artuknıaç. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bu mad
dede, Hükümetin arabulucu olduğuna göre, 
«Başbakan veya görevlendireceği Devlet Ba
kanı ve Başbakan yardımcılarından biri ya
hut Çalışma Bakanı» deniyor. Burada kana
atimce Başbakana bir takdir yetkisi bırakılma
lıdır. Başbakan Hükümet adına, arzu ettiği bir 
bakana yetki vermelidir. Bu itibarla bendeniz 
'«birinci satırdaki «görevlendireceği» kelimesin
den sonra «bakan» kelimesini yazmak ondan 
sonra Devlet Bakanı ve- Başbakan yardımcıla
rından biri yahut Çalışma Bakanı,) ibaresinin 
silinmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Sayın 
komisyon iştirak ederse bir takrir takdim edece
ğim , hüruletlerimle. 

BAŞKAN —• Önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa. 
48 nci maddenin 1 ne i satırındaki (görev

lendireceği) kelimesinden sonra gelen (Devlet 
Bakanı ve Başbakan yardımcılarından biri ya
hut Çalışma Bakanı,) kelimelerinin madde met
ninden çıkarılarak yerine (bir bakan,) kelime
sinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukıııaç 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
elendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — iştirak 
odiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. Bi
rinci maddenin birinci satırında, görevlendire
ceği kelimesinden sonra, Devlet Bakanı ve Baş-
bakau yardımcılarından biri yahut Çalışma 
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Bakanı,) ibaresi silinerek. Bu kelimelerin ye
rine «Başbakanın görevlendireceği bir bakan» 
şeklinde düzeltilmesi teklif ediliyor. Komisyon 
da (görevlendireceği bir Iba'kan,) şeklinde me
tini değiştirmeyi kabul ediyor, 48 nci madde
yi bu şekliyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler,. Kaimi edilmiştir. Açık 
oyunuza arz edilecektir. 

Resim hare muafiyeti 
M A 1)1) V) -19. — Toplu iş sözleşmesi ve toplu 

iş sözleşmesi hükmündeki uzlaştırma kurulu, 
il hakem kurulu ve Yüksek Hakem Kurulu ka
rarları ve bunlarla ilgili bütün işlemler, her 
türlü resim ve harçtan muaftır. 

1!) ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince mah
kemece alınan grev veya lokavtın durdurulma
sına dair karar ile bu kararın tebliği, her tür
lü resim, hare ve tebligat ücretinden muaftır'. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Sayın Artııkmaç'uı önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Y üksek Başkanlığa 
4i) ncu maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini ve 2 nci fıkradaki (3) 
rakamının da (2) olarak düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Madde 4i). — Yüksek ve il hakem kurulla
rının kararları ile Yüksek Uzlaştırma Kurulu
nun toplu iş sözleşmesi hükmündeki kararları 
ve toplu iş sözleşmesi ve bunlarla ilgili bütün 
işlemler, her türlü resim ve harçtan muaftır. 

Yozgat 
Sadık Artuknıaç 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
VİEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

AUT US (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
Artukıııaç arkadaşımızın takriri şu şekilde 
olursa katılabiliriz. Madde 40 «Yüksek ve İl 
Hakem Kurullarının kararlariyle Yüksek Uz
laştırma, Kurulunun toplu iş sözleşmesi hük
mündeki kararları her türlü resim ve harçtan 
muaftır». Ve maddenin ikinci fıkrasının aynen 
muhafazasını yalnız 19 ncu maddenin üçüncü 
bendi değil, 1.9 ucu maddenin, ikinci bendi di
ye düzeltilmesini; maddenin ikinci fıkrasına 
ihtiyaç vardır. Sayın arkadaşlarımızın tekli
findeki umumi tabir çok fazla geniştir. Bunu 
mahkeme harçlarına ve belirli halde yani 
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19 ucu maddenin ikinci bendi gereğince «inalı- I 
kemece alınan grev veya lokavtın durdurulma
sına dair karar ile ılm kararın tebliği her tür
lü resim hare ve tebligat ücretinden, muaftır» 
diye yalnız buna hasretmek uygundur ve ko
misyonun da gayesi budur. Eğer Artuknmç-
ın takririndeki o «toplu iş sözleşmesi ve bun
larla ilgili bütün işlemler her türlü resim \e 
harcdan muaftır» dense çok geniş oluyor. 
Onun için biz takrirden bu kısmı çıkardık, Tak
ririn baş tarafı okuduğum şekilde uygundur. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. Val-
mz onu bir metin olarak hazırladınız mı? Ko
misyon olarak iştirak ettiğinize göre yeni bir 
madde olarak hazırlayın ve. verin. 

Komisyon 49 neu maddeyi yeniden değiş
tirerek verecektir. 50 ne i maddeye geçiyoruz. 

O en el hükümler 
MADDE 50. —- Kanunda hüküm olmıyan 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Açık. 
oylarınıza arz edilecektir. 

Ödenek 
MADDE 51. — Bu kanunun 44 ncü madde

si gereğince yapılacak ödemeleri karşılamak 
üzere gerekli ödenek, (Çalışma Bakanlığı büt
çesi no konulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Ceza hükümleri 

Toplu iş sözleşmesinin ilgili mercilere 
'gön d eribnı esi I 

MADDE 52. — 13 neü madde gereğince top- ; 
lu iş sözleşmesini veya toplu iş sözleşmesinin 
değiştirilmesi veya feshi Veyahut toplu iş söz
leşmesine katılma hakkındaki hukukî vesika
ları, söz konusu maddede gösterilen resmî mer
cilere aynı maddede yer alan süre içinde gön
dermek •zorunda «dup da 'göndenmiyen işveren 
veyahut işçi veya işveren teşekkülünün buna 
âmil olan başlkan ve yönetilin kurulu üyeleri, 
yüz liradan beşyüz liraya ,kadar ağır para ce- ' 
za-smn mahkûm edilirler. 
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BAŞKAN —- Söz istiyen? Buyuranı Sayın 

Artu'kmaç. 
SADİK ARTUlKMAC (Yozgat) — Üçüncü 

.satırda, «ayin maddede yer alan» kelimelerinin 
çıkarılması, ondan sonra gelen «süre» ıkelime-
s'nin «süresi içinde» olması, daha sonra gelen 
«göndermek zorunda, olup ula» kelimelerinin çi-
''karılınası lâzımdır. Bunları çıkardıktan sonra 
maddeyi şöylece okuyorum : (13 ncü madde ge
reğince toplu iş sözleşmesini veya toplu iş söz-
l eşim esin in değiştirilmesi veya feshi veyahut 
toplu iş sözleşmesine katılıma hakkındaki huku
kî vesikaları, söz Ikonusu maddede gösterilen 
resmî mercilere süresi içinde göııdermiyen iş
veren veyahut işçi veya işveren teşekkülünün 
buna âmil olan başican ve yönetim kurulu üye
leri, yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilirler.) deniliyor. Sayın 
komisyon iştirak ederlerse bir önerge takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyorlar mı efen
dim? 

CECİCf KOMİıSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AK-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor'. Önergeyi 
okuyoruz. 

Yü hse'k Bask a n 11 ğa 
52 nei madde 3 ncü satırındaki (aynı mad

dede yer alan) ve (götıdeemdk zorunda olup da) 
^kelimelerinin madde metnin'deıı çıkarılmasını 
ve aynı satırdaki (süre) kelimesinin de (sü
resi) şeklindi1 değiştirilmesini' arz ve teklif ede
rimi. 

Yozgat 
Sadık' Artukmıaç 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

52 nci .maddeyi bu değişiklikle okuyoruz. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Ceza hükümleri 

Toplu iş sözleşmesinin ilgili mercilere 
gönderilmesi 

MADDE 52. -—-13 ncü maddi1 gereğince top-
du iş sözleşmesini veya toplu iş sözleşmesinin 
değiştirilmesi veya feshi veyahut toplu iş «öz
leşmesine katılma hakkındaki hukıı'kî vesika
ları, söz honusu maddede gösterilen resmî 
meıvilerc süresi içinde göııdermiyen işveren 
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veyahut işçi veya işveren teş'e'kkülünün buna 
âmil olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri, 
yüz liradan beşyüz liraya 'kadar ağır para ce
zasına mahkûm, edilirler. 

BAŞKAN — Bu şekli ile maddeyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul eifcmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Değişiklik yapılan 'bu madde açık oylarını
za arz edilecektir. 

Madde 53 ü okutuyorum. 

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

buriyetleri yerine 'getir'miyen işveren, yüz li
radan beşyüz liraya 'kadar ağır para cezasına 
mahkûm edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen? 
Buyurun Sayın Ağırnaslı. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Malık em e 
kararlarının tasdikli örneğini göndermek mü
kellefiyetim tahmil eklen bu maddedeki ceza 
gayet azdır. Bu ra'kam 100 liradır ki gayet az
dır. İşveren, 'doğuracağı neticeler bakımından 
kendisi için daha .mühim gördüğü kararı, mah
keme 'kararını Ibildirmenıek; gön'denmeme/k gibi 
bir şeyle 100 lirayı verir. 100 lira bir şey değil
dir, komisyonun /takdirini bilmiyorum. Ben 
bir takrir vermedim ama bunun hiçolmazsa 500 
lira gibi bir rakama çıkmasını arz ediyorum. 

BAŞKAN — Verilmiş bir önerge yoktur. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun dışı grev ve lokavt 
MADDE 54. — Vııkubulan kanun dışı greve 

veya. lokavta karar verenler, böyle bir lokavta 
katılanlar veya devam edenler, böyle bir greve 
veya. lokavta karar verilmesine veya bunlara 
katılmaya veya devama zorlryan veya teşvilk 
edenler veya bu yolda propaganda yapanlar. 
bir aydan üç aya kadar hapis ve yüz liradan 
bin liraya t a d a r ağır para cezasına mahkûm 
edilirler. Tekerrürü halinde, üç aydan altı aya 
kadar hapis ve beşyüz liradan bieşbin liraya 
kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

Kanun dışı greve katılanlar veya devam 
edenler beşyüz liraya kadar ağır para cezasına 
•mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bir aya 
kadar hapis ve ikiyüz liradan ikibin liraya ka
dar ağır para cezasına hükmolunur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza arz edilecektir. 
49 ucu madde, komisyonun değiştirdiği şekli 

ile gelmiştir; okutup oylarınıza arz edeceğim. 

•.Resim ve hare muafiyeti 
MADDE 49. — Yüksek ve il hakem kurul 

larının 'kararları ile Yüksek Uzlaştırma Ku
rulunun toplu iş sözleşmesi hükmündeki ka
rarları her türlü resim ve harçtan muaftır. 

19 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince 
mahkemece alınan grev veya lokavttın durdu
rulmasına dair karar ile bu 'kararın 'tebliği, her 
türlü resim, hare ve tebligat ücretinden mu
aftır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Açık oylarınıza arz edilecektir. 

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

MADDE 55. — Vukubulan kanun dışı bir 
grev veya lokavtın Devlet, il özel idareleri veya 
belediyelerce bir karar alınmasını veya alınmış 
bir kararın değiştirilmesini veya kaldırılma
sını sağlamak veyahut yukarda sayılan kamu 
tüzel kişilerince alınmış bir kararı protesto et
mek amaciyle yapılması takdirinde, böyle bir 
greve veya lokavta karar verenler, veya katı
lanlar veya devam edenler, böyle bir greve 
veya lokavta karar verilmesine veya bunlara 
katılmaya veya devama zorlıyan veya teşvik 
edenler veya bu yolda propaganda yapanlar, 
altı aydan az olmamak üzere hapis cezasına 
ve beşyüz liradan az olmamak üzere ağır para 
cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, 
bu cezaların iki katına hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkın söz istiyen? 
Buyurun Sayın Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Umu
miyetle belediyeleri murakabe fonksiyonu olan 
bu tarzdaki davranışlar için ceza, hele hapis 
eczası vermek gayet ağırdır. Böyle bir karar 
verirlerse ne olur? Bundan cemiyetin bir za
rarı olmaz. Belediyeyi iyi yola teşvik edici bir 
husus olur. Binaenaleyh, belediyenin bundan 
ürkecek, ne cemiyet için ürkecek bir şey var, 
ne de neticesi bakımından vahîm bir hal var. 
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Bu itibarla cezalara biraz ağır gidilmiştir. 

Yani bu nevi kanun dışı grev hakkı Anaya
sada zaten yasaklanmıştır. Haydi onu talı-
didetme yolunu tutacağız. Ama bunun ter-
biyevi yolunu da nazarı itibara almalıyız. 
Bu maddedeki grevin bâzı ahvalde belediyeyi 
arz ettiğim gibi istikametleııdirme fonksiyo
nu olacaktır ki, bunu yaptılar diye ağır bir ce
za vermek doğru olıınyacaktır. Ben muhterem 
Bakanı dinledikten sonra tatmin edilmiş olur
sam bir takrir vermiyeceğim. Eğer tatmin ol
mazsam bir takrirle cezanın eksilt ilmesi is
tirhamında bulunacağını. Hüruletlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEYİ T 

(Ankara Milletvekili) — Efendim, Sayın Ağır-
naslı burada sadece belediyelerden bahsettiler. 
Âdeta maddede sadece belediyelerce alman 
bir kararın mevzubabsolduğu gibi bir intiba 
verdiler. Halbuki madde okunduğu zaman 
görülür ki, burada söz konusu «Devlet il özel 
idareleri veya belediyelerce alınmış» kararlar
dır. Bu kararların değiştirilmesini veya kal
dırılmasını sağlamak maksadiyle veya bun
ları protesto etmek amaciyle yapılan grev 
veya lokavta verilecek ceza görüşülmektedir, 
burada. Bu aslında siyasi bir grev veya. lo
kavttır. Devletin aldığı bir kararı protesto 
etmek amaciyle yapılan grev veya lokavt si
yasi grev veya lokavttır. Bu da kanunumuzda 
kesin olarak yasak edilmiştir. Kanunumuza 
aykırıdır. 

Şimdi Sayın Ağırnalılı, konuşmalarında 
sadece belediye kararları ıııevzuübahsedihniş 
gibi bir intiba verdikleri gibi bir de sadece 
işçilerin grevi nıevzııubah işmiş gibi konuş
tular. Halbuki işverenin de lokavtı mevzu u-
bahistir. Ve eğer bu hususta ağır ceza koy
mazsak bundan asıl işçi mutazarrır olur. 
Şöyle ki, bir ilde belediye bâzı maddelere me
selâ; elektriğe veya bavagazma zam yaptı. 
işveren belediyece elektriğe ve bavagazma 
zam yapıldığım ileri sürerek işçilerin ücretle
rini indiremiyeceklerdir. Bu durumda eğer biz 
.yeteri kadar ağır bir ceza koymazsak, işveren
ler, falan falan belediye hizmetlerine zam 
yapıldı, ben de bu işçi ücretlerini indirmek 
istiyorum. Onun için belediyenin kararını pro
testo ediyorum diye lokavt yapabilir, demek
tir. Bundan asıl isçi mutazarrır olacaktır. 
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Gerek siyasi grev veya lokavt bu kanuna 
aykırı okluğu için, gerek bu hususta yeteri 
kadar ağır ceza koymazsak bundan işçi mu
tazarrır olacağı için maddenin aynen kabu
lünü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka madde üzerinde söz is-
t iyeni? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Açık oyunuza arz edilecektir. 

5fi nci maddeyi okutuyorum. 

Orev ve lokavt yasaklarına uyulmaması 
MADDH! öfi. — 20 nci maddede yazılı grev 

ve lokavt yasaklarına aykırı olarak greve 
veya yokavta karar verenler veya katılan
lar veya vukııbıılan bir lokavta devam eden
ler, böyle bir greve veya lokavta karar ve
rilmesine veya bunlara katılmaya veya deva
ma zorlıyan veya teşvik edenler veya bu 
yolda "propaganda yapanlar, diğer kanun
larda daha ağır bir hüküm mevcut değilse, 
altı aydan az olmamak üzere hapis ve beş-
yüz liradan az olmamak üzere ağır para ce
zasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu 
cezaların iki katma hükmolunur. 

işçi niteliği laşımıyan kamu hizmeti görev
lilerinin, 17 nci maddemin 1 nci Fıkrasında 
tarif (»•dilen tarzda işi bırakmaları halinde. 
buna karar verenler veya. bunu tertipliydi
ler veya ilan edenler veya buna devam 
edenle!1 veyahut buna karar verilmesine ve
ya bunun tertiplenmesine veya ilân edil
mesine veya buna katılmaya veya devama 
zorlıyan -veya teşvik edenler veyahut bu 
yolda. propaganda yapanlar, diğer kauun-
larda daha ağır bir hüküm mevcut değilse, 
l nci fıkrada gösterilen cezalara mahkûm 
edilirler. 

BAŞKAN Komisyon, 5fi nci madde ikin
ci satırdaki katılanlar kelimesinden sonra ko
nulan virgülün kalkması lâzım değil mi? 

UEOfOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
AKTUS (Ounıhurbaşkanmea S.Ü.) — Uygun
dur. 

Bir dakika buradaki S nci satırda, (bırakıl
maları, halinde) ibaresindeki birinci virgülün 
de kalkması lâzımdır, kaldırıyoruz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi bu tashihlerle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
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Kabul edilmiştir. Açık oyunuza sunulacaktır. 

Grev veya lokavtı geciktirme kararma 
uyulmaması 

MADDE 57. — Bakanlar Kurulunun 21 nci 
madde uyarınca aldığı bir geciktirme kararın
dan sonra vııkubulan bir greve veya lokavta ka
rar verenler, veya katılanlar, böyle bir gre
ve veya lokavta bu konudaki Bakanlar Ku
rulu kararının yürürlüğe girmesinden son
ra devam edenler, böyle bir greve veya lo
kavta karar verilmesine veya buna katılma
ya veya söz konusu Bakanlar Kurulu kara
rının yürürlüğe girmesinden sonra devama 
zorlıyan veya teşvik edenler veyahut bu yol
da propaganda yapanlar, üç aydan bir yıla 
kadar hapis ve beşyüz liradan az olmamak 
üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. 
Tekerrür halinde, bu cezaların iki katma 
lıükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Acık ovunuza arz edilecektir. 

istiyeıı? 
Kabul 

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

satla, işçilerin anlaşarak topluca iş verimini 
düşürmeleri halinde, buna karar verenler ve
ya bunu tertipliydiler veya ilân edenler veya 
buna devam edenler veyahut buna karar 
verilmesine veya bunun tertiplenmesine veya 
ilân edilmesine veya buna katılmaya veya 
devama zorlıyan veya teşvik edenler veyahut 
bu yolda propaganda, yapanlar, üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezasına ve beşyüz liradan 
az olmamak üzere1 ağır para cezasına mahkûm. 
edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeıı? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Grev oylamasında hile, tehdit ve cebir 
MADDE 59. — 22 nci madde uyarınca ter

tiplenen bir grev oylamasının sonucuna tesir et
mek maksadiyle hile veya tehdit veya cebir* 
kullananlar, bir aydan bir yıla kadar hapis ce
zasına mahkûm edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Grev veya lokavt halinde işyerinden 

ayrılmamak 
MADDE 60. — 24 ncü maddenin 1 nci fık

rası gereğince işyerinden ayrılmıyan işçiler ile 
bunları işyerinden ayrılmamaya zorlıyan veya 
teşvik edenler \eya bu yolda propaganda ya
panlar, ikiyüz liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasına mahkûm edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Grev ve lokavtın kapsamına girmiyen 
işçilerin çalışmaması 

MADDE 61. — 25 nci madde gereğince grev 
veya lokavt süresince işyerinde çalışmaya mec
bur olan işçilerden makbul bir özrü olmaksı
zın işyerinde ealışmıyanlar ile bunları çalış
mamaya zorlıyan veya teşvik edenler veya 
bu yolda propaganda yapanlar, ikiyüz liradan 
az olmamak üzere ağır para cezasına ve üç 
aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm 
edilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza arz edilecektir. 

Grev ve lokavt kapsamına giren işçilerinin 
haklarının bozulması 

MADDE 62. — 27 nci maddenin 2 nci ben
di hükmüne aykırı hareket eden işveren veya
hut işvereni söz konusu hükme aykırı hare
ket etmeye zorlıyan veya teşvik eden veya 
bu yolda propagandada bulunanlar, söz konu
su hükme aykırı olarak aldıkları veya alınma
sına âmil oldukları her işçi basma beşyüz 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasına 
mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu cezanın 
üç katma lıükmolunur. 

28 nci madde hükümlerine aykırı olarak 
işçileri konutlarından çıkaran veya bu ko
nutların su veya gaz veya aydınlatma veya 
ısıtma hizmetlerini kesen işveren veya işve
reni bu yolda hareket etmeye zorlıyan veya 
teşvik eden veya bunun için propaganda ya
panlar, ikibin liradan az olmamak üzere ağır 
para cezasına ve bir aya kadar hapis cezasına 
mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu ceza
ların üç katına lıükmolunur. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen t . 
Buyurun Sayın Ağırnaslı. 

NÎYAZİ AfrlRNASLI (Ankara) — Orev 
kararı verildikten sonra işçinin yeni işçi alınma
sını kontrol etmek, istihsalin devam edip etme
diğini kontrol etmek, işyerine hammaddenin ve 
işyerinden mamul maddenin çıkıp çıkmadığını 
kontrol etmek bakımından daha geniş sayıda 
gözcü bulundurulmasında içtimai emniyet bakı
mından, kanunun neticeleri bakımından fayda 
vardır.. Bu 31 nci maddede 2 kişi tâbiri çok dar 
tutulmuştur.. 

Yalnız bunun vehameti nedir ki, iki yerine 
üç gözcü bulundurulması halinde ceza yönüne 
gidiliyor? Artık bıı derece basit bir şeye kendi 
ekmek kapısının ne şekilde olduğunu görmek için 
iki yerine üç işçi gelmiş, bunun için de tut ko
lundan altı ay hapse at. Bu çok ağır bir ceza sis
temi arkadaşlar. Bunun için bu cezanın sadece 
para cezasına çevrilmesini ve hapis cezasının 
kaldırılmasını istirham edeceğim. Ve bu husus
ta da para cezasının, «100 liraya kadar olmak 
üzere» diye bir takrir takdim edeceğim, itibar 
buyurulmasmı istirham edeceğim. Bu derece 
hafif şeyler için artık böyle ağır ceza usullerine 
başvurmıyalım. İşçinin, işyerini kontrol etmesi 
tabiî hakkıdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 

(Ankara Milletvekili) — Efendim, grev gözcü-
1 eriyle ilgili maddeler görüşülürken mâruzâtta 
bulunmuştum. Sayın Ağırnaslı o sırada her hal
de bulunmamış olacaklar; onun için kısaca tek
rar arz edeyim. Sayın Ağırnaslı buradaki ko
nuşmalarında gözcülerin neleri kontrol etmeleri 

10 . 7 .1963 O : 2 
lâzımgeleceğine dair kendi fikirlerini sıraladı
lar. Şimdi o kontrol edilecek hususlardan çoğu 
hattâ hepsi zaten bu kanunla yasak edilmiştir. 
Onun için o hususların ihlâl edilmemesini sağla
mak Devletin sorumluluğudur. Halbuki grev 
bekçilerinin çok sayıda bulunması teamül haline 
gelmiş olan memleketlerde, o hususların pekçoğu 
zaten kanunla yasak edilmiş değildir. Yani bir
çok memleketlerde, grev yapılan bir işyerinde 
istihsale devam edilmesini önleyici kanun hü
kümleri yoktur. Veya grev yapan işçinin yerine 
başka işçi çalıştırılmasını önleyici hükümler yok
tur. Devlet ve kanun bunları önlemediği içindir 
ki; o memleketlerde grev bekçiliğinin özel bir 
önemi vardır. Halbuki, bizde bunları zaten ka
nun önlüyor, bunun için de bunların yapılma
sını Devlet tekeffül ediyor. Dolayısiyle grev 
bekçiliğinin önemi çok azalmış bulunuyor. Buna 
rağmen kanundaki sınırın ötesinde grev gözcü
lüğü yoluna gidilirse, elbette bunun da müessir 
bir müeyyidesi bulunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yok. Sayın 
Ağırnaslı, takririnizi bekliyoruz. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Takri
rimi buradan okuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
63 ncü maddenin son fıkrasındaki, «bir ay

dan altı aya kadar hapis cezası» nın «100 liraya 
kadar para cezası» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif eylerim. 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı'nın önergesine, 
Komisyon?. Katılmıyor. Hükümet?. Katılmıyor. 
Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza sunaca
ğım. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 63 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir, Açık oyunuza arz edilecektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, bu 
ceza bölümüne 64 ncü madde olarak bir madde 
eklemek icabediyor. Bu suretle bundan sonraki 
maddelerin numaralarında da küçük bir değişik
lik olacaktır. 
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Yeni bir maddenin eklenmesi sebebine ge

lince : Hatırlıyacaksmız Sendikalar Kanunu gö
rüşülürken ecza bölümünde bulunan 31 nci mad
denin son bendinde Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu ile ilgili bir ecza hükmü var
dı. O zaman arkadaşlarımız, henüz daha görü
şülüp kabul edilmemiş olan bir kanımdan bahs
edilemez, grev ve lokavt daha kanun vasfını al
mamıştır. Binaenaleyh, «henüz mevcudolmıyan 
bir kanuna ait maddeyi burada nazari olarak 
zikredip ceza hükmü koyamazsınız» dediler. Ve 
<, zaman bir fıkra çıkarılmış idi. Şimdi o fıkrayı 
buraya 64 ncü madde olarak eklemek zarureti 
vardır. Madde şöyle olacak : 

MADDE 64. — 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 
nci maddelere göre hüküm giymiş olanlar, ka
nun hükümlerine göre haklarında uygulanacak 
diğer cezalar saklı kalmak kaydiyle, hükmün 
kesinleşmesinden itibaren üç yıl süreyle, bu ka
nuna göre kurulan teşekküllerde îdare Haysiyet 
Divanı üyeliği, denetleme veya temsil görevi 
îdmak hakkını kaybederler. 

Cezanın tecili, veya af ile düşmüş olması, bu 
bend hükümlerinin uygulanmasına engel değil
dir. 

BAŞKAN — Sayın Ârtus, bu kanuna göre 
kurulan teşekküllerin olmaması lâzım. Çünkü 
Sendikalar Kanununa göre olması lâzımgelir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Evet, Sendika
lar Kanununa göre demek lâzım. 

BAŞKAN — Sendikalar Kanununda mev-
tudolan bir hüküm o kanunun görüşülmesi sıra
sında Toplu Sözleşme ve Grev ve Lokavt Kanu
nunun çıkmadan önce her hangi bir müeyyide
nin konmıyacağı mülâhazasiyle çıkarılmış bulu
nan hükümleri Geçici Komisyon, 64 ncü madde 
olarak yeni bir madde şeklinde tedvinini iste-
ı?.ektedir. Metin biraz önce sözeü tarafından 
okunmuş bulunmaktadır. Bunun üzerinde yeni
den 64 ncü madde olarak bir maddenin kanun 
tasarı ve teklifine alınması hususundaki bu tek-
• if üzerinde 64 ncü madde için söz Sayın Ağır-
naslı'nmdır. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Bir ke
re daha okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Okuyayım efendim : 
MADDE 64. — 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 

r.ci maddelere göre hüküm giymiş olanlar, ka
nun hükümlerine göre haklarında uygulanacak 
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diğer cezalar saklı kalmak kaydiyle, hükmün 
kesinleşmesinden itibaren üç yıl süreyle, Sendi
kalar Kanununa göre kurulan teşekküllerde ida
re, haysiyet divanı üyeliği, denetleme veya tem
sil görevi almak hakkını kaybederler. 

Cezanın tecili veya af ile düşmüş olması bu 
madde hükümlerinin uygulanmasına engel de
ğildir. 

NİYAZİ AĞıKNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar; sendikacılığın çok yeni, kuru
luş safhasında. Anayasamızda demokrasiye mal
d a n Grev ve Lokavt Kanununun bu devresinde, 
cesur, inançlı ve sendikacılığı inkişaf ettirmek 
arzusunda olan sendika liderlerini ürkütmek, 
sindirmek ve pısırıkların eline düşürmek gibi 
bir neticeye ancak hizmet edecek olan bu mad
denin, bu 64 ncü maddenin kabul buyurulmama-
smı rica ediyorum hassaten. Peşinen şunu arz et
miş olayım ki, ceza hükümleri bu mevzularda ga
yet ağırdır. Anayasamızda grev hakkını geniş 
bir şümulle tanımış olmasına rağmen, biz grevi 
zaten adamakıllı tahdidettik. Ondan sonra da en 
hüsnüniyetli davranışları bile ağır ceza tehdit
leri altına aldık. Muhterem arkadaşlarım müsa
ade buyursunlar, tecrübesizliği yüzünden, bilim
sizliği yüzünden veya bir şekille kanuni bir hata 
işlemiş sendika başkanının veya sendika yöne-
ticeleri, bir cezaya mâruz kalmakla veya hapis 
olmakla kalmayıp, bir de üç sene müddetle ar
tık öğrendiği suçu işlemeksizin sendikayı sevk 
ve idare etme görevinden mahrum edilmeleri 
işçi haklarına cidden aykırılık teşkil eder. İstir
ham ediyorum, bu 64 ncü maddeyi kabul buyur
mayın. 

64 ncü maddeye lüzum yok kaldıralım. Ala
bildiğine zaten ceza hükümleri vardır. Bunu 
üst üste bindirilmiş ceza hükümleriyle seçilme 
ve seçme haklarını ortadan kaldırmıyalım. 
Cesur sendikacılar demokrasinin hâkimleri ola
caklardır. Buna imkân verelim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsü. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTtTS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, bu teklif ettiğimiz, yâni sendikalar kanun
da olup da oradan çıkardığımız ve şimdi yeri-
geldiğinden dolayı bu kanuna koymak istedi
ğimiz maddede sayılan maddeler 55, 56, 57 ve 
saire biraz evvel okumakta olduğumuz bütün 
bu maddeler ceza bölümüne aidolan hükümler-



O. Senatosu B : 90 10 . 7 .1963 O : 2 
dir. Bu ceza bölümündeki maddelere göz attı
ğımız zaman görüyoruz ki, bütün bunlar grev 
ve lokavt ve lokavt yasaklanıl a. uymamak, grev 
ve lokavtı gerektirme kararına uymaması, veri
mi düşürmek için toplu hareket, grev oylama
sında hile yapmak v.s. gibi hakikaten bu kanu
nun şiddetle menettiği ve kamu düzeni bakımın
dan cevaz vermediği birtakım fiillerdir. Bu fi
illeri işlemiş olan sendika idarecilerinin ayrıca 
kendilerine sendikalarda, üç. yıl süre ile görev 
almak hakkını tammıyan bir hüküm teki il' ('dili
yor. Bunun bir fer'i ceza olarak telâkki edilmesi 
ve bu şekilde oylamada hile yapan sendika, gıvv 
yasaklarına aykırı hareket eden kanun dışı greve 
tevessül eden ve kanunun yasak ettiği bütün 
bu ağır fiilleri işliyen kimselerin sendika idare
ciliği vasfına da itimat etmemek ve hattâ bun
ları tamamen yani bir süre ile bağlı olmamak 
üzere sendika idareciliği yaptırmamak uygun 
olurdu. Ama bunu, Ağını aslı arkadaşımızın ifa
de ettiği gibi bir intikal devresi olduğunu göz 
önünde tutarak 3 yıl süre ile tahdit etmek doğru 
görülmüştür. Bu kadar ağır fiil yapmış olma
larına rağmen sadece üt; yıl süre ile tahdidedil-
miştir. Arkadaşımız bilmemekten, hatâdan ba
his ettiler. Bütün bunlar kabahat değil, suçtur. 
Suçlarda kasıt aranır. Eğer kasıt yoksa suçlu 
zaten beraat eder. Çünkü suçun en başta ge
len mânevi unsuru bilindiği gibi kasıt unsuru
dur. Kasıt mevcut değilse, eğer hatâ ve dikkat
sizlikle hâdise meydana gelmişse bu takdirde 
suç yoktur. Suç olmayınca tabiatiyle ceza da 
olmaz. Halbuki, bizim teklif ettiğimiz madde
nin derpiş ettiği hususlar bile bile, kasden, bu 
menedilmiş fiilleri işliyen kimselerin o yıl süre 
ile sendika idareciliğinde görev alamamasından 
ibarettir. Zannederim ki, çok makûl, hakka
niyete uygun ve memleketin bugünkü bünyevi 
durumuna tamamen intibak eden bir hükümdür. 
Başka memleketlerde, bu gibi fiilleri yapanlar 
bir daha ömürleri boyunca sendika idareciliği 
vazifesini göremezler, onlara artık hiç itimat 
edilemez. 

Kısaca suçların serlevhasını arz ettim. Bun
lar hakikaten mühim suçlar, fiillerdir. Bun
lara karşı bu şekilde bir fer'i ceza tatbiki za
ruridir. Kabul buyurulmasını rica ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz îstiyen?. Yok. 
Bir soru var efendim. 

Buyurun. 
NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Çok 

muhterem sözcüden, bu üç yıllık süre ile sen
dika idareciliğinden mahrum etmek konusunda 
kıstasa varırken, komisyonun hangi ilmî esas
lardan hareket ettiklerini ifade buyurmalarını 
rica edeceğim. Çünkü bâzı para cezaları mik
tarına göre çok isabetsiz ve ağırdır. Para ceza
larının ve 3 yıllık mahrumiyet cezasının bir kıs
tası bir ölçüsü var mıdır? 

ikinci bir sualimiz demin ifade buyurdular. 
Bâzı memleketlerde hu fiillerin çok daha hafifi 
vardır. Başka memleketlerde diğer idareciler 
ne kadar bu gibi fiillerinden dolayı mahrum 
kalacaklardır, buna dair de misaller verebilir
ler mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sualle
rinizden evvelâ sonuncuyu arz edeyim. Benim 
bildiğime göre, Kransa, ingiltere, Amerika 
hakkında Çalışma Bakanlığı temsilcileri arka
daşlarım bilgi vereceklerdir. O zaman sizlere 
mâruzâtta bulunurum. Birinci sualinize gelin
ce şu şekilde hareket edilmiştir. Bu fiillerin 
ağırlığı esas itibariyle daha uzun bir süre hattâ 
Ömür boyunca sendikada idareci olmamayı ge-
retirir. Fakat, memleketimizin bugün içinde 
bulunduğu durum, daha henüz grevi yeni ka
bul etmemiz ve bu hayata yeni girmemizden do
layı bunun 3 yıl gibi bir süre ile tahdidedilmesi 
uygun görülmüştür, ölçü budur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Yal
nız komisyondan bir hususu rica edeceğim, 
«cezanın tecil veya af ile düşmüş olması» bu, 
bend değilde, madde olacak değil mi efendim? 
Bu bend değildir. Çünkü, bend demesinin se
bebi, Sendikalar Kanununun '51 nci maddesinin 
11 nci bendinde iken, bend demişsiniz. Şimdi 
bu madde gelecek, yalnız acaba burada ceza
nın tecil veya af ile düşmüş olması bu kanun 
hükümlerinin uygulanmasına mâni olmak hük
mü, tecil ile affa teşmil etmesi hükmü yerinde 
olur mu? Yani, mahkeme bir suça karşı bir 
tecili yerinde görmüş buna rağmen bu haklar 
dan 3 yıl mahrumiyet biraz ağır olmaz mı aca
ba? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
AKTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) - - Af ve 
tecil edilmiş suçlar da mevcuttur efendim, 
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BAŞKAN -— Komisyon bu yerlerde bir de

ğişiklik yapmıyor. 64 ncü madde olarak ko
misyon şu metni teklif etmektedir. «55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61 nei maddelere göre hüküm giymiş 
olanlar, kanun hükümlerine göre haklarında 
uygulanacak diğer cezalar saklı kalma kaydiyle; 
hüküm kesinleşmesinden itibaren üç yıl süre 
ile Sendikalar Kanununa göre kurulan teşek
küllerde, idare heyeti, divan üyeliği, denetleme 
veya temsil görevi almak talebini kaybederler. 
Cezanın tescili veya af. ile düşmüş olması bu 
madde hükümlerinin uygulanmasına engel de
ğildir.» 

Maddeyi bu şekilde oya sunuyorum; kabul 
edenler.. Etmiyenler.. 64 ncü madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Acık oya sunulacaktır. 
Oyunu kullannnyaıı üye? Yok. Acık oylama 

işlemi bitmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Geçici hükümler 

Hakem kurullarmdaki işler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür

lüğe girmesinden önce îl Hakem kurullarına ve
ya Yüksek Hakem Kuruluna gelmiş bulunan 
toplulukla iş uyuşmazlıklarına ilişkin işlendi ev
rak ve dosyalardan İl Hakem kurullarında bu
lunanlar, aidoldukları bölge çalışma müdürlükle
rine; Yüksek Hakem Kurulunda bulunanlar da 
Çalışma Bakanlığına, Kurul Başkanlığınca, bu 
kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte1 derhal 
gönderilir. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

zü geçen tüzük yürürlüğe girinceye kadar, ti Ha
kem kurullariyle Yüksek Hakem Kuruluna ait 
yazı işleri ve diğer gerekli işlemler, huzur hakları 
ile .yolluk ve gündelikler hakkında Toplulukla İs 
Uyuşmazlıkları Uzlaştırma ve Tahkim Tüzüğü
nün ilgili hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen, yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyrum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bâzı suçların affı 
OEÇİCİ MADDE 3. — 8 Nisan 1968 tarihin

den önce is uyuşmazlıkları veya 20 Şubat 1947 ta-
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rihli ve 5018 sayılı Kanun gereğince kurulmuş 
işçi teşekkülleri ile işverenler ve işveren teşekkül
leri arasında çıkmış uyuşmazlıklar dolayısiyle 
Türk Ceza Kanununun 201 nei ve 258 nei mad
deleri, 266 ilâ 273 ncü maddeleri hükümleri ve 
Toplantı ve Oösteri Yürüyüşleri Hürriyeti Ka
nununun cezai hükümlerine giren suçlar ve bu 
suçlardan dolayı verilmiş cezalar affedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Oylarınıza sunuyorum.... Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

Kaldırılan kanun maddeleri 
MADDE 65. — 25 Ocak 1950 tarihli ve 5518 

sayılı Kanun ve 2 Mart 1954 tarihli ve 6298 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan 8 Haziran 1936 tarih
li ve 3008 sayılı İş Kanununun 29, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ve 
136 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Yürürlüğe giriş 
MADDE 66. — Bu kanunun Yüksek Uzlaştır

ma Kurulunun devamlı görev yapacak başkan ve 
üyelerinin seçilmesi veya atanması, Yüksek Ha
kem Kurulunun devamlı görev yapacak asıl ve ye
dek başkan ve üyelerinin seçilmesi veya atanması
na ilişkin hükümleri ile 44 ncü maddede söz ko
nusu Uzlaştırma ve Tahkim Tüzüğünün hazırlan
ması ile ilgili hükümleri, 51 nei madde hükmü 
ve 3 ncü geçici madde hükümleri yayımı tarihin
de; diğer hükümleri, yayımından otuz gün son
ra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok, Sayın Artukmae'm bir önergesi var okutu
yorum . 

Yüksek Başkanlığa 
66 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini teklif ederim. 
Madde 66. — Yüksek Uzlaştırma Kurulunun 

devamlı görev yapacak başkan ve üyelerinin se
çilmesi veya atanması, Yüksek Hakem Kurulu
nun devamlı görev yapacak asıl ve yedek başkan 
ve üyelerinin seçilmesi veya atanması, 44 ncü 
maddede, söz konusu uzlaştırma ve tahkim tüzüğü
nün hazırlanması ile ilgili hükümler ve 51 
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ne i ve geçici 3 ncü maddeler hükümleri bu kanu
nun yayımı tarihinde; diğer Jıükümler ise, is bu 
kanunun yayımından otuz gün sonra yürürlüğe 
girer. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet Katılmı
yorlar. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Ltmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. Yürürlük maddesini bilâhara 
okutacağım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL Alt-
' TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — İçtüzüğün 

109 ncu maddesine göre mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Artukmaç'm 
ibare bakımından, bir tashihi var. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendini, 
İçtüzüğün 109 ncu maddesi, bir kanunun tümü 
oya konmadan evvel, gözden kaçmış olan bâzı 
ibare ve cümle değişikliklerinin, tashihine izin 
vermektedir; biz buna dayanarak, bu geçici mad
de 3 yerine, geçici 3 ncü made diye tashih et
mekteyiz. 

BAŞKAN — 66 ncı maddede değil mi efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, bu tashih ancak oy
la mümkündür. 66 ncı maddenin... 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, dün (tahkim) kelimesini, 
(hakeme başvurma) olarak kabul ettik. Halbuki 
bugünkü maddelerde (tahkim) olarak geldi; lüt
fen hakeme baş vurma şeklinde değiştirilmesi 
gerekir, mütecanis ve mütenazır olması bakımın
dan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
HİDAYET AYDINER (Devamla) — Daha 

evvel mevcut talikim tüzüğünün hazırlanması 
demek, 66 ncı madde olarak bütün maddelerin... 

BAŞKAN —• Ele aldığımız işi bitirelim. 66 
ncı maddenin son iki satırında (3 ncü geçici mad
de) diye bir hüküm var: Bunun (geçici 3 ncü 
madde) olarak İçtüzüğün 1.09 ncu maddesine gö
re, komisyon tashihini istemektedir. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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66 ncı maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. Açık oyunuza sunulmuştur. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TLS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Aydı-
ner'in arzusu 39 ncu maddede vardır, tahkim 
hakkı, hakeme başvurma... 

HİDAYET AYI)TNER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Maddenin bu şekilde tashihini rica 

ediyorum. Hakeme başvurma olarak bütün mad
delerin düzeltilmesi lâzımdır. 35 nci maddenin 
5 nci bölümünde de vardır. Bütün (tahkim) 
kelimelerinin yerine (hakem) ve (tahkime baş
vurma) yerine de (hakeme başvurma) şeklinde 
d eğiştiril nıesi 1 azimdir. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, bu sebep
le (tahkime) kelimesi (hakeme), (tahkime baş
vurma) da (hakeme başvurma) şeklinde İçtüzü
ğün 109 ncu maddesi gereğince düzeltilmektedir. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle bütün (tahkim) kelimeleri (ha
kem) ve (tahkime başvurma) ibareleri de (ha
keme başvurma) şeklinde düzeltilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Bu şekilde 
18 nci maddeye taallûk ediyor. 18 nci madde 
lokavtın tarifidir. Burada lokavtın mesleki gaye 
unsuru Millet Meclisinden gelen metin ile Kar
ma Komisyonun yaptığı metin arasında redaksi
yon komitesinde mesleki gaye unsuru gözden 
kaçmıştır. Buna ait takrir hazırlanıyordu. Fa
kat madde oylandığından hazırlanamadı. Halbu
ki çok önemlidir. Meselâ, kıdem tazminatı ver
meden işçilere yol vermek istiyen bir işveren bu 
yola başvurmak suretiyle yani lokavta başvur
mak suretiyle mesleki gaye olmadığı takdirde ilâ-
nihaye işi tatil edebilecek ve işçilerine kıdem 
tazminatı vermeden, onları uzaklaştırmak imkâ
nını bulacaktır. Buna mâni olmak için, madede 
bir değişiklik yapmak istiyoruz; madde olarak ha
zırladığımız metni okuyorum: 

Lokavtın tarifi: 
MADDE 18. — Bir iş kolunda veya işyerin

de, faaliyetin büsbütün durmasına sebebolacak 
tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından, 
kendi teşebbüsü ile veya bir teşekkülün verdiği 
bir karara uyarak, işçilerin topluca işten uzak
laştırılmasına lokavt denir. 
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Bu fiilî vasfı, yani, kanuni olmıyan lokavtı 

da içine alan bir tarif, grevi de ona mütenazır 
olarak böyle yapmıştık. îkinci fıkrada; «iş şart
larında veya bunların tatbik tarz ve usullerinde 
değişiklik yapmak veya yeni iş şartları kabul et
tirmek amaciyle yapılan lokavtta, kanuni lokavt 
bu amacın dışında veya bu kanun hükümlerine 
uyulmaksızın yapılan lokavta, kanun dışı lokavt 
denilir. Bu tarzda tasdikinin kabul edilmesini 
rica ederim. 

BAŞKAN — İS nei maddeye vuzuh vermek 
amaciyle, İçtüzüğün 109 ncu maddesi gereğince 
bir tashih teklif edilmekte, tümü oylarınıza kon
madan önce maddenin daha düzgün çıkması için 
Komisyon Sözcüsü 18 nei maddede tashih yap
mak istemektedir. 

Maddeyi yeni şekliyle okuyoruz : 
Lokavtın tarifi : 
MADDE 18. — Bir iş kolunda veya işyerin

de faaliyetin büsbütün durmasına sebebolacak 
tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından 
kendi teşebbüsü ile veya bir teşekkülün verdiği 
bir karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaş
tırılmasına lokavt denilir. 

tş şartlarında veya bunların tatbik tarz ve 
usullerinde değişiklik yapmak veya yeni iş şart
ları kabul ettirmek amacı ile yapılan lokavta 
kanuni lokavt, bu amacın dışında veya bu ka
nun hükümlerine uyulmaksızın yapılan lokavta, 
kanun dışı lokavt denilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 18 nei madde bu tashih ile kabul edilmiş
tir. Açık oylarınıza daha önce konmuş bulundu
ğu için tashihi yapılmıştır. Ayrıca açık oyunuza 
sunulmayacaktır. 

19 ncu ımadde üzerinde 119 sayın üye oy 
kullanmış, 116 kabul, 2 ret, 1 çekinser, ıs al t ço
ğunluk temin edilmiştir. 

20 nei madde üzerinde 119 sayın üye oy kul
lanmış, 116 'kabul, 2 ret, 1 çekinser, salt çoğun
luk temin edilmiştir. 

21 nei maddeye 118 ısayın üye oy kullanmış, 
116 kabul, 1 ret, 1 çekinser, salt çoğunluk: te
min edilmiştir. 

22 nei maddeye 126 sayın üye oy kullanmış, 
125 kabul, 1 çekinser, salt çoğunluk temin edil
miştir. 

23 ncü maddeye 104 say m üye oy kullan
mış, 104 kabul, salt çoğunluk temin edilmiştir. 
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25 nei maddeye 108 sayın üye oy kullan

mış, 108 kabul, salt yoğunluk temin edilmiştir. 
27 nei maddeye 109 sayın üye .oy-kullanmış, 

108 kabul, 1 çekinser, salt çoğunluk temim edil
miştir. 

28 nei maddeye 103 sayın üye oy kullanmış, 
103 kabul, salt çoğunluk (temin edilmiştir. 

29 ncu maddeye 109 sayın üye ıoy kullanmış, 
109 kabul, salt çoğunluk temin edilmiştir. 

31 nei maddeyle 99 sayın üye >oy kullanmış, 
97 kabul, 2 ret, salt çoğunluk temin edilmiştir. 

32 nei maddeye 105 ısaym üye oy kullanmış, 
105 kabul, salt çoğunluk temin edilmiştir. 

33 ncü maddeye 109 sayın üye .oy kullanmış, 
108 kabul, 1 çekinser, salt çoğunluk temin 
edilmiştir. 

34 ncü maddeye 110 sayın üye oy kullanmış, 
110 kabul, salt çoğunluk temin edilmiştir. 

35 nei maddeye 105 sayın üye oy kullanjmış, 
105 kabul, salt çoğunluk temin edilmiştir, 

•36 ncı ımaddeye 108 sayın üye oy kullanmış, 
106 kabul, 1 ret, 1 çekinser, salt çoğunluk te
min edilmiştir. 

37 nei maddeye ısayın 106 üye oy kul'lammış, 
104 kabul, 1 ret, 1 çekinser, salt çoğunluk temin 
edilmişitir. 

38 nei maddfeye 105 sayın üye oy kullanmış, 
103 kabul, 1 ret, 1 çekinser, salt 'çoğunluk temin 
'edilmiştir. 

39 ncu ımaddeye 102 sayın üye oy kullanmış, 
101 kabul, 1 çekinser, salt çoğunluk temin edil
'miştir. 

44 ncü maddeye 108 .sayın üye oy kullanmış, 
107 kabul, 1 çekinser, salt çoğunluk temin edil
miştir. 

48 nei maddeye 105 sayın üye oy kullanmış, 
104 kabul, 1 çekinser, salt çoğunluk temin edil-
ımiştir. 

49 ncu maddeye 102 sayın üye oy yermiş, 
101 kabul, 1 çekinser, salt çoğunluk sağlanmış
tır. 

50 oıei maddeye 107 sayın üye <oy kullanmış, 
106 kabul, 1 çekinser, salt çoğunluk sağlan
mıştır. 

52 nei maddeye 95 sayın üye oy vermiş, 94 
kabul, 1 çekinser, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

'54 ncü maddeye 106 sayın üye oy kullanmış, 
105 kabul, 1 çekimser, salt çoğunluk sağlanmış
tır. 
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55 nci maddeye 107 sayın üye oy vermiş, 105 

kabul, 1 ret, 1 çekinser, salt çoğunluk sağlan-
mistir. 

56 nci maddeye 109 sayın üye katılın iş, 107 
ikabul, :1 ret, I çekinser, salt çoğunluk .sağlan-
m ıştır. 

57 nci .maddeye 109 sayın üye oy kullanın ıs,, 
107 kabul, 1 ret, 1 çekinser, salt çoğunıuk sağ
lan mistir. 

61 nci (maddeye 106 sayın' üye oy vermiş, 
104 ıkalral, 1 ret, 1 eekinser, salt çoğunlu'k tin
inin edilmiştir. 

63 ncü maddeye 104 Rayın üye oy kullan
mış, .101 kabul, 2 ret, 1 çekinser, salt çoğunluk 
sağlanmıştır. 

Yürütme (makidesin! okutuyorum. 

Vürütme 
MADDE 67. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde süz Lstiyen? 

Yio'k. .Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü aiçık oylarınıza arz 'edilecek
tir. 'Sayın Ağırnaslı söz istemiştiniz. Lehinde 
,mi, aleyhinde mi? 

NllYAZt AttıRNASLl (Ankara) — Lehinde 
efendim. 

BAŞKAN-— Lehinde, buyurun. 
NÎYAZÎ AĞIRNASLr (Ankara) — Cum

huriyet Senatosunun muhterem üyeleri, muhte
rem Hükümet Erkânı, çok sevgili Çalışma Baka
nı; 17 yıl demokrasi için mücadele kervanına 
katılmış nâçiz bir insan olarak, grev hakkının 
da her halû kârda müdafasını yapmış bir insan 
olarak bugün kanunlaşmakta olan Toplu İş Söz
leşmesi ve Crev Kanununun çıkmış olmasını bir 
bahtiyarlık telâkki ettiğimi ifade ederek ufak 
bir konuşma yapmak isterim. 

Memleketimizin hızla kalkınma çabasında ol
duğu bir devrede bu hakların verilmiş olması bü
tün işçi sınıfı arasında olduğu gibi, halkımız ara
sında da meveudolması muhtemel bölücü, parça
layıcı cereyanlara rağmen, sadece ve sadece bel
ki mahrumiyetlere de katlanarak vatanseverliği
ni daima ispat etmiş olan bir sınıfın bu kalkın
ma hamlesine bütün gücü ile katılacağını ifade 
ederken, gerçekten bir inanç taşıdığını ve ancak 
işçi sınıfına kalkınmanın külfetlerini büsbütün 
omuzlarına yüklenmesi gibi bir yola gidilmiye-

oeğini, başta İktisadi Devlet Teşebbüsleri olmak 
üzere bütün işverenlere de bu konuşmamla hatır
latmayı, bu vatanperverliğin beraberce paylaşıl
ması ve bu külfetin Misakı Millî hudutları için
deki bütün vatandaşlar tarafından; beraberce 
bir idrak, bir bayram havası içinde benimsenme
sini ve tahakkuk ettirilmesini temenni etmek is
terim. Kanunda lıemen ifade edeyim ki; mem
nun olmadığım taraflar var. İşçiler hakkında
ki ceza hükümleri ağır, grev bir hayli sınırlan
dırılmış, tahdidodilmiştir. Ama bu bir başlan
gıçtır.. Endişelerin hiçbirisinin yeri olmadığı ve 
oJmıyaeağı inancı benim daima., kendilerine inan
dığım güvendiğim işçi kardeşlerim bu memlekete 
hak ettiklerini ispat edecek biz de bu tahditlerin 
kaldırılması .yolundaki kanunlara oylarımızı gü
ler yüzle temin edeceğiz; ben, bu inançtayım. Bu 
itibarladır ki, başlangıç olacak İm kanunun Türk 
Milletine Türk devrimine ve işçisine hayırlı ol
masını temenni ederim. "Ve bütün kalbimle mem
lekete de hayır getirmesini temenni ve niyaz ede
rim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük 
teklifi ve İçtüzük Komisyon raporu henüz ko
misyondan gelmiş değildir. 

Sayın Bakan açık oylamadan sonra mı konu
şacaksınız? 

ÖMER EROÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—- Beyaz oy için konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — 187 nci madde hükmü vardır. 
Reyinizi kullanmadığınız için hakkınız vardır. 
Fakat çok kısa, çok veciz ve çok beliğ olacak. 

ÖMER ERCÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Çok muhterem arkadaşlar, bu kanunun kabu
lü suretiyle çalışma hayatımızın yeni bir düzene 
gireceğine ve kanunun tatbikatı dolayısiyle mem
leketimizin iş hayatına iyilik getireceğine inan
dığım için oyumu beyaz olarak kullanacağını. 
Ve yine Türk işçileri ve TüıJk işçilerinin sen
dika yöneticilerinin vazifelerini suiistimal et
in iyeceklerine de inandığım için oyumu beyaz 
olarak kullanacağım. Çok seneler, istenilen bu 
hakkın geri kalmış olması, verilmemiş olmasın
daki isabetsizliği de bu kanım tatbikatından 
sonra çok daha iyi şekilde görmüş ve tesbit 
etmiş olacağız. Türk işçisi, Türk işvereni va
tanperverdir. Çalışanın hakkını vermesini bi
lir.. Çalışanlar da ancak çalıştığı kadar hakkını 
istemesini bilir. Tok gözlüdür, aç gözlü değil 
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div. Bununda bilinmesinde, lesbit edilmesinde 
fayda vardır. İngiltere'de, harb yıllarında mem
leketi darlık içinde gören İngiliz sendikaları 

' kasalarını Devlete açmasını bilmişlerdir. Yine 
Devletle istişare etmek suretiyle harb yılları 
içerisinde hiçbir suretle ihtilaf çıkarmamak 
suretiyle, yani ücret talebinde bulunmamak su
retiyle harbin nihayetine kadar, memleketin 
kalkınması veya memleketin zafere ulaşması 
hususunda her türlü fedakârlıktan kaçınmamış
lardır. Yine Amerika'da bunun çok güzel ör
nekleri vardır. Harb yıllarında olduğu gibi 
harb yıllarının dışında da, sendikalar Hükü
metle adeta istişarede yarış etmişler işverenle
re yardım etmekte yarış etmişler ve iktisadi ha
yatının düzenlenmesinde büyük faydaları ol
muştur. Ben şuna çok iyi inanıyor ve itimat edi
yorum ki, Türk işçileri hakikaten vatanperver
dir, yapamıyacakları hiçbir fedakârlık yoktur. 
Ve bunu da vakit vakit göstermesini bilmişler
dir ve yine de göstereceklerdir. Dünyada oldu
ğu gibi memleketimizde de bu yeni kanunun 
tatbikat sahasına sokulması münasebetiyle ile
ri bir adını atılmış olacağına ve bu kanunun 
hazırlanmasında ve Meclise kadar gelmesinde 
büyük emeği geçen Sayın Çalışma Bakanına, 
teşkilâtı mensubuna ve aynı zamanda komis
yonları başından sonuna kadar takibeden bir 
arkadaşınız olarak bu komisyonlarda büyük bir 
fedakârlıkla çalışan arkadaşlara ve yine bu ara
da Muhterem Senato üyelerine teşekkürü bir 
vazife telâkki ederim. 

Muhterem arkadaşlar, kanunda mutlak su
rette en iyisini, en güzelini yaptığımız iddia
sında şahsan ben değilim.. Fakat dünyada hiç
bir şeyin en güzeli, en iyisi 'bulunmuş değildir; 
aksaklık olursa, noksanlık olursa ben şahsan 
inanıyorum, senelerce bu iş sürüncemede bıra-
kılmıyaeaktır. Mutlak suretle bu Meclislerden 

. geçmek suretiyle tadile uğrayacaktır. Memle
ketin hayrıma yapılması lâzımgelenler yapıla
caktır. Bu vesile ile dinlemek lûtfunda bulun
duğunuz için hepinize arzı şükran eder, Baş
kanlık Divanına söz verdiği için. teşekkürleri
mi arz ederim, sağolun (Alkışlar) 

BAŞKAN — Her ne kadar Yüksek Heye
tin aldığı karar gereğince Maden Kanunu gö
rüşmemiz lâzım ise de, bu arada çabuk geçme
si ihtimali ve Maden Kanunu araya girdiği tak-
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dirde uzayacağı ihtimaline mebliğ bir önerge 
vardır, okutacağım, 

2. — Tahsis edildikleri yay elerde kullanıl -
malarına imkân veya lüzum kalnuyan harb se
finelerinin satılmasına yetki verilmesine dair 
hanını tasarısm-ın Millet Meclisince kabvl 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) (t) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(umdemin birinci görüşmesi yapılacak iş

ler bölümünde 12 nci sırada bulunan (S. Sayısı 
185) Tahsis edildikleri gayelerde kullanılması
na imkân ve lüzum kal mı yan harb sefinelerinin 
satılmasına yetki verilmesine dair kanun tasa
rısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin oya 
sunulmasını arz ederim. 

Millî Savunma Bakam 
İstanbul Milletvekili 

ilhamı Sancar 

BAŞKAN —. önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyeııler... Kabul edil
miştir. 

Bütçe Encümeni lütfen yerini alsın. Rapo
ru okutuyorum. 

Bütçe Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin f> . 6 . 1963 tarihli 90 ncı 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen «Tahsis edildikleri gayelerde kulla
nılmalarına imkân ve lüzum kalmıyan harb sefi
nelerinin satılmasına yetki verilmesi hakkında 
kanun tasarısı* komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 ta
rihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar ve 
buna mütedair Millî Savunma temsilcisinin ver
miş olduğu mufassal bilgiler muvacehesinde 
mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen şekli ile aynen ve oy birli
ği ile kabul edilmiştir. 

(1) 185 S, Sayılı basma yazı tutanağın so~ 
nundadır. 
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Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedi

likle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Siirt 

S. Kurutluoğlu L. Aykut 
Bahkesi r Diyarbakı r 

Söz hakkım mahfuzdur A. Erdoğan 
K Öztaş 
Konya 
A. Onar 

Konya 
H. Dinekli 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Muaddel ere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ede
ceğim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına 
imkân veya lüzum kalmıyan harb sefinelerinin 

satılmasına yetki verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5123 sayılı Kanun gereğince 
bedelleri ödenmeksizin alman gemiler dışında 
Iralan ve harb kıymetini kaybedip bir daireye 
tahsis ve itası lüzumlu bulunmıyan harb sefi
nelerini satmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Satış için Yüksek Askerî Şûranın uygun mü
talâası ve Millî Savunma Bakanının istemesi 
şarttır. ,» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S Ü.) —• Bir dakika efendim, bir sualim var. Ne
den harb gemisi denmiyorda sefinesi deniyor, 
anlıyamadrm. 

BAŞKAN — Eski kanundur da ondan efen
dim. Eski kanunda böyle. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Bu gemiler, dış memleketlere 
peşin bedelle satılabileceği gibi, sermayesinin 
en az yarısı Devlete ait kurumlarla bunların 
aynı nisbette iştirakleri ile kurulan kurum
lara taksitle de satılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyeni 
Duyurun, Sayın Sarıgöllü. 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, Muhterem Senato üyeleri, bu 
nevi kanunlarda en ziyade nazarı dikkatimizi 
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celbeden bir nokta, bugün memleketin ihtiyacı 
ımlunan demir ve çeliğin harice satılması hak
kındaki izin mevzuudur. Denizyollarına aidolan 
birçok gemiler, dış memleketlere hurda halinde 
satılmış ve alan memleketler tarafından gere
ken tamirat, gereken onarım yapılmak suretiy
le kendi limanlarımıza aynı tekneler başka ad
lar altında sefer yapmışlardır. 

Harb gemilerinden ise memleketin muhtaç-
olduğu çelik memleketin her zaman ihtiyacına 
sarf edilmek üzere ancak Türkiye'de yan serma
yesi bulunan şirketlere satılmalıdır. Ve dış mem
leketlere satılması memleketin hayrına, nefine 
değil, ancak zararına olur. Çünkü aynı maddeyi 
hariçten almak zorunda kalıyoruz. 

Denizcilik Bankasının bundan evvel yaptığı 
ve sattığı bütün gemiler düzenlenmiş, tamir edil
miş ve kendi limanlarımıza başka isimlerle yolcu 
veya yük getirmek suretiyle işe yarar hale ge
tirilebilmişlerdir. Bu bedahat karşısında memle
ketin ihtiyacı olan çelik ve demirin harice satıl
ması hakkındaki izin, kanaatimce memleketin 
menfaatlerine aykırıdır, saygılarımla; arz ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz ist iyenl Yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. . 

MADDE 3." — Satıştan elde edilecek geli
rin tamamı her yıl gelir bütçesinde açılacak 
özel bir bölüme gelir kaydolunur. 

Bu miktardan, Deniz Kuvvetleri ihtiyacı 
olan harb sefineleri veya bunlar için lüzumlu 
her türlü silâh, teçhizat ve malzemenin satm-
almması veya inşası için (100) milyon lira
ya kadar sarfiyat icra edilmek üzere Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinde Deniz Kuvvetleri 
için açılacak özel bir bölüme Maliye Bakanlı
ğınca ödenek kaydolunur. Mezkûr ödenekten, 
yılı içinde sarf edilmiyen miktarlar ertesi 
yıllar bütçelerine aynı maksatlarla sarf edil
ir'ek üzere devredilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenf... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Fiilen elde edilerek ödenek 
kaydolunan meblâğlara istinaden gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girmeye Millî Savun
ma Bakanı yetkilidir. Ancak, bu suretle bedeli 
gelecek yıllarda ödenmek üzere taahhüde bağ-
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lanaeak hususların tamamının karşılığı taahhü
dün yapıldığı yıl bütçesindeki ödenekten saklı 
tutulur ve ertesi yıllarda ifa edilecek taahhüt 
bedelleri, saklı tutulan ödenekten yılı içinde 
hareanmıyan miktarları 3 ncü maddenin son 
fîkrası gereğince ertesi yıllara devir suretiyle 
tediye olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçi
ci madde eklenmesine dair kanun tasarısının, 
havale edildiği komisyonlardan üçer üyenin iş
tirakiyle kurulucak bir geçici komisyonda görü
şülmesi hakkında Millî Eğitim Komisyonu Baş
kanı Cahit Okurer'in önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1111 sayılı Askerlik Kanununa 2 geçici mad

de eklenmesine dair kanun tasarısının Millî Eği- [ 

5. — GÖRÜŞt 

3. — Maden Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanunu bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/285, C. Senatosu 1/244) (S. Sayısı: 
171) (1) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon burada, Sa
nayi Bakanı yerine Maliye Bakanı burada, Ma
den Kanununun görüşülmesine geçiyoruz. 

Raporu okutuyorum. 
Anayasa ve Adalet, Bütçe, Sanayi ve Tarım, 
Malî ve iktisadi İşler ve İçişleri komisyonların

dan müteşekkil Geçici Komisyon raporu 
22 . 6 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 7 . 6 . 1963 tarihli 192 ncı 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 

(1) 171 S. Sayılı basmayazı tutanağın so- t 
nundadvr. | 
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I yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
| Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaabul 
I edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
j MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Mil

li Savunma ve Maliye bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

I tim, Millî Savunma ve Bütçe komisyonlarından 
| seçilecek üçer kişiden müteşekkil bir Geçici Ko

misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı 
İzmir 

Cahit Okurer 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

,EN İŞLER 

kabul edilen, Maden Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısı; ilgili Hükümet temsilcilerinin iştiraki 
ile Komisyonumuzun 21 Haziran 1963 tarihli 
Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun tasarısı, gerekçe ve metin olarak; 
millî servetin değerlendirilmesi, hakkın ve ser
mayenin emniyet 'altına alınması, ihtilâflar ve 
'tedahüllerin bertaraf edilmesi, lüzumsuz forma
liteler yüzünden devam edegelen haklı şikâyet
lerin ortadan kaldırılması ve özlenen kolaylık
ların getirilmesi gibi yılların tatbikatından edi
nilen tecrübelerle tesbit edilmiş bulunan imkân, 
ihtiyaç ve zaruretlere cevap verir mahiyette 
görüldüğünden ve tasarının 18, 44 ve sair madde
lerinde sözü edilen vücuduna olan mutlak ihti
yaç da her mülâhaza ve mütalâanın üstünde 
tutulması gereken Harita Genel Müdürlüğünce 
tanzim edilmiş ve edilmekte bulunan 1/25000 
mikyaslı haritaların temini hususunda, ayrıca 
bir madde sevk edilmiş olmasının, bu cihetin 
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esasen aidoldlğu maddelerde mânaJandırdarak 
ilgili mercilerin de bu J azim eve riayeti lüzumu
nun kendiliğinden ortaya konulmuş bulunma
sından ileri geldiği kanısına varılmış olduğun
dan; Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen metnin aynen kabulüne ve işbu metnin, 
işin mahiyeti icabı, bir an evvel kanuniye! kes-
betıııesi için öncelik ve ivedilikle .görüşülmesi 
teklifi ile Genel Kurula arzı zımımmda Yüksek 
Başkanlığa sunulmasına, oy birliğiyle karar ve
rildi. 

Başkan Sözcü 
Bursa Artvin 

B. Güzey K Alpaslan 
Kâtip 
izmir Konya 

Ö. L. Bozcalı A. Onar 
Kayseri 

II. Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN —- Tümü üzerinde söz istiyen .' 
Sayın Arı... Yalnız Yüksek Heyetiniz Toplu 
»Sözleşme ve Grev Kanunu görüşüldüğü sırada 
gruplar adına sözcülere 10 dakika, şahıslar adı
na da sayın üyelere 5 dakikalık zaman tahdidi 
kabul edilmiştir. Bu kanunun görüşülmesin
de de bu usulü kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

AHMET NACİ AKİ (Kırklareli) — Efen
dim, 5 dakikada Maden Kanunu gibi memle
ketin iktisadi durumunda mühim rol oynayan 
bir 'kanun hakkında görüşlerimi ifade edemiye-
ceğim için konuşmaktan vaz geçiyorum. Arz 
ederim, hürmetlerimle. (Bravo sesleri alkışlar.) 

BAŞKAN •— Tümü üzerinde başka, söz isti
yen"? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

İvedilik takriri vardır, ivedilikle görüS(TİI) 
İvedilik takiriri vardır, Geçici Komisyon 

Başkanı, ivedilikle görüşülmesini istemektedir. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maden Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler 

eklenmesi hakkında Kanun 

Değiştirilen maddeler 
MADDE 1. — 3 . U . 1954 tarih ve 0:309 sa

yılı Maden Kanununun 1, 2, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 
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20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 40, 43, 44, 47, 4b, 49, 
52, 53, 57, 58, 59, 62, 63, m, 67, 68, 70, 72, 74, 
76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 104, 105, 109, 
110, 11.1, 115, 117, 119, 120, 131, 122, 140, 141, 
144 ve 152 nci maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 1. -— Tabiatta 'ba«it, mürekkep veya 
mahlut halde bulunan, aşağıda yazılı maddeler 
İm kanuna göre maden sayılır. 

Altın, gümüş, platin, iridyum, palladyıım, 
osmiyum, rhodyum, rutenyum. 

Bakır, kurşun, çinko, kadmiyum, kalay, 
alüminyum, demir, krom, manganez, kobalt, 
nikel, 

Molipden, volfram, 
Vanadyum, titan, niyop, tantal, zirkon, 
Antimon, arsenik, bizmut, civa, 
Uranyum, toryum, radyum, 
Maden kömürü (Turptan antrasite kadar her 

nevi kömür dâhil), petrol istihsaline elverişli 
olmıyau bitümlü maddeler, 

(Sodyum, potasyum, lityum, stronsiyum, 
magnezyum, bor, fosfor) tuzları şap, (Tuz Ka
nunu hükümleri mahfuzdur.) 

Pirit, kükürt, grafit, flüorit, amyant, .mika, 
manyezit, lületaşı, zımpara, ıkorund, barit, 

İtriyum, lanthan, neodym, praseodym, ser
yum, 

Agat, ametist, beril diopist, elmas, kalsedon, 
kehribar, oltutaşı, krizopraz, kuars kristalleri 
ve kuvarsit oniks, opal, ru'bi, rütil safir, spinel, 
topaz, turnıaliıı, türkuaz yakut, zümrüt. 

Bu madenlerle, bunları ihtiva eden sular ve 
gazlar bu kanun hükümlerine tabidir. 

İİAŞJKAN — Efendim burada bir usul me
selesini arz etmek isterim. Malûm olduğu üzere 
Milden Kanununun 1 nci maddesinden 152 nci 
maddesine 'kadar 'değiştirilmesi birinci maddede 
geçmektedir. Bu madde şimdi okundu. Bu 
madde ile Maden Kanunu birinci maddeden 
-152 nci maddeye kadar çeşitli değişikliklere 
uğramaktadır. Bu sebeple değiştirilen bu mad
deleri ayrı ayrı okutup söz istiyenlere .söz ver
dikten sonra oylarınıza ayrı ayrı sunacağım. 

Okunan birinci madde hakkında mı söz isti
yorsunuz, Sayın Karakurt? Buyurunuz. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Kfendim, bendeniz yalnız kanunun ismi üzerin
de durmak istiyorum. Maden Kanunu deniyor 

148 



C. Senatosu B : 90 
fakat bir sürü maden sayılıyor. Birçok maden
lerden bahsediyorlar. Onun için Maden Kanıl
ım değil Madenler Kanunu olması lâzımgelir. 
M ski ismiyle Maadindi. Maden deyince tek bir 
madene ait kanun olması lazım. Bunun ismi 
Madenler Kanunu olmalıdır. Bu noktanın dü
zeltilmesini rica ediyorum. 

OECİCİ KOMİSYON BAŞKANI BAKİ 
OÜZEY (Bursa) —Söz istiyorum. 

BAŞKAN --- Buyurun Sayın Oüzey. 
OECİCİ KOMİSYON BAŞKANI BAKİ 

OİJZEY (Bursa) — Efendim, yeni bir kanun 
getirmiyoruz eski Maden Kanununun, bâzı mad
delerinde derişiklik yapıyoruz. Bu isim eskiden 
verilmiştir. 

BAŞKAN - Sayın Karakurt , mesele su: 
Yeni bir kanun gelmiyor, yeni isimle gelmiyor. 
Eski Maden Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ait kanun tasarısıdır. Yeni bir 
ad koyamıyoruz. Başka söz ist iyen? 

ESAT M A H M E T KAKAKEKT I T K Î I ) 
Öyle ise bu isini o zaman yanlış verilmiş. 

BAŞKAN -•-- Sayın liaııcıoğlu. 
KASİM IIANOIOĞEE (Afyon Karahisar) 

-~ Efendim, buradaki madenlerden ve maden 
sularından bahsederken, «bu madenler ve bun
ları ihtiva eden sular ve cazlar kanun hüküm
lerine !ahidir» deniyor. Zannıma »'öre icilebile-
eek evsafta olmayıp da içerisinde fazla miktar
da maden bulunduran sular denmek isteniyor 
burada. Maden sularının nasıl bir statükoya 
tabi olduğu daima münakaşa mevzuu olmuştur. 
Ye bunlar hakkındaki imtiyazların takibedeceği 
yollar sarili olarak belirtilmemiştir. Eğer bun
dan maden suları kasdediliyorsa, onun da tav
sif edilmesi yok değilse, maden sularının ayrı 
bir statüye tabi olduğunun işaret edilmesinde 
fayda mülâhaza ederiz. Bu hususta da bir tak
rir sunmuştum, kabul edilmesini arz ederim. 

BAŞKAN —- Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ E EH Mİ 

ALPASLAN (Artvin) —•• Efendim, bu birinci 
maddi1 bütün madenler s ıralandıktan sonra, «bu 
madenleri ihtiva eden sular ve cazlar» diye sa
rih olarak belirtilmiştir. Eğer muhterem arka
daşım, bizim bildiğimiz içme maden sularından 
bahsediyorsa, o cihetteki bu maddenin içinde 
mütalâa edilmemektedir onun dışındadır. Ama 
diğer kısımlar gaz olarak, mayi olarak da olsa 
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bu madenleri ihtiva ettiği müddetçe bu madde 
hükümlerine tabi tu tu lmuş demektir. 

B A Ş K A N - - Başka söz istiyen? Yok. Sa
yın blancıoğhı, son satırı mı değiştirmek isti
yorsunuz.' 

HAS İM I IANCIOGEC (Afyon Karahisar) 
-•-- Evet efendim. Maden salarının da madde
nin şümulüne girmesini istiyorum. 

B A Ş K A N — liaııcıoğlu arkadaşımız, maden 
sularının da Maddenin şümulüne girmesini is-
tiyoj'lar. Önergelerini okutuyorum. 

O. Senatosu Başkanlığa 
tçilebilen maden sularının da kanun şümu

lüne alınmasının oylanmasını arz ederim. 
Afyon Karahisar 
Kasim liaııcıoğlu 

BAŞKAN — Sayın Maneıoğlu, içilebilir ma
den sularının kanun şümulüne alınması ve bu
nun oylanmasını istemektedir. Komisyon? Ka
tılmıyor. Hükümet? iştirak etmiyor. Dikkate 
alınıp alınmamasını oylarınıza arz edeceğim... 
Kabul edenler... Kabul etıuiyenler... Kabul edil
memiştir... Değişen birinci maddeyi okunan sek
li ile oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde '2. — Bu kanunun 1 nci maddesinde, 
taşocakları mevzuatında veya mahsus kanunla
rında zikredilmemiş bulunan maddeler veya taş
ocakları mevzuatında veya mahsus kanunların
da zikredilmekle beraber terkip veya vasıfları 
bakımından bu kanunlardan hangisine tabi ol
ması lâzımgeldiği hususunda tereddiidedilen 
veya ihtilâfa düşülen maddeler Sanayi Bakan
lığının teklifi \ e Bakanlar Kuru lu kararivie Ma
den. Kanunu hükümlerine tabi tutulabilir . 

Sanayiin hammaddesi veya ihraç; mevzuu 
olabilecek taşocağı maddeleri, iaşocvğı ilmüha
beri veya ruhsatı sahibinin Sanayi Bakanlığına 
müracaatı halinde bu Bakanlığın teklifi üzerine 
o ilmühaber -veya ruhsat, sahasına münhasır ol
mak kaydiyle, Bakanlar Kuru lu kararivie Ma
den Kanunu şümulüne alınabilir. 

Bu husustaki müracaatle birlikte, o saha ve 
tezahürün bulunmuş maden haline getirilmesi
ni temine elverişli vesikaların ihzar ve tevdii 
şart t ı r . 

Maden Kanunu şümulüne alman taşocakla-
rma ait i lmühaberlerde ocak sahibi ile arazi 
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sahibi arasında evvelce yapılmış olan mukavele 
hükümleri, o ilmühaber müddetine münhasır ol
mak kaydiyle mahfuzdur. 

Bahis konusu taşocağı ilmühaberi veya ruh 
satlarma mütaallik taşocakları rüsumu, mezkûr 
ilmühaber veya ruhsatların müddeti ile mııkay-
yedolmak üzere il özel idarelerine aittir. Şu 
kadar ki, bu devre zarfında ayrıca Devlet hakkı 
alınmaz. 

Bu kabil taşocakları için yapılacak müracaa
tın şekli, intibak ve intikal muameleleri, taş
ocakları rüsumunun tahsili usulü ve sonraki saf
halara ait işlemler Sanayi Bakanlığı ile içişleri 
Bakanlığının müştereken hazırlıyacakları yönet
melikle tesbit olunur. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Buyurun Hidayet Aydmer. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Hükümete bir sualim var. Maden Ka
nununa taşocakları da dâhil ediliyor mu? Bu 
hususta, Hükümetçe Taşocakları Nizamnamesi 
işe yaramaz vaziyette olduğundan bir kanun ta
sarısının hazırlanmakta olduğu evvelce ifade 
edilmişti. Halen gelmemiştir. Ne zamana kadar 
gelecektir. 

MALÎYE BAKANI FERlD MELEN 
Hazırlanmaktadır, efendim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (AYDTN) "— 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri, mezkûr kanun iki ayrı statü 
meydana getirmektedir. Maden Kanunu apay
rı bir şekil ihtiva eder. Kimin arazisinde 
olursa olsun, madeni bulduğunu bildiren kişi 
Maden Kanununa »öre bir hak sahibidir. Bu
na rüehan hakkı denir. Bu hakla mülk sahi
bi kendi mülkü üzerinde dilediği gibi tasar
ruf hakkından mahrumdur. Ancak bir taz
minat verir. Bunu muhtelif şekiller takib-
ederek arama hakkı, imtiyaz hakkı, işletme 
hakkı gibi şekillere tâbi olur. Taşocakları 
Nizamnamesi ise, daima mülkiyet esasını na
zarı itibara almış ve kendi rızası hilâfında, 
kendi arazisinde bir ocak açmak hakkını 
kimseye tanımamıştır. Ve bunda, madende, 
petrolde olduğu gibi bir âmme intizamı mev
zun yoktur. Dilediği takdirde Taşocakları 
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Nizamnamesi statüsüne; dilediği takdirde 
Maden Kanunu statüsüne tâbi olacak gibi al
ternatif hakkı iııyan ihtiva eder. Bn madde 
kanaatimce bütün mevzun altüst edecdd~.ii*. 
Yani birisi kendi komşusundaki Maden Ka
nununun tatbik edildiği yerdeki taşocakları 
ayrı birtakım nizama tabi olacak, Ve bunun 
mercii Sanayi Bakanlığı olacak ve dolayısiy-
le, vilâyetlerde madenlerle ilgili bir kısım 
olacaktır. Diğerleri ise, özel idare dediği
miz hususi idareler, daimî encümen, vilâyet. 
vesaire şekilde* tecelli edecektir. 

Binaenaleyh, bu madde tedvin edilirken 
gözden uzak tutulan bir nokta, var ki, taşoca
ğı işletildiği zaman muayyen bir kroki ile, 
kısa küçük bölümler halinde ve hattâ 100 - 50 
metre gibi sahaları ihtiva eder. Halbuki, 
Maden Nizamnamesine girdiğimiz zaman, o 
arazinin tamamına, el atmak imkânı vardır. 

Binaenaleyh iltizamı âmmeye taallûk etini 
yen bir mevzuda bir adamın gayri menkul ün e 
el atına hususu kanaatimce1 mevzuata, hak
ların esasına muhaliftir. Binaenaleyh, 2 ayrı 
statüye tabi tutulduğu takdirde, doğacak ih
tilâfların hal mercii neresidir, yok. Yine bir 
ihtilâf mevzuu çıkacaktır. 

Birisinde hal mercii özel idare, daimî en
cümen, öbüründe doğrudan doğruya Maliye 
Bakanlığının alâkalı dairesi ve vilâyeti erdeki 
maden memurlnkhırı olacaktır. Binaenaleyh, 
madde kanaatimce maden mevzuunu ihtiva 
ederken her nasılsa taşocakları ile ilgili ve 
müstakil bir kanun mevzuuna girecek olan hu
susa da el atmıştır. Evet belki bundan doğa 
eak faydalar vardır. Eakat bu öyle bir şey 
ki, eğer madem aramaya girdikten sonraki 
hususları tesbit e*.dilecek olursa Taşocakları 
Nizanmamesiylo gayesi tamamen ayrıdır. 

Osmanlı imparatorluğunun eski mevzuatı 
tetkik edilirse krom madenlerinin yapı taşı 
diye ihracedildiğini görürüz. Binaenaleyh biz 
böyle bir mevzua dönüp de mermer de acaba 
değerli bir madele> olarak ihracedilir mi. der
sek? Mermer bizatihi bugün Türkiye'de dış 
memleketlere ihracedilmektedir. Ve mevzuat 
kâfidir. Ama eğer ınüdeleltc değişiklik taleb 
ediliyorsa yani mermer sanayiinin ihdası 
mcvzıuıbahisse bunu Taşocakları Nizamname
sini biraz evvelki sual soran arkadaşımız 
gibi bir kanun halinde tedvin edip getirmek 
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de mümkündür. Maden Kanunu sahasına it
hal etmenin bu izaha çalıştığım esbab üze
rinde doğru olmadığı kanaatindeyim. Encü
menin ve Hükümetin nazarı dikkatini celbede-
rim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Devlet memurları maden ara
ma ve işletme hakkı iktisabedemez. Maden 
Kanununun tatbikatiyle vazifeli dairenin mer
kez ve taşra teşkilâtında çalışan yevmiyeli 
ve mukaveleli personel de bu hükme tâbidir. 

Maden arama ve işletme hakkını haiz iken 
memur olanlar, memuriyete intisaplarından 
itibaren altı ay zarfında bu haklarını devret
meye mecburdurlar. Takaddüm hakkının dev
ri 40 ııoı maddedeki usule tâbidir. Müdde-
tidne devredilmiyen haklar ret, iptal veya 
fesholunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Açık oylarınıza sunulan Toplu iş Sözleş
mesi ve Lokavt Kanunu tasarısının tümü üze
rinde açık oy kullanmıyan sayın üye var 
mı? Yok. Oy toplama işlemi bitmiştir. 

Madde 8. — Memleket kara sınırlarından iti
baren uf kan 500 metre mesafedeki yerlerde ma
den arama ve işletme hakkı verilmez. Kara su
ları, iç sular ve bunların altında bulunan yer
ler bu tahdide tabi değildir. 

Maden arama ve işletme hakkı taalluk eden 
sahalar içinde kalan askerî yasak bölgelerde 
maden aranması veya işletilmesi Askerî Yasak 
Bölgeler Kanununa tâbidir. 

Maden arama voya. işletme hakkı verilen sa
haların şehir veya kasaba belediyeleri imar sa
haları sınırları içinde kalan kısımlarında ma
den arama veya işletme faaliyeti yapılamaz. Şu 
kadar ki, maden havzaları ile arama veya işlet
me hakkı verildikten veya bulunmuş sayıldık
tan sonra belediye imar sınırlan içine alman 
maden sahaları ve belediyelerce müsaade edi
len maden sahaları hu fıkra hükmünden müs
tesnadır. 

Yukardaki hükümlere muhalif olarak ma
den arama veya işletme faaliyetinde bulunan
lar hakkında, fiil daha ağır bir suç teşkil etme-
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diği takdirde, aşağı haddi 1 000 liradan eksik 
olmamak üzere ağır para cezası tatbik olunur. 
Faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış ise bu 
cevherler müsadere edilir. Müsadere imkânı or
tadan kalkmış olan cevherlerin, Devlet hakkı 
tarifesindeki kıymeti üzerinden hesaplanarak 
tahsil edilecek bedeli veya satış bedelinin daha 
yüksek olduğunun tesbiti halinde bu satış be
deli müsadere olunacak mal yerine geçer. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 
ucu maddenin son fıkrası hükümleri de mahfuz
dur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Arama ruhsatnamesi bir cins 
maden için verilir. 

Arama ruhsatnamesi talebinin birinci mad
dede tadadedileıı veya ikinci maddeye müsteni
den bu kanunun şümulüne alınan maden isimle
rine göre yapılması lâzımdır. Dilekçede maden 
isminin namı diğerinin veya bunun mineralle
rinden birisinin yazılması halinde, ruhsatname 
talebinin Maden Kanununun birinci maddesin
de yazılı madenlerden hangisine intibak edeceği 
Bakanlıkça tesbit edilir, ruhsatname talebi teshil 
olunan bu maden için yapılmış sayılır. 

Şu kadar ki, arama esnasında arama hakkı
na mevzu teşkil eden madenle mahlut olarak zu
hur eden veya jeolojik teşekkülü bu madenle bir
likte işletilmesini zaruri kılan madenler çıkarsa, 
arama hakkı sahibi tarafından gerekli fennî ma
lûmat idareye bildirilmek, keyfiyet tesbit olun
mak ve kanuni mahzur bulunmamak şart iyi e bu 
madenlerin de arama ruhsatnamesinin şümulüne 
girdiği ruhsatnamesine dereolunur. 

Üçüncü fıkradaki vasıfları haiz bulunduğu 
re'sen tesbit olunan arama sahaları için, ruhsat
name sahibinin müracaatına hacet kalmaksızın 
keyfiyet, doğrudıı doğruya ruhsatnameye ilâve 
( ütebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, 
buyurun Sayın Sarıgöllü, 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, muhterem. Cumhuriyet Sena
tosu üyeleri; efendim bu maddede hüküm altına 
alman bir kısım var. Eğer o madenin müstekka-
tından bir tanesinden bahsedilirse, yalnız onun 
üzerinde vekâletçe rüehan hakkı veva arama 
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hakkı tanınır, deniyor. Bizim memleketimizde 
madencilikle uğraşan eşhasın ekserisi bu maden
lerin pekçoğunun hakiki isimlerini bilmezler. Ve 
hattâ öyle ki, liseleıde bile çok az okuturlar. Me
selâ, Volfram madenini ele alalım, bu volframın 
muhtelif nevileri vardır; bunlardan birisi şerit, 
öbürü de başka bir isim ihtiva eder. 

Şimdi bu maddeye göre birçok karışıklıkları 
ihtiva edecektir. Eğer, bunlardan bir tanesinin 
ismini öğrenmiş de beyan etmişse; aslî maden 
üzerinde bir hak tanındıktan sonra bir tercih 
mevzuuna gitmek iktiza eder. Ve nitekim, hatı
ramda yanılmıyorsam, Bakanlıkla Çanakkale'de 
bâzı madenciler arasında cereyan etmiş olan bir 
hâdise hatırlıyorum; onlar (Volfram) diye 
(bolfram) diye yazdıkları için reddedilmiştir. 
Tabiî doğrusunu bilmek lâzım, bilmesi lâzım. 
Ama, bu halkın kabahati bizatihi kendisinin mek
tep kaçağı olmasından değil, bizim Devlet ve 
Hükümet olarak kendisine lâzımgelen kültürü 
verememizden ileri geliyor. Eğer danıştığı 
adam aldatmışsa, ona volframı «bolfram» diye 
söylemişse, bulduğu madenin bir cevher olduğu 
sabit olduktan sonra, böyle bâzı hususlarda ken
dilerine bir hak tanınması lüzumunu gerek Hü
kümete, gerekse encümene bu maddede hatırla
tabilirim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet?. Komisyon?. Başka 
söz istiyen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ermiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Maden arama ruhsatnamesi sa
hasına dâhil arazide bulunan âmme hizmetine 
veya umumun istifadesine tahsis edilmiş mahal
lerde veya bu mahiyetteki tesislere ufkan 60 
metre mesafe dâhilinde arama yapılabilmesi için 
Sanayi Bakanlığının haberdar edilmesi mecburi
dir. 

Arama ameliyatının bu mahallere veya te
sislere zarar vermemesi için arazinin jeolojik 
bünyesi ve tatbik olunacak arama usulleri göz 
önünde bulundurularak arama yapılamıyacak 
ufkî ve umkî sınırlar ve riayeti icabeden husus
lar, bu mahaller veya tesislerle alâkalı makam
ların mütalâası da alınmak suretiyle Sanayi Ba
kanlığınca tesbit ve arayıcıya tebliğ edilir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde bu 
tebliğden evvel faaliyette bulunanlar veya Ba
kanlıkça yapılacak tebliğe muhalif şekilde ara
ma yapanlar hakkında, fiil daha ağır bir suç 
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teşkil etmediği takdirde aşağı haddi 1 000 lira
dan eksik olmamak üzere ağır para cezası tatbik 
olunur, faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış ise 
bu cevherler müsadere edilir. Müsadere imkânı 
ortadan kalmış olan cevherin, Devlet Hakkı Ta
rifesindeki kameti üzerinden hesaplanarak tah
sil edilecek bedeli veya satış bedelinin daha yük
sek olduğunun tesbiti halinde bu satış bedeli 
müsadere olunacak mal yerine geçer. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 ncu 
maddenin son fıkrası hükümleri de mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... EtmiyenUr... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Arama ruhsatnamesi, arama 
yapılacak sahanın bağlı bulunduğu ilin valiliği
ne verilecek dilekçe ile istenir. 

Bu dilekçeye yazılacak hususlar ve eklenecek 
vesikalar aşağıda gösterilmiştir : 

1. Ruhsatname istiyen hakiki şahıs ise adı, 
soyadı ve ikametgâhı, tüzel kişi ise adı veya ti
caret unvanı ve ikametgâhı, 

2. Aranacak madenin cinsi, 
3. Maden aranacak sahanın bağlı bulundu

ğu köy, bucak, ilçe ve il. 
4. Sahanın 18 nci maddeye uygun sınır 

noktaları' ve sınırlan, 
5. Sahanın, hektar olarak yüzölçümü, 
6. Sahayı gösterir kroki, 
Müracaat sahibi hakiki şahıs ise nüfus hüvi

yet cüzdanının, tüzel kişi ise kuruluşuna ait sta
tünün ve imza sirkülerinin asılları veya tasdikli 
suretlerini dilekçeye bağlar. 

Dilekçe ve krokinin dörder nüsha olarak ve
rilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN •— Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 18. — Maden arama ruhsatnamesi is
tenecek sahanın çevrelenmesi için alınabilecek 
sınır noktaları, muayyen ve yer değiştirmiyen 
evsafı haiz olmak partiyle Sanayi Bakanlığı ta
rafından yönetmelikle tesbit ve ilân olunur. 

Şu kadar ki, Harita Genel Müdürlüğünce 
hazırlanıp Sanayi Bakanlığına tevdi edilmiş ve 
peyderpey tevdi edilecek olan 1/25 000 mikyaslı 
haritalar üzerinde gösterilen noktalar arasından 
bu Bakanlıkça seçilecek noktalar ilk fıkra hük
müne uygun nokta olarak kabul edilir. 

— 152 



O. Senatosu B : 90 
Sahanın sınırları, yukarıki fıkralara göre alı- I 

nacak noktalar arasını birleştiren doğru hatlar 
veya deniz, gol, ırmak, nehir ve demiryolu kenar 
hatlariyle çevrelenir. I 

Bu saha 2 000 hektarı geçemez. Yüzölçümü I 
2 000 hektarı aşmıyan göllerle adalar için, tama- I 
mı bir ruhsat mevzuu yapılması halinde, ayrıca I 
sınır noktaları aranmaz. I 

Sahayı gösterir krokinin tanzimi ve 1/25 000 
lik haritalar üzerinde alınacak sınır noktalarının 
seçilmesi usulü, ilk fıkrada sözü geçen yönetme
lik ile belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul I 
edenler... Etmiyenlvr... Kabul edilmiştir. I 

Madde 20. — Arama ruhsatnamesi talebini I 
havi dilekçenin 10 veya 1.2 nei maddelere mülıa-. 
lif olması veya 17 nei maddenin 2 nei fıkrasının I 
1, 2, 4 ve 6 nei b«.ndl erindeki hususlardan bi- I 
rini veya vesikacı ihtiva etmemesi veya hare te- I 
minatınm tevdi edilmemiş bulunması veya saha- I 
nın 3 000 hektar aşması veya dilekçe ve krokide I 
gösterilen sınır noktalarının bir veya birkaçının I 
hakikatte mevcudo imam ası takdirinde takaddüm 
hakkı doğmaz. 

Bu kabil talep sahiplerine, müracaatının ta- I 
kaddüm hakkı sağlamadığı Bakanlıkça tebliğ 
ol unur. I 

Şu kadar ki alâkalı, sahanın 3 000 hektardan I 
fazla olmadığını beyanla masrafı kendisine aid-
olmak üzere mahallinde ölçülmesini, tebliğ tari
hinden itibaren bir ay zarfında istiyebilir. 

Takaddüm hakkı sağlamı yan bu nevi miira- I 
caatlerin taallûk ettiği sahalar, 41 nei maddenin I 
son fıkrası hükmüne tabi olmayıp müracaatın I 
yapıldığı tarihten itibaren aramalara serbesttir. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen, 
yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul I 
edenler... Etmiyenh-r... Kabul edilmiştir. I 

Madde 24. — Her hangi bir vilâyet valiliği- I 
ne maden aramak h'hı ruhsatname itası talebini I 
havi yapılacak müracaat ve bu müracaat üzerine I 
iktisabedüecek takaddüm hakkı o vilâyet hudut- I 
l an dâhilinde kala,, saha için muteberdir. I 

Şu kadar ki, vilâyet hududunun henüz katı I 
olarak tesbit edilmemesi veya ihtilaflı bulunması I 
veya sınır hattının müracaat sahasını tahdide I 
elverişli olmaması hallerinde, müracaatın duru- I 
mu ve takaddüm hükkı sahasının şümulü Sanayi I 
Bakanlığınca tâyin olunur. I 
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BAŞKAN — Söz istiyen? 
RASİM HANCIOĞLU (A[yon Karahisar) 

—• Maden, iki vilâvet hududu içinde olursa, vi
lâyetlerden hangisine müracaat edilecek? 

BAŞKAN — Hükümet. 
MALİYE BAKANİ FERİ D MELEN — 

Büyük kısmı hangi vilâyet içinde ise takdimen 
bu esas alınacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yok. Mad
deyi oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 25. — U'lckçe veya kroki dörder nüs
ha olarak verilmelim veya kroki talimatname hü
kümlerine uygun şekilde tanzim edilmemiş veya 
nüfus hüviyet cüzdanı, statü imza sirküleri ör
nekleri gibi vesikalar dilekçeye bağlanmamış ve
ya bunlar muhteva itibariyle eksik veya hatalı 
bulunmuş veya arama ruhsatnamesi talebedilen 
saha aynı cins maden için takaddüm, arama ruh
satnamesi, işletme talebi, işletme ruhsatnamesi, 
işletme imtiyazı hakkı taallûk eden veya bulun
muş maden sahalarına kısmen tedahül etmiş ve
ya saha genişliği 3 000 hektarı aşmamakla bera
ber 2 000 hektardan fazla ise iki aydan az olma
mak üzere tâyin olunacak münasip mehil zarfın
da eksiklerin tamamlanması veya hataların tas
hihi veya tedahülün ref'i veya sahanın 2 000 
hektarı geçmiyecek şekilde taksiri lüzumu müra
caat sahibine tebliğ olunur. 

Tashih, ikmal veya taksir neticesi hazırlanan 
evrakın müracaatın yapıldığı il valiliğine veya 
Sanayi Bakanlığına müddetinde tevdii lâzımdır. 
Verilen mehil içinde bir defadan fazla evrak tev
dii caizdir. 

Müracaat sahibi tarafından taksir suretiyle 
terk edilen kısımlar, 14 neü madde hükümleri 
mahfuz olmak kaydiyle, 41 nei maddenin son fık
rasına göre ayrıca bir muameleye tabi tutulmak
sızın taksire ait evrakın tevdii tarihinden itiba
ren aramalar serbest hale gelir. 

Verilen mehil içinde hiç evrak tevdi edilme
mesi veya evrak verilip de bildirilen noksanla
rın tamamlanmamış veya hataların tashih edil
memiş veya mevcut tedahülün refedilmemiş ve
ya sahanın 2 000 hektarı aşmıyacak şekilde tak
sir edilmemiş bulu aması hallerinde müracaat 
reddolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 26. — Arama ruhsatnamesi talebine 

ait müracaat evrakı uygun »örülmüş veya 25 nei 
madde gereğince eksikleri tamamlattırılmış ise 
mahallen keşif ve tahkikat yaptırılır. 

18 nei maddenin 2 nei fıkrasına müsteniden 
seçilecek noktalara göre yapılan müracaatlarla, 
durumları itibariyle mahallen keşif ve tahkikat 
yaptırılması lâzmıgchniyeeek diğer müracaatlar 
yönetmelikle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı?.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Mahallindeki keşif ve talikikal 
yapacak heyet, sahanın bağlı bulunduğu valili
ğin, il maden irtibat memuru veya maden mü
hendisi ile sahaya yakın köylerden birisinin muh
tarı veya ihtiyar meclisi üyesinden başka seçeceği 
il tapu veya fen memuru veya il orman teşkilâ
tına mensup bir leknik elemandan teşekkül 
eder. 

Heyet maden aranacak sahaya giderek bu 
kanun hükümlerini göz (»nünde bulundurmak 
suretiyle gerekli keşif ve tahkikatı yapar. Keşif 
ve tahkikat neticesi bir zabıtla teshil edilir. 

Usulü dairesinde davet edilmiş müracaat sa
hibi veya vekili kesif ve tahkikat sırasında hazır 
bulunur. Tebliğe "ağmen hazır bulıınamıyan 
müracaat sahibi tarafından keşfin icrasından iti
baren on gün zarfında yaziyle istenmesi halinde 
keşif zaptının bir örneği verilir. Müracaat sahi
bi bir itirazı varsa, zabıt örneğinin verilmesin
den itibaren on gön içinde masrafı kendisine aid-
olmak üzere keşif \e tahkikatın yenilenmesini 
istiyebilir. 

Keşif ve tahkik; tın ne suretle yapılacağı ve 
zaptın neleri ihtiva edeceği yönetmelikte gösteri
lir. 

Keşif ve tahkikatın yapılmasını mütaakıp, iki 
aydan az olmamak üzere tâyin edilecek mühlet 
zarfında, gerekli damga pulunun verilmesi mü
racaat sahibine tebliğ olunur. Mühleti içinde 
damga pulunun tevdi edilmemesi halinde ruhsat
name talebi reddolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz is!iyen?.. 
Yok. Kabul edenle?... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 28. -— Keşif 've tahkikat neticesinde 
krokinin uygun şekilde tanzim edilmediği veya 
arazideki vaziyete- intibak etmediği veya sahanın 
aynı cins maden iç,n takaddüm, arama, ruhsat

namesi, işletme tafbi, işletme ruhsatnamesi, iş
letme imtiyazı hakla taallûk eden veya bulun
muş maden sabahlıma re fi kabil olacak şekilde 
tedahül ettiği veya saha genişliğinin ?> 000 hek
tarı aşmamakla beraber 2 000 hektardan fazla 
olduğu tesbit edilir ve bunların mahallinde tak
sir, tashih veya, ikmali kabil olmazsa, bunlar hak
kında 25 nei maddedeki usulü ve hükümler tat
bik olunur. 

Lüzum görüldüğü takdirde mahallinde yeni
den keşif ve tahkil at yaptırılabilir. 

I>AŞKA\ - - Madde haikikmda, söz Miyen 
yolk. K alim I edenler... Blmiyenlcr... Kalbııl edil
miştir. 

Toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt Kanunıı-
' ııuıı 64 ncii maddesine (114) sayın üye oy kul

lanmış, (110) kabul, Ç>\) vei, (1) cekinser, salt 
çoğunluk sağlanmıştı r. 

66 ncı maddeye (116) sayın üye oy kullan
mış, (116) kabul, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

(Jeçici 3 neü maddeye (118) sayın üye oy 
kullanmış, (i 17) kabul, (1) çekimser, salt çoğun 
hık sağlanmıştır. 

Kamunun tümüne (116) oy''kullanılmiiş, (lifi) 
kabul, (I) cekinser, salt çoğunluk sağlanmış, ka
nun Yüce Senatoca (kesif hir mesaiden sonra 
kabul edilmiştir. Memlekete ve millete hayırlı ol
masını dileriz. (Alkışlar) 

Sayın Bakan, buyurunuz. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLUNT UCUVİT 

(Ankara, Milletvekili) — •• Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senoat osumm değerli üyeleri; bizim için 
ve memleket için çok değerli çalışmalardan son
ra ve toplu sözleşme tatbikatında gelecek yıllar
da ışık tutacak bir müzakereden sonra Toplu 
iş sözleşmesi, grev ve lokavt kanun tasarısı oy 
birliği ile denilebilecek bir şekilde kabul edil
miş bulunuyor. Yüksek Heyetinizin bu kanunun 
müzakeresinde gösterdiği değerli ilgiye teşekkür 
etmeyi borç bilirim. Bu kanun üzerinde partili, 
partisiz bütün Senato üyelerinin birleşmiş olma
sı bu kanuna, ayrı bir değer katmaktadır. Bu 
kanunun kabulü ile, Türkiye'nin çalışma haya
tında yeni ve ileri bir dönem başlamış olacak
tır. 

Bu kanunun kabul edilmesi ile, 27 Mayıs Dev
riminin. Türk (duşuna kazandırmış olduğu Ana
yasamızın ileri amaçlarından birisine daha ula
şılmış olacaktır. 
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Yine bu kanunun kabulü ile, siyasi demokra

simizin, sınai demokrasi ile de tamamlanması 
yolunda ileri bir adım daha atılmış olmaktadır. 

Toplum hayatının no kadar çok kesiminde 
demokrasi uygulanırsa siyasi demokraside o ka
dar güç kazanmış, sağlam temellere kavuşmuş 
olur-. O itiübarla sınai dem'ük raisi alanında atılan 
bu ileri adımla, siyasi demokrasimizin bir kat 
daha kuvvetlenmiş olacağına inanıyoruz. (Bravo 
sesleri) 

Bu ileri rejim kanununu kabul etmekle, Bü
yük Millet Meclisi demokratik parlâmento reji
mi içinde bâzı ileri sosyal reformların gerçek
leşmesinin pekâlâ mümkün olduğuna dair bir 
yeni delil daha vermiş, böylelikle Türk Ulusu
nun muhtacolduğu sosyal reformların demokra
tik düzen içinde gerçekleştirilebileceğinden şüp
he edenlere açık ve kesin bir cevap daha vermiş 
bulunmaktadır. (Alkışlar) 

Gene bu kanunu kabul etmekle, Türkiye'nin, 
Türk Ulusunun yüz yıllardan beri birikmiş olan 
sosyal meselelerini, bu ulusun başına bâzı sos
yal huzursuzluklar açılabileceği ümidinde olan
ların bu ümidine son verilmiş ve sosyal mesele
lerimizin, dâvalarımızın Sosyal barış içinde çö
zülebileceğine bir delil daha vermiş olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunla Türk iş
çisine" bâzı ileri haklar verilmiş oluyor. Fakat 
bu hakların Türk işçisi tarafından büyük bir va
tanseverlikle, olgunlukla ve basiretle kullanıla
cağına inanıyorum. Kanım üzerinde son konuş
mayı yapmış olan değerli Senatör ve değerli 
Sendikacı Ömer Ergün'ün sözleri de benim Türk 
işçisinin memleket severi iğine, sağ duyusuna ve 
bu hakların memleket menfaatlerine uygun bir 
şekilde kullanacağına karşı kesin olarak inancı
mı bir kat daha kuvvetlendirmiştir. Yüksek He
yetinizin bugün kabul buyurmuş olduğu kanu
nun, Tüı\k Ulusu'na, Türk işçisine ve Tüıtk iş
verenine hayırlı, uğurlu olmasını diler, ihepini-
zo ısaygılarımı sunarını. (Bravo sesler'i, alloş-
lar) 

BAŞKAN — Maden Kanununun müzakere
sine devam ediyoruz, efendim. 

Madde 29. — Her bir muamelesi tamamla
nan müracaata ait dosya Sanayi Bakanlığına 
gönderilir. 

Bakanlıkça, kanuni mâni veya noksan görül
mediği takdirde, dosyanın vürııdundan itibaren 

en geç iki ay zarfında arama ruhsatnamesinin 
itasına karar verilir. 

Kanuni mâni, hata veya noksan görülen hal
lerde, mümkün olduğu takdirde mâniin izalesi
ne, hatanın tashihine veya noksanın ikmaline 
tevessül edilir. Bu takdirde bu iki aylık müd
det izale veya ikmaline tevessül edilen muame
leye mütaallik cevap evrakının Bakanlığa vürıı
dundan itibaren cereyan eder. 

Yukardaki fıkralarda gösterilen müddetleri 
zarfında Bakanlıkça gereğine tevessül edilmeme
si takdirinde müddetin hitamında ruhsatname 
itası kararlaştırılmış sayılır. 

Arama ruhsatnamesi, itası kararı tarihinden 
itibaren bir hafta zarfında, müracaat edilmesi 
halinde makbuz mukabilinde, aksi takdirde Teb
ligat Kanunu hükümleri dairesinde müracaat 
sahibine tevdi olunur. 

Arama ruhsatnamesi tevdi tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyent. Yok. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Arama devresi içinde 35 nci 
maddede gösterilen haddin üstünde maden çı
karılması halinde bu fazla miktar cevher Hazi
nenin malı sayılır. 

Sanayi Bakanlığınca bu hususta tanzim ve 
mahallin en büyük mal memuruna tevdi edilecek 
zabıt varakası mal memuru tarafından tedıbir 
talebi ile birlikte sahanın yeri bakımından sa
lahiyetli sulh mahkemesine, saha birden fazla 
sulh mahkemesinin kaza sınırları içinde ise bun
lardan birisine verilir. Mahkemece bu fazla mik
tar cevher ihtiyati tedbir olarak yedi-adle tevdi 
edilir. 

İhtiyati tedbirin icrasını mübeyyin zabıt va
rakasının arama hakkı sahibine veya bu cevher
ler üzerinde üçüncü şahıs lehine bir aynî hak 
tesis edilmiş ise ona, tebliğinden itibaren 10 gün 
içinde arama hakkı sahibi veya üçüncü şahıs ay
nı sulh mahkemesi nezdinde istihkak dâvası aç
madığı takdirde Hazinenin iddiası kabul edil
miş sayılır. 

Aynî hak sahibi olan üçüncü şahsın imrari-
ye tezkeresini namına ciro ettirmeksizin vâki 
iktisabı suiniyete karine teşkil eder. 

Dâva basit usulü muhakemeye tabidir. 
Hazine malı sayılan cevherlerin istirdadına 

imkân kalmamış ise bedeli, Devlet hakkı tarife-
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sinclo gösterilen nev'inin kıymeti üzerinden veya 
satış bedelinin daha yüksek olduğunun tesbiti 
halinde, satış bedeli üzerinden tazmin ettirilir. 
Bu hususta doğan Devlet alacağı, Âmme alacak
larının tahsili usulü Kanununa tevfikan tahsil 
olunur. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 110 nen 
maddenin son fıkrası hükümleri de mahfuzdur. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Sayın Türkor, su
al mi soracaksınız 

HASAN ALI TÜRKER (Balıkesir) — Efen
dim, mal memurdan kasıt nedir acaba? 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — 
Umumiyetle mal. memurdan kasıt, maliye emlâk 
memurudur. O yoksa onun yerine bakan vergi 
dairesidir. 

BAŞKAN — Mal memurdan kasıt millî em
lâk memuru, o yoksa onun yerine bakan vergi 
dairesidir. 

HASAN ALİ TÜRKER (Balıkesir) — Te
şekkür ederim, efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Et
in iy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 40. — (Maden arama ruhsatnamele
rinden mütevellit haklar ve vecibeler miras vo
liyle intikal eder. 

IBu kanunun 7 nci maddesindeki 'memnuiyc-
.1c tabi bulunan mirasçı altı ay zarfında duru
mundaki mâni zail olmadığı takdirde hukuku
nu aynı müddet içinde başkasına devretmeye 
mecburdur. 

Mirasçımn taaddü delmesi ve tamamının bu 
maddenin ikinci fıkrası hükmüne tabi olmama
sı ve ayın zamanda ruhsatname hukukunun tek 
şahıs uhdesinde toplanmasının temin olunama
ması takdirinde bu hakların bit* bütün halinde 
mirasçılar adına istimali, vecibelerin ifası ve 
yapılacak tebligatın kabulü için ölüm tarihin
den itibaren en geç, altı ay içinde mirasçılar rı
za en veya kazaen aralarından veya hariçten bi
risini mümessil tâyin ve keyfiyeti mümessilin 
muvafakat beyaniylc birlikte noter marifetiyle 
Sanayi Bakanlığına ihbar ederler, tnhilâl vuku
unda bir ay zarfında bu esaslar dairesinde yeni 
mümessilin tâyin ve ihbarı lâzımdır. 

Ruhsatname muamelâtından mütevellit hu
kukî mesuliyet mirasçılara, cezai mesuliyet mü-
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messilin şahsına raci olur. Mirasçıların umumi 
hükümler dairesinde mümessile rüeıı hakları 
mahfuzdu i'. 

'Ölümün ruhsatname meriyet müddetinin son 
altı ayı içinde vukua gelmesi halinde, mümessil 
tâyinine ait hükümler mahfuz kalmak şartiyle 
mirasçılardan birisi tararından kanuni müddeti 
zarfında bütün mirasçılar adına usulü dairesin
de işletme hakkı talebindi1 bulunulması caizdir. 

•Mirasçıların ytıkardaki hükümleri yerine ge
tirmemeleri halinde hiçbir ihtara lüzum kalmak
sızın arama ruhsatnamesi hükmü veya yapılmış 
İse işletme hakkı talebi sakıt olur. 

Maden arama ruhsat namesinden mütevellit 
haklar ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen 
veya kazaen taksim edilemez. Mirasçıların itti
fakla verecekleri karar -üzerine içlerinden veya 
hariçten bir şahsa bir bütün halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde 
mahkeme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan 
en ehil olana tahsisine bu mümkün olmazsa sa
tılmasına karar verir. Mahkeme bu hususu basit 
muhakeme nsuliyle halleder. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan 
memnu bulunması sebebiyle veya hukukun tek 
şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle yapıla
cak devirler için mirasçıların ruhsatnameden 
mütevellit Devlete karşı olan hukuk ve vecaibi 
tamamen devrettiklerini, devralacak şahsın da 
bu hukuk ve vecaibi aynen ve tamamen kabul 
ıcffiğini gösterir noterlikçe tasdik edilmiş beyan
name ile keyfiyeti 'Sanayi Bakanlığına bildirme
leri lâzımdır. Bakanlıkça, kanuni bir mâni gö
rülmediği 'takdirde, durum ruhsatname kaydına 
şerh edilir. Devir mua.melesi bu ısurctle tekem
mül eder. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan 
memnu bulunması sebebiyle veya hukukun tek 
şahıs uhdesinde toplanması maksadiyle yapıla
cak devirlerin her halde arama ruhsatnamesinin 
verilmesinden önce tekemmül ettirilmesi şartiyle, 
maden arama ruhsatnamesi talebini havi müra
caatlardan doğan takaddüm haklarının intikali 
de bu hükümlere tabidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 48 ü okutuyorum. 
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Madde 43. — Madde arama ruhsatnamesi 

sahibi aramakla meydana çıkardığı maddenin 
işletme hakkının kendisine verilmesini, arama 
ruhsatnamesi yürürlük süresi içerisinde, Sanayi i 
Bakanlığına vereceği bir dilekçe ile istiyebilir. 
Bu dilekçenin, aynı süre içerisinde, madenin 
bulunduğu il valiliğine verilmesi de caizdir. 

Bu dilekçeye işletme hakkına mesnedolan ara
ma ruhsatnamesinin tarihi ve sayısı, işletme ! 
hakkı t evinden veya taksiren veya tovhiden ve 
taksiren istenildiği takdirde yeni sahanın sınır 
noktaları, sınırları ve (genişliği de dercedilir. 

Müspet neticeye ulaşmış aramalar ve bu ara
malarla açılan ocakların yerlerinin kolayca bu
lunması hakkında bilgi veren bir beyanname ile 
bunların yerleri işaret edilmiş saha sınır krokisi 
aynı dilekçe ile tevdi edilir. 

İşletme hakkının verilmesi talebine ait dilck-
•çe 2 nci fıkrada yazılı hususları ihtiva etmedi
ği veya 3 ncü fıkrada gösterilen vesikalar kıs
men veya tamamen tevdi edilmediği veya bu ve
sikalar uygun bulunmadığı takdirde 6 ay zar
fında bunların ikmal ve tashihi lüzumu talep 
sahibine tebliğ olunur. Bu müddet zarfında, teb-
ligat dairesinde 'gereğinin yapılmaması halinde 
işletme hakkı talebi reddolunur. 

İşletme ıhakkı talebedilen ruhsatname saba
sında işletmeye elverişli maden varlığının mey
dana çıkarılıp çıkarılmadığı, Sanayi Bakanlığın
ca mahallinde tetkik ve 'neticesi bir rapor ile 
tesbit ettirilir. 

Bu maksatla yaptırılacak tetkikler için ara
ma yerlerinin hazır bulundurulması lâzımdır. 
Tetkikat sırasında sınır noktalarını ve arama 
yerlerini vazifelilere göstermek üzere işletme 
hakkı talibinin veya bu bilgiye sahip salahiyetli 
vekilinin tetkikata memur heyete katılması ica-
:beder. 

Arama yerlerinin tetkikata elverişli bir şe
kilde hazır bulundurulmaması veya işletme hak
kı talibi veya salahiyetli vekilinin tetkikata me
mur heyete katılmaması halinde keyfiyet yazı ile 
talep sahibine ihtar olunur. Mazereti halinde İm 
hususlar için kendisine son defaya mahsus olmak 
üzere bir ihtar daha yapılır. Son ihtara rağmen 
bu hususlara riayet edilmemesi veya sahada tet
kikat yapılmamasının ve ocakların yerlerinin 
teshil edilmesinin mümkün olmaması takdirinde 
işletme hakkı talebi reddolunur. 
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Mahallinde yapılan tetkikler neticesinde, 

ruhsatname sahasında işletmeye elverişli ma
den varlığının meydana çıkarılmış olduğunun 
tesbiti halinde işletme hakkı talebi yürütülür. 
Aksi takdirde, yani sahada işletmeye elverişli 
maden varlığının meydana çıkarılmamış olduğu
nun anlaşılması halinde, işletme hakkı talebi 
reddolunur. 

3 .ncü fıkrada sözü geçen beyanname ve kro
ki ile 5 ııci fıkrada derpiş edilen tetkik raporu
nun tanzimi usulü ve neleri ihtiva edeceği ve 
•mahallinde yapılacak tetkiklerin sureti ifası Sa
nayi Bakanlığınca bir yönetmelikle tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Hidayet Aydmer. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. ü . ) — «Taksir» kelimesi kullanılmıştır, efen
dim. 'Bunun Türkçesini kullansalar olmaz mu? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FEHMİ 

ALPASLAN (Artvin) — Efendim, Komisyon 
olarak çalışırken bizde bu «taksir» kelimesinin 
üzerinde durduk. Elimizdeki Maden Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 'bâzılarının çı
karılması, eklenmesi şeklinde bir kanundur. Ma
den Kanununda devamlı olarak «taksir» keli
mesi kullanılmış. Ve bu, parçalara ayrılma mâ
nasında kullanılmış, adeta bütün madencilerin 
memnuniyetle bildikleri ve devamlı surette kul
landıkları bir tâbir halini almıştır. Bizde Ma
den Kanununun çok muhtaç olunan bir kanun 
olduğunu dikkate almak suretiyle esasen kanu
nun malı haline gelmiş bulunan bu kelimenin 
değiştirilmesi cihetine gitmedik. Arkadaşımız 
haklıdır, ama Maden Kanunu üzerinde bir ça
lışma vardır. İleride, önümüzdeki yıllar zarfın
da gelirse ümit ederim kendilerine garip gelen 
bu kelime çıkmış olacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 44. — İşletmeye elverişli maden var
lığının tesbiti halinde bir yıllık mühlet zarfın
da aşağıdaki vesikaların tevdii talep sahibinden 
istenir. 

a) Saha sınır haritası, 
h) Ocakların son durumunu gösterir plân, 

kesit ve projeksiyonlar,. 
c) Madenin işletme projasi. 
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Bu vesikaların ne suretle tanzim edileceği ve 

.neleri ihtiva edeceği Sanayi 'Bakanlığınca bir 
yönetmelikle tâyin olunur. 

İşletme hakkı talebedilen sahanın Har i t a (le-
nel Müdür lüğünce tanzim edilmiş ve askerî .ya
sak bölgelerin dışında 1/25.000 mikyaslı hari tası 
bulunduğu takdirde ayrıca sınır hari tası isten
mez. Adı gecen har i ta lar üzerinden, Sanayi Ba
kanlığınca -teshil edilecek esaslar dairesinde, kop-
ye edilecek kısım bu .maksatla istenecek har i ta 
yerine kaim olur. Ve 'bu kabil 'haritalar arza tat
bik' olunmaksızın kabul edilebilir. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz istiyen? 
Vok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 47. —- İşletme hakkı talebedilen sa
ha için alâkalı lardan istenilen vesikaların 44 neü 
maddeye göre verilen ilk mehil zarfında tevdi 
edilmemesi halinde, mevcutsa sahada 57 nci mad
deye müstenit faaliyet d u r d u r u l u r ve son de
faya mahsus olmak üzere bir mehil daha veri
lir. 

Son mehil içerisinde vesikaların hepsi tevdi 
edilmediği takdirde işletme hakkı talebi red-
dolunur. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz ist iyen? 
Vok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 48. — Müddeti içerisinde tevdi edil
miş bulunan vesikaların mahallinde tetkik' ve 
kontrolü Sanayi Bakanlığınca yaptır ı l ı r . Ve ne
tice bir tetkik raporu ile teshil ettirilir . 

Ancak, Har i t a Oeııel Müdürlüğünce tanzim 
edilmiş olan hari talar , M. T. A. Enst i tüsü tara
fından ihzar edilmiş bulunan vesikalar ve 43 neü 
maddeye müsteniden yapılan tetkikleri kâfi gö
rülen taleplere ait mevdu vesikalar mahallinde 
tetkik ve kont rol a tabi tutulmaksızın kabul edi
lebilir. 

Bu tetkik ve konrollar neticesinde saha sınır 
haritası, ocaklar, plân kesit ve projeksiyonları 
ve madenin işletme projesinin yönetmeliğine ve 
mahalline aykırılığı teshil edildiği ve bunlar ın 
düzelttirilmesi mümkün olmadığı takdirde, ha
laların tashihi noksanların ikmali veya vesika
ların yeniden tanzimi için talep sahibine bir yıl 
mehil verilir. 

Mehil içerisinde vesikaların tevdi edilmesi 
halinde icabında birinci Çıkrada kaydolunduğu 

gibi mahallinde tetkik ve kontrolü yapılır . Bu 
tetkik ve kontrol neticesinde de .hata veya, nok
sanlar görüldüğü takdirde bunlar ın tashih veya 
ikmali için, son defaya mahsus olmak üzere altı 
aylık bir mehil daha verilir. 

Verilen mehiller zarfında, islenen vesikaların 
tevdi edilmemesi veya son mehil içerisinde veril
miş olan vesikaların mat lup veçhile ikmal veya 
tashih edilmemiş olduğunun teshili halinde iş
letme hakkı talebi reddolunur . 

Yerinde yaptırı lacak tetkik ve kontrol 1 a r m 
sureti ifası ve tetkik raporunun neleri ihtiva ede
ceği yönetmelikte gösterilir. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz ist iyen? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4?) u okutuyorum. 

M A D D E 4î). — İşletme hakkı talebi ile ilgili 
vesikalar ve yerinde yapt ı r ı lan tetkikleri hâvi 
rapor Sanayi Bakanlığınca incelenir. 

Maden sahasının muayyeni iği vo madenin ke
miyet ve keyfiyet itibariyle bir işletme tesisine 
elverişli cevheri ihtiva etliği tahakkuk etmiş ise, 
o madenin (bulunmuş maden) sayılmasına ve 
arayıcısının da o madenin (bulucu) su olduğuna 
kara r verilir. 

Bu vasfın 137 nci maddeye göre zevali veya 
138 nci maddeye göre kaldırılması halleri dışın
da bulunmuş maden, maden arama ruhsatnamesi 
mevzuu yapılamaz. 

Bulunmuş madenin sicili tesis edilir. 
Arama ruhsatnamesine m üstenid olmaksızın 

da ikinci fıkradaki vasıfları haiz olan her hangi 
bir cins madenin (bulunmuş maden) sayılmasına 
Sanayi Bakanlığınca karar verilebilir. 

Bu maden, Maden Tetkik ve Arama Enst i tü
sünce bulunmuş ise, arama masrafları işletme 
hakkını iklisabedeıı taraf ından enstitüye ödenir. 
Bu husustaki masraflardan enstitüye ödenmesi 
lâzım gelen meblâğın miktarı ile bunlar ın tediye 
şartları Sanayi Bakanlığınca (âyin ve teshil olu
nur . 

İşletme hakkı isteğine mevzu teşkil eden ara
ma, ruhsatnameleri sahalarından taksir suretiyle 
talebedilen sahalar dışında bırakılan kısımlar, 
talebe mevzu saha ve madenin bulunmuş maden 
sayılmasının kararlaşt ır ı ldığı tar ihten itibaren, 
hiçbir muameleye lüzum kalmaksızın aramalar 
için serbest hale gelir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen yok. I 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

52 nei maddeyi okutuyorum. 
MADDE 52. — Tabi olacağı işletme şekli ka

rarlaştırılan bulunmuş maden için Sanayi Ba
kanlığınca, işletmenin teknik, iktisadi ve malî 
şartlarının ve işletme hakkı sahibinden alınacak 
nakdî teminatın miktarını gösterir şartname ha
zırlanır. 

Arama ruhsatnamesine müsteniden bulunmuş 
sayılan madenler için hazırlanan şartname bu
lucuya tebliğ edilir. Bulucusu tarafından bir ay 
zarfında bu hususta bakanlık nezdinde yapılacak I 
itirazlar Danıştayca tetkik edilir. Bu kabil ma
denlere ait şartname esasları, müddetinde itiraz 
olunmamak veya itiraz üzerine Danıştayca ta
dil veya tasdik edilmek suretiyle katî şeklini 
alır. 

Teminatın, Maden Kanunu veya şartname hü
kümlerinin tatbiki maksadiyle kısmen veya tama
men sarfı veya irat kaydı hallerinde verilecek iki 
aylık mühlet içinde eski hadde iblâğı veya yeni 
teminat tevdii işletme hakkı sahibinden istenir. 
Gereğinin yerine getirilmemesi halinde son defa
ya mahsus olmak üzere bir aylık mehil daha ve
rilmek suretiyle keyfiyet tekrar ihtar edilir. Bu 
ihtara rağmen de teminatın eski haddine iblâğ 
edilmemesi veya yeni teminat tevdi olunmaması 
takdirinde işletme hakkı fesholunur ve teminat
tan bakiye kalmışsa irat kaydedilir. İşletme hak
kının her hangi bir sebeple feshi halinde mevcut
sa teminat irat kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 53. —• Arama ruhsatnamesine müs
teniden bulunmuş sayılan maden için 52 nei 
madde gereğince hazırlanıp kati şeklini alan 
şartname bulucuya tebliğ olunur. 

Bulucu, madenin işletme ruhsatnamesine 
mevzu teşkil etmesi halinde, şartname hükümle- | 
rine uygun şekilde madeni işletmeye taliboldu-
ğunu tebliğ tarihinden itibaren üç ay zarfında | 
Sanayi Bakanlığına bildirmeye ve şartnamede 
yazılı teminatı tevdie mecburdur. 

Madenin işletme imtiyazına mevzu teşkil et
mesi halinde bulucu 64 ncü maddede yazılı 
hükmî şahıslardan ve matlup şartları haiz ise 
şartname hükümlerine uygun şekilde madeni iş-
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letmeye talibolduğunu tebliğ tarihinden iti
baren altı ay zarfında Sanayi Bakanlığına bil
dirmeye ve şartnamede yazdı teminatı tevdie 
mecburdur. 

Bulucu 64 ncü maddede yazılı hükmi şahıs
lardan ve matlup şartları haiz değilse tebliğ 
tarihinden itibaren bir sene zarfında hukuku
nu matlup evsafı haiz ve aynı zamanda şart
name hükümlerine uygun şekilde madeni işlet
meye talip bir hükmi şahsa devreder. 

2 nei ve 3 ncü veya 4 ncü fıkra hükümleri
nin yerine getirilmemesi halinde bulucunun bu
luculuk 'hakkı mahfuz kalmak kaydiyle işlet
me hakkı talebi reddolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 57. —43 ncü maddeye uygun şekilde 
işletme hakkı talebinde bulunan ve işletme hak
kı verilinceye kadar geçecek devre zarfında fa
aliyete devam etmek istiyen arayıcı : 

a) 43 ncü maddede zikredilen vesikaları 
tevdi etmek, 

b) 81 nei maddeye göre mümessil tâyin et
mek, 

c) 82 nei maddeye göre fennî nezaretçi tâ
yin etmek, 

d) 83 ncü maddeye göre istihsal ve sevk 
defterlerini tutmak ve aylık ve yıllık cetvelleri 
zamtıımda tevdi etmek, 

e) 84 ncü maddeye göre imalât defterini 
tutmak ve yıllık imalât haritalarını zamanında 
tevdi etmek. 

a) Madenin çalıştırılmasında ilmî ve tek
nik icaplara riayet etmek, 

Şartlariyle madende işletme faaliyetine ge
çebilir ve istihsal ettiği cevherleri imrar ede
bilir. 

44 ncü maddeye güre vesikalarda görülecek 
hata veya noksanların ikmal veya tashihi için 
mühlet verilmesi veya 48 nei madde hükümleri
nin tatbiki, istihsal faaliyetinin devamına ve 
imrarata mâni teşkil etmez. 

(a), (b) ve (c) fıkraları hükümleri yerine 
getiril m eksizin faaliyette bulunulamaz. 

(d), (e) ve (f) fıkraları hükümlerinin ye
rine getirilmemesi veya bu fıkralarda sözü ge
çen vesikalarda hata veyahut noksanlık görül
mesi halinde bu vecibeler yerine getirilmek, ha-
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talar tashih veya noksanlar ikmal edilmek üzere 
arayıcıya iki aylık bir mehil verilir. Bu mlehil 
zarfında da gereği yerine getirilmediği takdir
de sahadaki faaliyet durdurulur. 

Maden zabıtasına mütaallik hükümler mah
fuzdur. 

Tecdidi veya imtiyaza tahvili istenen, işletimi 
ruhsatnamelerinin veya temdidi talebedilen iş
letme imtiyazlarının taallûk ettiği sahalardaki. 
faaliiyetler de yukardaki hükümlere tabidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul ctmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde '58. — Maden işletme hakkının ve
rilmesini istiyen arayıcı bu talepten husule 
gelen hukukunu, Sanayi Bakanlığınca kanuni 
bir mâni görülmediği takdirde, devredebilir. 

Bu hukuku devralacak şahsın, işletme hak
kının verilmesini istiyenin Devlete karşı haiz 
olduğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taah
hüt. ve mükellefiyetleri aynen ve tamamen ka
bul. ettiğini, devretmek istiyenin de devre mu
vafakat eylediğini dilekçe ile bildirmeleri şart
tır. 

Devir muamelesi, ikinci fıkrada yazılı hu
susları tarafların Sanayi Bakanlığında yetkili 
memur huzurunda bayan ve tutulacak zaptı im
za etmeleriyle tekemmül eder. 

işletme ruh sat nam esi tecdit talepleriyle 
j!'n ;yaza tahvil ve imtiyazın temdidi taleple
rinden mütevellit hukukun devri de yukardaki 
hükümlere tabidir. 

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

Madde '59 — Maden işletme hakkının veril
mesi talebinden mütevellit haklar ve vecibeler 
miras yoliyle intikal eder 

Bu kanunun 7 nci maddesindeki nıemnuiyete 
tabi bulunan mirasçı, ölüm tarihinden iti
baren altı ay zarfında durumundaki mâni zail 
olmadığı takdirde, hukukunu aynı müddet 
içinde başkasına devretmeye mecburdur 

Mirasçının taaddüdetmesi ve tamamının bu 
maddenin 2 nci fıkrası hükmüne tabi olmaması 
ve aynı zamanda işletme talebinden doğan hu
kukun tek şaihıs uhdesinde toplanmasının 
temin olunamaması takdirinde, bu hakların 
bir bütün halinde mirasçılar adına istimali, ve-
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cibelerin ifası ve yapılacak tebligatın kabulü 
için ölüm tarihinden itibaren en geç altı ay için
de mirasçılar rızaıen veya 'kazaen aralarından ve
ya hariçten birisini mümessil tâyin ve'keyfiyeti 
mümessilin muvafakat beyaniyle birlikte noter 
marifetiyle Sanayi Bakanlığına ihbar ederler. 
înhilâl vukuunda bir ay zarfında bu esaslar 
dairesinde yeni bir mümessilin tâyin ve ihbarı 
lâzımdır. 

işletme hakkı talebi muamelâtından müte
vellit hukukî mesuliyet mirasçılara, cezai me
suliyet mümessilin şahsına raci olur. Mirasçı
ların umumi hükümler dairesinde mümessile 
rücu hakları mahfuzdur 

Mümessil tâyin etmiyen mirasçılar 57 nci 
madde hükmünden istifade edemezler. 

Mirasçıların yukarda yazılı hükümleri ye
rine getirmemeleri halinde hiçbir ihtara lüzum 
kalmaksızın, işletme hakkı talebi sakıt olur. 
Şu kadar ki, madenin bulunmuş maden sayıl
masına karar verilmiş ise buluculuk hakkı mah
fuz kalır. 

İşletme hakkı talebinden mütevellit haklar 
ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen veya 
kazaen taksim edilemez. Mirasçıların ittifakla 
verecekleri karar üzerine içlerinden veya ha
riçten bir şahsa bütün halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde 
mahkeme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan 
en ehil olana tahsisine bu mümkün olmazsa sa
tılmasına karar verir. Mahkeme bu hususu ba
sit muhakeme usuliyle halleyler. 

Mirasçının maden işletmesi memnu bulun
ması sebebiyle veya hukukun tek şaihıs uhde
sinde toplanması maksadiyle yapılacak devirler 
için mirasçıların işletme hakkı talebinden mü
tevellit Devlete karşı olan hukuk ve vecaibin! 
tamamen devrettiklerini, devralacak şahsın da 
bu hukuk ve vecaibi aynen ve tamamen kabul 
ettiğini gösterir noterlikçe tasdik edilmiş bc-
yanneme ile keyfiyeti Sanayi Bakanlığına bil
dirmeleri lâzımdır. Bakanlıkça kanuni bir mah
zur görülmediği takdirde, durum madenin 
kaydına şerhedilir. Devir muamelesi bu su
retle tekemmül eder. 

Mirasçıların 5P> ncü maddeye göre rüçhan 
hakkını istimali, işletme hakkı talebinden mü
tevellit hukuk ve vecaibin matlup evsafı haiz 
ve aynı zamanda şartname hükümlerine uy-
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ğun şekilde madeni işletmeye talip hakiki veya 
hükmi tek şahıs uhdesine devredilmesine bağ
lıdır. 

İşletme ruhsatnamelerinin tecdidi ve imti
yaza tahvili taleplerinden doğan hakların in
tikali de yukarıki hükümlere tabidir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 62. —• Maden işletme ruhsatnamesi, 
medeni haklarını kullanmaya ehil ve yalnız bir 
Türk vatandaşına veya madencilik yapabileceği 
•statüsünde yazılı ve Türk kanunlarına göre ku
rulmuş yalnız bir tüzel kişiye veya bu hususta 
yetkiyi haiz İktisadi Devlet Teşekkülü ve 
müessesesine veya âmme idaresine Sanayi Ba
kanlığınca verilir. 

İşletme ruhsatnamesinin verilmesi Bakanlık
ça kararlaştırılması üzerine altı ay içinde, ka
nuni harem tediyesi, damga pulunun tevdii, 
madenin işletme ruhsatnamesinin bulucusun
dan başkasına itası halinde sırama devresin
deki masraflardan cevher satışı ile karşılan-
mıyjııı. kısmına ait tazminatı bulucuya, ödemesi 
•alfıkalıdau istenir. 

Müddeti içinde ikinci fıkra hükümleri ye
rine getirildiği takdirde, tebliğ tarihinden iti
baren iki ay zarfında, mukavele ve şartnamenin 
imza. ve teatisi için, Bakanlığa müracaat et
mesi lüzumu ilgiliye bildirilir. 

Bu tebligata, uyan alakalı ile Bakanlık ara
sında. mukavele ve şartname imza ve tefi ti edilir 
ve işletme ruhsatnamesi maden siciline kay
dolunarak. sahibine verilir. Bu ruhsatname 
maden siciline kaydedildiği tarihten itibaren 
yürürlüğe girer. 

İşletme ruhsatnamelerinin müddeti 10 yıldan 
az ve 15 yıldan fazla olamam. Müddeti biten işlet
me ruhsatnameleri tecdidedilir. Tecdit için, sahada 
daha işlenecek rezervin mevcudolması, talebin 
işletme ruhsatnamesi yürürlük süresi içinde 
yapılması şarttır. 68 nci madde hükümleri 
mahfuzdur. Tecdit muamelesi işletme hakkı 
talebinin tabi olduğu ıısül dairesinde yürütülür. 
Ancak bunlarda sınır haritası aranmaz. 

Bakanlıkça işletme ruhsatnamesinin tecdi
dine karar verilirken, şartname hükümlerinde 
veni duruma, intibakı temin, maksadiyle de

ğişiklik yapılabilir. Bu takdirde 52 nci madde
nin 2 nci fıkrası hükümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 63. —• Maden işletme imtiyazı veri
lebilmesi için Sanayi Bakanlığınca hazırlanan 
mukavelename ve şartname metinleri bu hu
susta cereyan eden muameleyi gösteren maz-
batasiyle birlikte Danıştayea tetkik 'edilmek 
üzere Başbakanlığa gönderilir. Danıştay yap
tığı tetkik neticesini Başbakanlığa bildirir. 

Maden işletme imtiyazı Bakanlar Kurulu 
karariyle verilir. 

İşletme imtiyazı müddeti 40 yıldan "az 99 
yıldan fazla olamaz. 99 yıldan daha az müd
detle verilmiş olan işletme imtiyazı müddeti, 
icabında yapılacak temditlerle 99 yıla iblağ 
edilir. 

Bakanlıkça imtiyaz müddetinin temdidine 
karar verilirken şartname hükümlerinde, yeni 
duruma intibakı temin maksadiyle değişiklik 
yapılması caizdir. 52 nei maddenin 2 nci fık
rası hükmü mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yolk. Maddeyi «oylarınıza arz ediyorum. Kabul. 
edenler... Etmiyenler... Kabul ediknişıtir. 

Madde 65. — Maden işletme imtiyazı veril
mesinin Bakanlar Kurulu kararına iktiran et
mesi üzerine altı ay içinde, kanuni harem te
diyesi, damlga pulunun tevdii1, madenin işlet
me imtiyazının bulucusundan baışfcaısma. itası 
halinde arama devresindeki ımaısraflardan cev
her satışı ile karşılanımıyan kısmına ait tazmi
natı 'bulucuya ödemesi alâkalıdan istenir. 

Yukardaki fıkra hükümleri yerine 'getiril
diği takdirde, te'bliğ tarihinden itibaren iki ay 
zarfında mukavele ve şartnamenin imza ve tea
tisi için, Bakanlığa müracaat etmesi lüzumu il
giliye bildirilir. 

Bu 'tebligata uyan işletme imtiyazı talebi ile 
Bakanlık arasında muikavtele ve şartname iımza 
ve teati edilir ve işletme imtiyazı kararı, maden 
siciline kaydı yapılarak imtiyaz sahibine verilir. 

İşletme imtiyazı 'kararı ımaden siciline kay
dedildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Aydmer. 
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H İ D A Y E T AYD1NER (Cumhurbaşkanınca 

ıS. Ü.) — ' B i r sual so racağ ım: >Son tebl igata rağ
men, deniyor. Tâlibiyle, olacak gal iba? 

GEÇİCİ KOMİSYON" SÖZCÜSÜ F E H M İ 
A L P A S L A N (Artv in) — Komisyon, tâlibiyle, 
şeklinde düzel tmişt i r efendim. 

B A Ş K A N .— Başka söz istiyen'? Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Madde lOıfi. — 02 \ie 0:5 ııei maddelerde ya
zılı (müddetler zarfında, kanuni ha rem yatır ı l 
mamas ı veya damga pu lunun tevdi olunmaması 
veya madenin işletime hakk ın ın bulucusundan 
başkanına verilmesi t akdi r inde a rama devre
sindeki mas ra f l a rdan cevher satışı ile karş ı lan-
mıyan kısmına ait tazıminatm bulucuya öden
memesi veya alâkalının taksir i sebebiyle mıı-
Kavele ve 'şartnamenin imza ve tea t i edileme
mesi hallerinde işletme hakk ı verilmesine ait 
'karar iptal edilir. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz is t iyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabu l eden
ler... Etmiyenler. . . Kabu l edilmiştir. 

Madde '67. — İşletme hakk ı sona eren fakat 
fecdit veya. temdidedilmiyen veya 49 ncu mad
denin 5 nci f ıkrasına göre bulunmuş sayılan 
.madenler için 54 ncü maddede gösterilen usul 
ve esaslar dairesinde zuhur ed'ceck tal ibine iş
letme hakk ı verilir. 

B A Ş K A N — Madde hakk ında söz is t iyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaimi 'eden
ler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Madde 68. — İşletme ruhsatnamesine müsıte-
ııiden faaliyette bu lunan bir madenin duru
m u n d a ehemmiyetli inlkişaflar husule gelmesi 
'halinde, re'sen veya işletime ruhsatnamesi sa
hibinin müracaa t ı üzerine madenin imtiyaz 
mevzuuna- i tha l edilip edilmemesi mahall inde 
te tk ik le r yap t ı r ı lmak suret iyle 51 nci ıinadde 
hükümler i dairesinde Sanayi Bakanl ığınca ka
rar laş t ı r ı l ı r . 

M'ahallinde yapıladı t et/kik a t neticesinde sa-
hadaıki cevher rezervinin kemiyet ve keyfiyet 
i t ibariyle ancak işletme ruhsatnamesine mevzu 
olabileceği tesbit edildiği ve bu .durumun alâ
kal ıya tebl iğinden önce de işletme ruhsatnamesi 
m ü d d e t i sona' erdiği t akdi rde , yapı lacak yeni 
tebl iğ tar ih inden itibaren iki ay içinde imti
yaza t ahv i l talebinin tecdit .talebi olarak yürü
tülmesi isten ilebilir. 

B A Ş K A N — Madde h a k k ı n d a söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

B A Ş K A N — Madde 70 e gitmeden önce 
yoklama yapacağız, yoklamadan ünce Yüksek 
Heyetinize bir hususu arz edeceğim. Maden 
K a n u n u n u bi t i r ip Seçim kanunlar ının müza
keresine geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Çünkü gece mesaisi yapılmadığı 
takdirde sabah mesaisi yapalım... Buyurun Da-
nışoğlu bir şey mi diyorsunuz1? 

N E C İ P l)ANJŞOOLXT (Rize) — Niçin sa
bah mesaisi yapıyoruz? 

B A Ş K A N — Şayet bu. konuda söz istiyor
sanız buyurun. 

N E C İ P DANIŞOCîLÜ (Rize) — Muhterem 
arkadaşlar , 1900 devrinden evvel mevcudolan 
Büyük Millet Meclisine izafe edilen suçlar
dan bir ianesi de ekspres kanunlar çıkarmak
tı. Bu ekspres kanunlar ın çıkarılmaması için 
Anayasada büyük değişiklik yapıldı. Ve T.B. 
M. Meclisi hem Millet Meclisi hem de Cumhu
riyet Senatosu olarak 2 kısma ayrılmış, daha. 
ağırbaşlılıkla aceleye getirmeden kanunlar ın 
mükemmel bir şekilde çıkmasını temin edici 
tedbirlere tevessül edilmişti. Faka t teessürü1 

müşahede etmekteyim ki. buradaki teşriî faa
liyetimizin hemen tamamı böyledir. Yok 15 
günde mutlaka bunun çıkması lâzımdır, yok 
bugün olmazsa kanun Millet Meclisinden 
çıktığı gibi kanunlaşacak emrivaki ile karşı
laşıyoruz. Tatile gideceğiz, şu veya bu esbabı 
mucibelerle eskiden tenkide!tiğimiz ve bunu 
bertaraf edecek tedbirlerin alınmış olduğunu 
zannettiğimiz bir sırada yine; eski usulü de
vam ettirmek' üzere hareket ediyoruz. Simdi 
6 Temmuzda T.B.M.M. i tati le girecek, aman 
Seçim kanunlar ı tatile yetişsin diye bir faa
liyettir , gidiyor. Arkasından başka kanunlar 
geldi, bunlar ın da tatile kadar çıkarılması 
lâzımgelir. Şimdi bunun için kanunlar C. Se
natosuna gelince bir telâş husule geliyor. 
Aman değişiklik yapmadan kabul edelim. De
ğiştirirsek tekrar oraya gidecek, bu sefer 
6 Temmuz yerine 12 Temmuzda çıkacak. Yi
ne 12 Temmuza yetişemedik, şimdi 1!) Tem
muz bahis mevzuu olacak. Benim âcizane ka
naat im şudur ki, l)iı kanunları bu şekilde çı
karmakla kendimizi aldalı.vornz. Evvelden 
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dediği gibi icabında tatil de yapnııyaeağız. 
Tatil yapacağız diye böyle sıkışık zamanlar
da kanun çıkarmak doğru değildir, kana
atindeyim. Emin olunuz; biz buraya vazife 
yapmaya geldik, tatil için değil. Lâyıkiyle 
kanunları tetkik edip, zaman kazanıp üze
rinde ısrarla durup vicdanımıza tabi ola
rak onlara rey vermemiz iktiza eder. Bu 
bakımdan Sayın Başkandan istirham ediyo
rum. Gece mesaisi olsun mu, olmasın mı? de
miyorum. Sabah da olabilir. Fakat biz, bu 
kanunları tetkik etmek imkânını ve zama
nını bulalım. Ve böyle, acele olarak kanun
ların çıkmasına taraftar değiliz, iyice tet
kik edelim. (Gürültüler) 
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beri şikâyet ettiğimiz hususları kendimiz 
tatbik ediyoruz. Bu gayrisamimiyettir. Bun
dan daha güzel misalini ben tasavvur ede
miyorum. Bu birinci husus. 

Madde iki; bizim memleketin İm şartları 
altında tatile gitmek için acele etmemesi 
icabettiği kanaatindeyim. Bilâkis tatile git
mememiz için gayret sarf etmek durumunda 
olduğumuza kaaniim. Bu itibarla Yüksek 
Heyetinizin bu hususta yorgun kafalarımızla 
alınacak kararlarla değil, daha salim daha 
isabetli karar vermek suretiyle Senato faa
liyetini hiç olmazsa normal şartlar altında 
yürütmeyi ve bilvesile kanunların daha mü
kemmel çıkmasına, yardım etmeliyiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DÎKEOLlGİL (Kayseri) _ Muh

terem arkadaşlarım; devamdan hiçbir endişe
miz yok, sabahtan akşama kadar, akşamdan 
sabaha kadar da devama razıyım. Benden 
önce konuşan arkadaşımın izah ettiği gibi, 
aynen arz edeyim ki, şurada bir Maden Ka
nunu çıkıyor, benim vicdanım sızlıyor. Ar
kadaşlar, ben bu kanunu tetkik edemedim. Bu 
kanun memleketin menfaatine mi, menfaati
ne değil mi? Patronların menfaatine mi yok
sa halkın menfaatine mi? Arkadaşlar yani 
demek istiyorum ki, şimdi elimizde bir ifa
den Kanunu var, acaba bunu hangimiz oku
duk? Hiçbirimiz, okumadık, tetkik edemedik. 
Bu kanun kimin menfaatine, kimin men
faatine değil? Arkadaşlarımdan duydum; 
Plânlama, Maden Kanununu hazırlıyor. O 
halde isticale ne lüzum vardır da, ikinci bir 
kanun geliyor? Ben bunu anlıyamıyorum. 
Ben şuna kaani oldum ki, bâzı kanunlar iki 
seneden beri kaptıkaçtıya geliyor, aceleye 
geliyor, tatil olacak filân... Bizim, kış gün
leri mesai yapmadığımız başka zamanlar var
dır. O zaman gelir enine boyuna üzerinde 
dururuz. Memleketin menfaatine mi, değil mi 
iyice inceliyerek vicdanlarımız rahat olarak 
ona reylerimizi veririrz. Yoksa tetkik et
meden, araştırmadan kabul mü, kabul, kabul 
değil mi?.. Kabul değil. Nihayet kanun çıkıp 
gidiyor. 

Arkadaşla]', ikinci bir mesele komisyon 
meselesidir. Komisyona gidip tetkik edip va
zifemizi yapmamız lâzımdır. Arkadaşımın 

BAŞKAN — Efendim, kâfi. 
VASFÎ .GERGER (Urfa) — Söz istiyo

rum, işin tavzihi bakımından bir, iki söz söy-
1 iveceğim. 

BAŞKAN — Ama her mevzuda beş altı ar
kadaş konuştu. Riyaset karar versin. Buyurun. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Çalışmalar hu
susundaki noktai nazarınız doğrudur, iştirak 
ediyorum. 

Yalnız Dikeeligil arkadaşımız; Maden Kanu
nunu okumadık ve bu okumamayı bütün Se
natonun Yüksek Heyetine mal etti, öyle de
ğildir. Bu kanun 27.6.1963 tarihinde, bundan 
onbeş gün evvel dağıtılmıştır. Tevzi tarihi 
27.6.1963 olduğuna göre kendileri okumamış 
olabilirler; fakat bütün arkadaşları okuma-
makla itham etmeye hakları yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, arz edeyim : 
Pazartesi günkü birleşimde, Yüksek Heyeti

niz, gayet demokratik bir şekilde, Pazartesi, Sa
lı ve Çarşamba günleri Maden Kanununun gö
rüşülmesine karar vermişti. Binaenaleyh daha 
Pazartesi, Salı, Çarşamba günü Maden Kanu
nunun görüşülmesi Yüksek Heyetinizin rcyle-
riyle belli olmuştu. Bu sebeple, sayın üyelere 
l.") gün önce dağıtılmış bulunan bu kanun tasa
rısını tetkik için imkân verildiği gibi, hangi gün 
görüşüleceği de önceden belli idi ve daha önce 
de kararlaştırılmıştı. Bu sebeple daha önce bu 
kanun tetkik edilebilirdi. Meclis, dünya par
lâmentolarının hepsinde tatil vardır. Ve tatile 
girerken de bâzı kanunlar sık sık daha normal 
zamana göre cihetteki bir hususi muamele gö-
riirler. Buna rağmen... 
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HULUSİ SÖYLEMEZOClLU (Sivas) 

O da çıksın, bu da çıksın, bu olmaz. 
BAŞKAN — Müsaade ediniz efendini, ben 

konuşayım, lütfen konuşmamı kesmeyin. Siz 
konuşurken ben burada dinliyorum. Daha ön
ce belli oldu. Pazartesi günü en demokratik, en 
anlayışlı bir prensip hududu içerisinde Pazar
tesi günü bir hafta içinde hangi kanunları gö
rüşeceğimizi tesbit ettik. Dedik ki; Toplu Söz
leşme, Grev ve Lokavt, Maden Kanunu ve Ma
hallî Seçim kanunların] bu hafata içinde çıkara
cağız. Bunu reylerinizle tesbit ettiniz. Biz de 
İnimi tatbik ediyoruz. Bunu, bir haftalık mesai 
i (ünde tatbik ediyoruz Ne muhterem arkadaş
larımızın ifade ettikleri gibi bir kaptıkaçtı, ne 
de geçmiş devirde olduğu gibi süratli kanun çı
karmak zihniyeti vardır. Bir haftalık mesai 
Yüksek Heyctinizini rey]eriyle, tesbit edilmiş Ri
yaset bunu tatbik ediyor Bunun kadar güzel, 
bunun kadar demokratik, bunun kadar vazife 
şuuru içinde tesbit edilmiş bir çalışmanın belki 
de eşi gösterilemez. 

Pazartesi günü reylerinize çıkması tesbit 
edilen kanunlar : 

1. — Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Ka
nunu. 

2. — Maden Kanunu. 
3. --- Mahallî Seçim Kanunudur. Bunu siz 

tesbit ettiniz, biz de tatbik ediyoruz. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Tatilin mânasını anlamamış bulunuyor
lar, tatil demek plajlara gitmek' değildir. 

BAŞKAN — - Lüzum yok, efendim. 
HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 

ü . ) — Sayın Başkan, arkadaşımın tatilin mâ-

5. — YO 

HULÛSt SÖYLEMEZOĞLU (Sivas) — 
Aylarca gelraiyenler var, hangisini arıyorsunuz? 
Yoklamaya lüzum yok. 

BAŞKAN — Efendim, var, yoklamaya lü
zum var. Gelmiyenlerin hepsine tebligat ya-
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ııasıııı anlamadığını görüyorum Tatil demek, 
plaja gitmek değildir Memleketi dolaşıp, seç
menlerle konuşmaktır. 

BAŞKAN Bütün parlamentolarda böyle 
olduğunu arz ettim. 

NECİP DANİŞOGLU (Rize) — Söz isliyo
rum. 

BAŞKAN - - Bu mevzuda münakaşa açmı
yoruz. Karşılıklı konuşmayın. 

NKCtP DANİŞOGLU (Kize) — Bir daki
ka. Zatıâliniz mebus olarak mı konuştunuz, 
yoksa Başkan olarak mı? 

BAŞKAN — Başkan olarak. 
NECİP DANİŞOGLU (Rize) •— Başkan ola

rak, doğrudan doğruya bu münakaşaya girmiş 
bulunuyorsunuz. O halde müsaade buyurunuz, 
ben de Yüksek Senatoya, kanaatlerimi arz et
mek üzere kürsüye çıkayım. Çünkü bu konuş
malara karşılık cevap verdiniz. O halde1 benim 
de sizin konuşmanıza cevap vermek hakkımdır. 

BAŞKAN — Hayır efendim, İten daha ön
ce Başkanlığın, Yüksek Heyetinizin almış oldu
ğu kararı ve çalışma programını izah etlim. Ben 
kendi fikrimi söylemedim. Sizin reylerinizle 
tesbit ettiğiniz bir program olduğunu ve bu 
programın tatbikine gidildiğini söyledim. Baş
ka münakaşa yok efendim. Gece mesaisinin ya
pılmasını tensip buyuranlar lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmiyenler... Sayalım efen
dim... Kabul edilmemiştir. O halde, yarın saat 
10.00 da çalışmayı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Şimdi yoklama yapılacaktır 
efendim. 

pılmıştır. 
(Yoklama yapıldı.) 
Yarın 11 . 7 . 1963 Perşembe saat 10.00 da 

toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
(Kapanış saati : 19,40) 
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6. — DÜZELTÎŞ 

Birleşim tutanağı sonuna ekli 171 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapıla-

Madde Satır Yanlış Doğru 

2 
8 
15 

20 
24 
26 
26 
26 
29 
29 

Sondan 5 
4 
5 

8 
3 
3 
4 
5 
5 
— 

40 
44 

49 
52 
57 
57 
58 
66 
70 
70 
104 
104 
104 
104 
105 
105 
111 
121 
121 
122 
141 
2 

Ek 4 
» 4 

3 

10 
9 

3 
10 
son 
7 
2 
2 
1 
3 
4 
5 
6 
15 
1 
2 
7 
3 
8 
7 
9 
1 
2 
12 
1 

Satır sonundaki (,) kalkacaktır, 
şiletme 
bu mahalkı ve riyaseti ica.be-
den hususlar, 
şu kadarki, 
Bakanlığmac 
müracaatı eri e 
müracaatı er 
tesbit olunur 
izalesi, 

işletme 
bu ibare çıkacaktır. 

(,) çıkacaktır 
Bakanlığınca 
müracaatlarla 
müracaatlar 
tesbit edilir 
izalesine, 

Madde sonuna; (Arama ruhsatnamesi, itası kararı talihinden iti
baren bir hafta zarfında, müracaat edilmesi halinde makbuz mu
kabilinde, aksi takdirde Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde 
müracaat sahibine tevdi olunur. 
Arama ruhsatnamesi tevdi tarihinde yürürlüğe girer.) Fıkrası ek
lenecektir. 
mahkeme muhakeme 
bölge dışında bölgeler dışında 
44 ncü maddeden sonra 47 nci madde girecektir. 
maddenin 
getirilmesi 
defterlerini 
getirilememesi 
tkadirde 
olunamaması 
ait en az 
hükümlere göre, 
ilçe ve il 
kaldırıldğ tarih 
soyadı ikametgâhı, 
işletme, hakkının 
rehin 
maluliyet 
maddenin 
memnuniyet 
keymet 
tebliğ 
cevherle 
eklenmiştir. 
4 000 000 
4 000 000 
eklenmiştir. 

madenin. 
getirilmemesi 
defterini 
getirilmemesi 
takdirde 
olunmaması 
ait ve en az 
hükümlerine göre, 
ilce ve il 
kaldırıldığı tarih 
soyadı, ikametgâhı, 
işletme hakkının 
rehinin 
mahlûtiyet 
madenin 
memnuiyet 
kıymet 
tebliğe 
cevherlerle 
eklenmiştir : 
400 000 
400 000 
eklenmiştir : 
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Sayfa Madde Satır Yanlış 

42 
42 
42 
44 
46 
46 
46 

geçici 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
o t ) 

o 

6 
7 
9 
5 

7 
o o 
4 
1 
3 
4 
4 

taleplerinden 
gösterilmiştir. 
neticesinde; 
1 - Mülga 
yukariki 
olunur. 
86,88,140, 

Doğru 

taleplerinden, 
gösterilmiştir 
neticesinde, 
1 - Mülga 
yakardaki 
olunur : 
86,88,122,140, 

>>-©-



Toplu Sözleş» \ Grev 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 
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ve Lokavt kanun tasarısının 19 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler 11 g 

Kabul edenler 11 ö 
Reddedenler 2 
Çekinserler i 

Oya katılmıyanl ar : 62 
Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 1 

Hasan Ali Türkcr 
BİNGÖL 

Saüri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE ! 
Âli Aksoy 
Halüt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
thsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
1 Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

Nizamettin özgül ı 
GÎRESUN 

Sabahattin Orhon ' 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 1 
HATAY 

Vehbi Aksoy 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak ! 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçiaıe 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
i Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
i Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

1 Mustafa Dinekli 

Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetikin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
AhdîilkpriTn Stfl/rfl.po&lı 

AXUVİUXAbVXAİlX kJCfrl O ^ V g i l 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
tzzet Geııer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

j SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

1 Hulusi Söylemezoğlu 
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TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
( Ksm an Hacı baloğl u 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

0. Senatosu B : 
UŞAK 

Kâmil Ooşkunoğiu 
VAN 

Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmae, 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
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Akif Eyıdoğan 
Tevfik Lıci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Art us 
Hidayet Aydıuer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Niyazi A eı m aslı 
AYDIN 

Osıman Saim Sarıgöllü 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orfoay 
Necati Özdeniz 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettdın Uluç 
Adil Ünlü 

/(Jekinser] 
SİVAS 

Ahmet (Jekeınoğlu 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (1.) 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(t.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı OğıızBekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğıızbeyoğlu 
Kadri öztaş 

[Oya katılmıyanlar I 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Oağlayan-
gil 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKHt 
Aznıi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansıı 

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

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başlkan.) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 
(i. Ü.) 

NEVŞEHİR 
t. $. Atasağun 

ORDU 
Zeki Kumralu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemaletfcin Bulak 

SİVAS 
RiL'at öçten (I.) 

TEKİRDAĞ 
Selârai Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kara kur t 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın (T.) 
Esat Çağa 
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[Açtk üyelikler] 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 
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Toplu Sözleşme, G-rev ve Lokavt kanun tasarısının 20 nci maddesine verilen oylarm sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 119 

Kabul edenler : ı 16 
Reddedenler : 2 
ÇeMnserler : 1 

Oya katümıyanlar 62 
Açık üyelikler ; 4 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

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

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlıı 
Rifat Etker 
Ma tıstır Ulusuy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

[Kabul 
AYDIN 

Fikret Turhangil 
BALIKESİR 

Hasan Ali Türker 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynulksa 
Rahmi Saııalan 

ESKİŞEHİR 
Gaysi Uçaıpk 

edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizanıettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Haldt Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rit'at Öztürkçiue 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tökogılu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekl'i 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 



SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirci ağ 

TABİÎ ÜYELER 
ttefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (î.) 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 

AMASYA 
Mucit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Om ay 
(I.) 

ANTALYA 
Mehmet Hkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 

0. Senatosu B 
TUNOELt 

Mehmet AM Demiı 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Igık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

:90 10 . 7 1963 0 : 2 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Ayclıner 
Ömer Ergim 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 

Ahmet 

[Oya 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğhı 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

[Çekinscr] 

SİVAS 
Çekemoğlu 

kahlmıyanlar] 

ihsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B. 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
izzet Birand 

Enis Kansu 
KARS 

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

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suacl Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zelki Tulunav 
(î.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskeııder 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Uluç 
5 dil Ünlü 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettiin Bulak 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (t.) 
Esat Çağa 
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0. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : â 

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



O. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kamın tasarısının 21 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler -. 118 

Kabul edenler 116 
Reddedenler : 1 

Çekimserle r : \ 
Oya katılruıyanlar : 63 

Açık üyelikler : 4 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Ka.rasapau 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alisiroğlu 
Rifiat Etker 
Mansur ülusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
l^elımi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlvı 

[Kabul 
BOLU 

Rahmi Arık an 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âii Aksoy 
Ifaiit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâecld'nı Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi San a lan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
Nizameıttin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

edenler] 
j GÜMÜŞANE 

Hal i t, Zar bun 
HATAY 

Vehbi Aksoy 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rıfat Öztürkçine 

I Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tarıma n 
Kere Turan 

I İZMİR 
j Ömer Lîıtfi Bozealı 

Cahit Okurer 
1 Hilmi Onat, 
I Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlı ea 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak! ıoğlıı 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
I Ali Rıza Ulusmaıı 

KOCAELİ 
Lııtfi Tokoğlu 

KONYA 
I Sedat Çumra!ı 

Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkvıt 

MALATYA 
Niivit Yetkin 

MANİSA 
Km in Acar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlıı 

MUĞLA 
Muallâ, Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 



TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

TABİİ ÜYELER 
Kefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (î.) 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakul er 
(î) 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Koeabeyoğlu 
.ibrahim Saffet Omay 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

C. Senatosu B : 90 
ÜRFA 

Vasfi Gerger 
UŞAK 

Kâmil öoşîkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

10 . 7 1963 0 : 2 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Niyazi Ağırnash 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

VAN 
Faruk İşık 

[Oya kahlmtyanlar] 
Fikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öz taş 
Haindi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğîu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabri ÇağlayangiJ 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Celil Cevherioğlu 
İZMİR 

İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin öz*bek 

MALATYA 
Mehmet Ze'ki Tul una y 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskendcr 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Mcntcşcoğlu 

Enver Kök 
Sahir KuratluoğFıı 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Ragıp Ürer 
Nevzat Sengel 
Burhanettin VIu ç 
Âdil Ünlü 

MUŞ 
İhsan Akpolat (i. Ü.) 

NEVŞEHİR 
i. Ş. Atasağun 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİVAS 
Ahmet Ockemoğlu 
Rifat Öçten (t.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Selânıi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Malıımut Karaku 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın (t.) 
Esat Çağa 

174 



O. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 



ö. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun tasarısının 22 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 126 

Kabul edenler : 125 
Reddedenler : () 

Çekinserler : ı 
Oya katılmıyanlar : 55 

Açık üyelikler : 4 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karayel i oğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkannt 
Sıtkı Ulay 
Ahmet, Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nurri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasira Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

[Kabul 
BALIKESİR j 

Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğhı 

BOLU j 
Rahmi Arıkaıı 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç. 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hâmit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray I 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa I 
Rahmi Sanalan I 

edenler] 
I ESKİŞEHİR 

Gavsi Ueagök 
GAZİANTEP 

I Zeki İslâm 
I Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

I Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçinıe 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahin giray 
Sabahattin Tan man 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lfttfi Bozca! 1 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerde mi i 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 

I Hüseyin Kalpaklıoğlu 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusumu 

KOCAELİ 
U t Ti Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumra11 
Mustafa Dinekli 
Muammei" 01)iız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Er kut, 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mu a İlâ Akarca 

MUŞ 
thsa 11 Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
tzzet Genci' 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 
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SAMSUN 
Cem>alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SÎNOP 
Suphi Batur 

StVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (1.) 
Mehmet özgüneş 
Muzaffer Yıırdakuler 
(T.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

Sakıp önal 
ADIYAMAN 

Halil Ağar (1.) 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(î.) 

ANTALYA 
Mehmet Ukuçan 

0. Senatosu B : 90 
TEKİRDAĞ ! 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

10 . 7 1963 0 : 2 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

[Çekinser] 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Oya kaülmıy anlar] 
AYDIN 

İskender Cenap Ego 
BALIKESİR 

Enveı* Aka 
Haindi Oğuzboyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

i DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
1 Suad Hayri Ürgüplü 

(Başkan) 
KOCAELİ 

i Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
( Nedim Evliya. 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

1 Samsun : 1 

Yekûn 4 

Hidayet Ay diner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök. 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağün 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİVAS 
•w-». • y» ? t -*- .. 

Rıfat Öçten (î.) 
TEKİRDAĞ 

Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlıı 

1 URFA 
Vasin Gerger 
Esat Mahmut Karakurl 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın (t.)' 
Esat Çağa 
Sahir Kurutluoğlu 



O. Senatosu B : 90 10 . 71963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Crrev ve Lokavt kanun tasarısının 23 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : l 04 

Kabul edenler : 104 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 77 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Eınanullah Çekti 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

AFYON KABAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Aligiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Sairn Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrî Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Haiit San kaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

Etheın Menemeneioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlıigil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obnz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

Orhan Süersan 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
MARDİN 

Kemal Oral 
Abdrlkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Geııer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betal 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

— 178 — 
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VAN 

Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
(İ. Ü.) 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (I). 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp öna] 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 

Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

[Oya katı\ 
Fikret Tıırlıangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Ilamdi Oğıızbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECÎK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Taldp özdolay 

İSTANBUL 
Celi! Cevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırra Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskenden' 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.) 

Samsun 1 

Yekûn 4 

Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Zeld Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (I.) 
Esat Çağa 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 

I Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
î^tanbu! 1 

Imıyanlar] 
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Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun tasarısının 25 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acurıer 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğhı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğru 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
îhsan Sabri Çağlayangil 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : o 
Oya katılmıyanlar : 7 3 

Açık üyelikleı- : 4 

[Kabul edenler] 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sari'kaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
tVhmi Baysoy 

ERZURUM 
Nu re tti n Aynııks a 
Rahmi San alan 

ESKİŞEHİR 
Glavsi Uca gök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nazamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyüre'k 
Fethi Başak 
Etheın Mencin en eloğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahing^ray 
Sabahattin Tanman 
Bcrç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Ne vz>a t Özerde m J i 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüsnü D i keçiliği! 
Hüseyin Kalpaklıoğlıı 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Din eki i 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yptkin 

MANİSA 
Emin Açar 

Orhan Süersan 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
MARDİN 

Kemal O rai 
Abdülkerdm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlıı 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cema! Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıfoaloğlıı 

TRABZON 
YusıTf D emi rd ağ 

URFA 
Vıasfi Gerger 
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UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
VAN 

Faruk Işık 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

TABİÎ ÜYELER 
Refet A'ksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ensü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Osman Koksal 
Semi O'Kan (î.) 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakııler 
(t) 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AMASYA 
M>acit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Onıay 
(t.) 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Ay d iner 

Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 

[Oya kahlmıyanlar] 
ANTALYA 

Mehmet îlkuçan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Ham di Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BtTLlS 
Cevdet Geboloğlıı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet Izmcn (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
(i.) 

MANtSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulıısoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NtĞDE 
İzzet M ener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

StVAS 
Rifat Öçten (î.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloglu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (1.) 
Esat Çağa 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
1 I Samsun 
1 
1 Yekûn 4 
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Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun tasarısının 27 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştii'.) 

•0 

TABtî ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkaııat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

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

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri özta§ 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

üye sayısı : 185 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 0 
ÇeMnserler : 1 

Oya katılmıyanlar 72 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
HaMt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUH 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehraet Emin Durul 

DİYARBAKIR ' 
ihsan Hamiıt Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki Mâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztîirkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin T anman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Oumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetürin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerdm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarea 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
E§ref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapan!ı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SÜRT M M İ V İ 

Lâtif Aykut 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Befcil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

182 ~ 
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UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artuktnaç 

TABİÎ ÜYE 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (I.) 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(î.) 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
(t.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN 
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 

[ Çekins&r] 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangii 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇORUM 
Zeki Arsan (1.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet tzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

[Oya katılmty anlar] 
İSTANBUL 

Celil Oevherioğlu 
İZMİR 

İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteseoğlu 

[Açık üyelikler] 

Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten (1.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi ü ren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
0. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (1.) 
Esat Çağa 
Sahir Kurutluoğlu 

Eskişehir 
1 [akkan 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 

»9<i 
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Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun tasarısının 28 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kaimi edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : o 
Çekinserler ; 0 

Oya katılnııyanlar : 78 
Açık üyelikler : 4 

TABU ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
F'ahrî özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mel 1111 et Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
] t asim Hancıoğlu 
Celâl Tevflk Karasa-
])İMl 

ANKARA 
Niyazi Ağırııaslı 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVÎN 
Felımi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Samı Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Kahini Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
g-il 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

[Kabul 
< lahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âii Altsoy 
Halil Sar 1 kaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hami t Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuiksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizaıuettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hal.it Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

edenler] 
i İSTANBUL 
I Şevket Alcyüre'k 

Fethi Başak 
Ethem Meneıneneioğlu 
Rifat öztürkçjhıe 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şabingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Tıınaıı 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozca! ı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
I Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakiıoğlu 

KOCAELİ 
Lfitti Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

I Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemli Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapantı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğl u 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi G«rg©r 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
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O. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 
VAN 

Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 

Ömer Ergün 
Hasan. Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 

Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat SeııgeJ 
Burhanettiaı Uluç 
Âdil Ünlü 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai ÖKan (I.) 
Mehmet Şükran özkayn 
Haydar Tunçkanat 
S't'kı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

(t.) 
ADANA 

Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(t) 

Mansur Ulusoy 
ANTALYA 

Mehmet İlkuçan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Errlno-atı 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinld 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 

[Oya katıhmyanlar] 
İZMİR 

İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş. 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattın Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(î.) 

MANİSA 
Ferit Alpiekender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliva 

MUĞLA 
Haldun M^ntoşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damso&lu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zalorhı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurl 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (İ.) 
Esat Çağa 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 



O. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun tasarısının 29 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 1 0 Q 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 72 

Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
T A B U ÜYELER 

Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 

ADANA 
Mehmet Nur i Âdemoğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHtSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BOLU 
Rahmi Ar ıkan 
Sırr ı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan gil 

Baki Güzey 
Şeref Kaya la r 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit A k y a r 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hami t Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy » 

ERZURUM 
Nuret t in Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Niz'amettin ö z g ü l 

GİRESUN 
Sabahat t in Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbun 

HATA'S 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 

Rifat öztürkçine 
Nurullıah Esat Sümer 
özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtf i Bozcalı 
Cahit Okur er 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdernli 

KARS 
Turgu t Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüşeyiıı Kal p a kiı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmau 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet E r k u t 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal ^ r a l 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Geııer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru lu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif A y k u t 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söyîemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tar lan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlıı 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi G-erger 
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UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşot Çetintaş 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (İ.) 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Uiay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(D 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
HaM Ağar (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(t.) 

O. Senatosu B : 90 
ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Ai't us 

l Oya ka\ 
ANTALYA 

Mehmet Ilkuçan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbcyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
LJüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
îstanbul 1 

10 . 7 1963 O : 2 
Hidayet Aydmer 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
TaMp özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(î.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

RİZE 
Necip Danış oğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten (I.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UEFA 
Esat Mahmut Karakıırt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ccvat Açıkalın (İ.) 
Esat Çağa 

[Açık üyelikler] 
Samsun l 

Yekûn 4 

hnıyanlar] 
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O. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun tasarısının 31 nci maddesine verilen oylarımı sonucu 

(Madde kabul edilmiştir'.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler : 97 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 82 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Rcfet Aksoyoğhı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
İriliri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karaaapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saira Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Sırrı Uzuııhasanoğlu 
BURSA 

îhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayaıar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Iialit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hâmit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçjagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Ba§ak 
E'tlıem Menemencioğlu 
Rifat Öztiirkçine 
Nuru 11 ah Esat Sümer 
Özel »Sahiııgiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçiigil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Ohuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Mnallu Akarca, 

NİĞDE 
Kudret Baylıan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumru I u 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Bacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut K&rakurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

Ö. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Ballan 

Akif Eyidoğan 

Tevsik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Kök 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
C, BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Ömer Brgün 
Bıırhanetfcin Uluç 

[Oya katılmvyanlar] 
TABU ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (I.) 
Me'hmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(î.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Salûp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
(t) 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğhı 
İbrahim Saffet Omay 
(î) 

ANTALYA 
Mehmıet îlikuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğıuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Olan 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azımi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Oelâl Eı tuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay s oy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GÎRESUN 
Melımet İzm en (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talıip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ce'lil Gevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tının 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskemder 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (t. 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ü.) 

RİZE 
Necip Damışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
(V-nvalettin Bulak 
Fethi Tevetoğhı 

SİVAS 
Rif at Öeten (1.) 
Ziya önder 
Hulusi Söyleme/oğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (!.) 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzum Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Seugel 
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[Açık üyelikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

Eskişehir 
Hakkâri 
tstanbul 

"••— 



O. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun tasarısının 32 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 0 

Çekiııserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 76 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Oralip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulus oy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Ha»san Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddm Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Ha mit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gevsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizameıttin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özer demli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Totooğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk 111 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğln 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 
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YOZGAT 

'Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 

Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp ün ev 

Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Ulııç 
Adil ünlü 

[Oya kaUlmıyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Er-sü 
SııpM Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (1.) 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Salkip önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHlSAB 
Rasim Haneıoğhı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Miaeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Ilamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin O tan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celal Cevherioğlu 

İZMtR 
izzet Biran d 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bay. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
RiCat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tul un ay 
(D 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat (I. Ü.) 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
izzet Gener 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemal ettin Bulak 
Fethi TevetoğTu 

SİVAS 
Ril'at Öçten (I.) 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (I.) 
Amil Artus 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

1 
1 

. 1 

Samsun 

Yekûn 
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Toplu Sözleşme, G-rev ve Lokavt kanun tasarısının 33 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
fini ip Avşar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekin&erler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
109 
108 

0 
1 

72 
4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
îhsan Sabri Çağlayangi 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMUŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmaıı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğkı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Baykan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betdl 
Osman Hacıtoaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karaknrl 

UŞAK 
Kâmil. Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

0. Senatosu B 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tcvfik İnci 

90 10 . 7 1963 O : 2 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 

Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Burhanettirı Uîuç 
Âdil "ıjrılü 

'Cekinser 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (I.) 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Oraay 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet îlkııçan 

ARTVİN 
Föhmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Oya katılmvy anlar] 
BALIKESİR 

1 Enver Aka 
Hamli Oğuzbeyoğhı 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Cevdet Geboloğlu 

BİTLİS 
Talât Oran 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hanı it Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Iîasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasiuli 

GÎRESUN 
Mehmet İ'zmen (T>.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlıı 
Özel Şahingiray 

[Açık ib 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

1 İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüpl ü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
İvifat Özdeş 

1 KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
x\. İîahattiıı Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunav 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlr. 

ıjelikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.) 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet (»ener 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi TevetoğJu 

SİVAS 
liifat Öçten (İ.) 
Ziya önder 
Hulusi Süylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetin taş 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (t.) 
Esat Çağa 
Sahir Kurutluoğlu 
Hasan Kangal 
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TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ab* Demir 

UEFA 
Vıa«fi Gerg«r 
Esat Mahmut Karakurl 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işılk 

YOZGAT 
Sadık Artukınaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Burhanefctin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Oya katîlmıy anlar] 
TABİİ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Gaman Koksal 
Sezai O'Kan (I.) 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

(t) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangril 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Caihit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

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

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasiim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavi't Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 

Rifat öztürkçjmıc 
İZMİR 

izzet Birand 
Enis Kansu 

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

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün fi v 
(t) 

MANİSA 
Feıit Alpiskeııder 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerinı Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gen er 

ORDU 
Zeki Kuınrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettim Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Ürer» 

TRABZON 
Şevket Bukudoğlu 

YOZGAT 
Neşet ÇeHrıtaş 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Aeılkalm (t.) 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Saıbir Kurut'luoğîu 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 
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Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun tasarısının 35 ncd maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlıı 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

Üye sayiii 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

105 
125 
105 

0 
0 

76 
4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Hasan Ali Türker 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Bald Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sankaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Ze'ki tslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Nurııllah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanmaaı 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmah 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Dineklî 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetürin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Orıal 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

Esat, Mahmut Karaku: 
UŞAK 

Kâmil Coşkımoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İtici 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇÎLEN ÜYELER 
Âmil Art ıı s 
Hidayet Aydın er 

Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
N"<.'<?ati özdeni? 
Nevzat Set (gel 
Adil Ünlü 

[Oya katıl mıy anlar] 
TABÎÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Ernaıuıllah Çelebi 
Suphi Gürspytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (İ.) 
Mehmet Şükran özkay; 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Öna1 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Ilıfzn Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(1.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mshnıet îlkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

Kadri özta§ 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Gcboloğlu 
BURDUR 

.Hüseyin Otan 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
îhsaıı Hanıit Tigrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertıığ 
îtasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rc'.hmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlıı 
Rifat öztürkçinc 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet İla zer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakiıoğlu 
Suad Hayri tjrgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki T uluna v 
d.) 

MANİSA 
Ferit AlpiskeaıdcT 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraenğln 

MUĞLA 
Haldun Mentcseoğhı 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. (J.) 

NEVŞEHÎK 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
izzet Grene r 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevotoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten (1.) 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Ceva'h Aeıkalm (I.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Salıir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 



C. Senatosu B : 90 10 . 7 .1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun tasarısının 36 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Maıdde kabul edilmiştir.) 

TABtî ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Enıanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înceoğlu 
Celâl Tevfik Kara sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 73 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayaııgil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Elalıit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlıı 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uhısman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dineklî 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlti 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf D emi rd ağ 
Reşat Zaloğiu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 
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UŞAK 
Kâmil Coşkunoğhı 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aconer 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (1.) 
Mehmet Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakulcr 
(Î-) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (f.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(t.) 

Mansıır Ulıısoy 
ANTALYA 

Mehmet tlkuçan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil J 

BALIKESİR I 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

0. Senatosu B : 90 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Byidoğan 
Tcvfik İnci 

[Oya ka 
Kadri öztaş 

BÎLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ce v de t G eh oloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Aslan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hanıit Tigrel 
(Başkan V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasinı Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GÎRESUN 
Melun et İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

10 . 7 .1963 O : 2 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergini 
Sadi Koçaş 

w] 
ÎSTANBUL 

Celil Gevkeıûoğlu 
Rifa't Öztürkçine 

İZMİR 
İzzet BJnand 
Enis Kansu 

KARS 
SıiT-ı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayi'i Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(î.) 

MANİSA 
Ferit Alpisken.de r 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

Enver K'Jk 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Bıu-hanettin Ulue 
Âdil Ünlü 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat (1. Ü.) 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Neeip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlıı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (I.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp üner 

[Reddeden] 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 

[Çekinserler] 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul Yekûn 



O. Senatosu B : 90 10 . 7 . 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 37 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
S?tfkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 
Celâl Terfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
106 
104 

1 
1 

75 
• 4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
ÂM Aksoy 
llalit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren | 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemeneioğlu 
Nıırullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere, Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdomli 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERÎ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dineklî 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik ülusoy 

MARDİN 
Kemil Oral 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
İzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapaniı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söyleme/oğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Beti] 
Osman Haerbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zalorlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 
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YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

C. Senatosu B : 90 
Akif Eyidoğan 
Tevfik Inei 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 

10 . 7 . 1963 
Ömer Er gün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
E ağıp Üner 

0 : 2 
Necati özdeniz 

Nevzat Sengel 

Burhanettin Ulııç 

Âdil Ünlü 

[Reddeden] 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

[Çekinser] 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Oya kaUhmyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Osman Koksal 
Sezai ö 'Kan (1.) 
Mehmet Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakul er 

(î.) 
ADANA 

Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(î.) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Ham di Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztas 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
A anı i Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet lzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Ha I it Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adala 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 

KÜTAHYA 
A. Bahattin ödbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(î.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliva 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Ilışan Akpolat (t. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağus 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoglu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın (1.) 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 

203 — 



O. Senatosu B : 90 10 . 7 . 1963 O : 2 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 1 Samsun 
Hakkâri 1 I 
İstanbul 1 Yekûn 
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O. Senatosu B : 90 10 . 7 .1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun tasarısının 38 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımeı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Aid Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

185 
105 
103 

l 
1 

76 
4 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alfıeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit, Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy " ı 

ERZURUM 
Nurettin Ayımksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Niztamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATA'S 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Fuat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullıah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Deonirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfii Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 
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ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik Tnci 

O. Senatosu B : 90 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER] 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 

10 . 7 . 1963 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kok 
Kâzım Orbay 

O :2 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengol 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 

[Çekinser] 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Oya kattlmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (I.) 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Muzaf f er Yu rdakuler 
(D 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Ön al 

ADIYAMAN 
Ha;.l Ağar (î.) 
AFYON KARAHlSAR 
liasi m Hancıoğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Man sur Ulus oy 
(B.) 
Sabit, Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 
Rifat Etker 

ANTALYA 
Mehmet lîkuean 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
İ l k re t Turhan gil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğiu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

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

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

aÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Ad^alı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevheri oğlu 
Rifat öztürkeme 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuhtnav 
(D 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpisken el e r 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.) 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğiu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (1.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sahir Kuratluoğlu 
Ragıp Ün er 
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[Açık üyelikler] 
l'iiskişelıir 1 Samsun 
Hakkâri 1 
istanbul 1 Yekûn 4 



Ö. Senatosu B : 90 10 . 7 .1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun tasarısını 39 nou maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Eefet Aksoyoğlu 
Emanullah Çele'bi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattm özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Harucıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karaaa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlıı 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
102 
101 

0 
1 

79 
4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Halimi Arıkaıı 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Halci Güzey 
ŞtM-ol' Kay M kır 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin i) im il 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki Mâm 
Nizamettım özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğhı 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

fgMtP. 
Ömer Lûtfi Bozeah 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat, Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza IJlusmau 

KOCAELİ 
1 -iMt.fi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çuımraiı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Onaıl 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mualllâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzeti Gener* 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hocıbaloğihı 

TRABZON 
Yusuf Deımıirdağ 

URPA 
Esat Mahımuıt Karakurt 

UŞAK 
Kâmil öoşıkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadıık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 
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ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnei 

TABU ÜYELBE 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Kaıdri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (î.) 
Mehmet Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurd aküler 
(Î-) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Ona1 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfza Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Sa.ffet Omay 
(t) 
Mensur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet fikuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
T^kret Turhanıgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaış 

G. Senatosu B : 90 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Hidayet Aydın er 

10 . 7 .1963 0 : 2 
1 Ömer Ergün 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Or'bay 

[Çekinser] 
SÎVAS 

A hmet Çekemoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otatı 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUH 

Zeki Arsan 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ihsan Haınît Tigroi 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasinı Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasınla 
Rdhmi Sanalan 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Ce'lil Oevherioğlu 
Rifat Öztürkçime 

[Açık ü 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

1 İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğiu 
Sııad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

1 KIRKLARELİ 
1 Alım et Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tııilunay 
(î.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskendeır 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
1 Haldun Menteşeoğîu 

yelikler] 
Samsun 1 

— 
Yekûn 4 

Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Adil Ünlü 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (il) 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vastfi Gerger 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

€ev.aıt Aeıkabn (T.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutiluoğlu 
Ragıp Üner 



C. Senatosu B : 90 10 . 7 .1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 44 ncü maddesine verilen oyların sonuca 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Rcfet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 

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

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasîı 
Osman Alişiroğlu 
Mausur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyaniar 
Açık üyelikler 

185 
108 
107 

0 
1 

73 
4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLÜ 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
«il 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazmı Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uç agök 

GAZİANTEP 
Ze'ki islâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Bthem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin T anman 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmarı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkcrim Saraçuğl u 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapan]! 

SAMSUN 
Cahit Toksrftz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Os m an II a e ı b al < > gl 11 

TRABZON 
Yusuf Dcmirdağ 
Reşat Zaloğlu 
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C. Senatosu B : 90 10 . 7 .1963 O : 2 
URFA 

Vasıf i Gerger 
Esat Mahmut Karakuri 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

TABİÎ ÜYE 
Ekrem Acuner 
Mueip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (I.) 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Muza.f f er Yurdakuler 
(i.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AMA.SYA 
Maeit Zeren 

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

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hanı di Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

I YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
1 Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
1 Tevfik inci 

[Çek 

1 CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıııer 
Ömer Ergün 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 

inser] 

SÎVAS 
Ahmet Çel remoğlu 

[Oya kat ılmıy anlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
Ilışan Hamit Tigrcl 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasirn Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi San alan 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celal Cevherioğlu 

[Açık ü\ 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

1 Rifat öztarkçlne 
Bcrç Turan 

İZMİR 
izzet Biran d 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tana 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Baihattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya j 

yelikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

1 Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Bıırhanettirı Ulnç 

Âdil Ünlü 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.) 

NEVŞEHİR 
I. §. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (I.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 



C. Senatosu B : 90 10 . 7 . 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 48 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 104 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : ı 
Oya katılmıyaıılar : 76 

Açık üyedikler : 4 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlıı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Suphi Karaman 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Vcysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Aid Türker 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
HaMt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahil; Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Bangııoğlıı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
(Javsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm • 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhoıı 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

edenler] 
j Etheın Meııenıencioğlu 
I Nurullah Esat Sümer 
I Özel Şahingiray 

Sabahattin Tanman 
I Berç. Turan 

İZMİR 
I Ömer Lûti'i Bozcalı 
I Cahit Okur er 
I Hilmi Onat 

KARS 
I Turgut Göle 

KASTAMONU 
i Mehmet Çamlıca 
I Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
j Hüsnü Dikee'ligi'l 

KIRŞEHİR 
I Ali Rıza Ulusman 

KOÖAELÎ 
I Lûti'i Tokoğlu 

KONYA 
I Sedat Çumralı 
I Mustafa Dinekli 
I Muammer Obıı* 
I Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
I Osman Cevdet Krkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
I Emin Açar 
I Refik Ulusoy 

MARAŞ 
I Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mimli â Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhatı 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kuımrıüu 

SAKARYA 
Turhan Kapantı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğhı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Bertil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 
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YOZGAT 
Sadık Ar tutmaç 
Neşet Çetinıtaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (1). 
Mehmet Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasiım Hancıoğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA I 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omav 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 

AYDIN 1 
Tskender Cenap Ege 
Fikret TurhangiJ 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

C. Senatosu B : 90 
Akif Eyidoğan 
Tevfdk İnci 

! CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

1 0 . 7 . 1963 0 :2 
1 Hidayet Ay diner 

Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 

[Çekinser] 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 

[Oya kattlmıyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

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

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasinı Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizanıettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi A'ksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

[Açık üj 
EskişeMr 1 
Hakkâri 1 
fatnnhul 1 1 

1 Taldp özdolay 
İSTANBUL 

Celi'l Cevherioğlıı 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırra Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başjkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet ^ekâ Tulımay 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya, 

/elikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

1 Kâzun Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengcl 
Burhan ettin Uluç 

1 Âdil Ünlü 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ.Ü.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağur 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (t.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevtket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfd Gerger 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acıkabil (î.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 



O. Senatosu B : 90 10 . 7 .1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasar asının 49 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABÖ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğhı 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu! 
Galip Avşar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKAEA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Bifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Uye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
102 
101 

0 
1 

79 
4 

[Kabul edenler] 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

1 Ethem Menemeııcioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattâm Tanıman 
Berç Turan 

IZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozcaiı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusanan 

' KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekii 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkul 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

StlRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf D emir dağ 
Reşat Zaîoğlu 

URPA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakur 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
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C. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 
Neşet Çetiııtaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tcvfik İnci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kaıı (İ.) 
Mehmet Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 
(Î-) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Na]il Ağar (I.) 
AFYON KARAHİSAR 
Uasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıl'zı OğuzBekata (B.) 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Onıay 

(Î-) 
ANTALYA 

Mehmet Ilkuçan 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sa&LİT Kurutluoğlıı 
Kâzım Orhay 

[Çekin ser] 
SİVAS 

Alımet Oekemoğlu 

/0ya katılmıyankır] 
| Haindi Oğuzbeyoğlu 

Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türk er 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

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

ELÂZIĞ 
1 Celâl Ertuğ 

Hasım Giray 
ERZURUM 

Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen (1..) 

1 GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

[Açık il 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Rifa't Öztürkçiıne 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
a.) 

MANİSA 
Feıit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARkŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

yetikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

Necati Özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Burhan ettin Ulue. 
Âdil Ünlü 

MUŞ 
ihsan Akpolat (I. Ü.) 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağu 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (t.) 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
1 Mehmet Ab Demir 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
| Cevat A çıkalı n (1.) 

Âmil Artus 
1 Esat Çağa 
[ Hasan Kangal 

Ragıp Üner 



C. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 50 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde 'kaimi edil iniştir.") 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
S?tkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
(.talip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulus oy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinse rlcr : 
Oya katıl miyarda r : 

Açık üyelikler : 

185 
107 
106 

0 
1 

74 
4 

[Kabul edenleri 
BALIKESİR 

Hasan Ali Türkcr 
BİNGÖL 

Sabri TopçuoğJu 
BOLU 

Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gevsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizam ettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethcm Menemoneioğlu 

Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahin giray 
Sabaha ttiıı Tan m an 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtiîi Bozcah 
Cahit O küre r 
Hilmi Onat 
Nevzat özerde m li 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlfigi.1 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza ITlusman 

KOCAELİ 
Lııtfi To'koğhı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Diııekli 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Kgref Ayhan 
Zeki Kum ruhi 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgüz 

SllRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batıır 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kanık urt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

216 — 



ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 

TABİÎ ÜYELER 
Ek re in Acun er 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (1.) 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Muzaffer Yu rdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakip önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHİSAR 
1\asim Hancıoğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bek a t a 
(B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(t . ) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

O. Senatosu B : 90 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Hidayet Aydmer 

10 . 7 1963 O : 2 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Sahir Kuratluoğlıı 
Kâzım Orbay 

[Çekinser] 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 

[O ifa katılmıy anlar] 
Haıudi Oğuzbcyoğlu 
Kadri Öz taş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çotin 

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

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet tzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksov 

İÇEL 
CaviL Tevfik Okyayıız 
Taldp Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sııad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KOCAELİ 
RiCat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 
(D 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğiu 

[Açık üyelikler] 

Necati Özdeniz 
Nevzat Sengei 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

MUŞ 
İhsan Akpolat (i. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlıı 

SİVAS 
Rit'at Öçten (t.) 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlıı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açısalın (t.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Ragıp Uner 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 

- • • • T^^ ,? , 



C. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasar usının 52 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştiı\) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 95 
Kabul edenler : Q4 

Reddedenler : Q 
Çekinserlcr : 1 

Oya katılmıyanlar : 86 
Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Ilefet Aksoyoğlu 
Enıanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Calip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Bifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

[Kabul 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Haüt Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynııksa 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhotı 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Nıırullah Esat Sümer 
Özel Şahin giray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Oknrer 

edenler] 
I Hilmi Onat I 

Nevzat Özerdendi 
KARS 

Turgut Göle 
I KASTAMONU 
I Mehmet Çamlıca I 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçldgil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulus m an 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Outuralı 
Mustafa Din ekli I 
Muammer Obuz I 
Ahmet Onar j 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar I 

I MARAŞ 
Cenap Aksu I 

MARDİN 
Kemal Oral I 
A bd ülke tim Saraçoğlu I 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
İzzet (1 ener I 

ORDU 
Eşref Ayhan I 
Zeki Kumrulu j 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı I 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz I 

I SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
I Suphi Batur 

SİVAS 
I Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Beıtdl 

I Osman Haeıbaloğlu 
TRABZON 

Yusuf Deımirdağ 
URFA 

Esat Mahmut Kara kurt 
UŞAK 

I Kâmil Coşkunoğlu 
I VAN 

Faruk Işık 

YOZGAT 
I Sadık Artukmaç 

Neşet Çctintaş 
ZONGULDAK 

I Tarık Remzi Baltan 
I Akif Eyidoğan 
I Tevfik înei 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

I Âmil Artus 
I Hidayet Aydıncr 
I. Ömer Er gün 
I Sadi Kocaş 
J Sahir Kurutluoğlu 
j Kâzım Orbay 
I Necati Özdeniz 
I Nevzat Sen gel 
I Burhanettin Uluç 
I Âdil ünlü 
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[Çekinser] 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 

[Oya katılmayanlar] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (î.) 
Mehmet Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ'O 

ADANA 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
i [alil Ağar (î.) 
AFYON KARAHİSAR 
Hasım Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(1.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayangi! 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

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

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Gri ray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

[Acık il 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil CcvherioğUı 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpak]ıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. r.ahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(î.) 

MANİSA 
Fcı-it Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulıısoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ıjelikler] 
Samsan 1 

Yekûn 4 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (î.) 
Esat Çağa ' i 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Ragıp Uner 



0. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, G-rev ve Lokavt kanunu tasarısının 54 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabıd edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelöbi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil K.aravelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz îrıce-
oğlu 
öeiâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Ritfat Btker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 75 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rallini Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 
Zeki Kumrulu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
ITalit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddm Çetin 

DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDÎRNE 
Talisin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Hay s oy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Nurüllah Esat Sümer 
özel Şahiııgiray 
Sabahattin Tanman 
Derç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğiu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Oumrah 
Mustafa Din ekli 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nuvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
MARDİN 

Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Baykan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hul ıısi Söylem ezoğl ıı 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Dömirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 
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C. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 
YOZGAT 

Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (T.) 
Mehmet Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 
(D 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Öııal 

ADIYAMAN 
ifa 1 il Ağar 
(D 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (R) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet O m ay 
(î) 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Akif Eyidoğan 
Tevfdk inci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 

Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[ÇeMnser] 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 

[Oya katılmtyanlar] 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Göboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Caıhit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azım i Erdoğan 
ihsan Hâmit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GÎRESUN 
Mehmet İz m en (B.) 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

IÇEL 
Cav i t Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

Eskişehir 
Hakkâri 
tstanbul 

| İSTANBUL 
1 Fethi Başak 

Celil Cevherioğlu 
I Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
1 izzet Birand 
I Enis Kansu 
I Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

1 Mehmet Hazer 
1 KAYSERİ 
1 Suad Hayri Ürgüplü 
1 (Başkan) 

KIRKLARELİ 
I Ahmet Naei Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(I.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskemder 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşcoğlu | 

T *1 1 7 

ıielıklerj 
Samsun î 

Yekûn 4 

1 MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.) 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Daniışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (İ.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 



O. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O ; 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 55 nci maddesine verilen oyların sonucu 

('Madde kabul edilnds1.ii 

TABtî ÜYELER 
iîefet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yddız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz jnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alisi roğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
.Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Tiirker 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 107 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : i 
Oya katılmıyanlar : 74 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçııoğlu 
BOLU 

Rahmi An kan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabıi Çağlayangi 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ali Aks ey 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Fmin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay s oy 

ERZURUM 
NureH.in Aymıksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suni, Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Ba§ak 
K t hem Men em en ei oğl u 
Nuru Hah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tan man 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Littl'i Bozca! 1 
Cahit Okurcr 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Melımet Çamlıca 
Ahmet \'usret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

K0ÖA3Lİ 
İmi fi. Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çunıralı 
Mustafa Dinekü 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet i İrkı it. 

MALATYA 
NTıvi.t Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenan Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Ceııer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
H u 1 fıs i S oy 1 e m e z o ğ 111 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esa t Mah.mut Ka ra k i 1 rî 

UŞAK 
Kâm i I Coşkun oğl u 

VAN 
Faruk İşık 

— 222 
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YOZGAT 
Sadık Artıikrrvaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

0. Senatosu B : 90 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

10 . 7 1963 O : 2 
Hidayet Ay diner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurotluoğlu 

Kâzım Orbav 
Necati Özden?/ 
Nevzat Ser.s-': 
Burhan ettin Fluç 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 
ANKARA 

Niyazi Ağırnasıı 

[Ç elana er] 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (I.) 
Muzaffer Yurdakıüer 
(î.) 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

Sakıp Önal 
ADIYAMAN 

Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zcren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Sabit Kocabeyoğlıı 
İbrahim Saffet Omay 
(î.) 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

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

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi San alan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 

ÎZMlR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

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

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğhı 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
(I.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (i. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağım 

ORDU 
Şevket Koksal 

RtZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

- 223 



TRABZON 
Şevket Bııladoğlıı 

6. Senatosu B : 90 10 . 7 . 1963 O : 2 
TUNCELİ C. BAŞKANINCA SE-

Mehmet AM Demir ÇÎLEN ÜYELER 
Ccvaıt A (;ı kal m (1.) 

Esat Çağa 
Iiagıp Ün er 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun : 1 

Yekûn 4 



C. Senatosu B : 90 10 . 7 . 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 56 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğiu 
Celâl Tevfik Karavsapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Samı Sarıgöllü 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 72 

Açık üyeli kler : 4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Hasan Ali Türker 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Bang'iıoğlu 

ERZİNCAN 
Kelimi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Ayımksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uç-agök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Nurııllah Esat Sümer 
Özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Boz e alı 
Cahit Okurcr 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulustu an 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

1 Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
MARDÎN 

Kemal Oral 
Abdülkerdın Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet ({ener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylem ezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlıı 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URPA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Co|kunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 
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YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. Senatosu B : 90 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇÎLEN ÜYELER 
Amil Art/n s 

10 . 7 . 1963 O 
Hidayet Aydı ne r 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 

Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Burhan ettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 

[Çelcinser] 

SİVAS 
Ahmet Oekemoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mueip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (I.) 
Muzaffer Yurdakuler 
(î.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğkı 
ibrahim Saffet Om ay 
(î.) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESÎR 
Enver Aka 
Hamdi Oğrızbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECÎK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

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

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Gri ray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Niza m ettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atala.v (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüs-eyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
thsan Akpolat (1. Ü.) 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (İ.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AH Demir 
C. BAŞKANINCA SE-

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (T.) 
Esat Çağa 
Ragın Ün er 
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[Açık üyelikler] 

Eskiyohir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yokûu 4 
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O. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 57 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 1 

Çekiıişerler : î 
Oya katıl m lyanlar : 72 

Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Eefet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Clürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüncş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
H ay d a r Tun ç k a n at 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
(raiip Avsar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz tnee-
oğlu 
Celâl Tevfik Kanışa pan 

AĞRI 
Vcysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
İtifat Etker 
Mansıır Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali T ürker 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabri Topeuoğlu 
BOLU 

Kah m i Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan 
Baki Güzey 
•Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hafit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Talisin Banguo-ğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay s oy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uejagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Niza m ettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

edenler] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlıı 
Nuru Hah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tarıman 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Oku re r 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 

KIRŞEHİR 
Ali Kıza Ulusman 

KOCAELİ 
Ia1t.fi Tokoğlu 

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 O rai 
Abdülkerim Saraço-ğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet dener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğiu 

TOKAT 
Zihni Jietil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Dcmirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakıırt 

UŞAK 
Kâmil Cüşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

gil 
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YOZGAT 

Sadık Ar tu km aç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 

Hidayet Aydıner 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 

Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanetbin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 

ANKARA 
Niyazi Aşiu'iıaslt 

[Çekinser] 
SİVAS 

Alı i net Oekemoğlu 

/Oya kaMmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (I.) 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakıılcr 
(İ) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Öııal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasmı Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı OğuzBekata (B.) 
Sabit Kocabcyoğlu 
I'l»rahim Saffet Oma7 
a.) 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Gcboloğlu 

BURDUR 
Hüseyni Otan 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

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

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Halimi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet Iznıen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbını 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Cclil Cevherioğlu 
Ki fa t Öz'türkçine 

İZMİR 
izzet Bir an d 
Enis Kansu 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalar (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin KaSpakl 1 oğlu 
Sn a d Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Ki fal, Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Ba.hattin özflbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılıınay 
(D 

MANİSA 
Refik Ulusoy 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

NEVŞEHİR 
f. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Neci]) Danışoğlıı 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetuğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (î.) 
Ziya, Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
C. BAŞKANINCA SE-

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Af;ıkalın (L) 
Esat Çağa 
Ragıp Üner 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
1 Tabk Ari 
istanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yeli fin 
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O. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 61 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kaimi edilmişti 1.1 

TABİÎ ÜYELER 
Uıd'ct Aksoyoylu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Krsü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelio£hı 
Sami Küçük 
Fahri (Vîilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Hayda? Tmıekauaî 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Adem
oğlu 
Calip Avşar 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz tnee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alisiroğlu 
Rifat Etker 
^Taıtsur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Uye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserîer 

Oya katJİmıyanlar : 
Açık üyelikler 

185 
1C6 
104 

1 
1 

7 5 
4 

I Kabul edenleri 

AYDIN 
Osman Saim Sarı<joiiiı 

BALIKESİR 
i Lisan Ali Türker 

BİNGÖL 
Satiri Topeuo&lıı 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasaiid^lu 

BURSA 
İhsan Sabrı Oağlayan-
gil 
Baki O ü/ey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Altsoy 
U ali t Sarı kaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Eanguoo'lu 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Nurettin Aynııksa 

ESKİŞEHİR 
Gavşi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
X i/a m ettin Ozcrü! 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
[-"etlıi Başak 
Fthem Menenıeneinğiu 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûti'i Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
İmi i'i Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çunıı-ah 
Mustafa Dinclcîi 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
i'htıin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
('ena]) Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NtÖDI! 
Kudret Baykan 
!z;:et Oeııer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kurumlu 

SAMSUN 
«•ahit Tokgöz 

SİİRT 
I.Atil' Aykut 

SİNOF 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdng 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 

Vasfi G-erger 
E'sat Mahimııt Karakun 

UŞAK 
Kâmıil Ooşfkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akil Eyidoğan 
Tevfik îrici 

' C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıuer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 

Enver Köik 
Sahir Kıırutluoğla 
Kâz ııra Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhancttin Uhıç 

[Reddeden] 

ANKARA 
Niyazi Ağınıaslı 

| Çekimser] 

SİVAS 
Ahmet Çekeıııoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
TABÎI ÜYELER 

Ekrem Acımer 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (İ.) 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(i.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (IU 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(T.) 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
F'ikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Haindi (>ğuzbeyoğlıı 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Cîeboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bs'k. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
İta sim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pashıli 
Rahmi S an al an 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçiıne 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sı m Atal ay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan.) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(T-) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 
(i. Ü.) 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öetou (İ.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

232 



O. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 
YOZGAT 

Sadık Aı-tukmaç 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Covaıt Aoıkalm (İ.) 

Esat Çağa 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 



O. Senatosu B : 90 10 . 7 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 63 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmişi,•.) 

TABİİ ÜYELER 
Ucfet Aksoyoğiu 
Emanııllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
K â mil K a r a veli o ğ 1 u 
Sami Küçük 
Kah m Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özka-

Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulıısoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Keh m i Alpaslan i 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : î 0 4 

Kabul edenler : i () | 
Reddedenler : 2 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 7 7 
Açık üyelikler } 

1 Kabul edenler] 
AYDIN 

•İsınan Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Hasa. ıı Ali T ürker 
BİNGÖL 

S;ibri Topmıoğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 
Sırn Uzunlmsanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayau-

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Orta e 

ÇANAKKALE 
Ali Aks oy 
llalit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ERZİNCAN 
i'Ylımi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin A yn ıılcs a 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
'A (Ad islâm 
N i 7.;\ m etti n O^gül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyiirek 
Kethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Nuru!lalı Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Bere, Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Kıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoglu 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osm an Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
fjâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zilmi Betil 
Osm a n Hacı bal oğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
lîeşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Kanık Işık 
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YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. Senatosu 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Âmil Artus 

B : 90 10 . 7 . 1963 O : 2 
Ömer Eı gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kuruiluoğ'u 

Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin üluç 
3 dil Ünlü 

[Reddedenler] 

Mim 
MUĞLA 

â A icarca 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 

[(Jcldnscr] 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 

[Oya kahlmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (İ.) 
Muzaffer Yurdakuler 
(î.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
] Ti izi Oğuz Beka ta (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
(t.) 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Oztaa 

BİLECİK 
Talat Oran 

BİTLİS 
Cevdet Clcboloğlu 

BURDUR 
T i üs ey in Otan 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

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

ELÂZIĞ 
Celâl 10 r tuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (15.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
\'ehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Özlürkeine 

Sabahattin Tanman 
İZMİR 

İzzet Biran d 
Enis Kanstı 
Nevzat Özerde m li 

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

KAYSERİ 
Hüseyin Kal pakı ı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulımav 
(i.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARA'Ş 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Sa raeoğlu 

MUĞLA 
Haldun Meııteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (î. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
SVvkot Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (1.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selârni Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acskalın (1.) 
Hidayet Ay ilme r 
Esat Çağa 
Ragıp Üner 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 4 
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C. Senatosu B : 90 10 . 7 . 1963 O . 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun tasarısının 64 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştit'.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 114 

Kabıü edenler : 110 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 67 

Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHtSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlıı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali T ürker 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Ootin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin 'Orhon 

HATAY 
Vehbi Alcsoy 

edenler] 
| İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

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

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçldgil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
I Sedat Çumralı 

Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
I Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskemdeo? 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evlaya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cernalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
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C. Senatosu B : 90 10 . 7 . 1963 O : 2 
ÜRFA 

Vasüi G-erger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıuer 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 

Enver Kok 
Sahir Kurutluoğiu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeni?. 
Nevzat Sengei 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 
C. BAŞKANINCA SE

LEN ÜYELER 
Ömer Er gün 
Burhan ettin Uluç 

[Çekinser] 
StVAS 

Ahmet Çekemoğhı 

I Oya katılmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

blkrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emaımllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (I.) 
Sıtkı Ulay 
Muza f f e r Yu ı • d a k u 1 e r 
(1.) 

ADANA 
Sakıp Ona! 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHİSAR 
ilasını Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlıı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet O m ay 
(î.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkucan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎTLİS 
Cevdet Geboloğîu 

BURDUR 
.Hüseyin Ot an 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

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

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim O i ray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahıni San alan 

GİRESUN 
Mehmet tzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdülay 

İSTANBUL 
Celil Ccvherioğlu 
Rifat Öztürke.iue 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırra Atalay (B§k. V.) 
Mehmet Ilazer 

KAYSERİ 
1 lüseyin Kal pak! ıoğ!u 
Suad llayıi Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rıfat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet ?.eki Tıılımny 
(1.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (l.Ü.) 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kıımrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rıfat Öçten (İ.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 
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TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

C. Senatosu B : 90 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

10 . 7 . 1963 O ; 2 
0. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalm (î.) 

Âmil Aitııs 
Esat Çaği' 
Ragıp Üner 

Eskişehir 
Hakkâri 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 4 



C. Senatosu B : 90 10 . 7 . 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 6& ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

_ Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : o 

Çekinserler : o 
Oya katılmıyanlar : 65 

Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELER 

Itefet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkay; 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
(lali]> Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhanıgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öz taş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 
Sırrı Uzımhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
II ali t Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâcddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizametthı özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
E t hem Menemene ioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanıman 
Bere, Turan 

İZMİR 
İzzet Biran d 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit O küre r 
Hilmi Onat 
N'evzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lîılfi. Tokoğtu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 

Mustafa Dinekli 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskemdetr 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NİĞDE 
Kudret Bayharı 
\r///M Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAMSUN 
Cemalettıiın Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 
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C. Senatosu B : 90 10 . 7 . 1963 O : 2 
SİVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

Reşat Zaloğlu 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakur 

UŞAK 
Kâmdl Ooşlranoğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
G. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydın er 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kok 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orhay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Oya kaUlmıyanlar] 

TABtt ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (I.) 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

(t) 
ADANA 

Sakıp Ona1 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzıi Oğuz Bekata (I».) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(t.) 

ANTALYA 
Mehmet Mkuçaıı 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otaıı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İ lisan Ham it Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Celil Gevherioğlu 
Rifat Öztürkçiııe 

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 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
(T.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Rifat öçten (I.) 
Ziya, Önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 
C. BAŞKANINCA SE-

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat A çıkalı ıı (t.) 
Esat Cağa 
Ragıp Üner 

EökişeEkir 
Hakkâri 
tstıtııbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 



C. Senatosu B : 90 10 . 7 . 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının 3 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 118 

Kabul edenler : 117 
İveddcdenler : 0 

Çek in seri er : 1 
Oya katılmıyanlar : 63 

Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Eefet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersii 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğhı 
Sami Küçük 
Fahri Özdiiek 
Mehmet özgütıcş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

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

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Bifat Etkor 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

[Kabul 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türkcr 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangi! 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
(«ahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertıığ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nui'ettin Aynrıksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

edenler] 

Nizam ettin Özgül 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
HATAY 

Vehbi Aksoy 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemcncioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

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

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 

KIRŞEHİR 
Ali lviza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Ou m rai ı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Ilotik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
M'uallâ Akarca. 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 
/ek i Kimimin. 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cem al ettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 

Yusuf Demi rdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Va.sfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Balta 

Akif Eyidoğan 
Tevfik înei 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
rndayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
S ahi r Kuru 11 ıı o ğ i 11 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil ünlü 

[Çek in ser] 
SİVAS 

Ahmet. Oekemoğlu 

[Oya katilmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

tfkrcm Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (I.) 
Muzaffer Yurdakuler 
(t .) 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Incc-
oğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

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

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hamdi Oğtızbeyoğln 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğiu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ha mit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi San alan 

GİRESUN 
Mehmet İzi»en (1>.) 

GÜMÜŞANE 
Hal i t Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

[A (yık il 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlıı 
Rifat Öztürkçiue 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalciy (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Ilazcr 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpak! ıoğlu 
Suad Hayri Üi'güplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 

W ila t OzMes. 
KONYA 

At 1 • L J. * T7~ ~\ .Muhittin Kılıç 
KÜTAHYA 

* I > 1 J J * / \ 1 1 A. Bahattın Özbek 
MALATYA 

Mehmet Zeki Tulunay 
(I.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

ı/elikler] 
Samsun 1 

— 
Yekûn 4 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Ilisan Akpolat (i. Ü.) 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağım 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapan]ı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlıı 

SİVAS 
Rifat Öçten (İ.) 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetin taş 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (t.) 
Esat Çağa 
Ragıp Üner 



C. Senatosu B : 90 10 . 7 . 1963 O : 2 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun tasartasarınm tümüne verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 115 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : ö5 
Açık üyelikler •. 4 

[Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlıı 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
S^tkı Ulay 
Alımet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Itıce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlıı 
ilifat Etker 
Marısur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhaııgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan
d ı 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Ilalit Sankaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyüre'k 
Fethi Başak 
Ethem Menemetıcioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Bere Turan 

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

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dineklî 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüviıt Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskemder 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemi! O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mnallâ Akarca 

NİĞDE 
İzzet Gencr 

ORDU 
Es.ref Ayhan 
»Şevket Kö'ksn! 
Zeki Kum ruhi 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi S öyle m ez oğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi G-enger 
Esat Mahmut Karakur 

C. Senatosu B 
UŞAK 

Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

90 10 . 7 . 1963 O : 2 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğau 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Üıüü 

SVAJS 
Ahmet Ookemoğlıı 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai t) Kan (I.) 
Fahri özdilek 
Muzaffer Yurdakul er 

(D 
ADANA 

Sakıp Önal 
ADIYAMAN 

Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim ITancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pau 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Beka ta (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
( ! • ) 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçaıı 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

/Oya kahlmtyanlar] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

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

ELÂZIĞ 
Kasım Giray 

ERZURUM 
Nihat Basinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizam etti ıı Özgül 

GİRESUN 
Mehıııe!, izmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halil Zarbım 

[Açık w 
Eskişehi r 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

HATAY 
Sabahattin Adala 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Gel il Cevlıerioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. A'r.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kal paklı oğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özlbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
( t . ) ' 

ı/elikler] 
Samsun 1 

Yeldin 4 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik "ülusoy 

MUĞLA 
Haldun Mcııteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. İl.) 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapantı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
ı ı i l " m J w 1 . , 

Fethi levetoglıı 
SİVAS 

Rifat Oeten (1.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
.. „ . 

Şevket Buladoglu 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Gev at Açıkalm (î.) 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

DOKSANINCI BİRLEŞİM 

10 . 7 . 1963 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

n 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN ÎŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 

VERÎLEN ÎŞLER 
X I . — Toplu îş 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 BÎR DEFA GÖ
RÜŞÜLECEK ÎŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLER 
B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

ÎŞLER 
X I . — Maden Kanununun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet 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 îşler 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 
tasarısının 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] 



X 7. — Tekel Genel Müdürlüğünün 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 tarihi : 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) [Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1963] 

10. — tstanbul 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 içişleri, 
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] 



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

Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 

Komisyon raporu (M. Meclisi 1 285; C. Senatosu 1/244) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 131) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2977 - 14836 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 6 . 1963 tarihli 92 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 27 . 6 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 29 . 4 . 1963 ve 3,5,7.6. 1963 tarihli 79, 89, 90 ve 92 nci Birleşimlerinde öncelik ve ive
dilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı,: 131) 

Anayasa ve Adalet, Bütçe, Sanayi ve Tarım, Malî ve İktisadi İşler ve içişleri komisyonlarından 
müteşekkil Geçici Komisyon raporu 

Camlı u riyet S e natosu 
Anayasa ve Adalet, Bütçe, Sanayi ve Tarım, 22 . 6 . 1963 
Malî ve İktisadi İşler ve İçişleri komisyon

larından müteşekkil Geçici Komisyon 
Esas No : 1/244 

Karar No : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Millet, Meclisinin 7 . fi . 1963 tarihli 192 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Maden Kannnıımm bâzı maddelerinin •değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı; ilgili Hükümet temsilcilerinin iştiraki ile Komisyo
numuzun 2.1. Haziran 1963 tarihli .Birleşiminde tetl-ik ve müzakere olundu. 

Kanun tasarısı, gerekçe ve metin olarak; millî S<M velin değerlendirilmesi, hakkın ve sennayeenin 
emniyet altına alınması, ihtilâflar ve tedahüllerin bertaraf edilmesi, lüzumsuz formaliteler yüzün-
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den devam edegelen haklı şikâyetlerin ortadan kaldırılması ve özlenen kolaylıkların .getirilmesi 
gibi yılların tatbikatından edinilen tecrübelerle tesbit edilmiş bulunan imkân, ihtiyaç ve zaruret
lere oevap verir mahiyette görüldüğünden ve tasarının 18, 44 ve sair maddelerinde sözü edilen 
vücuduna olan mutlak ihtiyaç da her mülâhaza ve mütalâanın üstünde tutulması gereken Harita 
Genel Müdürlüğünce tanzim edilmiş ve edilmekte bulunan 1/25000 mi'kyaslı haritaların temini hu
susunda, ayrıca bir madde sevk edilmemiş olmasının, bu cihetin esasen aidolduğu maddelerde 
mânalandırılarak ilgili mercilerin de bu lâzimeye riayeti lüzumunun kendiliğinden ortaya konul
muş bulunmasından ileri geldiği kanısına varılmış olduğundan; Millet Meclisi Genel Kurulunca ka
bul edilen metnin aynen kabulüne ve işbu metnin, işin mahiyeti İcabı, bir an evvel kanuniyet kes-
betmesi için öncelik vee ivedilikle görüşülmesi teklifi ile Genel Kurula arzı zımnında Yüksek 
Başkanlığa sunulmasına oy birliğiyle karar verildi. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Bursa Artvin îzmir Konya 

B. Güzey F. Alparslan ö. L. Bozoalı A, Onar 

Kayseri 
H. Kalpakhoffhı 
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Maden Kumanınım h'âzı maddelerinin değişi irilmesi, kaldırılması re İm kıenuna bâzı maddeler eklen-
mı.si haki, nıd'i l;an\n\ dışarısı 

l)(<jislirilen maddeler 

MADDE 1. — 3 . 3 . 1954 tarih ve 6309 sayılı Maden Kanununun 1, 2, 7, 8, 12, 15, 17, 18, 
20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 
76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 104, 105, 109, 110, 111, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 140, 141, 144 
ve 152 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Tabiatta basit, mürekkep veya mahlut halde bulunan, aşağıda yazılı maddeler bu 
kanuna göre maden sayılır. 

Altm, gümüş, platin, iridyum, palladyum, osmiyum, rhodyum, rutenyum. 
Bakır, kurşun, çinko, kadmiyum, kalay, alüminyum, demir, krom, manganez, kobalt, nikel, 
Molipden, volfram, 
Vanadyum, titan, niyop, tantal, zirkon, 
Antimon, arsenik, bizmut, civa, 
Uranyum, toryum, radyum, 
Maden kömürü (Turptan antrasite kadar her nevi kömür dâhil), petrol istihsaline elverişli ol-

mıyan bitümlü maddeler, 
(Sodyum, potasyum, lityum, stronsiyum, magnezyum, bor, fosfor) tuzları şap, (Tuz Kanunu 

hükümleri mahfuzdur.) 
Pirit, kükürt, grafit, flüorit, amyant, mika, manyezit, lületaşı, zımpara, korund, barit, 
İtriyum, lanthan, neodym, praseodym, seryum, 
Agat, ametist, beril, diopsit, elmas, kalsedon, kehribar, oltutaşı, krizopraz, kuars kristalleri ve 

kuvarsit oniks, opal, rubi, rutil, safir, spmel, topaz, turmalin, türkuaz, yakut, zümrüt. 
Bu madenlerle, bunları ihtiva eden sular ve gaflar bu kanım hükümlerine tabidir. 

Madde 2. — Bu kanunun 1 nci maddesinde, taşocakları mevzuatında veya mahsus kanunlarında 
zikredilmemiş bulunan maddeler veya taşocakları mevzuatında veya mahsus kanunlarında zikredil
mekle beraber terkip veya vasıfları bakımından bu kanunlardan hangisine tabi olması lâzımgeldiği 
hususunda tereddüdedilen veya ihtilâfa düşülen maddeler Sanayi Bakanlığının teklifi ve Bakan
lar Kurulu karariyle Maden Kanunu hükümlerine tabi tutulabilir. 

Sanayiin hammaddesi veya ihraç mevzuu olabilecek taşocağı maddeleri, taşocağı ilmühaberi 
veya ruhsatı sahibinin Sanayi Bakanlığına müracaatı halinde bu Bakanlığın teklifi üzerine o ilmü
haber veya ruhsat sahasına münhasır olmak kaydiyle, Bakanlar Kurulu karariyle Maden Kanunu 
şümulüne alınabilir. 

Bu husustaki müracaatle birlikte, o saha ve tezahürün bulunmuş maden haline getirilmesini te
mine elverişli vesikaların ihzar ve tevdii şarttır. 

Maden Kanunu şümulüne alınan taşocaklarına ait ilmühaberlerde ocak sahibi ile arazi sahibi 
arasında evvelce yapılmış olan mukavele hükümleri, o ilmühaber müddetine münhasır olmak kay
diyle mahfuzdur. 

Bahis konusu taşocağı ilmühaberi veya ruhsatlarına mütaallik taşocakları rüsumu, mezkûr ilmü
haber veya ruhsatların müddeti ile mukayyedolmak üzere il özel idarelerine aittir. Şu kadar ki, 
bu devre zarfında ayrıca devlet hakkı alınmaz. 

Bu kabîl taşocakları için yapılacak müracaatın şekli, intibak ve intikal muameleleri, taşocak
ları rüsumunun tahsili usulü ve sonraki safhalara ait işlemler Sanayi Bakanlığı ile içişleri Ba
kanlığının müştereken hazırlıyacakları yönetmelice tesbit olunur. 
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Maden Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hal'kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 7. — Devlet memurları maden arama ve işletme hakkı iktisabedemez. Maden Kanunu
nun tatbikatiyle vazifeli dairenin merkez ve taşra teşkilâtında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli 
personel de bu hükme tabidir. 

Maden arama ve işletme hakkını haiz iken memur olanlar, memuriyete intisaplarından itibaren 
altı ay zarfında bu haklarını devretmeye mecburdurlar. Takaddüm hakkının devri 40 ncı madde
deki usule tabidir. Müddetinde devredilmiyen haklar ret, iptal veya fesholunur. 

Madde 8. — Memleket kara sınırlarından itibaren ufkan 500 metre mesafedeki yerlerde ma
den arama ve işletme hakkı verilmez. Kara suları, iç sular ve bunların altında bulunan yerler bu 
tahdide tabi değildir. 

Maden arama ve şiletme hakkı taallûk eden sahalar içinde kalan askerî yasak bölgelerde maden 
aranması veya işletilmesi Askerî Yasak Bölgeler Kanununa tabidir. 

Maden arama veya işletme hakkı verilen sahaların şehir veya kasaba belediyeleri imar sahaları 
sınırları içinde kalan kısımlarında maden arama veya işletme faaliyeti yapılamaz. Şu kadar ki, 
maden havzaları ile arama veya işletme hakkı verildikten veya bulunmuş sayıldıktan sonra bele
diye imar sınırları içine alman maden sahaları ve belediyelerce müsaade edilen maden sahaları bu 
fıkra hükmünden müstesnadır. 

Yukardaki hükümlere muhalif olarak maden arama veya işletme faaliyetinde bulunanlar hak
kında, fiil daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, aşağı haddi 1 000 liradan eksik olmamak 
üzere ağır para cezası tatbik olunur. Faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış ise bu cevherler müsa
dere edilir. Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cevherlerin, Devlet hakkı tarifesindeki kıymeti 
üzerinden hesaplanarak tahsil edilecek bedeli veya satış bedelinin daha yüksek olduğunun tesbiti 
halinde bu satış bedeli müsadere olunacak mal yerine geçer. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 ncu maddenin son fıkrası hükümleri de mahfuzdur. 

Madde 12. — Arama ruhsatnamesi bir cins maden için verilir. 
Arama ruhsatnamesi talebinin birinci maddeda tadadedilen veya ikinci maddeye müsteniden bu 

kanunun şümulüne alman maden isimlerine göre yapılması lâzımdır. Dilekçede maden isminin na
mı diğerinin veya bunun minerallerinden birisinin yazılması halinde, ruhsatname talebinin Maden 
Kanununun birinci maddesinde yazılı madenlerden hangisine intibak edeceği Bakanlıkça tesbit edi
lir, ruhsatname talebi tesbit olunan bu maden için yapılmış sayılır. 

Şu kadar ki, arama esnasında arama hakkına mevzu teşkil eden madenle mahlut olarak zuhur 
eden veya jeolojik teşekkülü bu madenle birlikte işletilmesini zaruri kılan madenler çıkarsa, arama 
hakkı sahibi tarafından gerekli fennî malûmat idareye bildirilmek, keyfiyet tesbit olunmak ve ka
nuni mahzur bulunmamak şartiyle bu madenlerin de arama ruhsatnamesinin şümulüne girdiği ruh
satnamesine dercolunur. 

Üçüncü fıkradaki vasıfları haiz bulunduğu re'sen tesbit olunan arama sahaları için, ruhsatname 
sahibinin müracaatına hacet kalmaksızın keyfiyet, doğrudan doğruya ruhsatnameye ilâve edilebilir. 

Madde 15. — Maden arama ruhsatnamesi sahasına dâhil arazide bulunan âmme hizmetine veya 
umumun istifadesine tahsis edilmiş mahallerde veya bu mahiyetteki tesislere ufkan 60 metre mesafe 
dâhilinde arama yapılabilmesi için Sanayi Bakanlığının haberdar edilmesi mecburidir. 

Arama ameliyatının bu mahallere veya tesislere zarar vermemesi için arazinin jeolojik bünyesi 
ve tatbik olunacak arama usulleri göz Önünde bulundurularak arama yapılamıyacak ufkî ve umkî 
sınırlar ve riayeti icabeden hususlar, bu mahaller ve riayeti icabeden hususlar, bu mahaller veya 
tesislerle alâkalı makamların mütalâası da alınmak suretiyle Sanayi Bakanlığınca tesbit ve arayı-
cıya tebliğ edilir. 

Yukarda yazılı mahal ve mesafeler içinde bu tebliğden evvel faaliyette bulunanlar veya Ba
kanlıkça yapılacak tebliğe muhalif şekilde arama yapanlar hakkında, fiil daha ağır bir suç teşkil et* 
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mediği takdirde aşağı haddi 1 000 liradan eksik oluuv.aak iisere ağır para cezası tatbik olunur, 
faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış ise bu cevherler müsadere edilir. Müsadere imkânı ortadan 
kalkmış olan cevherin, Devlet Hakkı Tarifesindeki kıymeti üzerinden hesaplanarak tahsil edilecek 
bedeli veya satış bedelinin daha yüksek olduğunun tesbiti halinde bu satış bedeli müsadere olu
nacak mal yerine geçer. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 ncu maddenin son fıkrası hükümleri de mahfuzdur. 

Madde 17. — Arama ruhsatnamesi, arama yapılacak sahanın bağlı bulunduğu ilin valiliğine 
verilecek dilekçe ile istenir. 

Bu dilekçeye yazılacak hususlar ve eklenecek vesikalar aşağıda gösterilmiştir : 
1. Ruhsatname istiyen hakiki şahıs ise adı, soyadı ve ikametgâhı, tüzel kişi ise adı veya tica

ret unvanı ve ikametgâhı, 
2. Aranacak madenin cinsi, 
3. Maden aranacak sahanın bağlı bulunduğu köy, bucak, ilçe ve il, 
4. Sahanın 18 nci maddeye uygun sınır noktaları ve sınırları, 
5. Sahanın, hektar olarak yüzölçümü, 
6. Sahayı gösterir kroki, 
Müracaat sahibi hakiki şahıs ise nüfus hüviyet cüzdanının, tüzel kişi ise kuruluşuna ait statü

nün ve imza sirkülerinin asılları veya tasdikli suretlerini dilekçeye bağlar. 
Dilekçe ve krokinin dörder nüsha olarak verilmesi lâzımdır. 

Madde 18. — Maden arama ruhsatnamesi istonecek sahanın çevrelenmesi için alınabilecek sınır 
noktaları, muayyen ve yer değiştirmiyen evsafı haiz olmak şartiyle Sanayi Bakanlığı tarafından yö
netmelikle tesbit ve ilân olunur. 

Şu kadar ki, Harita Genel Müdürlüğünce hazrrlanıp Sanayi Bakanlığına tevdi edilmiş ve peyder
pey tevdi edilecek olan 1/25 000 mikyaslı haritalar üaerinde gösterilen noktalar arasından bu Ba
kanlıkça seçilecek noktalar ilk fıkra hükmüne uygun nokta olarak kabul edilir. 

Sahanın sınırları, yukarıki fıkralara göre a-ınacak noktalar arasını birleştiren doğru hatlar 
veya deniz, göl, ırmak, nehir ve demiryolu kenar hatlariyle çevrelenir. 

Bu saha 2 000 hektarı geçemez. Yüzölçümü 2 000 hektarı aşmıyan göllerle adalar için, tamamı 
bir ruhsat mevzuu yapılması halinde, ayrıca sınır noktaları aranmaz. 

Sahayı gösterir krokinin tanzimi ve 1/25 000 lik haritalar üzerinde alınacak sınır noktalarının 
seçilmesi usulü, ilk fıkrada sözü geçen yönetmelik ile belirtilir. 

Madde 20. — Arama ruhsatnamesi talebini havi dilekçenin 10 veya 12 nci maddelere muhalif 
olması veya 17 nci maddenin 2 nci fıkrasının 1, % 4 ve 6 ncı bentlerindeki hususlardan birini veya 
vesikayı ihtiva etmemesi veya harç teminatım? tevdi edilmemiş .bulunması veya sahanın 3 000 
hektarı aşması veya dilekçe ve krokide gösterilen sınır noktalarının bir veya birkaçının hakikatte 
mevcudolmaması takdirinde takaddüm hakkı doğmaz. 

Bu kabil talep sahiplerine, müracaatinin takaddüm hakkı sağlamadığı Bakanlıkça tebliğ olu
nur. 

Şu kadar ki, alâkalı, sahanın 3 000 hektarda ı fazla olmadığını beyanla masrafı kendisine aid-
olmak üzere mahallinde ölçülmesini, tebliğ tarihinden itibaren bir ay zarfında istiyebilir. 

Takaddüm hakkı sağlamıyan bu nevi müraeaatleriıı taallûk ettiği sahalar, 41 nci maddenin son 
fıkrası hükmüne tabi olmayıp müracatin yapıldığı tarihten itibaren aramalara serbesttir. 

Madde 24. — Her hangi bir vilâyet valiliğiro maden aramak için ruhsatname itası talebini havi 
yapılacak müracaat ve bu müracaat üzerine ikliıabedilecek takaddüm hakkı o vilâyet hudutları 
dâhilinde kalan saha için muteberdir. 
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Şu kadar ki, vilâyet hududunun henüz kati olarak tesbit edilmemesi veya ihtilaflı bulunması 
veya sınır hattının müracaat sahasını tahdide elverişli olmaması hallerinde, müracaatin durumu 
ve takaddüm hakkı sahasının şümulü Sanayi Bakanlığmac tâyin olunur. 

Madde 25. — Dilekçe veya kroki dörder nüsha olarak verilmemiş veya kroki talimatname hü
kümlerine uygun şekilde tanzim edilmemiş veya nüfus hüviyet cüzdanı, statü imza sirküleri örnek
leri gibi vesikalar dilekçeye bağlanmamış veya bunlar muhteva itibariyle eksik veya hatalı bulun
muş veya arama ruhsatnamesi talebedilen saha aynı cins maden için takaddüm, arama-ruhsatna
mesi, işletme talebi, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı hakkı taallûk eden veya bulunmuş ma
den sahalarına kısmen tedahül etmiş veya saha genişliği 3 000 hektarı aşmamakla beraber 2 000 hek
tardan fazla ise iki aydan az olmamak üzere tâyin olunacak münasip mehil zarfında eksiklerin 
tamamlanması veya hataların tashihi veya tedahülün ref'i veya sahanın 2 000 hektarı geçmiyecek 
şekilde taksiri lüzumu müracaat sahibine tebliğ olunur. 

Tashih, ikmâl veya taksir neticesi hazırlanan evrakın, müracaatin yapıldığı il valiliğine veya 
Sanayi Bakanlığına müddetinde tevdii lâzımdır. Verilen mehil içinde bir defadan fazla evrak tev
dii caizdir. 

Müracaat sahibi tarafından taksir suretiyle terk edilen kısımlar, 14 ncü madde hükümleri mah
fuz olmak kaydiyle, 41 nci maddenin son fıkrasına göre ayrıca bir muameleye tabi tutulmaksızın 
taksire ait evrakın tevdii tarihinden itibaren aramalara serbest hale gelir. 

Verilen mehil içinde hiç evrak tevdi edilmemesi veya evrak verilip de bildirilen noksanların ta
mamlanmamış veya hataların tashih edilmemiş veya mevcut tedahülün ref'edilmemiş veya sahanın 
2 000 hektarı aşmıyacak şekilde taksir edilmemiş bulunması hallerinde müracaat reddolunur. 

Madde 26. — Arama ruhsatnamesi talebine ait müracaat evrakı uygun görülmüş veya 25 nci 
madde gereğince eksikleri tamamlattırılmış ise mahallen keşif ve tahkikat yaptırılır. 

18 nci maddenin 2 nci fıkrasına müsteniden seçilecek noktalara göre yapılan müracaatlerle, du
rumları itibariyle mahallen keşif ve tahkikat yaptırılması lâzımgelmiyecek diğer müracaatler yö
netmelikle tesbit olunur. 

Madde 27. — Mahallindeki keşif ve tahkikat yapacak heyet, sahanın bağlı bulunduğu valiliğin, 
il maden irtibat memuru veya maden mühendisi ile sahaya yakın köylerden birisinin muhtarı ve
ya ihtiyar meclisi üyesinden başka seçeceği il tapu veya fen memuru veya il orman teşkilâtına 
mensup bir teknik elemandan teşekkül eder. 

Heyet maden aranacak sahaya giderek bu kanun hükümlerini göz önünde bulundurmak sure
tiyle gerekli keşif ve tahkikatı yapar. Keşif ve tahkikat neticesi bir zabıtla tesbit edilir. 

Usulü dairesinde davet edilmiş müracaat sahibi veya vekili keşif ve tahkikat sırasında hazır bu
lunur. Tebliğe rağmen hazır bulunamıyan müracaat sahibi tarafından keşfin icrasından itibaren 
on gün zarfında yaziyle istenmesi halinde keşif zaptının bir örneği verilir. Müracaat sahibi bir 
itirazı varsa, zabıt örneğinin verilmesinden itibaren on gün içinde masrafı kendisine aidolmak üze
re keşif ve tahkikatın yenilenmesini istiyebilir. 

Keşif ve tahkikatın ne suretle yapılacağı ve zaptın neleri ihtiva edeceği yönetmelikte gösteri
lir. -

Keşif ve tahkikatın yapılmasını mütaakıp, iki aydan az olmamak üzere tâyin edilecek mühlet 
zarfında, gerekli damga pulunun verilmesi müracaat sahibine tebliğ olunur. Mühleti içinde dam
ga pulunun tevdi edilmemesi halinde ruhsatname talebi reddolunur. 

Madde 28. —- Keşif ve tahkikat neticesinde krokinin uygun şekilde tanzim edilmediği veya ara^ 
zideki vaziyete intibak etmediği veya sahanın aynı cins maden için takaddüm, arama ruhsatna
mesi, işletme talebi, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı hakkı taallûk eden veya bulunmuş ma* 
den sahalarına ref'i kabil olacak şekilde tedahül ettiği veya saha genişliğinin 3 000 hektarı aşma-
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makla beraber 2 000 hektardan fazla olduğu tesbit edilir ve bunların mahallinde taksir, tashih ve
ya ikmali kabil olmazsa, bunlar hakkında 25 nci maddedeki usûl ve hükümler tatbik olunur. 

Lüzum görüldüğü takdirde mahallinde yeniden keşif ve tahkikat yaptırılabilir. 

Madde 29. — Her bir muamelesi tamamlanan müracaata ait dosya Sanayi Bakanlığına gönde
rilir. 

Bakanlıkça, kanuni mâni veya noksan görülmediği takdirde, dosyanın vürudundan itibaren en 
geç iki ay zarfında arama ruhsatnamesinin itasına karar verilir. 

Kanuni mâni, hata veya noksan görülen hallerde, mümkün olduğu takdirde mâniin izalesi, hata
nın tashihine veya noksanın ikmaline tevessül edilir. Bu takdirde bu iki aylık müddet izale veya ik
maline tevessül edilen muameleye mütaallik cevap evrakının Bakanlığa vürudundan itibaren cere
yan eder. 

Yukardaki fıkralarda gösterilen müddetleri zarfında Bakanlıkça gereğine tevessül edilmemesi 
takdirinde müddetin hitamında ruhsatname itası kararlaştırılmış sayılır. 

Madde 36. — Arama devresi içinde 35 nci maddede gösterilen haddin üstünde maden çıkarılması 
halinde bu fazla miktar cevher Hazinenin malı sayılır. 

Sanayi Bakanlığınca bu hususta tanzim ve mahallin en büyük mal memuruna tevdi edilecek za
bıt varakası mal memuru tarafından tedbir talebi ile birlikte sahanın yeri bakımından salahiyetli 
sulh mahkemesine, saha birden fazla sulh mahkemesinin kaza sınırları içinde ise bunlardan birisi
ne verilir. Mahkemece bu fazla miktar cevher ihtiyati tedbir olarak yediadle tevdi edilir. 

İhtiyati tedbirin icrasını mübeyyin zabıt varakasının arama hakkı sahibine veya bu cevherler 
üzerinde üçüncü şahıs lehine bir aynî hak tesis edilmiş ise ona, tebliğinden itibaren 10 gün içinde 
arama hakkı sahibi veya üçüncü şahıs aynı sulh mahkemesi nezdinde istihkak dâvası açmadığı 
takdirde Hazinenin iddiası kabul edilmiş sayılır. 

Aynî hak sahibi olan üçüncü şahsın imrariye tezkeresini namına ciro ettirmeksizin vâki iktisabı 
suiniyete karine teşkil eder. 

Dâva basit usulü muhakemeye tabidir. 
Hazine malı sayılan cevherlerin istirdadına imkân kalmamış ise bedeli, Devlet hakkı tarifesinde 

gösterilen nev'inin kıymeti üzerinden veya satış bedelinin daha yüksek olduğunun tesbiti halinde, 
satış bedeli üzerinden tazmin ettirilir. Bu hususta doğan Devlet alacağı, Âmme alacaklarının tahsili 
usulü Kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 ncu maddenin son fıkrası hükümleri de mahfuzdur. 

Madde 40. — Maden arama ruhsatnamelerinden mütevellit haklar ve vecibeler miras yoliyle inti
kal eder. 

Bu kanunun 7 nci maddesindeki memnuiyete tabi bulunan mirasçı altı ay zarfında durumun
daki mâni zail olmadığı takdirde hukukunu aynı müddet içinde başkasına devretmeye mecburdur. 

Mirasçının taaddüdetmesi ve tamamının bu maddenin ikinci fıkrası hükmüne tabi olmaması ve 
aynı zamanda ruhsatname hukukunun tek şahıs uhdesinde toplanmasının temin olunamaması tak
dirinde bu hakların bir bütün halinde mirasçılar adına istimali, vecibelerin ifası ve yapılacak teb
ligatın kabulü için Ölüm tarihinden itibaren en geç altı ay içinde mirasçılar rızaen veya kazaen ara
larından veya hariçten birisini mümessil tâyin ve keyfiyeti mümessilin muvafakat beyaniyle bir
likte noter marifetiyle Sanayi Bakanlığına ihbar ederler. İnhilâl vukuunda bir ay zarfında bu esas
lar dairesinde yeni mümessilin tâyin ve ihbarı lâzımdır. 

Ruhsatname muamelâtından mütevellit hukukî mesuliyet mirasçılara, cezai mesuliyet mümes
silin şahsına raci olur. Mirasçıların umumi hükümler dairesinde mümessile rücu hakları mahfuzdur. 
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Ölümün ruhsatname meriyet müddetinin son altı ayı içinde vukua gelmesi halinde, mümessil 
tâyinine ait hükümler mahfus kalmak sartiyle mirasçılardan birisi tarafından kanuni müddeti zar
fında bütün mirasçılar adına usulü dairesinde işletme hakkı talebinde bulunulması caizdir. 

Mirasçıların yukardaki hükümleri yerine getirmemeleri halinde hiçbir ihtara lüzum kalmaksızın 
arama ruhsatnamesi hükmü veya yapılmış ise işletme hakkı talebi sakıt olur. 

Maden arama ruhsatnamesinden mütevellit, haklar ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen veya 
kazaen taksim edilemez, Mirasçıların ittifakla verecekleri karar üzerine içlerinden veya hariçten 
bir şahsa bir bütün halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mahkeme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan en ehil 
olana tahsisine bu mümkün olmazsa satılmasına karar verir. Mahkeme bu hususu basit mahkeme 
usuliyle halleder. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan memnu bulunması sebebiyle veya hukukun tek şahıs 
uhdesinde toplanması maksadiyle yapılacak devirler için mirasçıların ruhsatnameden mütevellit 
Devlete karşı olan hukuk ve vecaibi tamamen devrettiklerini, devralacak şahsın da bu hukuk ve ve-
eaibi aynen ve tamamen kabul ettiğini gösterir noterlikçe tasdik edilmiş beyanname ile keyfiyeti 
Sanayi Bakanlığına bildirmeleri lâzımdır. Bakanlıkça, kanuni bir mâni görülmediği takdirde, du
rum ruhsatname kaydına şerh edilir. Devir muamelesi bu suretle tekemmül eder. 

Mirasçının arama ruhsatnamesi almaktan memnu bulunması sebebiyle veya hukukun tek şahıs 
uhdesinde toplanması maksadiyle yapılacak devirlerin her halde arama ruhsatnamesinin verilmesin
den önce tekemmül ettirilmesi sartiyle, maden arama ruhsatnamesi talebini havi müracaatlardan 
doğan takaddüm haklarının intikali de bu hükümlere tabidir. 

Madde 43. — Maden arama ruhsatnamesi sahibi aramakla meydana çıkardığı madenin işletme 
hakkının kendisine verilmesini, arama ruhsatnamesi yürürlük süresi içerisinde, Sanayi Bakanlığına 
vereceği bir dilekçe ile istiyebilir. Bu dilekçenin, aynı süre içerisinde, madenin bulunduğu il vali
liğine verilmesi de caizdir. 

Bu dilekçeye işletme hakkına mesnedolan arama ruhsatnamesinin tarihi ve sayısı, işletme hakkı 
tevhiden veya taksiren veya tevhiden ve taksiren istenildiği takdirde yeni sahanın sınır noktaları, 
sınırları ve genişliği de dercedilir. 

Müspet neticeye ulaşmış aramalar ve bu aramalarla açılan ocakların yerlerinin kolayca bulun
ması hakkında bilgi veren bir beyanname ile bunların yerleri işaret edilmiş saha sınır krokisi aynı 
dilekçe ile tevdi edilir. 

İşletme hakkının verilmesi talebine ait dilekçe 2 nci fıkrada yazılı hususları ihtiva etmediği 
veya 3 ncü fıkrada gösterilen vesikalar kısmen veya tamamen tevdi edilmediği veya bu vesikalar 
uygun bulunmadığı takdirde 6 ay zarfında bunların ikmal ve tashihi lüzumu talep sahibine tebliğ 
olunur. Bu müddet zarfında, tebligat dairesinde gereğinin yapılmaması halinde işletme hakkı tale
bi reddolunur. 

İşletme hakkı talebedilen ruhsatname sahasında işletmeye elverişli maden varlığının meydana 
çıkarılıp çıkarılmadığı, Sanayi Bakanlığınca mahallinde tetkik ve neticesi bir rapor ile tesbit ettiri
lir. 

Bu maksatla yaptırılacak tetkikler için arama yerlerinin hazır bulundurulması lâzımdır. Tetki-
kat sırasında sınır noktalarını ve arama yerlerini vazifelilere göstermek üzere işletme hakkı talibi
nin veya bu bilgiye sahip salahiyetli vekilinin tetkikata memur heyete katılması icabeder. 

Arama yerlerinin tetkikata elverişli bir şekilde hazır bulundurulmaması veya işletme hakkı ta
libi veya salahiyetli vekilinin tetkikata memur heyete katılmaması halinde keyfiyet yazı ile talep 
sahibine ihtar olunur. Mazereti halinde bu hususlar için kendisine son defaya mahsus olmak üzere 
bir ihtar daha yapılır. Son ihtara rağmen bu hususlara riayet edilmemesi veya sahada tetkikat ya-
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pumasının ve ocakların yerlerinin tesbit edilmesinin mümkün olmaması takdirinde işletme hakkı 
talebi reddolunur. 

Mahallinde yapılan tetkikler neticesinde, ruhsatname sahasında işletmeye elverişli maden var
lığının meydana çıkarılmış olduğunun tesbiti halinde işletme hakkı talebi yürütülür. Aksi takdir
de, yani sahada işletmeye elverişli maden varlığının meydana çıkarılmamış olduğunun anlaşılması 
halinde, işletme hakkı talebi reddolunur. 

3 ncü fıkrada sözü geçen beyanname ve kroki ile 5 nci fıkrada derpiş edilen tetkik raporunun 
tanzimi usulü ve neleri ihtiva edeceği ve mahallinde yapılacak tetkiklerin sureti ifası Sanayi Bakan
lığınca bir yönetmelikle tâyin olunur. 

Madde 44. — işletmeye elverişli maden varlığının tesbiti halinde bir yıllık mühlet zarfında aşa
ğıdaki vesikaların tevdii talep sahibinden istenir. 

a) Saha sınır haritası, 
b) Ocakların son durumunu gösterir plân, kesit ve projeksiyonlar, 
c) Madenin işletme projesi. 
Bu vesikaların ne suretle tanzim edileceği ve neleri ihtiva edeceği Sanayi Bakanlığınca bir yö

netmelikle tâyin olunur. 
işletme hakkı talebedilen sahanın Harita Genel Müdürlüğünce tanzim edilmiş ve askerî yasak 

bölge dışında 1/25.000 mikyaslı haritası bulunduğu takdirde ayrıca sınır haritası istenmez. Adı ge
çen haritalar üzerinden, Sanayi Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dairesinde, kopye edilecek kı
sım bu maksatla istenecek harita yerine kaim olur. Ve bu kabil haritalar arza tatbik olunmaksızın 
kabul edilebilir. 

Madde 48. — Müddeti içerisinde tevdi edilmiş bulunan vesikaların mahallinde tetkik ve kont
rolü Sanayi Bakanlığınca yaptırılır. Ve netice bir tetkik raporu ile tesbit ettirilir. 

Ancak, Harita Genel Müdürlüğünce tanzim edilmiş olan haritalar, M. T. A. Enstitüsü tarafından 
ihzar edilmiş bulunan vesikalar ve 43 ncü maddeye müsteniden yapılan tetkikleri kâfi görülen ta
leplere ait mevdu vesikalar mahallinde tetkik ve kontrola tabi tutulmaksızın kabul edilebilir. 

Bu tetkik ve kontrollar neticesinde saha sınır haritası, ocaklar, plân kesit ve projeksiyonları ve 
madenin işletme projesinin yönetmeliğine ve mahalline aykırılığı tesbit edildiği ve bunların dü-
zelttirilmesi mümkün olmadığı takdirde, hataların tashihi, noksanların ikmali veya vesikaların ye
niden tanzimi için talep sahibine bir yıl mehil verilir. 

Mehil içerisinde vesikaların tevdi edilmesi halinde icabında birinci fıkrada kaydolunduğu gibi 
mahallinde tetkik ve kontrolü yapılır. Bu. tetkik ve kontrol neticesinde de hata veya noksanlar 
görüldüğü takdirde bunların tashih veya ikmali için, son defaya mahsus olmak üzere altı aylık bir 
mehil daha verilir. 

Verilen mehiller zarfında istenen vesikaların tevdi edilmemesi veya son mehil içerisinde veril
miş olan vesikaların matlup veçhile ikmal veya tashih edilmemiş olduğunun tesbiti halinde işletme 
hakkı talebi reddolunur. 

Yerinde yaptırılacak tetkik ve kontrollarm sureti ifası ve tetkik raporunun neleri ihtiva edeceği 
yönetmelikte gösterilir. 

Madde 49. — işletme hakkı talebi ile ilgili vesikalar ve yerinde yaptırılan tetkikleri hâvi rapor 
Sanayi Bakanlığınca incelenir. 

Maden sahasının muayyenliği ve maddenin kemiyet ve keyfiyet itibariyle bir işletme tesisine el
verişli cevheri ihtiva ettiği tahakkuk etmiş ise. o madenin (bulunmuş maden) sayılmasına ve ara
yıcısının da o madenin (bulucu) su olduğuna karar verilir. 

Bu vasfın 137 nci maddeye göre zevali veya 138 nci maddeye göre kaldırılması halleri dışın
da bulunmuş maden, maden arama ruhsatnamesi mevzuu yapılamaz. 

Bulunmuş madenin sicili tesis edilir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 171) 



— 17 — 
O, Senatosu Karma Geçici Ko. 

C. Senatosu ( S. Sayışı: 171) 



— 18 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Arama ruhsatnamesine müstenidolmaksızm da ikinci fıkradaki vasıfları haiz olan her hangi 
bir cins madenin (bulunmuş maden) sayılmasına Sanayi Bakanlığınca karar verilebilir. 

Bu maden, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünce bulunmuş ise, arama masrafları işletme hak
kını iktisabeden tarafından enstitüye ödenir. Bu husustaki masraflardan enstitüye ödenmesi lâzım-
gelen meblâğın miktarı ile bunların tediye şartları Sanayi Bakanlığınca tâyin ve tesbit olunur. 

işletme hakkı isteğine mevzu teşkil eden arama ruhsatnameleri sahalarından taksir suretiyle 
talebedilen sahalar dışında bırakılan kısımlar, talebe mevzu saha ve madenin bulunmuş maden sa
yılmasının kararlaştırıldığı tarihten itibaren, hiçbir muameleye lüzum kalmaksızın aramalar için 
serbest hale gelir. 

Madde 52. — Tabi olacağı işletme şekli kararlaştırılan bulunmuş maden için Sanayi Bakanlı
ğınca, işletmenin teknik, iktisadi ve malî şartlarının ve işletme hakkı sahibinden alınacak nakdî 
teminatın miktarını gösterir şartname hasırlanır. 

Arama ruhsatnamesine müsteniden bulunmuş sayılan madenler için hazırlanan şartname bulu
cuya tebliğ edilir. Bulucusu tarafından bir ay zarfında bu hususta bakanlık nezdinde yapılacak iti
razlar Danıştayca tetkik edilir. Bu kabîl madenlere ait şartname esasları, müddetinde itiraz olun
mamak veya itiraz üzerine Danıştayca tadil veya tasdik edilmek suretiyle katî şeklini alır. 

Teminatın, Maden Kanunu veya şartname hükümlerinin tatbiki maksadiyle kısmen veya tama
men sarfı veya irat kaydı hallerinde verilecek iki aylık mühlet içinde eski hadde iblâğı veya yeni 
teminat tevdii işletme hakkı sahibinden istenir. Gereğinin yerine getirilmesi halinde son defaya 
mahsus olmak üzere bir aylık mehil daha verilmek suretiyle keyfiyet tekrar ihtar edilir. Bu ihtara 
rağmen de teminatın eski haddine iblâğ edilmemesi veya yeni teminat tevdi olunmaması takdirin
de işletme hakkı fesholunur ve teminattan bakiye kalmışsa irat kaydedilir, işletme hakkının her 
hangi bir sebeple feshi halinde mevcutsa teminat irat kaydolunur. 

Madde 53. — Arama ruhsatnamesine müsteniden bulunmuş sayılan maden için 52 nci madde 
gereğince hazırlanıp katî şeklini alan şartname bulucuya tebliğ olunur. 

Bulucu, madenin işletme ruhsatnamesine mevzu teşkil etmesi halinde, şartname hükümlerine 
uygun şekilde madeni işletmeye talibolduğunu tebliğ tarihinden itibaren üç ay zarfında Sanayi Ba
kanlığına bildirmeye ve şartnamede yazılı teminatı tevdie mecburdur. 

Madenin işletme imtiyazına mevzu teşkil etmesi halinde bulucu 64 ncü maddede yazılı hükmi şa
hıslardan ve matlup şartları haiz ise şartname hükümlerine uygun şekilde madeni işletmeye talib
olduğunu tebliğ tarihinden itibaren altı ay zarfında Sanayi Bakanlığına bildirmeye ve şartnamede 
yazılı teminatı tevdie mecburdur. 

Bulucu 64 ncü maddede yazılı hükmi şahıslardan ve matlup şartları haiz değilse tebliğ tarihin
den itibaren bir sene zarfında hukukunu matlup evsafı haiz ve aynı zamanda şartname hükümle
rine uygun şekilde madeni işletmeye talip bir hükmi şahsa devreder. 

2 nci ve 3 ncü veya 4 ncü fıkra hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde bulucunun bulucu
luk hakkı mahfuz kalmak kaydiyle işletme hakkı talebi reddolunur. 

Madde 57. — 43 ncü maddeye uygun şekilde işletme hakkı talebinde bulunan ve işletme hakkı 
verilinceye kadar geçecek devre zarfında faaliyete devam etmek istiyen arayıcı : 

a) 43 ncü maddede zikredilen vesikaları tevdi etmek, 
b) 81 nci maddeye göre mümessil tâyin etmek, 
c) 82 nci maddeye göre fennî nezaretçi tâyin etmek, 
d) 83 ncü maddeye göre istihsal ve sevk defterlerini tutmak ve aylık ve yıllık cetvelleri zama

nında tevdi etmek, 
e) 84 ncü maddeye göre imalât defterlerini tutmak ve yıllık imalât haritalarını zamanında 

tevdi etmek, 
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f) Madenin çalıştırılmasında ilmî ve teknik icıplara riayet etmek, 
Şartlariyle madende işletme faaliyetine geçebilir ve istihsal ettiği cevherleri imrar edebilir. 
44 ncü maddeye göre vesikalarda görülecek hata veya noksanların ikmal veya tashihi için müh

let verilmesi veya 48 nci madde hükümlerinin tatbiki, istihsal faaliyetinin devamına ve imrarata 
mâni teşkil etmez. 

(a), (b) ve (c) fıkraları hükümleri yerine getirilmeksizin faaliyette bulunulamaz. 
(d), (e) ve (f) fıkraları hükümlerinin yerine getirilememesi veya bu fıkralarda sözü geçen vesi

kalarda hata veyahut noksanlık görülmesi halinde bu vecibeler yerine getirilmek, hatalar tashih ve
ya noksanlar ikmal edilmek üzere arayıcıya iki aylık bir mehil verilir. Bu mehil zarfında da gereği 
yerine getirilmediği takdirde sahadaki faaliyet durdurulur. 

Maden zabıtasına mütaallik hükümler mahfuzdur. 
Tecdidi veya imtiyaza tahvili istenen işletme ruhsatnamelerinin veya temdidi talebedilen işlet

me imtiyazlarının taallûk ettiği sahalardaki faaliyetler de yukardaki hükümlere tabidir. 

Madde 58. — Maden işletme hakkının verilmesini istiyen arayıcı bu talepten husule gelen huku
kunu, Sanayi Bakanlığınca kanuni bir mâni görülmediği tkadirde, devredebilir. 

Bu hukuku devralacak şahsın, işletme hakkının verilmesini istiyenin Devlete karşı haiz oldu
ğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleri aynen ve tamamen kabul ettiği
ni, devretmek istiyenin de devre muvafakat eylediğini dilekçe ile bildirmeleri şarttır. 

Devir muamelesi, ikinci fıkrada yazılı hususları tarafların Sanayi Bakanlığında yetkili memur 
huzurunda beyan ve tutulacak zaptı imza etmeleriyle tekemmül eder, 

İşletme ruhsatnamesi tecdit talepleriyle imtiyaza tahvil ve imtiyazın temdidi taleplerinden mü
tevellit hukukun devri de yukardaki hükümlere tabidir. 

Madde 59. — Maden işletme hakkının verilmesi talebinden mütevellit haklar ve vecibeler 
miras yoliyle intikal eder. 

Bu kanunun 7 nci maddesindeki memnuiyete tabi bulunan mirasçı, ölüm tarihinden itibaren 
altı ay zarfında durumundaki mâni zail olmadığı takdirde, hukukunu aynı müddet içinde başka
sına devretmeye mecburdur. 

Mirasçının taaddüdetmesi ve tamamının bu maddenin 2 nci fıkrası hükmüne tabi olmaması ve 
aynı zamanda işletme talebinden doğan hukukun tek şahıs uhdesinde toplanmasının temin oluna
maması takdirinde, bu hakların bir bütün halinde mirasçılar adına istimali, vecibelerin ifası ve ya
pılacak tebligatın kabulü için ölüm tarihinden itibaren en geç altı ay içinde mirasçılar rızaen veya 
kazaen aralarından veya hariçten birisini mümessil tâyin ve keyfiyeti mümessilin muvafakat beya-
niyle birlikte noter marifetiyle Sanayi Bakanlığına ihbar ederler, tnhilâl vukuunda bir ay zarfın
da bu esaslar dairesinde yeni bir mümessilin tâyin ve ihbarı lâzımdır. 

İşletme hakkı talebi muamelâtından mütevellit hukukî mesuliyet mirasçılara, cezai mesuliyet 
mümessilin şahsına raci olur. Mirasçıların umumi hükümler dairesinde mümessile rücu hakları 
mahfuzdur. 

Mümessil tâyin etmiyen mirasçılar 57 nci madde hükmünden istifade edemezler. 
Mirasçıların yukarda yazılı hükümleri yerine getirmemeleri halinde hiçbir ihtara lüzum kalmak

sızın işletme hakkı talebi sakıt olur. Şu kadar ki, madenin bulunmuş maden sayılmasına karar ve
rilmiş ise buluculuk hakkı mahfuz kalır. 

İsletme hakkı talebinden mütevellit haklar ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen veya kazaen 
taksim edilemez. Mirasçıların ittifakla verecekleri karar üzerine içlerinden veya hariçten bir şahsa 
bütün halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mahkeme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan en ehil 
olana tahsisine bu mümkün olmazsa satılmasına karar verir, Mahkeme bu hususu basit muhakeme 
usuliyle hal eyler. 
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Mirasçının maden işletmesi memnu bulunması sebebiyle veya hukukun tek şahıs uhdesin-
da toplanması mâksadiyle yapılacak devirler için mirasçıların işletme hakkı talebinden mütevellit 
Devlete karşı olan hukuk ve vecaibini tamamen devrettiklerini, devralacak şahsın da bu hukuk ve 
vecaibi aynen ve tamamen kabul etiğini gösterir noterlikçe tasdik edilmiş beyanname ile keyfi
yeti Sanayi Bakanlığına bildirmeleri lâzımdır. Bakanlıkça kanuni bir mahzur görülmediği takdirde, 
durum madenin kaydına şerhedilir. Devir muamelesi bu suretle tekemmül eder. 

Mirasçıların 53 ncü maddeye göre rüçhan hakkını istimali, işletme hakkı talebinden mütevellit 
hukuk ve vecaibin matlup evsafı haiz ve aynı zamanda şartname hükümlerine uygun şekilde ma
deni işletmeye talip hakiki veya hükmi tek şahıs uhdesine devredilmesine bağlıdır. 

İşletme ruhsatnamelerinin tecdidi ve imtiyaza tahvili taleplerinden doğan hakların intikali de 
yukarıki hükümlere tabidir. 

Madde 62. — Maden işletme ruhsatnamesi, madeni haklarını kullanmaya ehil yalnız bir Türk 
vatandaşına veya madencilik yapabileceği statüsünde yazılı ve Türk kanunlarına göre kurulmuş 
yalnız bir tüzel kişiye veya bu hususta yetkiyi haiz İktisadi Devlet Teşekkülü ve müessesesine veya 
âmme idaresine Sanayi Bakanlığınca verilir. 

İşletme ruhsatnamesinin verilmesi Bakanlıkça kararlaştırılması üzerine altı ay içinde, kanuni 
harcın tediyesi, damga pulunun tevdii, madenin işletme ruhsatnamesinin bulucusundan başkasına 
itası halinde arama devresindeki masraflardan cevher satışı ile karşılanmıyan kısmına ait tazminatı 
bulucuya ödemesi alâkalıdan istenir. 

Müddeti içinde ikinci fıkra hükümleri yerine getirildiği takdirde, tebliğ tarihinden itibaren iki 
ay zarfında, mukavele ve şartnamenin imza ve teatisi için, Bakanlığa müracaat etmesi lüzumu ilgi
liye bildirilir. 

Bu tebligata uyan alâkalı ile Bakanlık arasında mukavele ve şartname imza ve teati edilir ve 
işletme ruhsatnamesi maden siciline kaydolunarak sahibine verilir. Bu ruhsatname maden siciline 
kaydedildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

İşletme ruhsatnamelerinin müddeti 10 yıldan az ve 15 yıldan fazla olamaz. Müddeti biten işlet
me ruhsatnameleri tecdidedilir. Tecdit için, sahada daha işlenecek rezervin mevcudolmasa, talebin 
işletme ruhsatnamesi yürürlük süresi içinde yapılması şarttır. 68 nci madde hükümleri mahfuzdur. 
Tecdit muamelesi işletme hakkı talebinin tabi olduğu usûl dairesinde yürütülür. Ancak banlarda 
sınır haritası aranmaz. 

Bakanlıkça işletme ruhsatnamesinin tecdidine* karar verilirken, şartname hükümlerinde yeni du
ruma intibakı temin mâksadiyle değişiklik yapılabilir. Bu takdirde 52 nci maddenin 2 nci fıkrası 
hükümleri mahfuzdur. 

Madde 63. — Maden işletme imtiyazı verilebilmesi için Sanayi Bakanlığınca hazırlanan muka
velename ve şartname metinleri bu hususta cereyan eden muameleyi gösteren mazbatasiyle birlik
te Danıştayca tetkik edilmek üzere Başbakanlığa gönderilir. Danıştay yaptığı tetkik neticesini Baş
bakanlığa bildirir. 

Maden işletme imtiyazı Bakanlar Kurulu karariyle verilir. 
İşletme imtiyazı müddeti 40 yıldan az 99 yıldan fazla olamaz. 99 yıldan daha az müddetle V6* 

riîmig ölân işletme imtiyazı müddeti, icabında yapılacak temditlerle 99 yıla iblâğ edilir. 
Bakanlıkça imtiyaz müddetinin temdidine karar verilirken şartname hükümlerinde, yeni duru^ 

mâ intibakı temin mâksadiyle değişiklik yapılması caizdir. 52 rici maddenin 2 nci fıkrası hükmii 
mahfuzdur, 

Madde 65. — Maden işletme imtiyazı Verilmesinin Bakanlar Kurulu kararma iktiran etmesi 
üzerine altı ay içinde, kanuni harem tediyesi, damga pulunun tevdii, madenin işletme imtiyazının 
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bulucusundan başkasına itası halinde arama devresindeki masraflardan cevher satışı ile karşılan
mıyan kısmına ait tazminatı bulucuya ödemesi alâkalıdan istenir. 

Yukardaki fıkra hükümleri yerine getirildiği takdirde, tebliğ tarihinden itibaren iki ay zarfın
da mukavele ve şartnamenin imza ve teatisi için, Bakanlığa müracaat etmesi lüzumu ilgiliye bil
dirilir. 

Bu tebligata uyan işletme imtiyazı talebi ile Bakanlık arasında mukavele ve şartname imza 
ve teati edilir ve işletme imtiyazı kararı, maden siciline kaydı yapılarak imtiyaz sahibine verilir. 

İşletme imtiyazı kararı maden siciline kaydedildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 66. — 62 ve 65 nci maddelerde yazılı müddetler zarfında, kanuni harcın yatırılmaması 
veya damga pulunun tevdi olunamaması veya madenin işletme hakkının bulucusundan başkasına 
verilmesi takdirinde arama devresindeki masraflardan cevher satışı ile karşılanmıyan kısmına ait 
tazminatın bulucuya ödenmemesi veya alâkalının taksiri sebebiyle mukavele ve şartnamenin imza 
ve teati edilememesi hallerinde işletme hakkı verilmesine ait karar iptal edilir. 

Madde 67. — İşletme hakkı sona eren fakat tecdit veya temdidedilmiyen veya 49 ncu maddenin 
5 nci fıkrasına göre bulunmuş sayılan madenler için 54 ncü maddede gösterilen usul ve esaslar 
dairesinde zuhur edecek talibine işletme hakkı verilir. 

Madde 68. — İşletme ruhsatnamesine müsteniden faaliyette bulunan bir madenin durumunda 
ehemmiyetli inkişaflar husule gelmesi halinde, re'sen veya isletme ruhsatnamesi sahibinin müracaati 
üzerine madenin imtiyaz mevzuuna ithal edilip edilmemesi mahallinde tetkikler yaptırılmak sure
tiyle 51 nci madde hükümleri dairesinde Sanayi Bakanlığınca kararlaştırılır. 

Mahallinde yapılan tetkikat neticesinde sahadaki cevher rezervinin kemiyet ve keyfiyet itiba
riyle ancak işletme ruhsatnamesine mevzu olabileceği tesbit edildiği ve bu durumun alâkalıya teb
liğinden önce de işletme ruhsatnamesi müddeti sona erdiği takdirde, yapılacak yeni tebliğ tarihin
den itibaren iki ay içinde imtiyaza tahvil talebinin tecdit talebi olarak yürütülmesi istenilebilir. 

Madde 70. — Aynı cins madene ait en az birer noktaları müşterek olan işletme hakları alâkalı
ların müracaatı üzerine tek bir işletme hakkı halinde, bu kanunun imtiyaz işletmesi veya işletme 
ruhsatnamesi verilmesi hakkındaki hükümlere göre, birleştirilebilir. 

Birleştirme kararı verilirken bir havza halinde toplanacak olan işletme hakkının süresi ve tabi 
olacağı şartlar ayarlanır. 

Birleştirilen madenlerin münferit sicilleri kapatılarak açılacak tek sicile kaydolunur. 

Madde 72. — İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı verilen bir sahada işletme hakkına 
mevzu teşkil eden madenle mahlut olarak veya jeolojik teşekkül itibariyle bu madenle birlikte 
işletilmesi zaruri bulunan başka cins madenler çıkarsa, işletme ha!:kı sahibi tarafından gerekli 
fennî malûmat idareye bildirilmek ve keyfiyet tesbit olunmak ve kanuni mahzur bulunmamak şar-
tiyle bu madenlerin de işletme hakkının şümul ine girdiği işletme ruhsatnamesine veya imtiyaz 
mukavelenamesine dercolunur. 

Yukardaki vasıfları haiz bulunduğu re'sen tesbit olunan işletme hakkı sahaları için, işletme 
hakkı sahibinin müracaatine hacet kalmaksızın keyfiyet doğrudan doğruya işletme ruhsatname
sine veya imtiyaz mukavelesine ilâve edilebilir. 

İşletme hakkı şümulüne ithal edilen başka eins madenler bakımından şartname hükümlerinde 
değişiklik yapılabilir. 52 nci maddenin 2 nci bt,ndi hükümleri mahfuzdur. 

Madde 74. — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahibi işletme hakkının tescili 
tarihinden itibaren bir yıl içinde, madenin mevcut işletme projesinde veya fen raporunda (avan -
proje) ve madenin işletme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde, madende işletme faaliyetine baş-
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lamaya, 57 nci madde gereğince madende faaliyet devam ediyorsa faaliyeti bu esaslara göre tanzi
me mecburdur. 

Madde 76. — Madenin işletilmesi sırasında, madenin işletme projesinde veya fen raporunda 
(avan - proje) değişiklikler yapılması icabettiği takdirde keyfiyet mucip sebepleriyle birlikte Sa
nayi Bakanlığına bildirilir. Bakanlıkça icabında tamamlayıcı izahat alındıktan ve mahallinde ge
rekli tetkikler yapıldıktan sonra lüzum görülürse, işletme projesi veya fen raporu, bu esaslara 
göre tadil edilir. 

Şu kadar ki, tadil teklifinden itibaren bir ay zarfında bakanlıkça hilâfına bir ihtar yapılmaması 
halinde, işletme hakkı sahibi tadil teklifi karara bağlanmcaya kadar, teklifi dairesinde faaliyete 
devam edebilir. 

Madde 78. — Bir maden işletmesinde, işletme projesi veya fen raporu (avan - proje) veya işlet
me şartnamesi esaslarına riayet edilmediğinin tesbiti halinde, Sanayi Bakanlığınca, maden işletme 
hakkı sahibine verilecek münasip mehil zarfında işletme faaliyetinin bu esaslara uygun hale getiril
mesi ihtar olunur ve riayetsizlik izale edilinceye kadar işletme faaliyeti işin icabına göre kısmen 
veya tamamen durdurulabilir. 

Gereğinin yerine getirilmemesi halinde teminattan 500 lirası irat kaydolunur ve işletme hakkı 
sahibine keyfiyet tekrar ihtar edilir. Teminatın eski haddine iblâğı hakkındaki hükümler mahfuz
dur. 

Son ihtara rağmen de gereğinin yapılmaması takdirinde işletme hakkı fesholunur. 

Madde 79. — Mücbir sebep veya bekleniîmiyen haller dolayısiyle bir madenin işletme faaliyeti
nin muvakkaten tatiline, işletme hakkı sahibinin talebi üzerine Sanayi Bakanlığınca karar verile
bilir. 

Faaliyetin tatiline karar verildiği takdirde işletme hakkı sahibinin bu müddet zarfında istisna 
edileceği vecibeler ve şartlar Bakanlıkça tâyin ve alâkalıya tebliğ olunur. 

Şu'kadar ki, işletme hakkı sahibi muvakkat tatili gerektiren halin ortadan kalkmasından itiba
ren bir yıl zarfında madende normal faaliyete geçmeye mecburdur. Aksi takdirde işletme hakkının 
feshi yoluna gidilebilir. 

Madde 81. — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahibi, işletme hakkının tescili 
tarifinden itibaren üç ay içinde Türkiye hudutları dâhilinde sarih bir ikâmetgâh göstermeye ve bir 
mümessil tâyin etmeye, mümessilin bu vazifeyi kabul ettiğini, tatbik imzasını ve ikametgâhını gös
terir noterlikten tasdikli bir beyannameyi Sanayi Bakanlığına vermeye, inhilâl vukuunda bir ay 
içinde bu usul dairesinde yeni mümessil tâyin etmeye mecburdur. 

Maden işlerine mütaallik hususat hakkında bu ikâmetgâhtaki mümessile yapılmış olan tebligat, 
aynen maden işletme hakkı sahibine yapılmış sayılır. 

Madde 82. — İşletme ruhsatnameli veya imtiyazlı maden sahalarındaki teknik faaliyetin tan
dın ve idamesi işlerinin en az bir maden mühendisinin fennî nezareti altında yapılması şarttır. 

Tuz ihtiva eden sulardan çeşitli usullerle tuz istihsali maksadiyle yapılan işletmelerde fennî ne» 
saret vazifesi kimya mühendisleri tarafından da deruhde edilebilir. 

Ayrıca, fennî nezareti deruhde eden kimse tarafından maden tekniği ve mevzuatı esasları dai* 
besinde verilecek emir ve talimatı yürütmek maksadiyle iş başında daimî olarak asgari bir maden 
teknisyen veya teknikeri veya Maden Meslek Mektebi mezunu bir eleman veya Maden Başçavuş 
Okulunu bitirmiş veya ehliyeti evvelce tasdik edilmiş bir maden başçavuşu bulundurulması lâzım
dır. 

İşletme ruhsatnamesi veya imtiyaz sahibi işletme faaliyetine başlamadan fennî nezareti deruhde 
öden mühendis ile daimî olarak iş başında bulunacak teknik elemanın inhilâl vukuunda yerlerine 
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getirilenlerin, isim ve ikametgâhlarını Sanayi Bakanlığına bildirmeye, bu kimselerin mezkûr vazi
feleri kabul ettiklerini gösterir noterlikten tasdikli bir beyannameyi tevdi etmeye mecburdur. 

Birinci ve ikinci fıkralarda sözü geçen mühendislerin fennî nezaret deruhde edebilecekleri saha 
veya sahaların adedi Sanayi Bakanlığınca bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Üçüncü fıkra hükümleri, Bakanlar Kurulunca tâyin ve Resmî Gazete ile ilân olunacak tarihten 
itibaren tatbik edilir. 

İşletme ruhsatnamesi, imtiyaz sahibi yukardaki şartları yerine getirmeksizin sahada işletme 
faaliyetinde bulunamaz. Hilâfına hareketin anlaşılması halinde, faaliyet durdurulur ve 121 nci mad
de hükümleri tatbik olunur. 

Madde 84. — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahibi işletmede bir imalât 
defteri tutar ve bir imalât haritası tanzim eder. Tanzim olunan imalât haritasının bir nüshasını es
babı mucibe raporu eklemek suretiyle, her yılın Ocak ayında Sanayi Bakanlığına tevdi eder. 

İmalât defteri, imalât haritası ve esbabı mucibe raporunun ne suretle tanzim olunacağı ve neler 
ihtiva edeceği Sanayi Bakanlığınca bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Madde 85. — İşletme hakkı sahibi 81, 83 veya 84 ncü maddelerde yazılı mükellefiyetlerden 
her hangi birisini ifa etmediği veya bunlarla ilgili vesikalarda hata veya noksanlar görüldüğü tak
dirde münasip mehil verilerek mükellefiyetin yerine getirilmesi veya görülen hata veya noksanların 
tashih ve ikmali yazı ile ihtar olunur. 

Verilen mehil içinde mükellefiyetin yerine getirilmemesi veya hata ve noksanların tashih ve ik
mal edilmemesi halinde teminattan 500 lirası irat kaydolunur ve ikinci bir mehil verilir. Teminatın 
eski haddine iblâğı hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

İkinci mehil zarfında da tebliğ edilen hususların yerine getirilmemesi takdirinde, teminattan 
1 000 lirası daha irat kaydolunur ve son bir mehil daha verilir. Teminatın eski haddine iblâğı hak
kındaki hükümler mahfuzdur. Son mehle rağmen de gereğinin yapılmaması halinde işletme faali
yeti durdurulur. 

83 ve 84 ncü maddelerde yazılı vesikaların hususi bir maksatla hakikata aykırı şekilde tanzim 
edilmiş olmaları takdirinde işletme hakkı fesholunur. 

Madde 86. — Maden aramalarını veya işletmelerini tetkik ve teftiş etmek üzere Sanayi Bakan
lığınca gönderilecek yetkili memurlara, lâzımgelen kolaylıkların ve matlubolan defter ve haritala
rın ve yeraltı veya yerüstü arama ve işletmeleriyle bunlara müteferri tesislerin gösterilmesi ve işlet
me ile ilgili bilcümle tafsilâtın verilmesi mecburidir. 

Bu mecburiyete muhalefet veya imtina halinde alâkalıya Bakanlıkça ihtarda bulunulur. Muha
lefet veya imtinaın devamı takdirinde arama veya işletme faaliyeti durdurulur. 

Madde 88. — Maden işletme ruhsatnamesinden mütevellit haklar ve vecibeler miras yoliyle in
tikal eder. 

Bu kanunun 7 nci maddesindeki memnuiyete tabi bulunan mirasçı, ölüm tarihinden itibaren altı 
ay zarfında durumundaki mâni zail olmadığı takdirde, hukukunu aynı müddet içinde başkasına 
devretmeye mecburdur. Aksi takdirde işletme ruhsatnamesi feshedilir. 

Mirasçının taaddüdetmesi ve tamamının bu maddenin ikinci fıkrası hükmüne tabi olmaması ve 
aynı zamanda işletme ruhsatnamesi hukukunun tek şahıs uhdesinde toplanmasının temin olunama
ması takdirinde, bu hakların bir bütün halinde mirasçılar adına istimali, vecibelerin ifası ve yapıla
cak tebligatın kabulü için ölüm tarihinden itibaren en geç altı ay içinde mirasçılar rızaen veya ka
zaen aralarından veya hariçten birisini mümessil tâyin ve keyfiyeti mümessilin muvafakat beya-
niyle birlikte noter marifetiyle Sanayi Bakanlığına ihbar ederler. İnhilâl vukuunda bir ay zarfın
da bu esaslar dairesinde yeni mümessilin tâyin ve ihbarı lâzımdır. 
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Maden işletme ruhsatnamesinin mütaaddit mirasçıya intikalinde, madenin mesul müdürü mev
cut ise, inhilâl edinceye kadar bu mesul müdür aynı zamanda mirasçıların mümessili olarak kabul 
edilir. 

işletme ruhsatnamesi muamelâtından mütevellit hukukî mesuliyet mirasçılara, cezai mesuliyet 
mümessilin şahsına racı olur. Mirasçıların umumi hükümler dairesinde mümessile rücu hakları mah
fuzdur. 

Maden işletme ruhsatnamesinin mümessil ile idaresi, ölüm tarihinden itibaren âzami bir buçuk 
yılı geçemez. Bu müddet zarfında hukukun tek şahıs uhdesinde toplanması lâzımdır. 

Müddetleri zarfında mümessil tâyin edilmemesi veya hukukun tek şahsa devri temin olunma
ması hallerinde işletme ruhsatnamesi feshedilir. 

Maden işletme ruhsatnamesinden mütevellit haklar ve vecibeler mirasçılar arasında rızaen veya 
kazaen taksim edilemez. Mirasçıların ittifakla verecekleri karar üzerine içlerinden veya hariçten 
birisine bütün halinde devredilir. 

Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mahkeme bu hukuk ve vecaibin mirasçılardan en ehil 
olana tahsisine veya bütün olarak satılmasına karar verir. Mahkeme bu hususu basit muhakeme 
usuliyle halleyler. 

Mirasçının maden işletmesi memnu bulunması sebebiyle veya hukukun tek şahısta top
lanması maksadiyle yapılacak devirler için mirasçıların işletme ruhsatnamesinden mütevellit 
Devlete karşı olan hukuk, vecaip, mükellefiyet ve taahhüdatını tamamen devrettiklerini, dev
ralacak şahsın da bu hukuk, vecaip, mükellefiyet ve taahhüdatı aynen ve tamamen kabul et
tiğini gösterir noterlikçe tasdik edilmiş beyanname ile keyfiyeti Sanayi Bakanlığına bildirme
leri lâzımdır. Bakanlıkça kanuni mâni görülmediği takdirde durum madenin siciline, mukavele 
ve şartnamelerine şerhedilir. Devir muamelesi bu suretle tekemmül eder. 

Madde 104. — Sicil kütüğü aşağıdaki hususları ihtiva eder : 
1. Madenin cinsi, nevi ve işletme hakkının verilmesine mesnet olan vasati tenörü, 
2. Bu madenle mahlut olarak zuhur eden veya birlikte işletilmesi zaruri bulunan madenler, 
3. Maden sahasının sınırı, mevkii, bağlı bulunduğu köy, bucak, ilçe ve il, 
4. Bulunmuş maden sayılmasına karar verildiği tarih, 
5. Bulunmuş maden vasfının zeval bulduğu veya kaldırıldığ tarih, 
6. Bulucunun adı, soyadı ikametgâhı, buluculuk hakkının sona ermesi sebebi ve tarihi, 
7. işletme hakkının nevi ve müddeti, 
8. işletme hakkının verilmesine esas teşkil eden Bakanlık veya Bakanlar Kurulu kararının 

tarihi ve numarası, 
9. işletme hakkı sahibinin unvanı veya adı, soyadı ve ikametgâhı, 

10. Devir ve intikal muameleleri, 
11. Rehin edilmiş ise mürtehinin adı, soyadı, ikametgâhı, rehinin sıra ve derecesi, 
12. işletme, başka işletme ile birleştirilmiş ise hangi sicil numarasında kayıtlı madenle birleş

tirildiği, 
13. işletme, hakkının sona ermesi hali ve sebepleri, 
14. Şerh sütunu, 

Madde 105. — Sicil kütüğünde kaydı açılan ve işlenen madenin bu kayda mesnet teşkil eden 
aşağıda yazılı vesikaları ayrı bir sicil dosyasında saklanır. 

İşletme projesi veya fen raporu varsa tahlil raporu, sınır haritası veya krokisi, bulunmuş 
maden sayılması kararı, bulunmuş maden vasfının zevalini veya kaldırıldığını gösterir vesika, 
buluculuk hakkının sona ermesi sebebini gösteren vesika, işletme hakkının verilmesine ait karar, 
Devlet hakkı nisbetine ait karar, işletme hakkı sahibi hakiki şahıs ise hüviyet cüzdanının, hükmi şa
hıs ise kuruluşuna ait statünün tasdikli sureti, ticaret sicil kaydı, devre ait takrir zaptı, intikale mes-

C. Senatosu ( S. Sayısı: 171) 



— 31 — 
C, Senatosu Karma Geçici Ko, 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 171) 



— 32 — 
Mili et Meclislinin kabın] ettiği .metin 

net teşkil eden vesikalar, terhin muamelesine ait talep ve muvafakat beyanlariyle rehin fekkine 
ait vesikalar, mahlûliyet veya birlikte çalıştırılması zaruri olan madenlere ait vesika, işletmenin di
ğer bir işletme ile birleştirilmesine ait karar sureti, işletme hakkının sona ermesine ait karar. 

Madde 109. — Maden işletme hakkı sahibinin maden için yapmış olduğu istikrazdan mü
tevellit borcunu veya ilerde bu maksatla vücut bulacak veya vücut bulması muhtemel olan 
borçlarını temin için maden üzerinde bir veya mütaaddit derece ve sırada ipotek tesis olunabilir. 

İpotekle takyidedilmiş işletme hakkının ipotekli alacağın vâdesinin hitamından önce işletme 
ruhsatnamesinin tecdidi veya imtiyaza tahvili veya imtiyazın temdidi veyahut işletme haklarının 
birleştirilmesi halinde; mevcut ipotek, hiçbir muameleye tevessül edilmeden yeniden ita edilen iş
letme hakkı üzerinde de aynı şartlarla devam eder. 

İşletme hakkı ile bir kül teşkil eden 113 ncü maddenin birinci fıkrasında yaMı tesis, vasıta, 
alât ve malzemenin heyeti umumiyesi ipoteğin şümulüne girer. 

tpotek alacaklısı, maden işletme hakkı ile kül teşkil eden ve tapu sicilinde kayıtlı bulunan gay-
rimenkuller üzerinde işletme hakkı sahibinin tasarrufuna mâni olmak için umumi hükümler da
iresinde tapu siciline şerh verilmesini istiyebilir. 

Maden işletme hakkının sona ermesi halinde ipoteğin hükmü 100 ncü maddenin birinci fıkrası 
şümulü dışında kalan tesis, vasıta, alât ve malzemeye inhisar eder. 

Maden ipoteği sicil kütüğündeki ipotek kaydının terkini ile sakıt olur. 

Madde 110. — Maden ipoteğiyle temin edilen alacaktan dolayı maden işletme hakkı sahibi şah
san da mesuldür. 

ipotekle takyidedilmiş bir maden işletme hakkının âhara devri halinde, bu hakkı devredenin 
borçluluk, durumunda bir değişiklik husule gelmiyeceği gibi, alacağın teminatını teşkil eden ipotek 
de aynen baki kalır. 

Ancak, maden işletme hakkını devralan şahıs ipotekle temin edilmiş olan borcu da şahsan ka
bul ve taahhüdettiği ve alacaklı, keyfiyetin Bakanlıkça kendisine tebliğinden itibaren, bir yıl için
de hakkını evvelki borçluya karşı muhafaza eylediğini yazı ile bildirmediği takdirde işletme hak
kını devreden evvelki borçlu borcundan kurtulur. 

Madde 111. — ipoteğin vâdesi hululünde veya'alacağın muacceliyet kesbetmiş olması halinde 
alacaklı alacağının tahsili için ipoteğin taallûk ettiği maden işletme hakkını umumi hükümler dai
resinde sattırabilir. 

Maden işletme hakkını iktisabetmek istiyen talibin bu hakkın iktisabı için aranan kanuni şart
ları haiz olması lâzımdır. Talip bu şartları haiz bulunduğunu Sanayi Bakanlığından alacağı vesika 
ile ispat eder. icra Dairesi bu vesikayı ibraz etmiş olan talipler arasında satışı yapar. 

Satışın neticesi icra Dairesi tarafından Sanayi Bakanlığına bildirilir. Keyfiyet maddenin sicil 
kütüğüne şerh ve ipotek kaydı terkin edilir. Devir muamelesi bu suretle tekemmül eder. 

Madde 115. — Maden sahalarından çıkarılan cevherlerin imrarı Devlet hakkının ödenmesine 
bağlıdır. 

Devlet hakkı, yabancı memleketlere imrar edilecek maden cevherlerinin ihraç iskelesindeki 
FOB bedelleri vasatisi, yurt içine imrar olunacak maden cevherlerinin muhtelif bölgelerdeki maden 
işletmelerinin satış bedelleri vasatisi üzerinden % 1 - 3 nisbetinde alınır. 

Devlet hakkı, maden cevherlerinin imrarı sırasında cari tarifeye g'öre hesaplanır. 
Bu kanunun yürürlüğe konulmasından Önce verilmiş olan maden imtiyazları da (nisbi resim esa

sına bağlanmış olanlar dâhil) yukardaki hükümlere tabidir. 149 ve 150 nci maddelerin Devlet 
hakkı ile ilgili hükümleri mahfuzdur. 
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Madde 117. — Devlet hakkının alınmasına mesnet teşkil edecek olan aOB veya dahilî satış be 
deUeri vasatisini gösteren tarife (Devlet Hakkı Tarifesi), maden cinslerine göre, her takvim yı
lının ilk iki ayı içerisinde, g'eçen yıl zarfında salahiyetli mercilerce tescil edilen bedeller ile fiyatla
rın g'eçen yılda takibettiği seyir göz önünde tutulmak ve yapılan cari yıl fiyat tahminleri nazara 
alınmak suretiyle, her maden nevi için tek bedel olmak üzere Sanayi Bakanlığınca hazırlanır. 

Mevcudolan hallerde tenzil edilmek üzere zenginleştirme ve izabe masrafları ortalaması da he
sap ve aynı tarifeye dercedilir. 

Madde 110. — Maden arama veya işletme hakknm sahip bulunmadığı sahadan maden cevheri 
çıkaranlar 100 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Çıkarılan cevherler 
müsadere edilir. 

Çıkarılan cevher ehemmiyetli olduğu veya madene esaslı zarar ika edildiği takdirde ağır para, 
cezasının aşağı haddi 1 000 liradan eksik olamaz, 

Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cevherin, Devlet Hakkı Tarifesindeki kıymeti üzerin 
den hesaplanarak tahsil edilecek bedeli veya satış bedelinin daha yüksek olduğunun tesbiti halinde 
bu satış bedeli, müsadere olunacak cevher yerine geçer. 

Müsadere imkânı mevcudolan cevherler hakkında dahi üçüncü fıkra hükümlerine göre muamele 
yapılabilir. Bu takdirde bedeli tahsil olunan cevherler için alâkalıya inırar müsaadesi verilir. İşbu 
fıkra hükümlerinin tatbik şekli ve şartları Sanayi Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müş
tereken yapılacak yönetmelikle tesbit olunur. 

Madde 120. — Arama veya işletme hakkını haiz olmakla beraber Devlet hakkını tediye et
meden cevher imrar edenlerden imrar olunan cevhere tekabül eden Devlet hakkı, cevherin 
mensubolduğu nev'in Devlet Hakkı Tarifesindeki kıymeti üzerinden üç kat olarak alınır. Bu 
hususta Sanayi Bakanlığınca tanzim olunacak zabıt varakası mahallî en büyük mal memuru
na tevdi edilir. Üç kat olarak alınacak Devlet hakkından doğan ihtilâfın hallinde 213 sayılı 
Vergi Usulü ve bu hakkın tahsilinde Âmme alacaklarının tahsil usulü kanunları hükümleri tat
bik olunur. 

Yukardaki fıkra gereğince alınacak Devlet hakkının katileşmesinden itibaren arama saf-
hasıda bir sene, işletme safhasında beş sene içinde fiilin tekrarı halinde, mezkûr fıkra hük
mü tatbik edilmekle beraber arama hakkı iptal veya işletme hakkı fesholunur. 

57 nci maddeye tevfikan faaliyette bulunan maden sahalarından Devlet hakkı verilmeden 
cevher imrarı halinde de bu madde hükümleri tatbik olunur. 

Madde 121. — Kanunun veya Maden Emniyet Nizamnamesinin verdiği salâhiyete istina
den, Sanayi Bakanlığı tarafından veya bu kanun mucibince kısmen veya tamamen arama 
veya işletme faaliyetinden menedilmiş madenlerde, bu memnuniyete riayetsizlik halinde çıka
rılan cevherler, Hazine malı sayılır, bu hususta 36 ncı madde esasları dairesinde muamele ifa 
olunur. 

Yazılı ihtara rağmen riayetsizliğin devamı veya beş yıl içinde tekrarı halinde arama ruh
satnamesi iptal veya işjletme hakkı talebi ret veyahut işletme hakkı fesholunur. 

İstirdat imkânı ortadan kalkmış olan cevherin, Devlet Hakkı Tarifesindeki kymeti üze
rinden hesaplanarak tahsil edilecek bedeli veya satış bedelinin daha yüksek olduğunun tes
biti halinde bu satış bedeli, Hazine malı sayılacak cevher yerine geçer. 

Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 ncu maddenin son fıkrası hükümleri de mahfuzdur. 

Madde 122. — Maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahasına dâhil arazide 
bulunan âmme hizmetine veya umumun istifadesine tahsis edilmiş mahallerde veya bu ma
hiyetteki tesislere ufkan 60 metre mesafe dâhilinde maden işletilmesi veya tesisleri yapıla
bilmesi için Sanayi Bakanlığının haberdar edilmesi mecburidir. 
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işletmenin bu mahallere veya tesislere sarar vermemesi için arazinin jeolojik bünyesi ve tat
bik olunacak işletme usulleri göz önünde bulundurularak işletme yapılamıyacak ve tesisat 
kurulamıyacak ufki veya umki sınırlar ve riayeti icabeden hususlar bu mahaller veya tesis
lerle alâkalı makamların mütalâası da alınmak suretiyle Sanayi Bakanlığınca tesbit ve işletme 
hakkı sahibine tebliğ edilir. 

Yukarda yazılı mahal've mesafeler içinde, bu tebliğden evvel veya Bakanlıkça yapılacak 
tebliğ muhalif şekilde işletme faaliyetinde bulunanlar veya tesisat kuranlar hakkında fiil 
daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, aşağı haddi 1 000 liradan eksik olmamak üzere 
ağır para cezası tatbik olunur, faaliyet neticesinde cevher çıkarılmış ise bu cevherler müsa
dere edilir. Müsadere imkânı ortadan kalkmış olan cevherin Devlet Hakkı Tarifesindeki kıy
meti üzerinden hesaplanarak tahsil edilecek bedeli veya satış bedelinin daha yüksek olduğu
nun tesbiti halinde bu satış bedeli müsadere olunacak mal yerine g'eçer. 

57 nci maddeye müsteniden faaliyette bulunan madenler de bu hükümlere tabidir. 
Müsadereye tabi cevherler hakkında 119 ncıı maddenin son fıkrası hükümleri de mahfuzdur. 

Madde 140. — İşletme hakkı mevzuu olan madenle mahlut olarak zuhur eden veya jeolo
jik teşekkülü bu madenle birlikte işletilmesini zaruri kılan, başkasının hakkı taallûk etmiyen 
taşocağı maddeleri çıkarsa, işletme hakkı sahibi tarafından gerekli fennî malûmat idareye bildi
rilmek, keyfiyet tesbit olunmak ve kanuni mahzur bulunmamak şartiyle, mezkûr taşocağı mad
deleri işletme hakkı şümulüne alınır. 

Birinci fıkra hükmü, henüz işletme hakkına bağlanmamış madenler hakkında, ancak bulun
muş maden kararı alındıktan sonra tatbik olunur. 

Maden sahalarındaki ruhsatnameli taşooaklarmm işletilmesi madene zarar verilmemesine bağlı
dır. 

Madene zarar ikaı varit ise Sanayi Bakanlığınca bu zararı önleyici tedbirler tesbit ve alâkalılara . 
tebliğ olunur. Tebliğ hükümlerine riayet edilmemesi veya zararın tedbirle Önlenmesine imkân bu
lunmaması hallerinde Sanayi Bakanlığınca taşocağı faaliyeti kısmen veya tamamen durdurulur, taş
ocağı ruhsatı durdurulan kısma şâmil olmak üzere hükümden sakıt olur. 

Taşocakları bakımından yukarda gösterilen kurarların alınması halinde Sanayi Bakanlığınca 
keyfiyet alâkalı il'e de bildirilir, 

Madde 141. — İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahasından çıkarılmış fakat henüz im-
rar edilmemiş cevherlerle bakiye yığını ve cüruf, imletme hakkının sona ermesinden itibaren üç yıl 
içinde işletme hakkı sahibi veya hukukan yerine geçen tarafından sahadan kaldırılmadığı takdir
de, Maliye Bakanlığınca dört sene zarfında Haziııo emvalinin satışı hakkındaki kanun hükümleri 
dairesinde tasfiye olunur. Tasfiye müddeti Sanayi Bakanlığı tarafından bu hususta Maliye Bakan
lığına yapılacak ihbarın almışı tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

Yukardakİ fıkrada yazılı cevherlerle bakiye yığını ve cüruf için konulmuş olan müddetler bun
ların kaldırılmasına veya tasfiyesine kâfi gelmediği takdirde, Sanayi Bakanlığınca uzatılır. Uzat
ma isteğinin müddetleri içinde yapılması şarttır. 

Müddetleri içerisinde sahadan kaldırılnuyan veya tasfiye edilmiyen cevherle bakiye yığını ve 
cüruf, sahanın maden hukuku noktasından tabi olduğu ahkâmın şümulüne girer. 

Cüruf ve çıkarılmış cevher tabirleri şümulü dışında kalan ve menşe bakımından cevherle alâ
kalı olan ve sahada terk edilmiş bulunan mamul ve gayrimamul maddeler bu kanunun tatbikatın
da bakiye yığını sayılır, 

Madde 144. — Maden arama ve işletme hakkı talebolunan sahalarda bu hakkın verilebilmesi için 
kanun gereğince yapılması lüzumlu keşif, tetkik ve tahkiklere ait bilcümle masraflar verilecek 
iki aylık mehil içinde alâkalı tarafından avans olarr.k peşinen ödenir. Her hangi bir sebeple öden-
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memesi halinde, yeni bir aylık mehil daha tâyin ve tebliğ edilmek suretiyle masrafın tediyesi lüzu
mu alâkalıya ihtar edilir. İhtara rağmen bu vecibenin yerine getirilmemesi takdirinde arama ve iş
letme hakkı talebi reddolunur. 

Maden sahalarına ait hudut ihtilâfları ve sair şikâyetler dolayısiyle mahallinde yaptırılacak 
tetkik ve tahkiklerin masrafı şikâyette bulunan tarafça avans olarak peşinen ödenir ve bu masraf 
yapılacak tetkik neticesinde haksız çıkacak tarafa yükletilir. Tarafların ihtilâfta kusurlu görül
meleri halinde masraf aralarında müsavi şekilde taksim olunur. Avansı ödememiş olan taraftan 
hissesine düşen miktardaki masrafın tediyesi istenir. Bu masrafın ödenmemesi halinde varsa temi
natından mahsubedilir ve hakkında 52 nci maddenin son fıkrası hükümleri tatbik olunur. Teminatı 
mevcudolmaması takdirinde alâkalıya yazı ile iki aylık mehil verilerek bir ihtar daha yapılır. Bu 
ihtara rağmen de masrafın ödenmemesi halinde maden üzerindeki hakla ret veya iptal veya fesho-
lunur. 

Maden sahalarında vukuu iddia edilen her türlü yolsuzluklara ait ihbarlar dolayısiyle yaptırıla
cak tetkik ve tahkiklerin masrafı ihbarın mahiyetine göre ya Devlet tarafından veya ihbarı yapan 
tarafından ödenir. Masrafın ihbarı yapan tarafından ödenmesi icabeden hallerde bu masrafın avans 
olarak peşinen tediyesi lâzımdır. Aksi takdirde ihbar nazara alınmaz. 

İhbarın doğru çıkması halinde masraflar, aleyhinde ihbar yapılmış olana yükletilir ve Ödenme
mesi halinde ikinci fıkraya göre muamele yapılır. 

Madde 152. — 11.3.1954 tarihinden önce çimento yapılmasında kullanılan başlıca maddeler 
için verilmiş olan işletme imtiyazları, işletme ve arama ruhsatnameleri ile yapılmış bulunan arama 
ve işletme taleplerinden mütevellit haklar mahfuz olup bu kanun hükümlerine tabidir. 

Eklenen maddeler 

MADDE 2. — ,6309 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

İptal edilmiyecek arama ruhsatnameleri 

EK MADDE 1. — Bir maden arama ruhsat namesinin yürürlüğe girmesinden sonra bu ruh
satnamenin, takaddüm hakkı devresinde müracaatın reddini icabettiren sebepler dolayısiyle 
iptali cihetine gidilmez. 

Harcın ödenmesi, sahanın 2 000 hektara taksir ettirilmesi, 14 ncü maddede sayılan saha
lara vâki kısmî tedahülün ref 1 gibi hususlar ikmal ettirilir. 

Şu kadar ki, tedahül edilen sahalardan, aramalara serbest bırakılması lâzımgelenler, 
tedahül nisbetinde yeni ruhsatnamenin şümulüne dâhil olur. Bu sebeple ruhsatnamenin taksir veya 
iptali mevzuubahsolamaz. 

7 nci maddeye göre memnu kimselerde medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan Türk 
vatandaşı veya ecnebi tâbiiyetini haiz hakiki veya hükmi şahıslar uhdesinde bulunan veya 
tamamı 14 ncü maddede sayılan sahalar içinde kalan veya sınırları gayrimuayyen olan veya 
bu maddenin 2 nci fıkrası hükmü yerine getirilmiyen arama ruhsatnameleri yukardaki hüküm
lerden faydalanamaz. 

Arz üzerindeki yerlerinin fiilen tâyini mümkün olmak ve gayrın hakkı taallûk etmemek 
şartlariyle sınır noktalarının talimatnamesindeki vasıfları haiz bulunmaması sebebiyle de 
arama ruhsatnamesi iptal edilmez, sahanın ruhsatname hudutları dışına çıMmamak kaydiyle, 
usulüne göre tahdidi temin olunur. 

Reddedilmeyecek işletme kakla talepleri 

EK MADDE 2. — Bir saha için işletme hakkı talebedildikten sonra bu işletme hakkı tale-
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binin, talebe mesnet teşkil eden arama ruhsatnamesinin, ek birinci madde hükümleri mah
fuz olmak kaydiyle iptalini icabettirir sebeplerle, reddi cihetine gidilmez. 

Teminat karşılığı imrarat 

EK MADDE 3. — Usulsüz çıkarılması dolayısiyle istirdada tabi olması veya mülkiyeti ih
tilaflı bulunması sebepleriyle imrarmda tereddüdedilen cevherlerin, Devlet Hakkı Tarifesin
deki kıymeti üzerinden hesaplanan bedeli, Sanayi Bakanflığı emrine emanet olarak tevdi 
olunduğu takdirde imrarına müsaade olunabilir. Emaneten tevdi olunacak bedel banka teminat 
mektubu şeklinde de olabilir. 

Bahis konusu cevherlerle ilgili takibatın intacına veya ihtilâfın halline mütedair salahiyetli kaza 
merciinden alınacak karara göre, emaneten alınan bedel Hazineye veya hak sahibine ödenir veya 
alâkalıya iade olunur. 

Bu hükümlerin tatbik şekli Sanayi Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından müştereken yapı
lacak yönetmelikle tesbit edilir. 

Döner sermen/e 

EK MADDE 4. — Maden arama ve işletme hakkı sahiplerine bedeli mukabilinde yapılacak tek
nik hizmet ve malzeme yardımları ve çıkarılacak dergi için Sanayi Bakanlığı emrine 4 000 000 lira 
döner sermaye verilmiştir. 

Döner sermaye : 
I - Hizmet karşılığında tarifesine göre alınacak ücretler, kiralar ve satılan malzeme bedel

leri ; 
II - Sanayi Bakanlığı bütçesine bu maksatla konulacak ödenekler; 
III - Bağışlar; 
IV - Dergi gelirleri; 
V - Diğer gelirler; 

den teşekkül eder. Sermayenin, bağışlar haricinde kalan kaynaklardan, Ödenmiş bulunan kısmı 
4 000 000 lirayı doldurduktan sonra hâsıl olacak kârlar Hazineye yatırılır. 

Teknik yardım işlerinde kullanılacak alet, vasıta ve malzemenin bedelleri, bakım masrafları ve 
her türlü giderleri ile yevmiyeli mütehassıs ve işçi ücretleri döner sermayeden ödenir. 

Döner sermaye işlemleri Muhasebei Umumiye, Artırma Eksiltme ve ihale Kanunu hükümlerine 
tabi değildir. Ancak, döner sermayenin her malî yıl sonunda düzenlenecek bilançoları evrakı müs-
biteleriyle birlikte tetkik ve vize için üç ay içinde Sayıştaya ve bir nüshası da Maliye Bakanlığı
na gönderilir. 

Döner sermaye işlemlerinde uygulanacak esaslar Maliye ve Sanayi Bakanlıklarınca müştereken 
tesbit olunur. 

(reçiei maddeler 

MADDE 3. — 6309 sayılı Maden Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce antrasit, taş kömürü, linyit 
ve turp için mevcut haklar maden kömürü için muteber sayılır ve re'sen Bakanlıkça kayıtları tas
hih olunur. 

Ancak : Bu suretle muamele ifası sırasında sahalar arasında görülen tedahüllerin ref'inde ta
kaddüm hakkı esas tutulur. 
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MADDE 8. — Millet Meclisinin kabul ettiği 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — I - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mer'i bulunan arama 
ruhsatnameleri, fennî nezaretçi tâyin edilmemesi veya müddetinde yıllık rapor verilmemesi veya 
verilen raporların usulüne uygun bulunmaması sebepleriyle iptal olunmaz. 

II - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce arama ruhsatnameleri sahalarından çıkarılıp da 
fennî nezaretçi tâyin edilmemesi sebebiyle 121 nci maddeye müsteniden Hazine malı sayılmasına te
şebbüs edilen veya Hazine malı sayılması lâzımgelen cevherler istirdada tabi tutulmaz. 

III - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış olan işletme hakkı taleplerinden ta
lebe mesnet teşkil eden arama ruhsatnamesi için fennî nezaretçi tâyin edilmemesi veya müddetin
de yıllık rapor verilmemesi veya verilen raporların usulüne uygun bulunmaması sebepleriyle red
di lâzımgelenler reddedilmez, muameleleri bulundukları noktadan itibaren yürütülür. 

Aynı sebeplerle reddedilmiş bulunan işletme hakkı taleplerinde de, talep sahiplerinin bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay zarfında Sanayi Bakanlığına yazılı olarak müracaat 
etmeleri ve talebe mevzu sahanın aramalara açılmamış olması şartiyle muamelelerinin bırakıldığı 
noktadan itibaren yürütülmesi yoluna gidilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe konulmasından önce 6309 sayılı Kanunun 43 ncü 
ve 44 veya 45 nci maddelerine g'öre yapılıp reddedilmemiş bulunan işletme hakkı taleplerinin 43, 
44, 47 ve 48 nci maddelere intibakı aşağıda gösterilmiştir. 

I - Arza tatbiki yapılmış olup bunun neticesinde; 
a) Kemiyet ve keyfiyet bakımından bir işletme tesisine elverişli maden varlığı meydana çıka

rılmamış olduğu tesbit edilen işletme hakkı talebi reddolunur. 
b) Mevdu vesikalarının mahalline uygun olduğu tesbit edilenlerin, ayrıca bir vesika verilme

sine hacet kalmaksızın, muameleleri yürütülür. 
c) Mevdu vesikalarında hata veya noksanlar tesbit edilenler hakkında 48 nci madde hüküm

leri tatbik olunur. 
II - Mevdu vesikaların tarzı tanzim itibariyle kanun ve talimatnamesine uygun görülmüş fakat 

arza tatbikleri yapılmamış olan işletme hakkı taleplerine ait vesikalar mahallinde tetkik ve tahkik 
olunur. Bunun neticesinde; 

a) Kemiyet ve keyfiyet bakımından bir işletme tesisine elverişli maden varlığı meydana çıka
rılmamış olduğunun tesbiti halinde işletme hakkı talebi reddolunur. 

b) Vesikalarının mahalline uygun olduğu tesbit edilenlerin, ayrıca bir vesika verilmesine hacet 
kalmaksızın muameleleri yürütülür. 

c) Vesikalarında hata veya noksanlar tesbit edilenler hakkında 48 nci madde hükümleri tat
bik olunur. 

III - I ve II nci bentlerinin şümulü dışında kalan bilcümle işletme hakkı talepleri hakkında 43 
ve mütaakıp maddeler hükümleri tatbik olunur. 

Mevdu vesikalarının uygun bulunmaması sebebiyle reddedilmiş olan işletme hakkı talepleri hak
kında da talep sahiplerinin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Sanayi 
Bakanlığına yazılı olarak müracaat etmeleri ve talebe mevzu sahanın henüz aramalara açılmamış 
olması şartiyle, 43 ncü ve mütaakıp madde hükümleri tatbik olunur. 

GEÇİCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, işletme ruhsatnamesi veya işlet
me imtiyazı itası kararlaştırılması üzerine altı ay zarfında kanuni harcın tediyesi, damga pulu
nun tevdii ve Bakanlığa müracaatla mukavele ve şartnamenin imza ve teati edilmesi lüzumu bildi
rilenlerden gerekli harcı yatırıp damga pulunu tevdi ettiği halde imza ve teati için müddetinde 
Bakanlığa müracaat etmemiş olmaları sebebiyle 66 nci madde mucibince işletme kararı hükümden 
sakıt olmuş duruma düşenlere Bakanlıkça imza ve teati için iki aylık bir müddet daha verilir. 
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Bu müddet içinde Bakanlığa müracaatla mukavele ve şartnameyi imza ve teati edenlere ait 
işletme hakkı muameleleri tekemmül ettirilir. Aksi takdirde işletme haki verilmesine ait karar iptal 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Tek cins madene münhasır olan veya 148 nci maddenin (A) bendi ge
reğince müddetinde tek cins maden haline getirilen ihale taleplerinden 11 . 9 . 1954 tarihine ka
dar 6309 sayılı Kanunun 43 ve 44 veya 45 nci maddelerine uygun hale getirilmemiş olanlar hüküm
den sakıt olmuş sayılamaz ve bu kabil talepler hakkında geçici 3 ncü madde hükümleri uygula
nır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 
I - Mülga Maadin Mevzuatı zamanında ita edilmiş olup 11 . 3 . 1954 tarihinde yürürlükte bu

lunan işletme ruhsatnamelerinden; 
a) 6309 sayılı Maden Kanununun 149 ncu maddesinin (A) ve (B) bentleri hükümlerini (C) 

bendine uygun şekilde yerine getirenler, 
b) Veya durumları itibariyle bahis konusu devir hükümlerine tabi olmıyanlar, 
149 ncu maddenin (D) ve (E) bentleri ile faaliyete mütaallik son fıkrası hükümleri yerine 

getirilmemiş dahi olsa aynı maddenin son fıkrası gereğince hükümleri sakıt olmuş sayılmaz. 
Bu kabul işletme ruhsatnamelerine müsteniden yapılmış olan tecdit veya imtiyaza tahvil talep

leri usulü dairesinde yürütülür. Şu kadar ki bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte itasından iti
baren 10 yılı geçmemiş olan işletme ruhsatnamesine müstenit tecdit veya imtiyaza tahvil talebi 
sahipleri en geç üç ay içinde Sanayi Bakanlığına bir dilekçe ile müracatla vâki talebinden vazge
çebilir. Bu vazgeçme alâkalının işletme ruhsatnamesinin itasından itibaren 10 yılın son gününe ka
dar yeniden tecdit veya imtiyaza tahvil talebinde bulunmasına mâni teşkil etmez. 

II - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, itasından itibaren 10 yıl geçmemiş olan ve yukarda-
ki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde zikredilen durumda bulunan işletme ruhsatnamelerinden; 

a) 149 ncu maddenin (D) ve (E) bentleri ile faaliyete mütaallik son fıkrası hükümlerinin ye
rine getirilmemesi veya beş yıllık sürenin sona ermiş olması sebebiyle muameleden kaldırılanlar, 

b) Veya vâki tecdit veya imtiyaza tahvil talepleri kabul edilmiyen veya reddedilenler, 
Aramalara serbest bırakılmış dahi olsalar üçüncü şahısların hakları taallûk etmediği ve en geç 

altı ay içinde bir dilekçe ile Sanayi Bakanlığına müracaat edildiği takdirde bunlar hakkında yu
karda (I) numaralı fıkrada yazılı hükümler uygulanır. 

III - Bahis mevzuu tecdit veya imtiyaza tahvil taleplerine müsteniden maden sahasında istihsal 
faaliyetinde bulunulması ve istihsal edilen cevherlerin imrarı talebedildigi takdirde; bu talepler 
hakkında Maden Kanununun 57 nci maddesi hükümleri tatbik olunur. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Mülga Maadin Mevzuatı zamanında ita edilmiş olup 11.3 .1954 tarihin
de yürürlükte bulunan imtiyazlı madenlerden; 

a) 6309 sayılı Maden Kanununun 150 nci maddesinin muaddel (A) bendi hükmü yerine getiril
miş olanlarla, 

b) Durumları itibariyle bahis konusu devir hükümlerine tabi bulunmıyanlar, 
Maden Kanununa intibak etmiş sayılırlar. 
Bunlar hakkında 150 nci maddenin (İ ve J) bentleri hükümleri tatbik olunur, 
Yukardaki fıkra şümulüne giren madenlerde 150 nci maddenin (C, D, E, P) bentleri hükümle

rinin yerine getirilmemesi sebebiyle imtiyaz hakkı feshedilmez, (D) bendi hükmü tatbik olunmaz. 
Mümessil, fennî nezaret ve faaliyet bakımlarından haklarında 81, 82, 74 ncü ve mütaakıp madde
ler hükümleri uygulanır. 

150 nci maddenin muaddel (A) bendi hükümlerinin yerine getirilmesi maksadiyle bu bentte 
gösterilen müddet içinde bir limitet veya anonim şirkete sermaye olarak konulduğu halde höntiz 
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devir beyannamesi verilmemiş olan imtiyazlı madenler için, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 6 ay zarfında devir beyannamesi tevdi olunduğu takdirde mezkûr madenlerin imtiyaz 
rahipleri de yukarıki hükümlerden istifade eder. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Maliye Bakanlığınca tasfiyesi
ne başlanmamış olan cevherlerle bakiye yığını ve cüruf, 141 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı 
müddetler geçmek şartiyle, sahanın maden hukuku bakımından tabi olduğu ahkâmın şümulüne 
girer. 

GEÇİCİ MADDE 9, — Bu kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte mevcut bulunan işletme hak
kı, tecdit veya imtiyaza tahvil taleplerinden, talebin müddetinde Bakanlığa yapılmamış olması ve
ya vesikalardaki hata veya noksanın mehîinden sonra tamamlanması sebepleriyle reddi lazımgelen 
veya reddedilmiş bulunanlar hakkında aşağıdaki muameleler tatbik olunur. 

a) Müracaatın kanuni müddeti zarfında Bakanlığa yapılmaması veya muameledeki hata ve 
noksanların ikmaline mütaallik evrakın mühletinden sonra verilmesi sebepleriyle reddi lazımgelen 
talepler reddedilmez, muameleleri bulundukları noktadan itibaren yürütülür. 

b) Aynı sebeplerle reddedilmiş bulunan talep sahiplerinin bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren altı ay zarfında Sanayi Bakanlığına yazıh olarak müracaat etmeleri ve talebe mev-
aıı sahanın aramalara açılmamış olması şartiyle munıeleîerinin bulundukları noktadan itibaren yü
rütülmesi yoluna gidilir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe konulduğu tarihte mevcut işletme hakkı, tec
dit veya imtiyaza tahvil taleplerinden, yerinde yaptırılacak tetkik, tatbik ve kontroller için 144 ncü 
madde gereğince yapılan tebliğe rağmen yolluk avansının müddetinde yatırılmaması sebebiyle red
di lazımgelen veya reddedilmiş bulunanlar hakkında aşağıdaki muameleler tatbik olunur. 

a) Eeddi lazımgelen talebin sahibine iki aylık bir müddet daha verilir. Bu müddet içerisinde 
de yolluk avansı yatırılmadığı takdirde talep reddolunur. 

b) Reddedilmiş bulunan talebin sahibine, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay 
içerisinde Sanayi Bakanlığına yazılı olarak müracaat etmesi ve ilgili sahanın yeni aramalara açıl
mamış olması şartiyle, iki aylık bir müddet daha verilir. Bu müddet içerisinde yolluk avansının 
yatırılması halinde muamele yürütülür. 

Kaldırılan maddeler 

MADDE 4. — 6309 sayılı Maden Kanununun 32, 33 ve 45 nci maddeleri kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 5. — Aşağıda (A) bendinde yazılı maddeler bu kanunun yayımı tarihinde, (B) bendin
de yazılı maddeler de yayım tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girerler. 

A) Bu kanunun birinci maddesinde gösterilen Maden Kanununun değiştirilen 1, 7, 8, 12, 15, 
24, 36, 40, 49, 52, 53, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 81, 86, 88, 140, 152 nci maddeleri ve 
geçici 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 ncu maddeleri. 

B) Bu kanunun birinci maddesinde gösterilen Maden Kanununun değiştirilen 2, 17, 18, 20, 25, 
26, 27, 28, 29, 43, 44, 47, 48, 57, 74, 76, 78, 79, 82, 84, 85, 104, 105, 109, 110, 111, 115, 117, 119, 120, 
121, 141, 144 ncü maddeleri ve ek 1, 2, 3, 4 ncü maddeler ile geçici 3, 5, 8 nci maddeleri, 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 4. — Millet. Meclisinin kabul ettiği 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisinin kabul ettiği 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisinin kabul ettiği 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum kal
mıyan harb sefinelerinin satılmasına yetki verilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma, Malî ve İktisadi işler ve Bütçe komisyonları 

raporları (M. Meclisi 1/298; C. Senatosu 1/241) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 220) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 7.6. 1963 
Sayı: 3146 - 15447 

'•'-'• CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

MiUet Meclisinin 5 . 6 . 1963 tarihli 90 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum kalmıyan harb sefinelerinin 
satılmasına yetki verilmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 26 . 9 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 3.6. 1963 ve 5 . 6 . 1963 tarihli 89 ve 90 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 8. Sayısı: 220) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 25 . 6 . 1963 

Esas No: 1/241 
Karar No: 22 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 . 6 . 1963 tarihli 90 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum kalmıyan harb sefinelerinin 
satılmasına yetki verilmesi hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirak
leri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasan gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve Mil 
let Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, havalesi gereğince Malî ve İkti-
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sadi î§!er Komisyonuna tevdi buyuru! m.ak iı;;ere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiş-
tir. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

K. Orbaıj 

Tabiî Üye 
R. Aksoyoğlu 

Başkan vekil i 
Tabiî Üye 
F. Özdilek 

Kâtip 
Atık/ıra 

il/. Ulusoy 

Bu liva inin da Sözcü 
Manisa 
E. Acar 

Cumhurbaşkanınca S. Ü, 
Ar. Özdeniz 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Bingöl 
Topçuo. 

İmzada. bulunamadı 
8. Topçuoğkt 

Çanakkale 
Â. Al-soy 

Erzurum 
11. Sana lan 

imzada bulunamadı 

Samsun 
(J. Tokyoz 

Denizli 
M. E. Durul 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler 

Komisyonu 
Esas No. 1/241 

Karar No. 65 

3,7, 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 . >6 . 1963 tarihli 90 ncı Birleşiminde Öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya lüzum kalmıyan lıarb sefinelerinin 
satılmasına yetki verilmesi hakkındaki kanun tasarısı : Komisyonumuzun 3 . 7 . 1963 tarihli toplan
tısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun tasarısı gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mütedair Millî Savunma 
temsilcisinin vermiş olduğu mufassal bilgiler muvacehesinde mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile ve öncelik vo ivedilikle görüşülmesi temennisiyle aynen ve 
oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bu raporda Başkan ve 
Sözcü 

Gaziantep 
Z. İslâm 

İstanbul 
S. Tanman 

Kâtip 
Manisa 

R. Ulusoy 

Mardin 
K. Oral 

Giresun 
8. Orhon 

Sinop 
S. Battır 

Balıkesir 
II. A. T ürker 

Sivas 
H. Söylemezoğlu 
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Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/241 
Karar No. : 115 

5 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5 . 6 . 1963 tarihli 90 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen «Tahsis edildikleri gayelerde kullanılınalanna imkân ve lüzum kalmıyan lıarb sefinelerinin sa
tılmasına yetki verilmesi hakkında kanun tasarısı» komisyonumuzun 4 . 7 . 1963 tarihli toplantısın
da ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mütedair Millî Savunma temsilcisinin vermiş 
olduğu mufassal bilgiler muvacehesinde mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca ka
bul edilen şekli ile aynen ve oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
C. Başkanınca S. Üye 

8. Kurutluoğlu 

Sözcü 
Siirt 

L. Aykut 

Konya 
A. Onar 

Söz 
Balıkesir 

hakkım mahfuzdur. 
K. Özta§ 

Konya 
M. DineJdi 

Diyarbakır 
A, Erdoğan 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTÎOİ 
METİN 

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına 
imkân veya lüzum kalmıyan harh sefinelerinin 
satılmasına yetki verilmesi hakkında kamın 

tasarısı 

MADDE 1. — 5123 sayılı Kanım gereğince 
bedelleri ödenmeksizin alman gcmiibr dışında 
kalan ve harb kıymetini kaybedip bir daireye 
tahsis ve itası lüzumlu bıüunmıyan harb sefi
nelerini satmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Satış için Yüksek Askerî Şûranın uygun mü 
talâası ve Millî Savunma Bakanının istemesi 
şarttır. 

MADDE 2. — Bu gemiler, dış memleketlere 
peşin bedelle satılabileceği gibi, sermayesinin 
en as yarısı Devlete ait kurumlarla bunların 
aynı nisbette iştirakleri ile kurulan kurum
lara taksitle de satılabilir. 

MADDE 3. — Satıştan elde edilecek geli
rin tamamı her yıl gelir bütçesinde açılacak 
özel bir bölüme gelir kaydolunur. 

Bu miktardan, Deniz Kuvvetleri ihtiyacı 
olan harb sefineleri veya bunlar için lüzumlu 
her türlü silâh, teçhizat ve malzemenin satm-
alınması veya inşası için (100) milyon lira
ya kadar sarfiyat icra edilmek üzere Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinde Deniz Kuvvetleri 
için açılacak özel bir bölüme Maliye Bakan
lığınca ödenek kaydolunur. Mezkûr ödenekten, 
yılı içinde sarf edilmiyen miktarlar ertesi 
yıllar bütçelerine aynı maksatlarla sarf edil
mek üzere devredilir, 

MADDE 4. — Fiilen elde edilerek ödenek 
kaydolunan meblâğlara istinaden gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girmeye Millî Savun
ma Bakanı yetkilidir. Ancak, bu suretle bedeli 
gelecek yıllarda ödenmek üzere taahhüde bağ
lanacak hususların tamamının karşılığı taahhü
dün yapıldığı yıl bütçesindeki ödenekten saklı 
tutulur ve ertesi yıllarda ifa edilecek taahhüt 
bedelleri, saldı tutulan ödenekten yılı İçinde 
harcanmıyan miktarları 3 ncü maddenin son 
fıkrası gereğince ertesi yıllara devir suretiyle 
tediye olunur. 

4 — 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına 
imkân veya lüzum ludmıyan harb sefinelerinin1 

satılmasına yetki verilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bîillet Meclisinin kabul ettiği 2 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 3 
ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinin kabul ettiği 4 
ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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MALİ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına 
imkân veya lüzum kalmıyan harb sefinelerinin 

satılmasına yetki verilmesi hakkında Linun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına 
imkân veya lüzum kalmıyan harb sefinelerinin 

satılmasına yetki verilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len .3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini Mil
lî Savunma ve Maliye bakanları yürütür. 

Millî Savunma Ko. 

MADDE 5. — Mület Meclisinin kabul ettiği 5 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisinin kabul ettiği 6 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Malî ve İktisadi işler Ko. 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 6 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir, 

7 — 
Bütçe Ko. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi-
I 

ı len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 
i 
I 
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