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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Muş Milletvekili Sami öz türk; Muş ili ve 
ilçelerinde vukua gelen su baskınları yüzün
den zarar gören vatandaşlara Hükümetin yar
dım elini uzatması hakkında gündem dışı de
meçte bulundu. 

Konya Milletvekili Selçuk Aytan ve 10 ar
kadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun teklifinin Hükümetçe hazırlanmakta olan, 
«Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı ile As
kerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı
nın îşçi Sigortalan Kurumuna devri hakkında 
kanun tasarısı» ile birlikte nazaıra alınmak üze
re tehirine dair Maliye Komisyonu rapou ile 

Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Maliye 
Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 2996 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair 5856 sayılı Kanunla 6347 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinde ve 3656 sayılı Kanu
na bağlı cetvellerde tadilât yapan 6991 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin tadili ile bir mad
de ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin, Hükü
metçe hazırlanmakta olan, «Maliye Bakanlığı 
teşkilât kanunu tasarısı» ile birlikte, nazara 
alınmak üzere tehirine dair aynı Komisyonun 
rapora okundu, bilgi edinildi. 

Niğde Milletvekili Asım Eren ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker ' in; Amerika Birleşik 
Devletlerine mensup nükleer bir denizaltının 
mürettebatı ile birlikte batmış olması dolayı-
siyle, Amerikan Milletine ve ölenlerin ailelerine 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin taziyelerinin 
bildirilmesine dair önergesi kabul edilerek ge
reğinin Başkanlık Divanınca yerine getirileceği 
bildirildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun tasarısı, okunan Baş
bakanlık tezkeresi gereğince, geri verildi. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının; Gayri
menkul kiralan hakkındaki 6570 sayılı Kanu
nun Anayasaya aykırı bulunduğundan bahisle 
Mersin Sulh Hukuk Mahkemesinin yaptığı 
müracaat üzerine konunun incelendiğine ve 
adı geçen kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin, 
Anayasaya aykırılıkları sebebiyle iptaline vo 
iptal hükmünün karar gününden başlıyarak 
altı ay sonra yürürlüğe girmesine ve alman 
kanunun 7 nci maddesinin (e) bendinin Ana
yasaya aykırı olmadığına 26 . 3 . 1963 gününde 
karna- verildiğine daıir tezkeresi ile, 

3008 sayılı İş Kanununun 72 nci maddesi
nin Anayasaya aykırı olduğundan bahisle ip
tali hususunda Zeytinburnu Asliye Ceza Mah
kemesinin yaptığı müracaat üzerine kanunun 
incelendiğine ve işbu 72 nci maddenin grevi ya
saklıyım hükmünün, Anayasaya aykırı görüle
rek, iptaline ve iptal hükmünün karar tarihin
den başlıyarak altı ay sonra yürürlüğe girmesi
ne 6 . 3 . .1963 gününde karar verildiğine dair 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve üç ar
kadaşının, Sendikalar kanunu teklifi, İşçi ve 
iş veren sendikaları kanunu tasarısının 30 ve 
31 nci maddeleri Komisyona havale edilerek 
32 ve 33 ncü maddeleriyle geçici maddesi kabul 
olundu. 

Toplu sözleşme, grev ve lokavt kanunu ta
sarısının tümü üzerinde ;bir süre görüşüldü. 

18 . 4 . 1963 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşim© son verildi. 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Balkan 
Başkanvekili 

Fcrruh Bozbeyli 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

SORULAR 

Hözlü sorular 
I. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in. 

• îünıüşhncıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşaası hakkında ne düşünül
düğüne dair sözlü soru önergesi. Adalet Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/589) 

in, 2. — İzmir Millet vekili Mustafa Uyar 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki 8°$ 
terinin hangi tarihte ve ne maksatla y P _ 
ıı-a vo halen bu evlerde oturanlara dair soz ı 
soru önergesi, İmar ,ve İskan '»a««"" s 
derilnıiştiır. (6/590) 
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2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasan 
1. — Nakdî Tazminat Kanununun 6535 sa-

sayıh Kamınla değişik 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı (1/440) Gümrük ve 
Tekel, İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 

Şen ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifinin C. Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenmiyen metni hakkın
da Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 2/77, C. Senatosu 2/8) (Gün
deme) (S. Sayısı: 8 e 4 ncü ek) 

3. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 
8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mahmut Ali-
caııoğlu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere emekli
lik ve özlük haklarının tanınmasına dair ve 
Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 15 arkadaşının, 
3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci 
nıa«İdesinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kamın teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye ve 
Plân Komisyonları raporları (2/26, 2/83, 2/87) 
(Gündeme) (.S. Sayısı: 145) 

4. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ııı, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494, 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (Gündeme) fS. Sa
yısı: 146) 

KATİPLER 

B I R I N C I OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ferrua Boibeylâ 
Nurettin Akyurtl (Malatya) — Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, 

Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, müzakere
lere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ OENEL KURULA SUNUŞLARI 

i. _ Mardin Mittetveküi Talât Oğuz'un, Ye
ni Tapulama Kanunu çıkmadım son günlerde 
toprak tevzi komisyonlarının lâzı Merde faali
yete, geçmelerinin doğru olmadığı hakkında gün-
d-em dışı demeci. 

BAŞKAN 
söz istemiştir. 

Gündem dışı sayın Talât Oğuz 

Buyurun sayın Tailât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Türk Milletinin 

saygı değer vekilleri, bu memlekette müflkiyet 
hukukuna taallûk eden ve yıîlardır ıztırabı çe
kilen bir mesele hakkında «öz açmaık için hu
zurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 1961-1962 yılla
rında, hattâ 1963 yılında bu kürsüden yüksek 
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huzurunuzda, memleketimizde 4753 sayılı Çift
çiyi Topraklandırma Kanununa göre teşekkül 
eden, bu kanunun hükümlerine göıre icrayı faa
liyet etmesi icabeden ve :sadeee Devlete ait ara
zileri tevzi etmekle mükellef bulunan Toprak 
Tevzi Komisyonlarına bu imemle'ketteki gayri -
hukukî, gayrikanunî davranış ve hareketlerine, 
Anayasa dışı muamele ve tasarruflarına, Mede
ni Kanunun, ıbu memleketin toprak hukuku
nun örf ve teamülünün ihlâline müntehi icraat
larını defalarca ifade etmliş, tapulama faaliyeti
nin bitiminden, hazine ve özel şahıslara ait ara
zilerin tâyin ve tesbit edilmesinden sonra Top
rak Tevzi Komisyonlarının harekete geçirilme
si tezıini savunmuştuk. 

Bu teze cevap veren 'mesul, vekil, illeri sürü
len fikrin isabetini kaydetmökle beraber bir ka
rarnamenin hazırlandığını, memlelkettieki ka
dastro faaliyeti ikmal edildikten .sonra Toprak 
tevzi Komisyonlarının faaliyete geçirileceğini 
bu kürsüden ifade etmiş ve bu ifadeler Meclis 
zabıtlarına gçmiş olmakla tarihin malı olmuş • 
bulunmaktadırlar. 

Hal böyle iken Türkiye'de bir müddet faa
liyetleri tatil edilen Tevzi Komisyonlarının Ta
pulama Kanununun yenli şeklinin Meclise inti
kal 'etmesi muhtemel olan. şu günlerde faali
yetlerinim hızlandırıldığını, Erzurum, Bitlis, 
LTrfa ve Bafra gibi yerlerde faaliyete geçtikle
rini üzüntüyle müşahade 'etmiş bulunuyoruz. 

Toprak ihtilâfları yüzünden bu memleketin 
çok ıztırap çektiğine, nice cinayetlerin işlen
diğine, bir çok aile ocaklarının söndürüldüğü-
ne şahit olmuşsunuzdur. 

Eğer bu memleketi sonu gelmiyen badirele
re sürüklemek istemiyorsak, ihtilâfların azal
masını, sonu gelmiyen 'kavgalara, nihayet ver
mek_ istiyorsak, demokratik düzenin temeli bu
lunan mülkiyet hakkına riayet etmesini bil
meli ve mülkiyet hukukuna hürmetkar olma
lıyız. 

Hiçbir medeni memlekette., hiçbir hukuk dev
letinde, tapudaki arazi miktarının (sahasına uy
maması halinde, fazlasının hukuk nosyonundan 
mahrum heyetler tarafından tevzi edildiği müşa
hede edilmemiştir. 

Devam edegelen ıstırapları yok etmek, toprak 
ihtilâfları yüzünden vukuu melhuz hâdiselere 
mâni olmak istiyorsak, Anayasayı eksiksiz an-
lıyarak tastamam uygulamalıyız. Bunu yapar-
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sak Atatürk'ün tavsiye ettiği Batı medeniyeti se-
veyesine ulaşmış oluruz. Bunu yaparsak geri kal
mışlığın acılarını dindirir ve insanca yaşamış 
oluruz. 

Aksi takdirde kanunlar, Anayasa ihlâl edilecek, 
sonu gelmiyen toprak ihtilâflarından memleket 
kurtulmuyacak, bunun vebali tmar ve iskân Ve
kâletinin işgüzar elemanlarına raci olacak, yıl
larca bunun mânevi ıstırabını çökeceklerdir. 

ı 
Sözlerime son verirken Yüksek Meclisin za

bıtlarına intikâl eden beyanlara mesul vekillerin 
bağlı -olmalarım temenni eder, Yüce Heyetinizi 
hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 

l^AŞKAN — (-irim dem e devam ediyoruz. 

2. — .Ordu Milletvekili Befet Aksoy'un, 
Mütehassıs emekli doktorların Devlet sağlık ^ 
müesseselerinde1 fahrî olarak hizmet görebile
ceklerine dair kanun teklifinin, Hükümetçe 
hazırlanmakta olan «Emekli doktorların ihti
yaç halinde Devlet sağlık müesseselerinde hiz
met görebilmeleri hakkındaki kanun tasarısı» 
ile birlikte nazara alınmak üzere tehirine dair 
Hağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
(2/468, 3/552) 

BAŞKAN — Raporu okuyorum. 

Yüksek iBaışkanılığa 
Komisyonumuza J . 4 . 1963 tarih ve 2/468 

sayı ile havale edilen Ordu Milletvekili Refet 
Aksoy ile beş arkadaşının, (Mütehassıs emekli dok
torların Devlet sağlık müesseselerinde fahrî ola
rak hizmet görebilmelerine) dair kanun teklifi, 
Hükümet adına Sağlık Bakanlığı Müsteşarının 
katılması ile komisyonumuzun 17 Nisan 1963 
tarihli toplantısında müzakere mevzuu olmuş ve 
aşağıdaki karara; teklif sahiplerinden komisyon 
müzakeresinde hazır bulunan Refet Aksoy, dok
tor İhsan önal ve Ahmet îhsan Kırımlı 'nm da 
iştirakiyle oy birliğiyle varılmıştır : 

Birçok değerli mütehassıs doktorların Devlet 
hizmetinden emekliye ayrılmalarından sonra; vü
cutça ve ruhen zinde ve dinç olmalarına; mesle
kî sahada memlekete hizmet edecek ve randıman 
verecek durumda bulunmalarına rağmen kanun 
mevzuatının imkânsızlığı dolayısiyle, ya meslek 
dışı hizmetler kabul ederek veya münzevi kalarak 
yıllarca edindikleri bilgi ve tecrübeden, bakanlık 
kadrolarında birçok münhaller olduğu halde, 

- a s a -
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Devlet hizmetlerinde kendilerinden faydanılama-
makta olması komisyonumuzca kabul edilmiş ve 
bu amacı hedef tutan kanun teklifinin gerekçe ve 
espirisini uygun bulmuş olmakla beraber, teklif
teki maddelerin tedvin ve tekniği bugünkü sağ
lık hizmetleri ve hastaneler fonksiyonuna ait mev
cut nizamname ve talimatnamelerle tatbikatta vu
kuu melhuz çatışına ve karşılaşmaların önlenme-* 
'sine imkân verecek kadar şümullü ve yeter ol
madığı; Sağlık Bakanlığı temsilcisinin, Hükü
metin bu mevzuda müspet fikre sahibolduğunu 
ve mevcut nizamlar] a çatışmıyacak şekilde bir. ta
sarının hazırlanmakta olduğunu bildirmesini göz 
önünde tutarak; Hükümetçe hazırlanmakta 
olduğu bildirilen (Emekli doktorların ihtiyaç 
halinde Devlet sağlık müesseselerinde hizmet gö
rebilmeleri) hakkındaki kanun tasarısı ile bir
likte nazara alınmak üzere Hükümet temsilcisi
nin tehir teklifini oy birliğiyle kabul etmiş ve 
Sağlık Bakanlığından bu kanunun bir an önce ha
zırlanıp tamamlanması dileğinde bulunmaya ka
rar vermiştir. 

Keyfiyetin Genel Kurula arzı için Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı Başkarivekili 

İstanbul Ankara 
Zeki Zeren M. Kemal Erkovan 

Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Konya îzmir 

Sait Sina Yücesoy M. Döşemeci 
Balıkesir Eskişehir 

Ahmet ihsan Kırımlı İbrahim Cemalcılar 
İçel 

İhsan önal 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin ve Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'-
nun, Millet Meclisi toplantılarının Pazartesi, Çar
şamba ve Cuma günleri saat 14 - 19 arasında 
yapılması hakkındaki önergeleri 

BAŞKAN — Meclisimizin çalışma saatleri ve 
günleri hakkında Sayın Kenan Esengin ve Sayın 
Mahmut Alicanoğu tarafından verilmiş bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclis çalışmalarının saat 14 - 19 arasında ya

pılmasını ve fevkalâde haller dışında normal gün-

18 . 4 . 1963 O : 1 
lere (Pazartesi, Çarşamba ve Cuma) inhisar edil
mesinin oylanmasını arz ederiz. 

Zonguldak Sinop 
Kenan Esengin Mahmut Alicanoğlu 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sclz 
istiyorum. 

'BAŞKAN — Bu takrir hakkında söz istiyor
sunuz, buyurun. Yalnız takririnizde bahis ko
nusu ettiğiniz saatler yalnız bu kanunun mü
zakeresine münhasır bir talep midir, yoksa 
Meclis toplantıları boyunca tatbik edilmesini 
istediğiniz bir talepte mi bulunuyorsunuz? Bu 
ciheti de lütfen tasrih ediniz. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar, malûmuâliniz olduğu üzere, gö
rüşülecek birçok kanunlar vardır. Fakat, Mec
lisi de anormal zorlamalarla, normal çalışmanın 
dışına doğru götürmekteyiz. 

Bu kanunların çıkması, her hangi bir zaman
da Meclisin sürekli olarak çalışması ile değil, ça
lışma saatlerinin artırılması ve diğer günlerde 
de sayın üyelerin komisyonlarda ve diğer işle
riyle meşgul olmalariyle mümkün olabilir. Bina
enaleyh, 15 te toplanıyoruz 17 ye kadar, iki saat, 
5 - 10 kişi kalıyor, diğerleri gidiyor. Böyle ola
cağına 14 de toplanıp 19 a kadar çalışılır. Yani 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri çalışılır, 
diğer günlerde de arkadaşlar hem komisyonları 

• ve hem de diğer işlerini takibederler. Görüyo
ruz ki, sürekli çalışma sözü altında kaç günden 
beri hiçbir şey yapılmamaktadır. Meclisin nor
mal olarak 3 gün 14 den 19 a kadar çalışmasını 
teklif ediyoruz. Îcabederse ve işler bitmediği 
takdirde gece de çalışmak mümkün olabilir. Fa
kat ikide bir verilen bir önerge ile sürekli çalı
şacaktır sözü olmamalıdır. Fevkalâde haller olur, 
ayrıca Meclis toplantıya çağırılır, çalışabilir. 

Bu önergenin kabulünü arz ve rica ediyorum, 

BAŞKAN — Sayın hatip, tasrih etmediniz; 
teklifiniz yalnız bu kanunların müzakeresine mi 
münhasırdır, yoksa umumi olarak mı bu teklifi 
yapıyorsunuz ? 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Bundan 
sonra müzakerelere 14,00 de başlanmasını, bugün 
<lfih.il. 19,00 a kadar devam etmesini ve toplantı
ların Meclisin normal çalışma günlerine inhisar 
ottirilmesini teklif ediyoruz. 

— 881 — 

http://lfih.il


M. Meclisi B : 75 
BAŞKAN — Başka söz istiyen*?. Yok. Öner

geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler... önerge kabul edilmiştir, 
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Yarından itibaren tatbik edilecektir. 
Kanunların müzakeresine geçiyoruz. 

5. _ GÖEÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ka
nunu tasarısı ve Geçici Komisyon ite Plân Korniş-
yontan raporları. (î/273) (S. Sayısı : 132) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde müzakereye de
vam ediyoruz. 

Söz sırası Adalet Partisi (-trupu adına Sayın 
Saim Kayhan'da. Buyurun Sayın Saim Kaygan. 
(«Höz sırasını öğrenelim» sesleri) 

Efendim, söz sırası isteyiş şekline göre şöyle
dir : 

Orhan Apaydın, 
Haini Kaygan, 
Cevad Odyakmaz, 
Mehmet Sağlam, 
Kâmil inal. 
Buyurun. 

A. F. ORUPU ADINA HAlM KAYKAN (iz-
mir) Havın Başkan, muhterem milletvekil
leri, 

Yüksek huzurlarınızda çalışma hayatımızı 
tanzim edeeek olan Qok önemli bir kanun tasa
rısı üzerinde Adalet Partisi Meclis Grapumm gö
rüşlerini belirtmekle zevkli ve şerefli bir vazife 
yaptığını kanaatindeyim. 

Çalışma hayatımıza ışık tutacak bıı tasarının 
millet olarak nmhtaeolduğumuz hızla kalkınma
yı sağlıyaeak nitelikte olması ve gerek Anayasa
mızın 11 noi maddesinde ruh ve mânasını bulan 
hürriyetlerin ve hakların özü prensiplerine uy
gunluğu gerekse, maşeri vicdanı tatmin edecek 
hususiyetleri bakımından en geniş mânada bir 
hürriyetler düsturunu vaz'etmosi Adalet Partisi 
(Trupu olarak en halisane temennimizdir. 

Şu hususları belirtmekte fayda umarız k i ; 
bilindiği üzere demokratik bir düzenin temel un
surlarından birisini teşkil eden sendikaların var
lıklarının başlıca teminatı Toplu Sözleşme ve 
(frev konusundaki imkânlarıdır. 

Yurdumuzda Anayasa sisteminin düzenli bir 
toplum hayatının gelişmesine imkân verecek şe

fi) 132 S. Sayûı basmayazı 17 . 4 . 1963 
f/i'mlü 74 ncii Birleşim tutanağının sonundadır. 

kilde işlemesinin temel şartı, kanaatimizce, kuv
vetli bir sendikalılaşmanm gelişmesine vesile 
olacak bir Toplu Sözleşme ve drev mevzuatını 
yerleştirme hususudur. 

Adalet Partisi Meclis Cfrupu Batı ülkelerin
de uygulanan bu konudaki mevzuatın yurdu
muzda da gerçekleştirilmesini ve demokratik 
sendikacılık hareketinin geliştirilmesinin sağ
lanmasını, vazgeçilmez ve geciktirilmez bir he
def saymaktadır. 

Adalet Partisi Meclis (4rupu, Türkiye'de işçi 
teşekküllerinin görevlerini yerine getirmede, 
topluma karşı sorumluluklarını bilerek hareket 
etmede ve bu hususta toplum düzenimizin işle
mesinde görev alan birçok kuruluşlardan daha 
büyük sorumluluk duygusu taşıdıklarına inan
maktadır. 

Adalet Partisi Meclis (îrupu olarak Anayasa 
düzenine ba.ŞIt olduklarını ve bunun Türk top
lumunun gerçeklerine uygun olduğuna inandık
larını i faile eden bütün milletvekillerinden parti 
farkı gözetmeksizin demokratik ilkeleri gerçek
leştirecek bir kanun çıkartılmasını bekliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; 
Tasarının Karma Komisyonda aldığı son şe

kil maalesef Türkiye'de güçlü bir sendikacılığın 
gelişmesi zaruretinin benimsenmemiş olduğunu 
göstermektedir. Şimdiye kadar 5018 sayılı 
Sendikalar Kanununun tedvininden bu yana sen
dikalarımızın geçirmekte olduğu istihaleler ve 
kuruldukları günden bu tarafa teşkilâtlanma ko
nusunda gösterdikleri faaliyetler dikkate alın
madan, Türk işçisinin tanınmaması mânasına ge-
lebileeck bâzı yeni hükümlerin getirilmekte ol
duğu re bu hükümlerle sendikacılığımızı teme
linden zayıflatacak yeni bir kapı açıldığı üzün
tü ile müşahede edilmektedir, özellikle bir iş ye
rinde, çeşitli işçi kategorilerinin temsili esasına 
göre kurulan sendikalara ayrı ayrı Toplu {§ Söz
leşmesi yapma yetkisinin tanınması yolunun açık 
bulundurulması, yukarda arz ettiğimiz veçhile, 
sendikacılığı temelinden zayıflatacak bir hüküm 
olarak düşünülmelidir. 
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Kayın milletvekilleri; 
Tasan Batı sendikacılık tatbikatının benim-

semediği istisnai bâzı durumları örnek alarak, 
siyasi karar organlarına grevleri geciktirmede 
geniş yetkiler tanımak sureliyle de demokratik 
sendikacılıktan uzaklaşmaktadır. Tasarıda, Türk 
işçisine güvensizlik ifade eden ve sendikacılık 
prensipleriyle kabili telif olmıyan bir husus daha 
vardır; o da, grev yasağı ile ilgili hükümleri 
çok geniş tutmak ve vuzuhsuz hükümler koymak 
suretiyle bu konuda yaygın bir tatbikata imkân 
verilerek grev hakkının kullanılmasının imkân-
sıklaştırılması hususudur. 
* (Bu tasarı sendika üyesi olmıyanlara grev oy
laması yaptırmak, grev yapmıyan veya greve 
katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştırma yetkisi
ni iş verene tanımak ve yalnız sendikacıları de
ğil, bütün işçileri de ağır para cezası tehdidi 
altında hıılundurmakla sendikacılığımızın güç 
kazanmasını zorlaştıracak hükümlerle yüklü
dür. 

Değerli milletvekilleri, 
Â.P. Meclis Grupu olarak, bilgilerinize arz 

etmek zorunda olduğumuz diğer hususlara ge
lince ; biz, bu tasarının yalnız çalışanları ve .ça
lıştıranları değil, genel olarak bütün milletimi
zi ilgilendirdiğini ve milletimizin 150 yıldan 
beri yapageldiği haklar ve hürriyetler müca
delesinin hir dönüm noktasını teşkil ettiğini gö
rüyor ve milletimizin kaderini değiştirecek ve 
değiştirebilecek bir hüküm .taşıdığına inanıyo
ruz. İnanıyoruz ki, tasarıda ana vasıfları itiba
riyle sıraladığımız pürüzler ortadan kaldırılıp 
ve çalışma hayatımıza endişeden, şüpheden, ve
himden uzak bir kanun mal edilirse, bu kanun 
yalnız sermaye ile emek arasındaki münasebet
leri düzeltmekle kalmıyaeak, aynı zamanda, mil
letimizi geri. kalmış milletler seviyesine düşüren 
illetlerden (birisi olarak teşhis ettiğimiz ataleti 
de yok edecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
(îrup olarak, bu tasarının müzakeresi müna

sebetiyle arz etmek istediğimiz diğer bir husus 
ise, tab'an yasağa karşı olan tepkinin hele Ana
yasanın ıgetirdiği hürriyet prensiplerinin özüne 
aykırı düşen yasaklara karşı tepkinin mevcud-
olabileceği .gerçeğine dikkatinizi sekmek ola
caktır. Süratle çalışma hayatımızın veçhesini 
değiştirmek, sanayiimizi geliştirmek re hızla 

18.4.1Ö63 O :1 
kalkınmak, bu kalkınmanın sosyal adalet pren
siplerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesine 
ve koalilsyon hükümetlerinin programlarında 
yer alan en geniş mânada bir sendika ve toplu 
sözleşme, grev hürriyetinin sağlanmasına ça
lışmayı memleketimizin yüksek menfaatleri ba
kımından da ıgerekli (görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, • 
Anayasamızın 47 nci maddesinde Toplu söz

leşme ve grev hakkının amaçlan ifade edilir
ken bu amaç,; 

«îşçiler, iş verenlerle olan münasebetlerinde, 
iktisadi ve sosyal durumlarını korumak ve dü
zeltmek amaciylc Toplu sözleşme ve grev hak
kına sahiptirler» şeklinde ifade edilmektedir. 
>Bu bakımdan, gerek işçilerin iktisadi ve sosyal 
durumlarım korumak ve düzeltmek amacının 
devamlı olarak göz önünde bulundurulması şaf
tına riayet etmek, gerekse ilk beş yıllık kalkın
ma plânımızın getirdiği ve biraz sonra arz ede
ceğimiz kuvvetli sendika temel görüş ve felse
fesine uygun hareket edebilmek için iş katego
rilerine göre veya başka bir deyimle meslek 
esasına göre sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi 
yapma imkânlarının yolunu kapamamız gere
kir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Tasarının genel olarak tetkikinde "hir .müca

dele, yorucu bir mesai ve büyük riskler sonucu 
olarak toplu sözleşmeyi sağlamaya muvaffak 
olan bir sendikanın bu başarısını Bakanlar Ku
rulu karariyle teşmil prensibini getirmekte sen
dikacılık hareketinin (gelişmesine mâni olacak 
bir husus olarak mütalâa edilmelidir. 

Tasarıda müşahede ettiğimiz bePibaşlı nok
sanlıklardan birisi de, topluluk hareketi olarak 
kabul edilen grevlerde, grevin başarısını sağh-
yacak dayanışma fikrinin geniş mânada ele 
alınması, bu cümleden olarak sempati .grevle
rine yer verilmemiş olması keyfiyetidir. Belirli 
ölçüler içerisinde sempati grevleri tanınmalı
dır. 5 yıllık kalkınma plânımızın iş ve işçi me
seleleri başlıklı 106 ncı sayfasındaki kısım tet
kik edilecek olursa bu kısmın sendikacılığımı
zın Ibugünkü durumu ve meseleleri başlıklı pa
ragrafından aynen ; 

Brıgüne kadar sendikası sayısı hızla yüksel
miş, aynı iş kolunda veya aynı iş yerinde bir
çok sendikalar kurulmuştur. Buna -karşı sendi-
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ka-lı işçi sayısı sendika sayışma oranla aynı hız
la artmamıştır. Bugün yurdumuzda 450 ye ya
kın işçi sendikası 300 000 kadar da sendikalı' 
işçi vardır. Bunlar 1961 yılında sanayi kesimin
de çalışan işçinin % 25,7 sidir. Türlü sebeplerle 
kurulan çok sayıdaki sendikalar hem iş gücü
nü bölerek kendilerini zayıflatmakta ve böylece 
görevlerini yerine (getirmelerine engel olmakta, 
hem de sendikacılığın, gelişmesini baltalamak
tadır. (Sendikacılıktan beklenen toplumsal ıgö-
revin yerine (getirilebilmesi için sendikaların 
(birleşmesi gerekmektedir, önümüzdeki yıllarda 
bu gerçeğin daha iyi anlaşılacağı, sendikaların 
"birleşme yoluna gidecekleri umulmaktadır. 
- Sendikacılığımız oldukça yenidir. Bununla 
beraber kısa süre içinde sendikalarımız sorum
lu idareciler yetiştirmekte başarı göstermişler
dir. Gelecekte bu başarının tam gelişecek sendi
kacılığımızla oranlı olarak artacağı tahmin edil
mektedir. 

Bütün sendikalara kayıtlı işçi sayısı düşük
tür. Bununla beraber bugüne kadar genel gidiş, 
kuvvetli olan ve sınırlı hatlar içinde görevleri
ni yerine getiren sendikaların bulunduğu bölge 
ve iş yerlerinde, işçilerin sendikalara katılmakta 
istekli olduklarını göstermektedir. Gelecek dönem
de tanınacak haklarla kuvvetlenecek sendikacı
lığımıza paralel olarak sendikalı işçi sayısının. 
büyük ölçüde artması beklenmektedir» denmek
tedir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Çalışma hayatımız bakımından önemine de-

faatle işaret ettiğimiz bu tasarının daha önce ka-' 
bül ettiğimiz plân kararlarına, vadettiğimiz Hü
kümet programlarına uygun olması ve tezat teş
kil etmemesi gerekir. 

•ilk beş yıllık kalkınma plânında sendikalarla 
ilgili hususları Muhterem Heyetinize arz etme
mizin sebebi, toplu sözleşmelerin kuvvetli sen
dikalar sayesinde başarılı olabileceği ve işçi
lerin iktisadi ve sosyal durumlarının korunması 
ve düzeltilmesinin bu suretle imkân dâhiline 
gireceği hususu ile olan ilgisindendir. 

Adalet Partisi Meclis Grupıı olarak, tasarının 
tümü üzerindeki görüşlerimizi bu suretle belirt
tikten sonra, şu hususu da ifade etmek ve Yük
sek Meclisin dikkatini çekmek istiyoruz; Büyük 
Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesine yüksel
miş Türkiye idealinin, her sahada kalkınmış; 
a s i t l i menfaat grupları hak ve hürriyetlerine 
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kavuşmuş, mesut ve müreffeh Türkiye düşünce
sinin gerçekleşmesi alın terinin iyi değerlendiril
mesine, sosyal adalet ilkelerinin tam mânajsiyle 
tanınması ve gerçekleştirilmesine, hürriyetlerin 
kısıtlanmamasına, çalışma hayatımızın iki temel 
unsuru olan çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerde .dengenin sağlanması ve netice 
itibariyle zayıfın daha fazla ezilmemesi prensi
binin gerçekleştirilmesine bağlıdır. 

Değerli milletvekilleri, 
Grup olarak, Devlet sektöründe olsun, özel 

sektörde olsun, haklarının ve menfaatlerinin 
şimdiye kadar verilmediğini veya bunların alınma
sı için gerekli vasatın hazırlanmadığını gördüğü
müz şuurlu ve vatanperver işçilerimize inanarak, 
güvenerek, endişeye, vehme ve şüpheye kapılmadan, 
haklarını Anayasamızın ve demokrasimizin lâf
zına ve ruhuna uygun en geniş mânada teslim 
etmenin kaçınılmaz bir zaruret olduğuna inanı
yoruz. Ve inanıyoruz k i ; Türk işçisi, bu hakla
rı memleket realitelerini ve milletimizin yüksek 
menfaatlerini mesuliyet şuuru içerisinde müdrik 
olarak kullanacaktır. Şurasına işaret etmekte 
fayda umarız; Batıda uzun yıllar kanlı mücade
lelere, iktisadi hayatın tamamen felç olmasına, 
mevcut huzurun ortadan kalkmasına, sosyal ni
zamın temelinden sarsılmasına sebebolan bu hür
riyetlerin ve hakların kendisine verilmesi için 
meşruiyet hudutları içerisinde Türklüğe has ve-
kar, sabır ve sükûn içinde neticeyi beklemek 
centilmenliğini gösteren Türk işçisinin bu şuurlu 
davranışım değerlendirmek zorundayız. Aksi 
takdirde, Anayasanın özüne ve ruhuna uygun 
bir kanunun çıkmaması halinde, arzu edilmiye-
cek neticelerin doğmasının muhtemel olduğunu 
belirtmek yerinde olacaktır. 

Anayasamızın ruhuna ve özüne uygun, en ge
niş mânada hürriyetler manzumesi olarak çıka
cağına inandığımız bu kanunun Büyük Türk 
Milletine, Türk işçisine, iş veren ve memleketi
mize hayırlı, uğurlu olmasını candan temenni 
eder, Heyeti Âlinizi Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına hürmetle selâmlarım (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Cevad Odyakmaz. 

C. K. M. P. MECLİS GRUPU ADINA CE-
VAT ODYAKMAZ (Sivas) - Sayın Başkan ve 
aziz milletvekileri; 

Bu kanun tasarısının geçte olsa, bugün mü
zakeresine başlanılarak tahakkuk safhasîtîa %ir-
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miş bulunmasını memnuniyetle karşıladığımızı j 
ifade ederek sözlerime başlıyacağım. -J 

Muasır işçi hareketinde grev mühim bir mev
ki işgal eder. Grev, evvelden tasarlanarak çalış
maya nihayet verilmesini tazammun eder. Bu 
itibarla, sendika gibi bir anlaşma neticesidir. 
Fakat, grev daha az devamlı ve daha az organi
zedir. Bu bakımdan, muvakkat bir anlaşmaya 
dayanır. Bu mahiyeti sebebiyle Fransız hukuk 
lisanı bunu, bir koalisyon olarak ifade eder. 

Şümul bakımından da grevin muhtelif dere
celeri vardır. Grev, hazan sadece bir teşebbüsün 
ücretlilerine, bazan bir iş kolunda çalışanların 
tamamına, bazan da bunun bir kısmına şâmil 
olur. Burada âmil olan husus grev yapmak Hu
susunda doğrudan d )ğruya bir alâka olduğu gi
bi, bazan da böyle direkt bir alâka olmadığı 
halde, meslek ve topluluk muhadenet ve gayre
tidir. 

Muhadenet, beraberlik veyahut sempati grev
lerine bâzı devrelerde sık sık«raslanılmıştır. Me
selâ; elektrik işçilerinin doğrudan doğruya alâ
kalandıkları bir husustan dolayı yaptıkları bir 
greve, tramvay ve metro işçilerinin de katıldık
ları görülmüştür. Bu itibarla, bidayette tâli de
recede bir önemi haiz gibi görünen bir grev ha
reketinin, bilâhara birden bire genişlediği çok 
defa vâkıdır. Bu grevlerin hattâ çok genişleyi-
rek umumi grev haline inkılâbı da mümkündür. 
Ancak, tatbikatta umumi greve hemen hemen 
hiç raslanılmamıştır. 

tş verenler tarafından tevessül edilen işi 
durdurma hareketine ise lokavt denilir. Lokavt, 
bazan bir tek iş veren, bazan da bir iş verenler 
grupu tarafından yapılır. Burada işin durdu
rulması işçi cihetinden değil, fakat iş veren ci
hetinden vuku bulur. j 

•Sayın arkadaşlar, 
Grev ve lokavt bir nevi harb ilânıdır. Bura

da matlubolan husus karşı tarafa verilecek za
rar neticesinde, mukavemetini kırarak onu dize 
getirmektir. Fakat, tıpkı harbde olduğu gibi 
karşı tarafa zarar verdirilirken, bunu yapan da 
zarara uğramaktan kurtulamaz. İş veren kârın
dan mahrum kalıp üstelik zarara uğrarken, işçi 
de ücretini kaybeder ve hattâ bu zarar bazan 
işinin de kaybolmasına kadar varabilir. Diğer 
taraftan, bu zararlar sadece iki tarafa değil, 
tarafsız olan 3 ncü kimselere de sirayet eder. 
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| Yani, bütün millî ekonomi ve millet, grevin 
I verdiği zararlara az çok muhatabolurlar. 

Bâzı ahvalde, işçiler, işi terk etmeden de 
bir nevi greve tevessül ederler. Çalışmalarını 
normal temponun çok altına düşürürler Bu su
retle, işletmenin bu şerait altında devamına 

I maddeten imkân kalmaz. Bu nevi harekelere 
(örtülü grev) ismi verilmektedir. Bunun daha 
ilerisi ise sabotajdır. Fakat, bütün bunlar ara-

I smda en taammüm etmiş olanı bilinen âdi grev-
I dir. 

işçi, grev yapmakla, cemiyet içerisindeki, 
ekonomik kudretini kategorik olarak göstermek 
amacını da güder. Bu itibarla, grev isçilerin 

I gövde gösterileridir. Bu şekilde, işçiler sosyal 
hayatın, onların gündelik mesailerine bağlı bu-

I lunduğunu ispat etmek isterler. 
I Grevlerin tekerrürü bâzı ekonomik vakıa

larla irtibat halindedir. Burada ilk faktör eko-
I nominin inkişafı ve bu inkişafın şeklidir. Keza, 
I teşebbüslerin şekli de mühim' bir faktördür. 

Çok sayıda işçinin toplanmış bulundukları bü-
I yük endüstri branşları, küçük sanayie nazaran 
I greve daha müsaittirler. 
I Fiyat temevvüçleri ve konjonktürel depras-
I yon devreleri de grevler üzerinde müessirdirler. 
I Umumiyetle, biraz tezat gibi görülmekle bera-
I ber, fiyatların yükseldiği ve işsizliğin azaldığı 
I devrelerde grevler çoğalmaktadır. Fiyatların 
I düştüğü ve işsizliğin çoğaldığı devrelerde ise 
I grevler azalmaktadır. 
I Filhakika, fiyatların yükselişi işçiyi umumi 
I feyiz ve bereketten hissesini almak arzusuna 
I sevk etmekte ve iş verenlerin kârı da yüksel-
I diği için bu devrelerde grevin muvaffak olma 
I şansı artmaktadır. Bununla beraber, gı evlerin 
I vukuunda müessir olan o kadar çeş'tli sebepler 
I vardır ki, bunları muayyen birkaç noktaya 
I bağlamak imkânsızdır. 
I Muhterem arkadaşlar, 
I Arabuluculuk ve arbitraj müesseselerinin 
I grevleri azalttığı iddiasını ileri sürmek âdet 
i olmuştur. Ancak, bunda ne dereceye kadar ha

kikat payı bulunduğu meçhuldür. Bilfarz, în-
I giltere'de hakem ve arbitraj usulü yaydıp ge-
I nişledikçe grevlerin de adedi artmıştır. Bu ko-
I nuda en müessir âmil, işçi ve iş verenlerin zih-
I niyetleridir. Bu zihniyetin mülayim veya sert 
I oluşuna göre, grevler de azalıp çoğalmaktadır-
1 1ar. 
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Grevlerin sebeplerine gelince, bunlar arasın

da meslekî olanlar ve gayri meslekî bulunanlar 
mevcuttur, meslekî sebepler arasında en ziyade 
tesadüf edilen sebep ücretler meselesidir. Fa
raza, Fransa'da baz olarak alınan 904 grevden 
703 ünün sebebinin ücret meselesine dayandığı 
görülmügtür. 

Ücret meselesi muhtelif veçheler arz eder : 
Bazan ücret yükseltilmesi talebi, bazan ücret 
kısılmasına karşı mukavemet, baz&n ücretler 
aynı seviyede kalmak ve hattâ yükseltilmek ta
lebiyle birlikte iş müddetinin azaltılın ası, ba
zan ücretin hesaplanma ve tesbiti usulü ve ba
zan da tediye tarzı haklarında vâki itirazlar bu 
cümledendir. Şurasını da kaydetmek lâzımgelir 
ki, birkaç, sebebin bir arada ileri sürülerek grev 
ilân edildiği de vâkıdır. 

Diğer taraftan, iş müddeti, işin nizamlan-
ması, organizasyonu (zamana göre veya parça 
başına nazaran ücretin hesaplanması), atelyo, 
disiplini, cezalar işten çıkarılan işçinin tekrar 
işe alınması talebi de grev sebebi olmaktadır. 

Bazan da sempati grevleri yapılır. Bunlar 
başlıca meslekî grevler kategorileridirler. 

Siyasi maksatlarla ve tahriplerle yapılan 
grevler de vardır ki, bu takdirde, ihtilâlci grev
ler sahasına girilmiş olur. Birinci Dünya Sava
şından sonra, bu kabîl grevlere Avrupa'da sık 
sık tesadüf edilmiştir. Ancak, bu grevlere te
vessül edilirken asıl sebep ve âmil gizlenerek, 
kütleyi harekete geçirmek için meslekî sebep
leri ileri sürmek âdet hükmüne girmiş olan bir 
taktiktir. 

îhtilâlei grevler, ihtilâlci sendikalizm metot
larından biridir. 

Aziz arkadaşlar, 
Sendika ve grev vasıtasiyle, ücretli toplu

luklar, mevcudiyetini ve müessiriyotirn ifade 
etmek isterler. Bu noktai nazardan grevler, işçi 
ordusu için âdeta büyük bir manevradır. Bu 
yüzden grevlerde şiddet kullanıldığı takdirde, 
kütleler arasında; düşmanlık, kin ve nefret his
leri doğar. 

Grevleri neticeleri bakımından da bir ayrı
ma tabi tutarak mütalâa etmekte fayda görü
yoruz. Neticeleri itibariyle grevler 3 e ayrılır
lar : 

a) Muvaffakiyetle neticelenen, yani grev 
yapanların bütün isteklerinin kabul edilmesiyle 
sona eren grevler. 
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b) Başarısızlıkla neticelenin grevler, 
e) Bir kısım isteklilerin kabul ve bir kıs

mının reddedildiği grevler. 
Bir grevin tamamen veya kısmen muvaffak 

oluşu çeşitli şartlara bağlıdır. Bunlardan en 
önemlisi grevciler tarafından talebolunan husu
sun iş veren tarafından kabili kabul olmayışı
dır. Şayet talebedilen hususun tahakkukuna 
maddeten imkân yoksa ve bu talep kabul edil
diği takdirde müessese kapılarını kapamak 
mecburiyetinde .kalacaksa, grevin muvaffak ol
ması kabil değildir. 

Bu itibarla, bilhassa ücret yükseltmeleri hu
susunda yapılacak grevlerde, müessesenin asga
ri üç yıllık kâr miktarının göz önünde bulun
durularak, sermayesi miktarına nazaran asgari 
% 5 ten aşağı bir kâr sağlamış olan müessese
lerde grev yapılamıyacağı yolunda kanuna bir 
hüküm ilâvesini uygun bulmaktayız. Bunun ta
biî neticesi olarak da sendika mümessillerine 
şirket defter ve bilançolarının her an açık bu
lundurulması derpiş edilmelidir. 

Arkadaşlar, diğer taraftan talep kabili ta
hakkuk olduğu takdirde dahi, grevcilerin olduk
ça uzun bir müddet greve mukavemet edebile
cek imkân ve kudrete sahip bulunmaları iktiza 
eder. Faraza, iyi organize edilmiş bulunan Al
man ve İngiliz sendikalarında grev sırasında 
işçiye ücret vermek için tesis edilmiş grev ka
saları mevcuttur, Fransız sendikaları ise bu hu-
suta daha zayıftırlar. 

Bizim sendikalara gelince : Bunlar, değil 
grev yapan işçiye ücret verebilmek, hâttâ cari 
masraflarını dahi karşılamaktan halen âciz du-
nımda bulunduklarına göre, bu kanunun meri
yete girmesinden sonra bir tecrübe hevesi ile 
girişilecek mevsimsiz grevlerin gerek işçiler, ge
rek memleket ekonomisi bakımından son dere
cede kötü neticeler tevlidedeceğini, normal ve 
haklı grevlerin de âtisini tehlikeye düşüreceği
ni bu kürsüden bugün ifade etmenin, kendile
rini gerekli dikkat ve teyakkuza sevk etmek 
bakımından bir zaruret olduğu kanaatindeyiz. 

Grevin muvaffakiyetinin bir şartı da iş ve
renin yeni personel tedarik etmek imkânına sa
hip bulunmaması ve grevciler arasında mukave
metleri kırılanların meveudolmamasıdm Aksi 
takdirde grevin akamete uğraması mukadder
dir. 
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Arkadaşlar, grevlerin doğurdukları netice

ler ve tesirler son derecede geniş ve şümullü
dür. Bunu evvelâ grevi yapanlar cihetinden ol
duğu kadar millî ekonomi cihetinden de hesap
lamak ieabeder. Bu bakımdan Fransa'da Ça
lışma Bakanlığı grevlerin malî bilançosunu çı
karmaktadır. Bir grevin malî bilançosunu yap
mak, işin tatil edildiği devre zarfında grevcile
rin kaybettikleri ücretlerin yekûnunu onların 
pasif hanesine nakletmek ve grev sayesinde ar
tırılan veya azaltılması önlenilen ücret miktarı
nı da aktif hanesine geçirmeye taallûk eder. Bu 
suretle grevcilerin, bundan kârla mı, zararla mı 

.çıktıkları lesbit edilmiş olur. Mahaza bu hesap
lar ne kadar dikkatle yapılırsa yapılsın bunla
rın portesi mahduttur. 

Diğer taraftan grevlerin millî ekonomi üze
rinde tevlideylcdiği neticelerin ve sebebiyet ver
diği kayıpların da. grevlerin bilançolarının çı
karılması suretiyle Çalışma Bakanlığının şimdi
den organize olmasında ve icabında sıhhatli ra
kamlarla Millet Meclisinde izahat vermesindeki 
lüzuma şimdiden işaret etmekte fayda görüyo-
nız. 

Vukubulacak grevlerde atalete uğrıyaeak iş 
gücü ve kapital nisbeti, millî istihsal hacımnda 
meydana gelecek eksilmeler, endüstri işletmele
rinin bundan görecekleri zarar ve hattâ ithalât 
ve ihracatımız üzerinde grevlerin yapacakları 
el kiler, müşahhas rakamlarla her sene tesbit 
edilip Yüce Meclisin ilgisine sunulmak kanaati
mizce zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar, 
tşi durdurmak için çalışanların aralarında 

anlaşma hakkı bugün hemen hemen bütün po
zitif mevzuatta tanınmıştır. Bununla beraber 
bu hakkın hudut ve şümulü memleketten mem
lekete değişmektedir. Fakat bu her zaman böy
le değildi. Fransa Kurucu Meclisi 17 Haziran 
1791 1 erildi kanunla koalisyon hakkını men et
mişti. Bu memnuiyet 25 Mayıs 1864 tarihli ka
nunla ilga edilmiş ve fakat birtakım tahditler 
buki kalmıştır. Grev, uzun müddet müesses oto
riteye karşı bir isyan olarak telâkki edilmiştir. 

Türkiye'mizde grevin bir hak olarak tanın
ması lüzumunu ilk defa C. K. M. Partisi prog
ramına almış ve bu hakkı önemle savunmuştur. 

Halen birçok memleketlerde grev mefhumu 
etrafında birçok tereddütler ve anlaşmazlıklar 
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mevcuttur. Bununla beraber bugün üzerinde 
ittifak edilen nokta grevin bizatihi bir suç ol
madığıdır. Fakat medeni hukuk zaviyesinden 
grevci bâzı ahvalde bir tazminat ödemek tehli
kesi ile karşılaşabilir. Ezcümle: Mukavele so
rumluluğuna mütedair hukuk nazariyesi çerçe
vesi içerisinde ve Ceza Kanunu hükümleri dâhi
linde grev kanunun nehiy eylediği efalimem-
nua ile murtabit bir hal alabilir. Ancak, birçok 
memleketlerde grev hakkı üzerindeki görüşler, 
grev hareketinden doğması muhtemel olan bu 
hukuki ve cezai konsekansları kabul etmemekte 
ve grevin, bunu yapan işçiye bir nevi hukuki 
masuniyet sağlıyacağını ve umumi hukuk pren
siplerinden inbifıs edecek hukukî ve cezai me
suliyetlerden grevcinin azade kalacağını esas 
olarak ileri sürmektedirler. 

Halen müzakeresini yapmakta bulunduğu
muz kanun da bu görüşe sadık kalarak 26, 27, 
28 ve müteakip maddelerinde hizmet akdinin 
askıda kalacağını ifade etmiş, ancak kanun 
hükümlerine aykırı olarak yapılaeak hareket
lerden mütevellit zararların greve karar veren 
sendika tarafından karşılanacağım ifade etmiş
tir. 

Sendikalarımızın malî takatleri malûm bu
lunduğuna göre bazan yüzbinleri veya mil
yonları bulması muhtemel olan kararların, sen
dikalar tarafından nasıl karşılanacağı cidden 
şayanı meraktır. Bu bakımdan ilerde grevler 
yüzünden bu mevzuda doğacak zararların da 
af kanunlariyle ortadan kaldırılacağını şimdi
den tahminde güçlük çekmiyoruz. Çünkü başta 
Fransa olmak üzere birçok memleketlerde 
tatbikat bu şekilde cereyan etmiştir. Onun 
için gerekli tedbirlerin şimdiden düşünülmesi 
ve alınması yerinde olur. 

Sayın arkadaşlar, 
Grevlerden iş veren, işçi ve cemiyet için 

doğabilecek zararları imkân riisbetinde azalta
bilmek maksadiyle arabuluculuk ve arbitraj 
müesseseleri bunları vukuundan evvel önle
mek veya başlamış olan grevlerin süresini 
azaltmak gayesini güderler. 

Arabulmanın mevzuu, çalışanı ve çalıştıranı 
tarafların rızası ile bir anlaşmaya vardırmak
tır. Taraflar bir araya getirilerek dinlenir 
ve bir hal şekli bulunmaya uğraşılır. Burada 
ihtilâf üzerinde bir otorite tarafından katı bir 
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karar yermek bahis konusu olmayıp sadece 
her iki tarafın iyi niyetine müracaat esastır. 

Arbitraj ise l)a§ka şeydir : Hakem veya Ha
kemler Kurulu ihtilâf hakkında bir karar 
verir. Burada artık bir arabulucunun ta
vassutu ile iki taraf 'arasında telifi heyn mev-
zuubahis değildir. Hakemin fonksiyonu, hâ
kimin fonksiyonudur. Bununla beraber sırf 
bu müşahabehet dolay isiyle ferdi dâvaları gör
mekle mükellef olan ıhâkimler kolektif bir ih
tilâf üzerinde hüküm vermek mevkiinde olan 
hâkimi aynı salâhiyete ve fonksiyona sahibola-
i'ak .görmek- doğru değildir. Hâkim 'kanun ve 
mukavele hükümlerinin tatbikini göz önünde 
bulundurur ve bunları hukuk tekniği içerisin
de uygular. • 

Çeşitli ve .arabulma ve arbitraj usul ve şe
killeri vardır. Bunların teferruatı üzerinde dur
mak istemiyoruz. Yalnız şurasına işaret edelim 
ki; bu meseleler tek taraflı değil fakat ç/o'k 
tarafları olan problemleri ihtiva etmektedir. 
Fakat esas prensip Devlet müdahalesinin im
kân nisbetimde haddi asgariye indirilmesidir. 
Çünkü, Devlet doğrudan doğruya işçi ile iş 
veren arasındaki ihtilâfta sert müdahalelerde 
bulunmak yoluna giderse, bunun neticesi bü
tün iyi niyetlere rağmen bir taraf tutmak şek
linde telâkki edilir. 

Devletin taraf tuttuğu kanaati bir kere yer
leştikten sonra bu kanaati efkârı umumiye-
den söküp atmak son derece müşküldür. Bu 
kanaatin yerleşmesi ise bir kısım vatandaşların 
Devleti kendi karşılarında haisım taraf olarak 
görmelerine müncer olur ki, bunun tevlideyli-
yeceği neticelerin mahzurlarını burada izaha 
lüzum, görmüyoruz. 

Bu itibarla müzakeresini yapmakta, olduğu
muz kanun metninde yer alan ve bilhassa Ba
kanlar Kurulunun müdahalelerine taallûk eyli-
yen maddeler üzerinde, bu noktai nazardan 
ehemmiyetle durulmasında ilerisi için hüyük 
faydalar mülâhaza ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
işçi sendikaları ancak, âza adedini çoğalta

rak personellerini kalifiye elemanlardan seçip 
malı kaynaklarını geliştirmek suretiyle kud
ret ve kuvvet kesbettikleri takdirdedir ki, 
işçilerin devamlı ve ciddî bir mümessili olahil-
mek vasfını kazanırlar. Memleketin ekono
mik ve sosyal durumuna, piyasa vaziyetine bi-
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hakkın vakıf olan tecrübeli ve liyakatli lider
lerin idaresindeki sendikalar hem millî ekono
minin hasara uğramasını ve hem de sendika ih
tiyatlarının beyhude yere israf edilmesi dola-
yısiyle işçinin zarara duçar- olmasını intacede-
cek sergüzeşt grevlerine atılmazlar. 

Batıda ınerkezleşmiş 'bir millî sendikanın 
statüsü merkezî komitece izin verilmedikçe 
hiçbir zaman mahallî 'bir greve müsaade et 
mez. Greve başlamadan evvel de her türlü 
anlaşma imkânlarının ortadan kalkmış olması 
gerekir. Bu itibarla »grevlerle sendikallar ara
sındaki bu sıkı rabıtadan dolayı memleketimiz
de sendikaların ve bunların federasyon ve kon
federasyonlarının tanı olarak ve Garptaki mü
kemmeliyet derecesinde olmasa 'bile, memleke
timiz şart ve imkânlarının el verdiği âzami öl
çüde tam olarak kurulmasına işçiler kadar iş 
verenlerin de* müzahir olması ve âmme vela
yetini temsil eden devletin de birtaraf bir ajam 
olarak bu gayretleri bütün takatiyle destek
lemesinde O. K. M. Partisi olarak katî zaruret 
görmekteyiz. Aksi takdirde münferit bir sen
dikamın veya birkaç «sendikanın Ibir araya gele
rek kuracakları jbir federasyonun hoıt ve hoıt 
ve tecrübeden maihruım heve^kâr liderlerin ira
desiyle Igrev Ihareketine tevessül! eylemelerinde 
gerek nlem'lekelt ve gerek .'bizzat işçilerin men-
faa tileri (bakımından ve grevlerin âtisi için son 
derece büyülk mahzurlar görmekteyiz. 

Sırası .gelmişken şu noktaya, da bilnaissa. işa
ret etmek isterfe. Grevlerin maibiyet ve neti
celeri sendikaların malhiyet ve organiza^yonla-
t'iyle çok yakın ıbir alâka Ihalindedirler. Şayet 
sendikalar »reformist bir kare'kter yerine ihti
lâl] ei ve anarşist (bir kare'kter iktisaib'ederilervse 
ve billhassa «bunların idaresini ele alacak olan 
liderlerin şahsiyeti her Ihanıgi Ibir ş)üp1ıeye ma-
ıhal verecek bir durum arz ederse ı'bu takdirde 
grevin mahiyeti de büsbütün değişik olur. 

'Tâbir caiz folu usa sendika bir ağaç, grev 
onun meyvasıdır. Bu ımeyvanın aşısı da lider
lerdir. En iyi organizasyona sahip ıbir sendika 
kötü niyetli liderler elinde zehirli meyvalar 
vermeye namzettir. (Bu itibarla sendika lider
lerinin 'şahsiyetleri, kültürleri, karakterleri üze
rinde hassasiyetle durulmak iktiza, eder. Ça
lkat hu .hassasiyeti ıgösterirken parti ımülahaza-
larını, politik gayeleri ıbir tarafa bırakıp doğ-
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rudan doğruya objektif kıstasların nazara alın
ması ve sendikacılığa hasis rey ve particilik 
menfaatleri katıltmalksızın sağlam karakterli, 
vatan sever 'liderlerin iş ibaşına geçmelerinin 
temini 'tek çıkar yoldur. 

Mulhterem arkadaşlar, son olarak toplu iş 
sözleşmesi üzerinde de gayet kısa olaralk dur
mak istiyoruz. 
. Aynı endüstri branşı için muayyen bir ma

halde blütün teşebbüsler 'halkkıuida carî »olnıası 
iktiza «den iş mulkalvelenam'esi sadece ücret 
hadilerini değil, aynı zamanda iş mlüddetini ve 
bu 'hususlara müteferri sair bütün şartları ih
tiva etimek iiktiza eyler. lBu mukavelede par
ça veya zaman 'babına 'ödenecek ücretin asgari 
haddi, akort ücreti ve (hattâ Halsey, Rowan, 
"Ytark ve saire gibi muasır medeni'.memleket-
ler endüstri iletmelerinde tatbik 'edilen ücret 
tediye ve hesaplanma usul ve sistemle ritı!in' de 
vuzulhla bidayette tespitinde- zaruret yardır. 
İş akdi ne kadar vâzüh ve tereddüde ı̂naıhal bı-
rakmUyacalk ibir ifadeyi haiz, olursa bunun tat
bikinden doğacak ihtilâflar ve 'biıınetice grev
ler de o kadar azalır. Keza iş akdinde nıuka-. 
velen'in meriyet müddetinin, mukavelenin han
gi şartlar altında fe#ıedilebileeeğm'iiı, eksperle
rin -ve Ihalketoılerin nasıl tâyin edileceklerinin, 
bunların vazife ve salâhiyeti erinin Ihudu't ve 
şümullünün, işletmede sendikaya dâhil loHmıyan 
işçlülerin çalıştırılıp çaluşitırılmıyacağıni'n ve ni
hayet .garanti olarak nakdi bir teminatın ıba-
'his nıev&u olup olmadığının ve Ibuna mftimalsil 
mukaveleınameye saralhat verecek her türlü 
tasusHarın bidayette 'toplu iş sözleşmesinde yen 
aljnasının son derecede zaruri ve lüzumlu ol
duğuna kaanii'z. 

Aziz arkadaşlarım, 
Yeni kanun tasarısının memleketimiz işçi

leri,- i§ verenleri ve iktisadiyatı ile bültün mil-
ietamiz için hayırlı olmasını temenni ederken 
C. K. M. Partisi adına hepinizi sayigı ile se
lâmlarım.. (Allkuşlar). 

IBAŞiKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
M)elhmet Sağlam. 

C. H. P. OBUPUU ADINA MEHMET SAĞ
LAM (Kayseri) — Muhterem - .milletvekilieri; 
Türk milletinin sosyal,. ekonomik ve hatttâ si
yasi (hayatında • mutlu 'bir dönüım nokitasm-
dayız. Filhakika müzakeresine bağladığımız 
Torphı sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu yeni' 
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Anayasamızda ıhaiklı yerini bullnıuş. ve Anayasa! 
(teminatı. altında sağlanan bu haklar Karma' 
Hükümet tarafından Anayasa .süresi .içinde! 
yüksetk huzurlarınıza getirilmiştir. 

/ To-plu sö'zle'şme; işıçi ve iş veren münase-i 
betlerinde istikrarlı .bir d'üzen kurulmasını Jhe-j 
def ittihaz eden ibir sistemidir. Bu suretle eıme'kj 
unsuru Ikadar sermayenin ve teşebbüsün karşı-: 
lıMı saygı »ve .güvenini sağlam ak imkân dâbi-i 
üne stokul'makıtadır. Aynı, zamanda, istihsalin; 
unsurlarından ikisi, dan emeik ve Jser«ıay'ey!ii 
sosyal adalet ilkesinin ıslığında ve- millî Ibün.ye-i 
de aynı derecede değerli lüzumlu ve saygılı biıf 
anlayışın ıhuküikî sınırı içine sokmakla iş haya^ 
tında 'Çeşitli teşebbüs erbabının ücretler üzerin-j 
de baskı yaparak kötü bir rekabet yaratmakla:! 
rina mâni olunmaktadır. ! 

IMulhterenı 'milletvekilleri, 
'Bu tasarılarla iş hukuku alanında ibir ileri 

adım. daftıa atıikııaktadır. İş hukuku, işçiniıi 
iş verenin hayat ve ıgeçimi ile illgili olduğu ika-i 
dar sosyal ve ekonomik meseleler 'itibariyle ve 
mililî «gelir bakımından 'memllelketin, muhtemel 
ihtilâflar ve sosyal düzen bakımından da Dev-i 
letin illgisi \ı>lan ç)ok mühim bükük koludurj 
Memleketimizde halen otüzbinin' üstünde iş yei 
ri ve ibinbuçuk ^milyonu aışan işçi 'vardır. Sal 
nayıileışim'eye ımuvazi olarak bu rakamların ar+ 
tacağı şüplhesiz olduğu gibi, 'Devletin Aş haya-T 
tına mizam vermesi, iş'çi ve iş veren kütlesinin 
hak ve 'hukukunu /teminat altında bulundurnıar 

sı ve bunıTarı uygun 'süratle teşkilâtlandırmasi 
vaageçemiyeceği ıg'örevi -olmakta, emek arzı ile 
talebinin- ejoîk zaman denlgesiz bulunması işçiyi 
de, iş vereni de kendi bünyelerinde teşkilât! 
lanmaya *iten (bir ekonlomik fatkör olmakta v^ 
kamu haklarının ballıca koruyucusu bulunan 
Devleti de bu bale seyirci kalmaktan uzak'k% 
tırmafctadır. 

Ekonomik allanın geniş 'ölçüde kontrolsüİ: 
bırakıldığı ibir Devlet, ister istemeız sadece seıv 
mayedar ve (müteşebbisin çıkarına çalışan bif 
toplum olmaya malhıkûmdur. ©öyle bir Devlet. 
insanlara kendi ^aralarındaki ayrılıkları Ibarı^ 
içinde birleştirmeye imkân vere>n zorunlu birlik 
temelinden yoksundur. Ekonomik imtiyaz ger^ 
çek demokrasilerde düşünülemez. Fiilî imti
yazları 'telâfi etmek: Devlet için kaçınılmaz bir 
vazife olmakta, 'fert ve zümrelerin ilhtiyaçlarii-
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m karşi'hi'taa'k için ona kamu otoritesinde pay 
vermeyi zaruri ,hale getirmeiktedir. 

Ayrıca, Türikiye'de işçi yjğnıilarmm erginlik 
çağına girdili bir tarihsel dönemde yasanmk-
tayız. Gerçek demokrasi ahlâkı, ıherkesin bir
birlerinin nesini dinlemesi, tbiribifine 'kulak ver
in (ü»i esasına davanır. Doımokr-a.sinin ana a'kmı-
lan bugün yalnızca siyasi eşitlik esasına, doğru 
değil; aynı zamanda ekonomi alanında da eşit 
şans, eşit rekabet ve esil pazarlık kuvveti an
layışına doğru gitmektedir. Bu problemin millî 
gelirin iyi bir hayat için şart olan 'bütün esas
lı çalışma alanlarında, insanla insan arasında 
nispetsiz uçurumları önliyeeek şekilde, sosyal 
adalet ilkesine uygun dengeli bir şekilde dağı
lışını teinin etmektedir. Devlet bu amacı ger
çekleştirmek için vergi ve Devlet harcamaları 
kudretim kullanan bir otorite olarak telâkki 
edilmektedir. Demokrasi, hu vasıta ile en iyi 
hayata ulaşacağı inancına dayanır. Sosyal 
sınıflar arasında geniş ekonomik uçurumlar 
olan yerde iyi hayata ulaşmak imkânsızdır, 
îşte bu sebepledir ki, İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinin özellikle yirmiüçüneü mad
desinde: Her şahsın çalışmıya, işini serbesçe 
seçmeye, âdil ve elverişli çalışma şartlarına 
hakkı olduğu, herkesin hiçbir fark gözetilmek
sizin eşit çalışma karşılığında eşit ücrete, ça
lışan bir kimsenin kendisine, ailesine, insanlık 
haysiyetine uygunluk bir yaşayiş sağlıyan 
ve gerekirse her türlü sosyal korunma vasıtaları 
ile tamamlanan âdil ve elverişli bir ücrete 
müstehak olduğunu, herkesin menfaatlerinin 
korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara 
katılmıya hakkı olduğu temel prensipler ola
rak yer etmiştir. 

Büyük Atatürk; (yalnız bir tek şeye ihtiya
cımız vardır: Çalışkan olmak. Servet ve onun 
neticei tabiîyesi olan refah ve saadet yalnız ve 
ancak çalışkanların hakkıdır.) Demiştir, işçi
nin millî ekonomi için alnından düşen herdaan-
la terinin, şehit ve gaziden vatan topraklarına 
damlıyaıı mübarek kan kadar saygı değer oldu
ğunu samimiyetle belirtmek isteriz. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Modern hukuk emek ile sermaye münasebetle

rini âdil bir şekilde tesbit edecek yollar aramak
ta olduğu gibi, grev ve İdkavti bu münasebetin 
tesisinde ibir vasıta telâkki etmektedir. Sermaye 
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ve emek arasında birbirlerini istismar etme
den, sosyal adalet düzenine uygun millî men
faat mefhumu içinde en iyi ekonomik faydayı 
yaratmak geyesinde grev ve lokavt, Türk eme
ğinin de Türk sermayesinin de ve topyekûn 
Türk .milletinin de arzusudur. Nitekim Anaya
samızın 47 nei maddesinde ruh ve şekil bulan 
esas bu amacın neticesidir. Demokraside mu
ayyen bir sosyal müsavata ihtiyaç vardır. De
mokratik rejime tabî bir devlette grevin za
rureti aşikârdır. Sermayenin kudreti karşısın
da bir denge tesisi ancak grev hakkının tanın
ması ile mümkündür. Grev hakfcmm tanınma
sına demokrasi fikrinin bir hıatvesi olarak 
bakmak lâzımdır. Fiili bir kuvvet olan sermaye 
karşısında diğer bir fiili kudret olan grev hak
kını işçilere tanımak sosyal, ekonomik ve siya
si bir denge unsurudur. Emeği grev silâhına 
müraeaat-1 e, sermayeyi de lokavt silâhına müra-
caatle korama imkânının tanınmasında zaruret 
hali doğmuştur. Bu tedbir demokratik rejimde 
siyasi olduğu kadar da hukukidir. Grev ve 
lokavt çalışma ve çalıştırma hürriyetinin bir 
neticesi olan demokratik bir haktır. , 

Devlet bir nizam fikrini ifade eder. Bu 
nizam fikrinde Devlet kanunlarla tanıdığı 
hakları koruduğu müddetçe itibarlıdır kud
retlidir. Grev hakkını tanırken onun' -gayele
rini aşmasını önliyemiyeeek bir devletin hü
kümranlık haklarının da gölgeleneceğini iddia 
etmek bu konuda fazla ileri gitmiş olmak sa
yılmamalıdır. Zordur, tehlikelidir, korkuludur 
diye bir hakkı teslim edemiyen bir devletin 
itibarı da aynı ölçüde şüpheyi eelbeder. 

Grevin sosyal ve ekonomik «maçının öte
sinde siyasi grev, aslında greve taraftar olmı-
yanlarm ileri sürecekleri bir iddia olmaktadır. 
Filhakika ihtilâlci sendikaliznıin gayreti ile 
bilhassa İkinci Cihan Harbinden sonra bâzı 
Batı memleketlerimde meydana getirilen grev
ler bu tip endişe sahiplerine haklılık yermek
tedir. Hattâ ihtilâlci sondikalizm, gayesinin 
tahakkuku uğrunda grev .mefhumunu bir silâh 
olarak kullanmayı geçen asrın sonlarında 1894 
tarihli Nanfos Kongresinde karar altına al
mıştır. Buna rağmen ihtilâlci sendikalizm bir 
asra yakın bir zamandır gayesine varamamış
tır ve bundan böyle de varamıyacaktır. 

Kaldı ki; Türk işçisi bambaşka bir haslet ve 
bambaşka bir yaratılışta olup emeğini millî 
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ekonomiye vermiş, tarihî birtakım olayların 
yoğurmasından doğmuş ve aynı zamanda ruhi 
bir varlık olan milletinin güzide bir parçası
dır. Onun ruhu tarihinden ayrılmaz. Ayrıl
sa bütün kaynaklar kurur. Bu ruhta gelenek
sel inanışlar, vatan ve millet sevgisi bütün haş
meti ile bileğinin nasırı gibi ruhunda da nasır
laşmıştır. 'Bu ruh asaletini çökertecek her tür
lü zararlı eereyan'lann bu bünyede saltanat 
süreceklerine inanmamaktayız. Sapık fikirle
rin, mesnedini tarihten alan bu ruh yapısında 
barınacakları düşünülemez. Türk işçisi milleti
nin tarihinden gelen asiı bir duygunun içinde 
ve kendi görevinin başında, kendisi için, va
tan ve milleti için fayda ve zararı çok çabuk 
kavrıyacak erginliktedir. O sadece, hakkı ola
nı istemektedir. Atatürk milliyetçiliği ve Ana
yasa nizamı Türk işçisinin inandığı ve her fır--. 
sat ta savunduğu üstün ilkesidir. Tüı-k işçisi 
grevin aynı zamanda terbiyevi ve ahlâkilik 
hassalarım da dikkatle benimsiyerek yürüte
cek ve bizzat emeğinin istihsaldeki değerini 
dalha çok kavrıyarak onu kaliteleştirmeye gay
ret edecektir. 

MuMerem milletvekilleri, 
Grev; belli bir iş yerinde çalışan bir işçi gru-

punıun iş veren veya iş verenlerle "aralarında 
doğmuş bir anlaşmazlığı kendi menfaatleri yö 
nünde halletmek gayesiyle önceden anlaşarak 
ve son safhada işlerini bir süre tatil etmeleri
dir. İş ihtilâfları, bilindiği gibi, tek basma 
iş ihtilâfı, toplulukla iş ihtilâfı olmak üzere iki 
kısımda mütalâa edilir ve toplulukla iş ihtilâfı
nın e * son safhası da bu tasarıya göre grev ola
caktır. 

Grevlere ç.ok eski tarihlerde rastlanır. Bun
ların sosyal ve ekonomik tepkiler yapacak ka
dar ehemmiyet peyda, etmeleri büyük sanayi
in teessüsünden sonradır. Birleşik Amerika 
Devletinde 1881 yılından evvel 1 491 grev ve 
lokavt kaydedilmiştir. İtalya'da ilk grev 18*78 
yılında- yapılmıştır, tngi'ltere'de grev hakkı res
men 1824 de tanınmış, Fransa'da da 1864 tari
hinde Fransız Ceza Kanununun bâzı maddele
ri değiştirilerek grev hakkı zımnen kabul edil
miştir. Osmanlı Devletinde; Rumeli'de zuhur 
etmiş demiryolu işçilerinin grevi sebebiyle 1909 
senesinde Tatili İşgal Kanunu ile grev Osmanlı 
Devletinde yasak edilmiştir. 

— mı 
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Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinde işçi 

hakları nereden başlamış, nasıhmş ve bugün 
ne hale gelmektedir; cümlece malûm. Bir za
manlar bütün memlekette demiryolları1, liman
lar, madenler ve tranvaylar yabancıların elinde 
idi. Yabancı sermaye kapitilâsyonların himaye
sinde ve Türkiye'yi sömürmekte, Türk işçisi en 
kötü ve ağır işte çalıştırılmakta, gündeliği 
kendi boğazına dahi yetmemekte idi. işçi 
haklarının lâfı bile edilmezdi. Hastalanır veya 
kazaya uğrarsa o zamanki talimatnamede yazılı 
olduğu gibi (Bir katıra irkâbolunarak) köyüne 
gönderilirdi. Maden kuyularında, kömür galeri
lerinde çalışan bir amele ile vagon çeken bir bey
gir arasında fark gözetilmezdi. Hattâ sırtı yara
lanan bir beygirin yeri ve yemi düşünülür, te
davisi sağlanır, hastalanan veya yaralanan bir 
amelenin işine son verilebilirdi. Xe yatacak yer. 
ne de tedavi görecek reviri vardı. Cenazesi ar
kadaşları tarafından toplanan sadakalarla def-
nedilirdi. Bu tarihlerde çiftlik sahipleri çiftlik
lerinde, maden sahipleri madenlerinde cebir ve 
angarya yolu ile insan çalıştırabiliyordıı. 

Türkiye Kurtuluş Savaşına başladığında 
Türk işçisinin hali kısaca böyle idi. Yeni Türki
ye Cumhuriyetinin sosyal politfkası da diğerleri 
gibi derhal değişti ve Türk işçisini hakir gören 
eski zihniyeti yıkarak onun yerine çalışmayı 
aziz kılan ve çalışanı aziz gören yeni bir sosyal 
politika zihniyeti ihdas edildi. 

(Millî varlığın dayanılacak ve korunacak en 
önemli değer kaynağı vatandaşın emeğidir.) 
prensibi sosyal politikada temel ittihaz edildi. 
Toplum içinde, ırgat ve amele olarak küçültücü 
anlamda yerleşmiş sıfatlar 1923 îzmir Millî İk
tisat Kongresinde kaldırılmış ve çalışan vatan
daşlar için işçi tâbirinin kullanılması karara 
bağlanarak işçiye şahsiyet kazandırılmıştır. Bu 
kongreye ilk defa işçiler de katılmış ve memle
ket ekonomisinde fikir ve mütalâaları dikkatle 
tesbit edilmiştir, istiklâl Savaşı yıllarında 151 
(-•ayılı Kanunla angarya ve cebir ile itisan çalış
tırılması yasak edilmiş, işçi ücretlerinin daha o 
zaman üç taraf)) bir komisyon tarafından teshi
li hükme bağlamış, işte kazaya l îğnyankrla 
ölenlerin ailelerine tazminat hakkı tanınmış, 
hasta olan işçilere sıhhi bakım sağlanması der
piş edilmiştir. 
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Millî sanayileşme hareketi başladığında işçi- | 

J erimizin emniyet ve huzur içinde çalışabilme--
leri için sosyal tesisler de kuruluyor ve bunun ya
nında işçi hakları umumi hukuk kaideleri için
de tahkim ediliyordu. Türkiye'de iş hukuku de
diğimiz, yeni bir hukuk kolunun temeli 1936 yı
lında çıkarılan îş Kanunu ile atılmış oluyordu. 
Zamanla işçi dâvalaıı daha da önemli bir mevkie 
ulaştığından 1945 yılında özel bir kanunla Dev
let teşkilâtı içinde sırf bu işlerle meşgul olacak 
ayrı bir bakanlığın kurulduğunu görmekteyiz. 
Çalışma Bakanlığı, kurulduğundan itibaren beş I 
senede tamamen işçi hak ve menfaatleriyle ilgi
li, hepsi sosyal alanda bir ileri adım olan 18 aded I 
kanun çıkarmıştır. I 

Bir zaman geliyor, işçi kütlesi siyaset paza
rının oy veren makinası halinde siyasi istismar l 
konusu ediliyor; ona çok daha fazla haklar ta
nınacağı vadediliyor, toplu sözleşme ve grev 
haklarının mutlak gerçekleşeceği ve bunların 
Anayasada teminat altına alınması gerektiği ifa- " 
de ediliyor ve fakat uzun bir süre geçtiği halde 
bu temel hakların hiçbirisi verilmiyor. 

Nihayet 27 Mayıs inkılâbı geliyor ve yeni 
bir Anayasa yapılıyor. Bu "Anayasada toplu söz
leşme ve grev hakkı teminat altına almıyor. Bu 
teminata dayanarak Karma Hükümet yüksek 
huzurunuza, bütün işçi mümessillerinin do fikir
lerinin alındığı işbu tasarıyı getiriyor. 

Bu tasarı ile Türk işçisine, daha iyi hayat 
şartlan tanımak ve millî ekonomide, istihsalde 
emeği daha müsmir bir halde teçhiz etmek hede
fi ittihaz edilmektedir. 

Toplumun-.-her tabakasında olduğu gibi dün
ya nizamında da kuvvetler arasında zuhur ede
cek dengesizlik bir anarşi yaratmak istidadına 
imkân verir. Nasıl ki, dünya nizamında silâhla
rın eşitliği bir muvazene yaratmada fayda sağ
lıyor ve barış fikrinin yaşamasını temin ediyor
sa ; Türk işçisine tanınan grev hakkı ile de, yurt 
içinde sosyal, siyasi ve ekonomik bir muvazene 
hakkı, fikri ve sosyal anarşiyi kökünden kaldı
racak ve barış içinde ekonomimiz mutlu yarın
lara doğru seyredecektir. 

C. H . P . Grupu bu vesilecFen istifade ederek, 
bu hakkın muhterem milletvekilleri tarafından 
teslim edileceğini ifıanır ve C. H. P. sinin yıllar
ca gerçek bir samimiyetle savunduğu bu hakkın 
bugün gerçekleşeceğini görmesinden duydu- • 
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| ğu memnuniyeti ifade ederek Yüce Meclisi say

gı ile selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Kâmil 

İnal. 
M. P. GRUPU ADİNA KÂMİL İNAL (Bolu) 

'— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, huzuru
nuza gelmiş bulunan Toplu Sözleşme ve Grev ve 
Lokavt kanun tasarısının üzerinde M. P. Gru
pu adına görüş ve temennilerimizi arz edeceğiz. 

Bizim mevzuatımızda foplu pazarlık ve toplu 
iş sözleşmesi mefhumlarına yer veren kanunları-

İ m i z önceden tedvin edilmiştir. 5018 .sayılı Sen
dika ve Sendikalar Birlikleri hakkındaki Ka
nunda sendikalara ve sendikaların aralarında 

I kuracakları üst teşekküllere toplu iş sözleşmesi 
akdi yetkisi tanımaktadır. 

Bundan başka 5834 sayılı Kanunla onaylan-
I mış olan 98 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş

mesi de Hükümete toplu iş sözleşmesi akdi ser
bestisini tesis için gereken tedbirleri almak ve
cibesini yüklemiştir. (16) yıl evvel tedvin edilen 
kanunda sendika hürriyetinin bütün icapları ile 
tesis edilmediğinden, memleketimizde toplu iş 
sözleşmelerinin gerektiği gibi gelişmesine engel 
olunmuştur. 

Yeni tedvinine çalıştığımız Sendikalar ve 
Toplu Sözleşme, Grev kanuniariyle bunların ge
lişeceğine kaaniiz. 

Toplu Sözleşme Kanununun hazırlanmasını 
yeni Anayasamızda kabul edip, Hükümete kanun 
hazırlanması ödevini yüklemiştir. Hükümet uzun 
çalışmalar neticesinde bu kanunu hazırlayıp hu
zurunuza getirmiş bulunuyor. Kamu tasarısını 
incelediğimizde Hükümet ve komisyon kanunu 
tedvin ederken, Toplu Sözleşme, Grev ve Lo
kavtın tarihî gelişmesini inceliyerek, başka dev
letlerin bir asır evvel geliştirdiği bu müessese
leri bizim bünyemize uyacak şekilde hazırladığı
nı görüyoruz. Kanunun, demokratik prensiplere 
sadık kalınarak hazırlandığı esasında hemfiki
riz. Yalnız bâzı maddelerdeki tereddütlerimizi 
maddeler üzerinde konuşmalar başladığında 
açıklıyacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bünyemize bu ka
nunla getirdiğimiz yeni müesseseyi başlangıcın
da ne kadar güzel getirirsek sonu da iyi gelir. ' 

Bu müessesenin tarihî gelişimini incelediği
mizde, grevlerin çoğalıp azalmasında, iş hacmt-
ıım genişleyip daralmasında, sınıf gerginliğinin 

I şiddetlenip hafiflemesinde gerek iş verenlerin, 
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gerek sendikacıların şahsi vasıfları ve davranış
ları birinci plânda rol oynamaktadır. 

Grev meselesi memleketimizde de yakın gele
ceğin iktisadi aktüalitesi olacaktır. İş verenleri
mizin ve sendikalarımızın ellerine verdiğimiz bu 
iktisadi silâhı yerinde, zamanında, memleket ve 
toplum yararına kullanmalarını canı gönülden te
menni ederiz. Yüce Meclisin de bu kanuna bu aeı-
dan, parti farkı gözetmeksizin, baktığına kaaniiz. 

Grev müessesesinin tesirli bir iktisadı silâh ol
duğunu farzettiğimizde bu silâhın hem koruyucu 
hem de hırpalayıcı karakterde olduğunu, ista
tistikleri incelediğimiz zaman görürüz. 1895 yı
lında Amerika'da 258 bin işçinin katıldığı 695 
grevin olduğu görülür. 1952 de yapılan grevlere 
3,5 milyon işçinin katıldığı 5 .117 grevde 59 mil
yon iş,.gününün kaybedildiğini görebiliriz. 

îşte bu durumlar göz önüne alınarak, ne işçi
mizin, ne de iş verenin taraflardan birini diğeri
ne tercih etmeden demokratik düzen içinde çalı-' 
şabilecek şekilde kanunun çıkmasını temenni 
eder. M. P. Grupu adına bu kanunun-milletimize. 
işçilerimize, iş verenlerimize hayırlı, uğurlu olma
sını diler hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi grupu adına Sa
yın Sadi Pehlivanoğlu. 

A. P. GRUPU ADINA SADİ PEHLİVAN
OĞLU (Ordu) —: Muhterem arkadaşlar, daha ev
vel Adalet Partisi Meclis Grupu adına konuşan 
Saim Kaygan arkadaşımızın işaret etmediği hu
susları kısaca bendeniz de Adalet Partisi Meclis 
Grupu adına Yüksek Meclisinize arz etmek isti
yorum : 

Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt gibi mües
seseler, demokratik medeni âlemin asırlarca 
yaptığı mücadele neticesi elde ettiği İD san hür
riyet ve haysiyetinin birer zaferidir. Mensubu 
bulunduğumuz ve mensubu olmakla ilelebet if
tihar edeceğimiz Avrupa medeniyeti ve demok
ratik cemiyet düzeni bu mânanın üzerinde ku
rulmuştur. 

En ücra köydeki vatandaştan, bir fabrika
da çalışan işçisine kadar bütün Türk vatandaş
larının aynı seviyede insan hak ve hürriyetle
rine sahibolmasmı gaye edinen Adalet Partisi
nin, Anayasamızın hükmüne uygun olarak bu
gün gerçekleşmede olan bu müesseselerden do
layı büyük bir bahtiyarlık hissi ile meşbu bu
lunduğunu Yüksek Heyetinize bilhassa arz et
mek isteriz. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Türk işçisinin toplu sözleşme ve grev hak

kına kavuşmasını, Batı Avrupa memleketlerin
deki işçiler göz önüne alınırsa, bir hayli gecik
miş saymak mümkündür. Ancak, Türk Milleti 
namına iftihar vesilesi olan bir noktayı bilhassa. 
işaret etmek istiyorum. Batı Avrupa işçilerinin 
bugünkü duruma gelmeleri çok uzun, hattâ za
man zaman kanlı mücadelelerin neticesidir. Fa
kat Tanrıya şükürler olsun ki, Türk Milleti gü
nün şartları bakımından çok tehlikeli sonuçlar 
verebilecek, böyle bir mücadeleye girmek zorun
da kalmaksızın kanun yoliyle bu haklara ka
vuşmak mazhariyetine erişmiştir. Bu husus 
Türk Milletinin medeni seviyeye intibakındaki 
ehliyet ve tarihî şahsiyetinin tipik bir delilidir. 
Aynı zamanda, Türk işçisinin diniyle, örf ve 
ananesiyle, Türk içtimai bünyesini tertibeden 
bütün millî kıymet hükümleriyle sıkısıkıya bağ
lı oluşu bu neticenin istihsalinde rol oynadığını 
tebarüz ettirmek isteriz. Bu müesseselerle teç
hiz edilen Türk işçisinin bundan sonra da içti
mai nizamın, onu yıkmak istiyenlere karşı dai
ma bekçiliğini yapmakta devam eden bir unsur 
olacağını dost ve düşmanlarımıza bu kürsüden 
ilân etmek isteriz. 

Grev, lokavt ve toplu sözleşmenin insan hür
riyetine dayanan demokratik müesseselerden 
olduğunu söylemiştim. Nitekim Sovyet Rusya 
ve demirperde gerisi memleketlerden hiçbirinde 
hakiki mânada bir sendika mevcudolmadığı 
gibi, şimdiye kadar bu memleketteki işçilerin 
grev haklarına sahibolduklarını bir defa bile 
grev yaptıklarını okumadık, duymadık. Esasen 
bu, insan haysiyetini yıkıp makina ve hayvan 
seviyesine indiren komünist rejimin tebiî neti
cesidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi kanun metni ve maddeler üzerindeki 

görüşlerimizi de kısaca arz etmek isteriz : 
Tasarının 7 nci maddesindeki iş kategorile

rine uygun olarak bir iş yerinde muhtelif sen
dikaların kurulması memleketimizde yeni bir 
sistemdir. 3 ncü fıkradaki zaruretlerin takdiri 
4 ncü fıkrada Yüksek Hakem Kurulunun kara
rma bağlanıyor ki bu doğru değildir. Bugün
kü tahkim tüzüğüne göre hakem kurulları ile 
ilgili bütün müracaatlar mahallî hakem kurul
larına yapılır. Tasarıda doğrudan doğruya 
Yüksek Hakem Kuruluna başvurmayı tecviz 
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etmekle merci tecavüzüne cevaz verilmiş olur 
ki, umumi prensiplere aykırı bir husus olduğu 
bedihidir. ister il, ister Yüksek Hakem Kurulu 
olsun, her iki merci de işleri sürüncemede bı
rakmaları, işçilerimizin öteden beri şikâyet ko
nusudur. Esasen bu müesseselerin, yani il ve 
Yüksek Hakem Kurulunun kaderi belli değil
dir. Bu fıkra işçi lehine bir hüküm olduğuna 
göre : işçi lehindeki bir zaruretin tesbiti husu
sunda bilgili işçi grupunun evvelâ Türkiye'de
ki en yüksek organlarının mütalâasını almak 
daha doğru olmaz mı? Böylece hem hakem ku
rullarına en yetkili işçi organı tarafından böyle 
bir zarureti belirten esbabı mucibeler verilmiş 
olur, hem de işin niteliği ile ilgili zaruret olma-

I dığı halde sendika vahdetini parçalayıcı kom
binezonlar da önlenmiş olur. Bu ise işçi lehine 
bir neticedir. Netice itibariyle karar vermek 
hakkını doğru olarak şu şekle bağlıyabiliriz : 
Türk - iş veya en yüksek ilgili işçi organı karar ' 
verecek, alâkalı işçiyi ve iş veren sendikaları
nın hakem heyetlerine itiraz hakları olacaktır. 
Bu hususun tashih edilmesi yerinde olur, kana-
tindeyim. 

Sendikaların yaptığı toplu iş sözleşmesi hü
kümlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile sendi
kaya üye olmıyan işçilere teşmil edilmelerine 
biz muarızız. Çünkü, bu sistem bir yandan sen
dikaları işçilere karşı, zayıf düşürecek, diğer 
taraftan da birçok hallerde iş veren olarak mu
hatap göreceği Hükümetin eline işçi sendikala
rını baskı altına alacak müessir bir tehdit vası
tası geçmesini iııtacedecektir ki, böyle bir neti
ceyi doğru bulmamaktayız. 

Çağrı yetkisi üzerindeki uyuşmazlıkları böl
ge çalışma müdürlüğü tarafından çözüleceği 
derpiş edilmektedir. Burada ekseriyet sendika 
sistemine göre mesele sendika üye sayısını tes-
bitten ibaret olduğuna göre ve bu üy* sayıları 
da her ildeki bölge. çalışma müdürlüğünde tu
tulacak kayıtlardan anlaşılacağından bölge ça
lışma müdürlüklerine tesbit yetkisini tanımak 
mâkuldür. Yalnız şunu belirtmek icabeder ki, 
bugün bölge çalışma müdürlükleri teşkilât ve 
vasıf itibariyle yetersizdirler. Bu teşkilâtın ka
litesini artıracak tedbirleri almak, yetişmiş ele
manları eelbetmek için ücretlerin kifayetli bir 
hale getirilmesi lâzımdır. Bugünkü perişan ha
liyle bölge çalışma müdürlüklerine bu kanunla-

18 . 4 \ 1963 0 : 1 
rm tahmil ettiği yükler, çok ağır olduğu şüphe
sizdir. 

(Uzlaşma safhasında işçi sendikalarının uz
laşmayı takiple vazifeli temsilcilerinin iş akit
leri hiçbir suretle feshedilemez) fıkrasını 16 ncı 
maddeye muhakkak eklemek lâzımdır. Aksi 
takdirde uzlaşmayı yapan işçiler hür bir irade 
ile hareket etmek imkânından mahrum kalacak
lardır. 

Tasarıdaki grevin tarifine (münhasıran mes
lekî gaye ile) tâbirinin eklenmesinde fayda var
dır. Esasen doktrinde bunu tecviz etmektedir. 
Lokavt içinde aynı husus düşünülmelidir. Grev 
ve lokavt yetkisi bakımından Devlet işletmele
rinde çalışan işçilerin ayrı statülerde zaptu 
rapt içine alınıp tahdidedilmeleri doğru değil
dir. Meselâ Zonguldak maden ocaklarında yüz
lerce metre yerin altında binbir tehlikelere mâ
ruz kalarak ekmek mücadelesi yapan işçileri
mizi karşılarında olan Devlet müessesesine kar
şı haklarını istihsal edebilecek imkân ve şart
lara kavuşturmak, tasarının getirdiği hürriyet 
anlayışının içinde mütalâa etmek lâzımdır. 

20 nci maddenin 7 nci fıkrası uygun olmak
la beraber, grev hakkından mahrum edilmiş 
bulunan bu işçi kütlesinin iş veren noterlere 
karşı çaresiz durumda kalmalarını önliyecek 
özel bir statüye ihtiyacolduğu kanaatindeyiz. 
Hükümete bu hususu bir temenni olarak arz et
mek isteriz. 

. 24 ncü maddede greve katılmıyan veya katıl
maktan vazgeçen işçilerin iş veren tarafından 
çalıştırılmasına müsaade edilmektedir. Bu biz
ce tatbikatta büyük mahzurlara yol açacak, 
işçiler arasında vahim hâdiselere meydan vere
cek ve işçi vahdetini bozacak, tahrikçilerin elin
de de bir silâh olarak kullanılacaktır. Bu ba
kımdan bu hükme taraftar değiliz. 

Kanun dışı grev ve lokavta karar verenlerin 
cezalandırılmaları doğrudur. Fakat mevzuatın 
Türk işçisi bakımından yeniliği ve grev hakkı
nın mahiyeti hakkında kâfi bilgiye sahibolun-
maması, işçilere kanuni grevle kanun dışı grevi 
ayırdetme imkânını çok kere veremiyeceğinden, 
greve katılanlara cezanın teşmili doğru değil
dir. Müesseselerin her türlü tesirden azade bir 
teminat altına alınması ana gayeye uygun bir 
husustur. 
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Umumiyetle arz ettiğimiz bu görüşlerimiz 

maddelere geçilince ayrıca teklifler halinde 
Yüksek Meclisinize arz edilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sözlerimi bitirmeden önce tasarının dili üze

rinde de bir nebze durmak istiyorum: 
Tasarıyı hazırlıyan arkadşalar her halde öz 

Türkçeci unvanına hak kazanmak için, gayriil-
mî ve alışılmamış kelimeler aramış, fakat hu
kukî terimlere bağlı kalmak zarureti yüzünden 
gayretlerini pek fazla ileriye götürememişler. 
Bununla beraber faydasız bir zorlama yüzünden 
metnin dil birliği büsbütün bozulmuş, gülünç 
bir hale gelmiştir. Şöyle ki, eski kelimelerle ki
min tarafından uydurulduğu belli olmıyan ve 
Türk dil kaidelerine aykırı birtakım kelimeler 
yan yana getirilmiştir. Mesel: 8 nci maddenin 
başlığında «Teşmil» kelimesi var; hemen altın
da da «Kapsamak» kelimesi. Yine aynı madda-
de yer alan «istişari» kelimesi ile «nitelik» ke
limesinin/ hiç de biribirine yakışmadığını her 
halde sizler kabul edersiniz. Metinden sadece 
iki misal vermekle iktifa ediyorum. Arkadaşla
rım bütün maddelerde ve gerekçede aynı dil 
garabetinin sayısız örneklerini bulabilirler. Par
lâmento kelime uyduran ve uydurduğu kelime
leri kanun zoruyla kabul ettiren bir organ de
ğildir. Millî kültürümüzün temel direği olan 
ve maalesef. sorumsuz ellerde gün geçtikçe bo
zulmak istenilen dil bahsinde Yüksek Meclisini
zin daha hassas davranmasını bekleriz. 

Türk işçisi ve iş verenine ve Türk Milletine 
bu yeni kanunların hayırlı olmasını canı gönül
den dileriz, hürmetlerimizle. (Soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 

(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; grupları adına konuşan değerli arkadaş
larımızın, bu önemli kanun üzerindeki konuşma
larını istifade ile dinledim. Bütün arkadaşla
rımız, bu kanunların çalışma ve genel olarak 
toplum hayatımızda, iktisadi gelişmemizde oy-
myacağı rolü gerçeğe uygun bir şekilde belirt
tiler. Hakikaten, bu kanunlarla çalışma hayatı
mızda yeni bir çağa geçilmiş olacağını söylemek, 
her halde mübalâğa olmıyacaktır. 

Sayın Sadi Pehlivanoğlu arkadaşımızın isa
betle belirttiği gibi, bizim birçok hususlarda 
kendimize örnek tuttuğumuz ileri Batı demok-
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rasilerinin hemen hepsinde bu kanunla Türk iş
çisine tanımak: üzere bulunduğunuz haklar an
cak uzun ve kanlı mücadeleler sonunda elde 
edilebilmiştir. Bu mücadelelerin toplum bün
yesinde meydana getirmiş olduğu yaralar, top
lumu bölen sınıf ayrılığı şuuru, Batı ülkeleri
nin birçoğunda hâlâ onarılamamıştır. Bu ba
kımdan, Yüksek Heyetinizin, şu birkaç gün 
içinde bu hakları, bu türlü mücadelelere ihti
yaç kalmaksızın Türk işçisine tanımak sure
tiyle toplum ve tarihe büyük bir hizmette bu
lunmuş ^olacağınız şüphesizdir. Başka birçok 
ülkelerde işçilerin çok uzun ve kanlı mücadele
lerle elde ettikleri hak'lar, bizde kolaylıkla, 
öyle mücadelelere ihtiyaç kalmaksızın, Yüksek 
Meclisin çıkaracağı bir kanunla tanınacak ol
masının gözle görülecek ibüyük faydaları yanın
da, bâzı sakıncaları da vardır. Bu hakları da
ha önce gerçekleştirmiş, - bizim bugün örnek 
almakta olduğumuz - Batı ülkelerinde, ta,tbikat 
önden, kanunlar arkadan gelmiştir. Bunun için 
toplu sözleşme, grev ve lokavt mekanizması
nın işleyiş larzı, tabiî bir gelişme içinde orta
ya çıkmıştır. Fakat bizde önce kanun gelecek, 
tatbikat arkadan gelecektir. Onun için, tecrü
besiz olduğumuz bir konuda, kanunla yahut 
nazari birtakım tedbirlerle, önceden hazırlan
mak zorundayız. Yapmakta olduğumuz işin 
güçlüğü buradadır. Bu güçlük yüzündendir ki, 
huzurunuzda hu'Tunan kanunda biraz teferru
ata inmek zarureti ortaya çıkmıştır. Birçok 
Batı ülkelerinde tatbikatla halledilmiş bulunan 
meseleleri biz burada kanunla halletmek zo
runda olduğumuz içindir ki, biraz fazla yüklü 
bir metinle huzurunuza gelinmiştir. 

Kanunun tatbikattan önce gelmesinin başka 
bir sakıncası daha göze çarpmaktadır. Başka 
memleketlerdeki işçiler geleneksel 'olarak bu 
hakların nasıl kullanılacağını bildikleri halde, 
bizde ıhiç değilse başlangıç yılında bunları na-' 
zari olarak öğrenmek zorundadırlar. Onun iç'in, 
gerek bu hakların gereği gibi kullanılmasında 
memleket .bakımından fayda gören Devlete, 
gerek işçilere ve onların temsilcileri sendikacı
lara, Türk işçisini, bu hakları nasıl kullanacağı 
konusunda eğitmek 'bakımından ,büyük bir ödev 
yüklenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarı
sının Hükümetçe hazırlanmasında ve hazırlan
dıktan sonra bilâhara Meclis Geçici Komisyo-
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nundaki müzakerelerde ve uğradığı değişiklik
lerde, asla, kaygılı ve kuruntulu bir davranış 
benimsenmemiştir. «*Bu hakkı yeni tanıyoruz, 
onun için ihtiyatlı olmalıyız, Batı ülkelerinin 
uzun mücadelelerden iSonra, asırlar süren mü
cadelelerden sonra tanıdığı hakları, kemaliyle 
tanımamalıyız» düşüncesi; «Türk işçisi 'henüz 
bu hakları gerektiği gibi kullanacak seviyede 
değildir» düşüncesi veya «henüz biz ekonomik 
bakımdan bu •hakları kaldıracaik kadar geliş
medik» düşüncesi, Hükümete de, komisyona 
da asla hâkim olmamıştır. 

Şahsan kanaatim oduır ki ve Hükümetin 
kanati odur ki, bir hakka hazır hale <gelmiş 
ve bu hakkı ister ihale gelmiş bir 'topluma, hele 
bu hakkı koparacak ihale gelmiş topluma, 'bu 
hakkı birtakım .aşırı endişelere kapılarak, ya
rım veya eksik tanumaktansa, bu hakkı hiç 
tanımamak daha iyidir. 

Bir teşbih yapmama izin verilirse, bir in
san denize girmezse mesele yoktur; fakat de
nize girdi mi, boğulurum diye yalnız ayağını 
veya 'bacaklarını sokarsa, o zamanı haslta 'ola
bilir, deniz o zaman kendisi. için tehlikeli ola
bilir. Eğer denize girmiyecek 'ise, güzel, sahil
de dolaşır. Denize girecek ise, 'bir kere bütün 
vücudunu sokmalıdır. Biz, mademki bu hakkı 
tanıyoruz, öyle ise bu hakkı tam olarak tanı
mak mecburiyetindeyiz ki, böylece, bunun ken
di bünyesindeki kontrol mekanizması da iyi 
bir şekilde işleyebilsin. 

Onun için, değerli arkadaşlarım, bu hak
kın birtakım kısıntılarla tanındığı, bu kanun
ların hazırlanmasında hasis ve endişeli davra-
nıldığı yolunda, gerek Meclis dışındaki bâzı 
çevrelerin, gerek burada bâzı arkadaşlarımızın, 
özellikle Adalet Partisi sözcüsü arkadaşlarımı-
ızın, ileri sürdükleri mütalâa ve endişeleri bü
tün samimiyetimle reddederim. Kanunda kusur 
olabilir. Bu kusurlar tatbikatta görülecektir. 
Fakat, bu kusurların hepsi, ancak bu mevzuda 
hazırlıksız oluşumuzdan, bu mevzuda Türkiye'
de bir tatbikat geleneği olmayışından ileri gelen 
teferruatla ilgili kusurlardır; bu kusurların hiç 
biri, eksikliklerin hiç biri, Türk işçisine bu hak
kın kemaliyle tanınması ıgibi sakat bir dü
şüncenin sonuncu değil. 

Huzurunuzda, Toplu Sözleşme, Grev ve Lo
kavt kanunu tasarısının birtakım kısıntılarla ha
zırlandığını, hakkın özünü zedelediğini v,e Ana-
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yasaya aykırı olduğunu, demokratik ölçülere 
uymadığını, Meclis içinde ve Meclis dışında ileri 
sürenlerden bir tek şeyi istemek hakkımızdır. 
Dünyanın en ileri demokratik memleketleri ara
sından hangisinde bundan daha ileri bir Toplu 
iSözleişme, G-rav ve Lokavt kanunu tasarısı ol
duğunu bize göstermelidirler. (Orta sıralar
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

ıBiz samimiyetle, gücümüzün yettiği kadar, 
bütün ileri demokratik memleketlerdeki mev-
izuatı inceledik ve hiçbirinde bu kanunla getiri
lenlerden daha ileri hükümler bulamadık. Bul-
saydık, ıgetirmekte tereddüt etmezdik. Nite
ldin, bu konuda umumiyetle insaflı davranan 
Türkiye îşçi Sendikaları Konfederasyonunun 
değerli yöneticileri Hükümetin tasarısını tercü
me ederek, mütalâa ricasiyle üyesi hulunduk-
ları Milletlerarası Hür işçi (Sendikaları Konfe
derasyonuna göndermişlerdir. Buna verilen ce
vap, Türk - îş'in son sendikalar için tetiplediği 
toplantıda bizzat Türk - iş tarafından açık
landığı için huzurunuzda açıklamamda mah
zur yoktur, kanaatiyle kısaca Milletlerarası 
Hür îşçi Sendikaları Konfederasyonunun bu 
mütalâalarından huzurunuzda bahsetmek iste
rim. Milletlerarası Hür îşçi Sendikaları Kon
federasyonu mektubunda esas itibariyle demek
tedir k i : «Tasan, sendikaların pazarlık güç
lerine kötü etki yapacak ve mantıkî olmıyan 
hükümleri de havi bulmamaktadır.» sonra mad
de madde bütün kanunu incelemekte, birçok 
maddelerinde «91 sayılı Milletlerarası Çalışma 
'Teşkilâtı Toplu Sözleşme tasarısına uygundur», 
veya «yerindedir», «söylenecek şey yoktur» gi
bi mütalâaları maddeler için sıralamaktadır. 
Bellibaşlı üç maddeye, üç noktaya takılmak
tadır: Bunlardan birisi, şudur: Madde 19 
için, grevin istisnalariyle ilgili madene için, Mil
letlerarası Hür îşçi Sendikaları Konfederasyo
nu şöyle diyor : 

«Sendikalar grev hakkına konulan sınırlandır
maları iyi karşılamazlar.» Pek tabiîdir, bu da... 
Devam ediyor: «Bu maddedeki sınırlandırma
lar,:» (yani tasarıdaki sınırlandırmalar) genel ola
rak grev hakkını fazlasiyle sınırlandırıyorlar 
denilemez.» Demekki, başka memleketlerde daha 
fazla sınırlandırmalar olduğunu şüphesiz bilen 
Milletlerarası Hür işçi Sendikaları Konfederas
yonu bizim hazırladığımız tasarıyı bu bakımdan 
fazlasiyle sınırlandırıcı bulmamıştır. Fakat ilâ-
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ve ediliyor, «ilgili federasyon bu konuda tek söz 
sahibi durumundadır.» Yani Türk - iş..... Bunu 
söylemek de elbette bir sendika teşekkülünün 
hakkıdır. Nihayet hudutsuz hak istemek elbette 
bir bakıma sendikaların vazifeleri sayılabilir. 

20 nci maddenin de üzerinde durarak, yani 
muayyen hallerde Hükümete grev veya lokavtı 
cebir yetkisi tanıyan madde üzerinde durarak, 
Milletlerarası Hür işçi »Sendikaları Konfederas
yonu şöyle diyor : 

«Burada önemli olan nokta memleketin gü
venliği ve sağlığı terimine, verilecek anlamdır.» 
Çünkü bu gerekçe ile geri bırakılacak üç ay 
için.. «Bu kavram dar anlamda yorumlanırsa 
soğutma dönemi yerinde görülebilir. Dar anla
mında alınması için garanti sağlanmalıdır. Yok
sa bu gibi terimler Hükümetçe kötüye kullanıla
bilir.» Bu, temelinden reddettiği değil, fakat 
üzerinde endişe ileri sürdüğü başlıca maddesidir 
kanunun; ve bu madde de, Sayın Saim Kaygan 
arkadaşımızın kendisi de üyesi ola ola hücum
da bulunduğu Geçici Komisyonda Milletlerarası 
Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonunun bu is
teğine tamamiyle uygun bir hale getirilmiştir. 
Bu vesile ile bir kadirbilirlik ifadesi olarak şu
nu belirteyim ki ; bugünkü nizam içinde biz Hü
kümet olarak elimizden geldiği kadar, aklımı
zın yettiği kadar ileri görüşlü, işçiye geniş hak
lar tanıyan bir kanun getirdik. Bâzı basın ve 
sendika çevrelerinde ileri sürülen ve çıkarılan 
söylentilere rağmen - Bu söylentilerin aslı olma
dığı bizzat Türk - İş tarafından açıklanmış ol
masına rağmen - şunu belirtmek bir kadirşinas
lık olur ki, komisyonun yaptığı bütün değişik
likler toplu sözleşme ve grev hakkını işçi lehi- I 
ne genişletici mahiyettedir. Nitekim bu nokta
da da Hükümetin tasarısiyle komisyonun değiş-
tirişini mukayese ederseniz, ki hu değişikliğe 
Hükümet de katılmaktadır, Milletlerarası Hür 
İşçi Sendikaları Konfederasyonunun 20 nci mad
dedeki endişelerini giderici yolda akla gelebile
cek bütün tedbirler konulmuştur. 

Her halde bu tedbirler, aynı tehir yetkisini 
Hükümete tanıyan başka ileri memleketlerde- I 
kinden daha iyi ve daha müessirdir. Bir kere, 
Hükümet ancak muayyen hallerde, hiç değilse I 
haklılığı inkâr edilemiyecek hallerde, bu tehir 
yetkisini almaktadır, bu tehir yetkisine sahibol-
maktadır. Bu, başlangıçta ancak 30 gün için 
kullanılabilmekte, bu arada Yüksek Hakem Ku-
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rulunun mütalâası alınmaktadır. Hükümet bu 
mütalâa ile hukukan bağlı olmasa bile, her hal
de kamu oyu önünde bağlı olacaktır. Ondan son
ra, tehiri iki ay daha uzatabilmektedir. Bu uzat
ma kararı ise Danıştay tarafından iptal edilebi
lecektir. 

Şimdi bu, Hükümete tehir yetkisi tanıyan 
hüküm, demokratik zihniyet bakımından daha 
ilerisinde olduğumuzu iddia edemiyeceğimiz Bir
leşik Amerika ve ingiltere gibi devletlerde dahi 
vardır ve oralarda Hükümetin bu yetkisi, huzu
runuzda bulunan tasarıdaki kadar sınırlanmış 
değildir. Amerika'da Devlet Başkanı, bu tehir 
yetkisini çok daha kolaylıkla kullanmaktadır. 
İngiltere'de memleketin umumi hayatını felce 
uğratacak mahiyette görülürse bir grev, Hükü
met fevkalâde hal ilân edebilmekte, ve bir fev
kalâde hal yönetmeliği çıkarmakta; yönetmelik 
gereğince, uygun gördüğü bütün tedbirleri al
maktadır. Nitekim bu sayede, bu yetki sayesin
de, ingiltere'de, Hükümet birçok önemli grevler
de askeri çalıştırmak suretiyle grevi etkisiz hale 
getirebilmektedir. Fransa'da bizim daha da ga
ripseyeceğimiz bir tatbikat vardır. Eğer efkârı 
umumiye karşısında gücü yeterse Hükümet, teh
likeli gördüğü grevi yapan işçileri askere ala
rak aynı iş yerinde ertesi günden itibaren çalış
tırabilmektedir. Bu en ileri demokratik memle
ketlerdeki tatbikat, huzurunuzdaki madde ile 
karşılaştırılacak olursa, kanunun bu maddesine 
yöneltilecek her hangi bir tenkidin ne kadar in
saf dışı olacağını her insaf sahibi arkadaşımız 
teslim eder kanısındayım. 

Bundan sonraki bütün maddeler için «tatmin 
edicidir» diyor, «söylenecek bir şey yoktur» 
diyor, Milletlerarası Hür işçi Sendikaları Kon
federasyonu... Sonunda bir maddeye geliyor. 
Ona ilerde geleceğim. 

OBu kanun tasarısının, hakkın özünü zede-
liyen bâzı hükümler, kısıntılar ve sınırlamalar 
ıgetirdiği, demokrasiye, Anayasaya aykırı oldu
ğu yolundaki iddiaları ve bu iddialara mesned-
olarak üzerinde durulan noktaları bir bir ele 
alarak cövap vermeye 'çalışacağım : 

(Benim nâçiz kanaatime göre, tou gibi tenkid-
leri yönelten her iki A.P. Söğcüsü değerli ar
kadaşımın üzerinde durdukları noktalardan an
cak birinde bir dereceye kadar hakları vardır: 
'Bu da, bir iş yerinde çeşitli işçi kategorilerine 
ayrı toplu sözleşme yetkisi veren hükümdür. 
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Bu konuda ışöyle diyor kanun : 
«Bir iş yerinde çeşitli işçi kategorilerini tem

sil eden işçi sendikaları, işin niteliğinden ötü
rü zorunluk bulunan hallerde ayrı ayrı toplu iş 
ıs'özleşmesi yapmaya, o iş yerinde bahis konusu 
işçi kategorisine mensup işçilerin çoğunluğunu 
temsil etmek partiyle yetkilidirler; zorunluk 
bulunup bulunmadığına, ilgili işçi veya iş ve
ren sendikasının veyahut iş verenin yahut Ça
lışma Bakanlığının başvurması üzerine, Yüksek 
Hakem Kurulu karar verir.» 

Şimdi arkadaşlarım, sadece kanundaki mad
deye bakınca arkadaşlarım endişe duymakta 
haklıdırlar. Fakat her kanun maddesi gerekçe
sine göre değerlendirmek gerekir. Halbuki bu 
konuda kanunun gerekçesine hiç temas etmedi
ler. Gerekçede bu konuda şöyle denilmektedir: 
«Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmüne göre, 
'çeşitli işçi kategorilerini temsil eden sendikala
ra da işin niteliğinden doğan zaruretlerin bu
lunması halinde kendi üyeleri adına ayrı toplu 
sözleşme yapma yetkileri verilmiştir, örneğin, 
gemilerde gemi adamları, kaptan sınıfı ile tay
faları bünyesince toplıyan bir sendika kuracak
ları yerde ayrı sendika kurmuşlarsa; bu sen
dikalardan her biri temsil ettikleri işçi katego
rileri adına toplu sözleşme yapabileceklerdir.» 
Gerekçe-devam ediyor : «Tatbikatta sendika) a-
ı*m birleşip gelişmesine ve ilerlemesine* engel 
olacak yolda amaç dışı bir yöne yöneltilmemesi 
için çeşitli işçi kategorilerini temsil eden sendi
kalara tanınan bu yetkinin kullanılması işin ni
teliğinden doğan hallere inhisar ettirilmiş ve 
zaruretlerin takdiri Yüksek Hakem Kuruluna 
bırakılmıştır.» 

Şimdi, arkadaşlarım, kanunun maksadı şun
dan ibarettir : Gemilerde, gemi seyir halindey
ken kaptan geminin tam hâkimidir. Bir yargıç
lık yapmak icabetse; 2 yolcuyu evlendirmek 
ıgerekse bunda bile kaptan görevlidir. O derece 
Igeniş yetkileri vardır. Bu yetkinin tam olması, 
kemal halinde olması, yolcuların selâmeti, bakı
mından şarttır. Halbuki, gemi adamları, gemi 
personeli ıaynı sendikanın bünyesi içinde top
lu sözleşme yaparlarsa şöyle bir durum ortaya 
'çıkabilir : Seyir halinde bir geminin kaptanı 
var. Bir de tayfa olabilir k i ; bu kaptanın üyesi 
bulunduğu sendika veya federasyonun başka
nıdır. Bu durumda doğabilecek yetki ihtilâfla
rının, huzursuzlukların, .gemilerde zaruri olan, 
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şart olan disiplini, otoriteyi bozabileceğinden 
endişe edilmiştir. Nitekim her ıriemleektte ge
mi zabitanı ayrı toplu sözleşme yapabilmekte
dirler. Maksadın bundan ibaret olduğu kanun 
'gerekçesinde açıkça belirtildiğine göre; arka
daşlarım tenkidlerinde hiç değilse daha insrıflı 
olabilirlerdi. Maksadın ne olduğunu açıkladı
ğıma göre; her hangi bir gruptan arkadaşımız 
bu maksadı daha tehlikesiz bir şekilde ifade 
edecek bir formül bulurlarsa bunu kanun met
nine koymaya hazır olduğumuzu ifade ederim. 
Belki; «gemi adamları» diye tasrih edebilirdik; 
fakat o takdirde, buna benzer başka durumlarla 
karşılaşıldığında güçlük çekilebilir. Ama eğer 
daha tatmin edici bir formül bulunamazsa, sa
dece gemi adamları ve hava ulaştırma işçileri 
için yazılmış bir maddenin, şimdiki 7 nci mad
denin 3 mcü fıkrası yerine geçmesine Hükümet 
olarak itirazımız olmıyacaktır. 

Böylelikle bu konuda esas itibariyle arka
daşlardan ayrıldığım bir husus yoktur. 

Saim Kaygan arkadaşımız, Adalet Partisi 
adına yaptığı konuşmada, kanunun ıgrev yasağı 
ile ilgili hükümlerinin çok geniş sınırlanmış ol
duğunu belirttiler. Merak ettim, Saim Kaygan 
arkadaşımızın bu sözleri üzerine bir defa daha 
Türkiye işçi Sendikaları Konfederasyonunun 
hazırlamış olduğu ve zannımca milletvekilleri
ne de göndermiş olduğu toplu sözleşme, grev ve 
lokavt kanun teklifi ile huzurunuzda bulunan 
tasarının bu maddesini mukayese ettim. Gre
vin istisnalarını, grev yapılamıyacak halleri 
söyle sıralamış Türk-Iş; «Genel veya kısmi se
ferberlikte, hastane, klinik, sanatoryum, dispan
ser, eczane (ilâç yapan iş yerleri hariç) gibi 
sağlık ile ilgili iş yerlerinde, can ve mal kur
tarma işlerinde, su, elektrik istihsal ve dağıt
ma işlerinde, seyir halinde gemilerde, toplu 
sözleşme süresi içinde...» Millî Savunma ile ilgili 
iş yerleri hakkında da Türk îş aynı kaydı ko
yuyor. 

Şimdi, ıhuzurunuzda bulunan tasarının bun
dan ne farkı var, anlıyamaJdım 'arkadaşlar. Bir 
havaigazı 'eklenmiş, «su, elektrik istihsal ve da
ğıtımı» ılosmma, bir de ınoter eklenmiş. Sadece 
bu ikisi ilâve edilmiştir. (Bunlar 'mıdır madde
yi bu kadar vuzuhsuz ihale getiren re ıgrev (hak
kını !bu kadar ©eniş ölçüde sınırlıyan?.. Kaldı 
ki, su, elektrik istihsali ve dağıifcma işleri ile 
ilgili sınırlama komisyonda çok daiha tatmin 
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edici .hale ,getirilmiş; isimdi bir merkezden 'da-
ğıtılmıyan bidonlar içinde havagazı da dağı
tılmakta olduğu, sırf içme ihtiyacı için su da
ğıtıldığı da düşünülerek ,bunların Ibu sınır dı
şında bırakıldığını belirten bir hale 'getirilmiş
tir. (Maddede şimdi, «Kamu tüzel kişijlerhıiee 
veya kamu iktisadi teşebbüsllerince yerine ge
tirilen su, elektrik ve havagazı istihsal ve da
ğıtımı işlerinde» denilmiştir. Bir de noter hiz
metlileri vardır; eğer (bu hizmıetlilıerin grev 
yetkilerinin 'kaldırılması 'üzerine Ibina edil
mişse 'arkadaşımızın itirazı, ıo hükmün kaldı
rılmasına da itirazımız 'olamaz, Yalnız komis
yon kendisince ;bâzi görüşle, bunun konma
sında fayda görmüştür. , Muhtemelen arkadaş
larım, tehir yetkisini' kasdetımiş 'olabilirler. 
'Tehir yetkisi konusunda tekrar vaktinizi almı-
yayım, dünyanın en medeni ımemleketlerimde 
bu huisusdaki durumu anlattım. Her insaf sa
hibini, Amerika, İmgiltere ive Fransa 'daki mev
zuat ve tatbikatla hu tasarıdaki metni muka
yese etmeye davet ederim. 

Yine Saim Kaygan arkadaşım hiç anlıya.-
madığıım Ibir itirazda bulundular, «bu tasarı, 
sendika üyesi lölmıyanllara da ıgrev konusunda 
oy hakkı tanıyor,» dediler, ıbuna itiraz ettiler, i 
Böyle bir itirazın hangi demokratik anlayışa 
dayandığını' anlamaktan aclzim. Anayasamız 
işçilerin (Sendikalaşması hususunda âzami hür
riyet tanımıştır. Ama, sendikaya, 'girmeım-e hür
riyetini de tanımıştır. 'İşçiye tgrov hakkını Ita-
nımıştır ama, grev yapmama hakkını da ta
nımıştır. Anayasanın tanıdığı bir hakkı göz 
önünde tutup diğer haîdar hususunda Anaya
sayı kaale almayıcı bir görüş, 'bizzat Anayasa
nın kendi içindeki sistemi, dengeyi bozar ka
nısındayım. 

Arkadaşlarım, muhtelif vesilelerle Sendi
kalar Kanunu görüşülürken Ibelirtımişt'im; de-
mtoıkrasinin asla vazigeçilemiyec'ek. asigari iki 
§artı vardır, bunlardan birisi hesaplarda açık
lık, birisi de oy kullanma hakkıdır. Grev gibi 
hayatî bir mevzuda, 'Sayın Cevad O-dyaikmaıZ 
arkadaşımız, birçok Müellifi ence de (kullanılan 
yerinde bir teşbihle, grevi harb İlânına benzet
tiler. Asıl ıgrev ilânı konusunda işçiye oy (hak
kı tanımamanın, demokrasiye ve Anayasaya 
uyıgun olup »olmadığı tartışılabilirdi. 

'Nitekim Türk - îş de, 'hazırladığı »bir kanun 
teklifi örneğinde, toplu sözleşmeye taraf ol- ı 
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maya yetkili sendika ıgrev kararı alınacağı sı
rada yoğunluğu temsil etmiyorsa grev iç'in oya 
(başvurma (mecburiyetini koymuştur. Hele 
Türk - iş'tin ben Bakan loldulktan birkaç ay ön
ce (hazırlamış olduğu bir kanun teklifi örne
ğinde grev kararı için oya başjvurma mecburi
sinde grev Ikarraı için oya başvurma .mecburi
yeti «çok daha .geniştir. Greve ancak ilgili iş 
yerindeki -çoğunluğun karar verebileceği yazı
lıdır. 'Dünyanın ,her tarafında 'grev 'oylamaya 
tabidir. Bu konuda koımıisyon Hükümet tasa
rısında değişiklik yapmıştır. Komisyon Sözcü
sü Kırca arkadaşım bunu dalha vukufla izalh 
edecek durumdadır. Bu değişikliğ'i de Hükü
met olarak (benimsediğimizi arz 'etmek İsterim. 
Bizim Hükümet olarak 'hazırladığımız tasarı, 
liş yeri esası üzerimde toplu sözleşme ve grev 
yapılmasını temel hedef olarak almıştır. Ko
misyonda sendikalar ve işçiler lehine bir görüş-
İle ya.pılan değişiklik sionunda iş klolu 'esasına. 
'göre toplu sözleşme ve grev temel olarak allm-
ımış, bu mümkün olmadığı hallerde iş yeri esa
sına 'göre de toplu sözleşme ve grev yapılabile
ceği belirtilmiştir. Şimdi, Hükümetlin hazırla
dığı taısarida, eğer bir sendika, i;ş yerindeki iş
çilerin yoğunluğunu temsili ediyorsa ona., oya 
başivurmaiksızın (grevi olTân etme yetikilsıini ta-
nımiıçJtı. • Fakat iş kıolu esasına göre toplu söz
leşme ve grev esası kabul edilince şöyle bir du
rum lortaya' çıktı: (Bir iş kolu esasına göre, 
Meselâ, bütün tekstil iş kolunda toplu sözleş
me yapıldığı talkdirde iş kolu ölçüsünde grev 
yapılabilecektir. Fakat mulhtemerJdir ki bir 
fabrikadaki işçiler toplu /görüşmede 'elde edil
mesi istenen ıhakları fazlasiyle elde etmiş 'Oİtsun-
lar. O takdirde omların grev yapmak suretiy
le 'kendi münferit iş verenlerini müşkül du
rumda bırakmak istememeleri pek <asilâne Ibîr 
diüşünce olur. Böyle bir durumda elbette ora
daki işçilerin oya başvurma hakkı olmalıdır. 
Bu düşünce ile Hülkümet de komisyonun de-
ğişltiriış'ini yerinde haklı ve demokratik bul
muştur. [Esasen her Ihangi bir meselemin oyla 
'halledilmesini demokratik bulmamaya imkân 
yoktur sanırım. 

Bir greve katılmak üstemiyen işçileri iş ve
renin 'çalıştırmasına, itiraz eden Sayın Kaygan 
arkadaşımıza tekrar Anayasanın muvazeneli 
hükümlerûni hatırlatmak isterim.. Anayasada 
çalışmamak ne kadar bir hak ise, çalışmak da ay-
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nı derecede 'bir haktır. Çalışmak tistiyen, ıgrev I 
yapmak istemiyen bir kimseye hiçbir .kimsenin 
enlgell olmıya Ihakkı yoiktur. 

Değerli arkadaşım, 'Adalet Partisi Grupu 
adına konuşan arkadaşım, Ibu kanunun sendi
kacılığın ıgüç kazanmasını zorlaştırıcı hüküm
lerle yü'klü olduğunu söylediler. Muhterem^ 
arkadaşımız devıamlı olarak , katıldığı komis
yon çalışmalarında böyle bir mütalâa serd et
memiş oldukları için, bu 'mütalâalarının Ihangi 
esaslara dayandığını (bilemiyordum. Fakat, 
iben tekrar düşündüm; bu tasarının (sendikacı
lığın güç kazanmasını zorlaştıran bir zihniyet
le hazırlandığı, öyle hükümlerle yüklü hale /ge
tirildiği yolundaki iddiaların dayandığı (mesne
di bulamadım. -Tersine, Anayasa, işçileri sen
dika üyesi olmaya icbar etme yetkisiini kimse
ye tanımamasına rağmen, Ibu kanuna o ruh 
Ihâlkimdir İsi, ibir işçi şu kanunla kendisine sağ
lanan İnaklardan istifade etmek için sendika 
üyesi lOİmaya âdeta ımecburdur. 'Sendika ol
mazsa 'toplu sözleşme yapılmıyaca'ktır; kendisi 
sendikaya üye olmazsa .bir sendikanın yaptığı 
toplu sözleşmeden yararlanabilmesi için o sen-. 
dikaya aidat ödemeye mecbur tutuümu'şıtur. 
Böyle bir aidat yerme usulü (başka memleket
lerin hangisinde vardır? (Bâzı memleketlerde 
işçiler ancak toplu sözleşmelerle bu yolda im
kânlar elde etmeye güçlükle muvaffak olabil
mişlerdir. 

'Tasarıdaki eksikliklerden (birisi olarak da 
dayanışma, sempati grevine izin verilmem esini 
'gösterdi .arkadaşım. 

Bir kere Anayasadaki illgil'i Ihü'küım «sempa
t i 'grevi»1 ne izin verici mahiyette değildir. 
Çünkü işçilerin sosyal ve iktisadi durumlarını 
korumak veya 'geliştirmek için ıgreve icevaz ve
rilmiştir. Kaldı ki, sempati grevine dünyada 
da pek az yerde cevaz verilmiştir. Ve cevaz 
verilen yerlerde de ibu pek az uygulanan bir 
(hükümdür. Bundan birkaç ay evvel 'Milletler
arası Çalışma Teşkilâtından rica ettik, ıbu ko
nularda bizi aydınlatacak İbir heyet ıgönderme-
sini. Bir ingiliz işçi sendikasından, bir Fran
sız Çalışma Teşkilâtı yüksek memurundan ve 
•bir de isveç iş veren temsilcisinden 'kurulu üç 
'kişilik misafir 'bir heyet ıgeldi. !Bu misafirlerin 
iştirakiyle istanbul'da, (Belediye (Sarayında I 
İbir toplantı düzenlendi, işçi temsilcileri ve iş 4 
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veren arkadaşlar geldi. Bâzı sendikacı arka
daşlarımız bu dayanışma, sempati grevi üzerin
de durdular. Yabancı 'konuklarımız ibu mevzu 
üzerinde bu kadar durulmasını hayretle kar
şıladılar ve bu (hayretlerini açığa da vurdular. 
Anlattılar 'ki, birçok meımleiketlerde böyle foir 
hak yoktur; olması ıgayrıitalhiîdir. Bu hakkın 
tanındığı memleketlerde bile tatlbi'katda böyle 
ibir şey yoktur. Nitekim tecrübeli, işçilikten 
gelme yaşlı ingiliz sendikacı kendi Ihayatmda, 
ingiltere'de bir sempati grevine rastlamadığını 
söyledi. Biz de sempati, dayanışma 'grevine 
imkân verememekle beraber, sendikaya üye 
olmıyan işiçiler de toplu sözleşme yapan sendi
kaya bir dayanışma aidatı ödemeye ımeclbur 
tutulmaktadır. 

Ayrıca, ibir sendika grev yaparken, o gre
ve dâhil olmıyan başjka sendika veya federas
yonların, ıgrev yapan işçi teşekkülüne ımaddi 
yardımda (bulunmasına karşı, 'huzurunuza •ge
tirdiğimiz tasarılarda hiçjbir enigel yoktur. Bu 
sendika veya federasyonlar grev yapan sendi
kayı desıteMemek için onunla beraber grev ya
parlarsa mı daiha müessir b'ir sempati ve da
yanışma tezahüründe bulunmuş olurlar; yoksa 
kendileri grev yapmayıp grev fonlarını mahfuz 
tutaralk, ıbu fonlardan grev yapan sendikaya 
yardım etmekle mi? Her halde ikincisi grev 
yapan sendika içjin çok daıha maikbule ( geçecek 
şükranla karşılanacak bir sempati izharı, bir 
daynıışıma yolu olsa .gerektir. Bu şekilde bir 
sempati ıgösterisine de ne Ibu kanunda, ne de 
Sendikalar Kanununda Ihiçlbir enigel yoktur. 

Yine Adalet Partisi adına konuşan Şada 
PeMivanoğlu ve ÎSaiım Kaygan arkadaşlarımı
zın, toplu sözleşmelerin teşmili yetkisine itiraz 
etmelerini anlıyamadım. Haydi diyelim ki Sa
di Pelhlıivanoğlu arkadaşımız sendikacı değil
dir, işçi de değildir; fakat, beni mazur görsün, 
Saim Kaygan arkadaşımın, sendikacılıktan 
gelme, tecrübeli bir ısendaikcı milletvekili 'ola-
ralk bu maddeye Ibu kadar şiddetle itiraz .etme
sini ve ibununl sendikacılığa, aylkırı olduğunu 
ileri sürmesini anlıyaımadım. Hele Sadi Peh-
Uivanoğlu arkadaşımın Ibu Iha'k Hükümete tanın
makla, Hükümetin sendikaları 'baskı altına al-
ıma'k istediği şeklindeki iddialarını hayretle 
karşıladım. 
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Şiimdi, tekrar döneceğimden Iba'hsetitiğinı 

M'illetJlerarası Hür işçi Sendikalları Konfederas
yonunun Türk - İşe yolladığı mütalâalara, ta
sarı üe ilgili ımütail'âalara 'geliyorum. 

•Hâtıraılarınızda olduğu üzere, Hükümetin 
hazırlamış olduğu /tasarıda Hükümete teşmil 
yetkisi tanınmamıştı. Yani Hükümet bir sendi
kanın ve işçi federasyonunun yaptığı toplu söz
leşmenin aynı iş kolundaki bütün işçilere teşmil 
yetkisini tanımamıştır; bu da komisyonda, ilâve 
edildi. 

Milletlerarası Hür İşçi Sendikaları Konfede
rasyonunun Türk - İşe gönderdiği mütalâa ya
zısının sonunda «sonuç» olarak şöylç deniyor : 

«Genel olarak diyebiliriz ki, tasarı 91 ve 92 
sayılı Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı tavsiyele-
rindeki asgari şartlara uymaktadır. Bâzı usulle
rin pazarlık yapan taraflara bırakılması daha 
uygun olur iseydi de; tasarının hem lâfzı, hem 
de ruhu başka memleketlerdeki konularla karşı
laştırılınca hiç fena değildir, ö te yandan, Türk -
îş, bir sözleşmedeki bütün ya da bâzı maddelerin 
o sözleşmenin şümulüne giren sanayi ye bölgede
ki bütün iş veren ve işçilere teşmil edilmesinin 
ne kadar yerinde olduğu üzerinde durmalıdır. Bu 
bakımdan 91 sayılı tavsiynin aşağıdaki madde
lerine atıf yapmak isteriz.1» 

Yazıda bundan sonra 91 sayılı tavsiyenin il
gili hükümleri belirtilmektedir. 

Şimdi, Saim Kaygan arkadaşım buyurdular 
ki, bir sendikanın yaptığı mücadele ile elde etti
ği haklar, o mücadeleye katılmıyan işçilere de 
tamnacakmış, bu haksızlıkmış! 

Bir noktada açıklığa varmamız gerekir; esas 
sendika mıdır, sendikacılık mıdır, yoksa işçi mi
dir? Esas,, bir sendikanın kuvvetlenmesi midir, -
yoksa işçinin kuvvetlenmesi birtakım hakları el
de etmesi midir? Esas, sendika mıdır, yoksa iş
çi midir, ve sendika işçiye birtakım hakların ta, 
tımması için sadece bir vasıta mıdır? Ben ilkin -
cisine inanmıyorum. Ancak birinciye inanılırsa 
yani sendikacı işçiden üstün tutulursa, işçiden 
önce sendika denilirse Saim Kaygan arkadaşı
mıza hak verilebilir. Komisyon, iyi niyetle ve 
Hükümetin de iştirakiyle maddede demiştir ki, 
bir sendika, bir federasyon, işçi menfaatlerini 
iyi koruyan bir toplu sözleşme yapmış ise Hükü
met bunu o iş kolundaki bütün işçilere teşmil 
edebilir; şu şartla, ki, her hangi bir iş yerinde 
x) toplu sözleşme ile sağlanandan daha iyi şart-
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lar kazanmış işçiler varsa onların o hakları mah
fuz kalır. Yani teşmil yetkisi asla işçinin aley
hinde olmıyacak, mutlaka işçinin lehinde ola
caktır. Saim Kaygan arkadaşımızın sendikacılık 
anlayışı bakımından, sendikacıyı işçinin üstün
de tutan, sendikacılık uğrunda işçinin menfaat
lerini yıllarca geride bırakılmasına razı olan gö
rüşüne katılamıyorum. 

Meselenin esası ile ilgili olmamakla beraber 
Sayın Sadi Pehlivanoğlu'nun bir haklı tenkidi 
üzerinde durmak isterim : Dil bakımından takıl
dılar. Yalnız haklı diyorum, ama o bir açıdan, 
ben aksi açıdan haklıyız. Ben şahsan bu kanu
nun daha öz Türkçe olmasını isterdim, öyle an
laşılıyor ki, Sayın Sadi Pehlivanoğlu arkada
şım aksi düşüncededir. O da milliyetçi ben de 
milliyetçiyim. Ama milliyetçilik anlayışımız ara
sında belli ki, nüans farkı vardır. Benim miliyet-
çilik anlayışıma göre dilimiz mümkün olduğu 
kadar Türkçe, arı Türkçe olmalıdır. Arkadaşı
mızın şu noktadan hakkı vardır: Hakikaten ko
misyonda üzerinde durula durula kullanılan ke
limeler bakımından birlik belki bozulmuştur. 
Eğer Yüksek Meclisinizin çoğunluğunun dil ko
nusunda tamamen benim gibi düşündüğünden 
emin olsaydım, teklif ederdim, bir komisyon se
çilsin de kanun dil bakımından daha öz Türkçe 
hale getirilsin, diye; ama her ihtimale karşı böy
le bir teklifi yapmaktan çekmiyorum. 

Şimdi, tasarıda; işçi haklarını kısıcı hüküm
ler, toplu sözleşme ve grev hakkının özünü zede
leyici hükümler, başka demokratik memleketler
deki ölçülere aykırı hükümler bulunması şöyle 
dursun, bir iftihar vesilesi gibi görmemeniz ri
cası ile şunu belirtmek hakkımdır ki, zannederim 
başka pek az memleketin mevzuatında Taşlana
bilecek, hattâ bâzı memleketlerde hiç raslanamı-
yacak ileri hükümler bu kanunda yer almıştır. 
Bunlardan biri, sendikaya üye olmıyan işçileri 
de, toplu sözleşme yapan sendikaya dayanışma 
aidatı ödemeye mecbur tutan hükümdür. Böyle 
bir hüküm yabancı mevzuatta ya yoktur, ya da 
varsa pek nadirdir. 

Toplu sözleşme sırasında; işçiye grev, iş vere
ne lokavt yetkisi tanıyan bir hüküm, bir arkada
şımız bahsetti; sanırım Sayın Orhan Apaydın 
bahsetti, Meksika var diye; onun dışında hiçbir 
yerde yoktur. Varsa ben bilmiyorum. Komisyon, 
tasarıda işçi aleyhine kısıntılar yaptığı iddia edi
len komisyon, belki doktrine aykırı fakat ger-
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çeklere uygun bir görüşle bu maddeyi kanuna 
sokmuştur ve demiştir ki, grev aslında bir hak 
ihdası mekanizmasıdır, hakkın ihlâlini önleyici 
bir mekanizma değildir. Fakat memleketimizde 
iş dâvaları o kadar uzun sürüyor ki, iş veren 
buna güvenerek toplu sözleşmeyi, işçi haklarını 
ihlâl edebilir. Buna karşı bir tedbir olarak, ko
misyon, toplu sözleşmenin ihlâli halinde bile, 
bir ölçü içinde grev yapılabileceği hükmünü ka
nuna koymuştur, 

Bu. da .demokratik dünya ölçüleriyle çjok 
ileri bir hüküm olsa gerektir. 

Konut hakları ile ilgili hükümde böyle grev 
veya lokavt durumunda, işçi eğer lojmanlarda 
oturuyorsa, konut hakları işliyecektir. Ayrıca, 
greve başka memleketlerde kolay kolay Taş
lanabileceğim zannetmediğim «kasıtlı lokavt» 
diye bir kavram da getirilmiştir bu kanunla. 
.Buna başka hiçbir memlekette raslanabileceği-
ni sanmıyorum. Kanun özetle şöyle diyor : 
«Eğer bir iş verenin kıdem tazminatı ödeme 
külfetinden kurtulmak için lokavt yaptığı ka
naati mahkemede hâsıl olursa bu lokavt ka
nunsuz sayılır, işçinin 'kıdem tazminatı iş ve
rene ödettirilir.» Bu da, dediğim gibi, başka 

'' memleketlerde olmryan bir hükümdür. Bu hük
mü koymak istememizin sebebi şudur : Bizde 
kıdem tazminatı diye birçok memleketlerde 
olmıyan bir müessese vardır, iş veren işçisini 
çıkartırken, ortada işçinin 'bir suçu yüzünden 
çıkarmak gibi bir durum yoksa, ona kıdem 
tazminatı öder. Bâzı iş verenler vardır ki, bir 
müesseseden kurtulmak ister; o iş yeri verimli 
çalışamamaktadır, ve verimli çalışır hale gelmesi 
için o müessesenin daha bâzı yatırımlara kat
lanması gerekir. Bu külfete ve riske katlanamı-
yan müessese o yeri kapatmak ister. Fakat kı
dem tazminatını göze alamadığı için iş yerini 
kapatamaz. Lokavt hakki tanındıktan sonra 
bâzı müesseseler, uzak bir ihtimal de olsa, kı
dem tazminatı ödemeden işçilerini işten çıkar
mak için lokavttan yararlanmayı düşünebi
lirler. Meselâ işçiye «15 liralık ücreti beş li
raya indirmek istiyorum, ister çalışın ister 
çalışmayın» diyebilirler. Aylarca lokavtın de- I 
vam etmesi umrunda değildir, çünkü zaten o 
iş yerinden kurtulmak istiyordur, işte bu 
durumda mahkeme lokavtın kasıtlı 'olduğuna 
kanat getirirse, işçiye kıdem tazminatı verme
mek için lokavt yapıldığına kanaat getirirse I 
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lokavtı kanunsuz ilân ede'bilecek ve iş veren 
kıdem tazminatlarını ödemeye mecbur olacak
tır. Şâdi Pehlivanoğlu arkadaşımızın grev ve 
lokavt süresinde hizmet akitlerinin askıda ka-

•lacağına dair hükmü yetersiz sayarak daha 
ileri bir hüküm istemesine karşı bunun için de 
dünyadan bir tek misal vermelerini rica edece
ğim ; bundan daha ileri hüküm koymuş bir 
memleket biliyorlarsa öğrenmek istiyorum. 
Fakat ben size aksine bir misal vereyim. Ge
çenlerde Batı - Almanya'nın, Fedearl Alman
ya'nın yetkili makamlarından bir müracaat 
geldi bize. Biliyorsunuz orada 20 binin üzerin
de Türk işçisi vardır. «Grev ve lokavt dola-
yısiyle çalışmıyan Alman işçilerinin yerine 
Türk işçilerinin çalışmasına müsaade eder mi
siniz» diye bize sual sordular. Yani görülü
yor ki, Batı - Almanya'da grev veya lokavt 
sırasında hizmet akdi askıda olan işçilerin ye
rine başka işçi çalıştırılmaması yolunda bile 
bir hüküm yoktur. 

Hizmet akdi askıda olan işçinin yerine işçi 
çalıştırılır, Federal Almanya'da. TaJbiî biz Tür
kiye'de böyle 'bir yetki tanımadığımız için ve 
Türk işçisinin Alman meslekdaşları ile arala
rını açmamak için, menfi cevap vereceğiz. Han
gi memlekette söyledikleri gibi bir mevzuat 
ve tatbikat biliyorlarsa, muhterem Sadi Peh
livanoğlu arkadaşım lütfetsinler, öğrenmek 
isterim. 

Arkadaşlarım, grupları adına konuşan ar
kadaşlarımızın toplu sözleşme, grev ve lokavt 
hakkı üzerinde hiçbir endişe ileri sürmemiş 
'olmaları bu memleketin tarihinde ve Meclisi
mizin tarihinde bir basiret örneği ve öğünme 
vesilesi olarak anılacak değerdedir. Hakika
ten, bâzı ülkelerde haftalarca, bazan aylarca 
süren grevlere bakıp da biz bu kadar zayıf 
bünyeli bir ekonomi ile greve nasıl dayana
cağız diye iyi niyetle kaygı duyan kimseler 
vardır; fakat bu kaygılarının yersiz olduğunu 
şu açık gerçekle belirtmek mümkündür: Haf
talar veya aylarca süren grevlerin yapıldığı 
memleketlerin hiçbirisi iktisadi bakımdan ge
rilememiş, tersine, dikkat edilirse o memleket
lerin hepsi, en uzun grevlerin yapıldığı memle
ketlerden birisi olan Fransa'da dahil olmak 
üzere, en ileri, en yüksek bir iktisadi gelişine 
hızzı içinde bulunan memleketlerdir. Bunun se
bebi basittir, bir tesadüften ibaret değildir. 
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Çünkü toplu sözleşme, ıgrev ve lokavt hakkı 
kendisine tanınmamış işçinin, çalıştığı iş yeri
ni daha verimli, daha çok kâr sağlar hale ge
tirmekte hiç bir şahsi menfaati olmadığı halde 
bu hakka sahibolduktan sonra işçi çalıştığı iş 
yerini daha verimli, kârlı hale getirmekte ken
di menfaatini görür hale gelecektir. Aksi hal
de, eğer bir müessesede işçisine 2,3,5, lira 
daha çok ücret ödemek takati, gücü yoksa, işçi, 
grevlerle neyini alacaktır, o müessesenin, canın
dan başka?... İşçi yönünden ıbu hakların bir 
değer ifade edebilmesi, işçinin çalıştığı mües
sesenin iktisatfen kuvvetlendirilmesine bağlıdır. 
Her şeyden önce bu bakımdan, iktisadi bün
yesi zayıf memleketlerde dahi grev hakkının 
bir endişeye sebebolmasına mahal yoktur. 

ıŞadi Pehlivanoğlu arkadaşımın ve diğer 
grup sözcüsü arkadaşlarımın haklı olarak temas 
ettikleri gibi, toplu sözleşme ve grev hakkını 
tanımıyan memleketlerin başında komünist 
memleketler gelmektedir. Bundan sonra da 
faşist memleketler, her hangi bir şekilde dikta
törlükle idare edilen memleketler gelmektedir. 
Fakat herhalde komünizm bu haklara tama-
imiyle aykırıdır. Bütün iktisadi bayatın Devletin 
elinde topladığı, Devletin her alanda mutlak 
hâkim olduğu bir rejimde hür sendikacılık 
olamaz. Hür sendikacılık olmayınca da toplu 
sözleşme ve grev hakkı alamaz. Bugünlerde 
tanımak üzere bulunduğunuz toplu sözleşme 
ve grev hakkı, iktisadi hayatta, Devletle bera-
ıber özel şahısların, özel sermayenin de rol oy
namasının fayda ve faziletine inanan bütün 
milletlerin işçiye ödemeleri şart olan bir bede
lidir. Çünkü ancak bu müesseselerle işçiler ta-
tmamiyle liberal bir ekonomide veya bizdeki 
gibi karma ekonomide kendi hak ve menfaat
lerini sağlamak ve mutlak bir teminat 
altına almak imkânını bulmuş olurlar. An
cak bu haklar sayesinde memleketlerin iktisadi 
gelişmesinin kalkınmasının sosyal adalet üzere 
yürütülmesi teminat altına alınmış olur. Bir 
memlekette vergi sistemi yüzünden veya her 
hangi bir »başka sebeple gelir dağılımı adalet
sizce kemaliyle tanınmış, toplu sözleşme ve grev 
hakkı işçiye, bu adaletsizliği eninde sonunda dü
zeltmek imkânının verir. Bunun Türk işçisine 
tanınmasiyle, esasen komünizme karşı türlü 
bakımlardan muafiyeti olan Türk toplumu ile 
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komünizm tehlikesi arasındaki son' köprü de 
atılmış olacaktır. 

Arkadaşlarım; yine bu kanunla sınai demok
rasi yolunda ileri bir adım atılmış olacaktır. 
Demokrasimiz, sadece bir siyasi mekanizma 
olmaktan, sadece siyasi demokrasi olmaktan 
çıkacak, ;gelişme yolunda olan memleketimizin 
hayatında önemli rol oynıyacak sınai kesi
minde de demokratik kurallar işlemiye bağlı
yacaktır. 

Şu anda komisyonda ' bulunan ve yakında 
huzurunuza geleceğini umduğumuz İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yeniden teşkilâtlandırıl-
masiyle ilgili kanun da, Toplu ̂  Sözleşme, Grev 
ve Lokavt Kanununa eklendiği vakit, yani Dev
let sektöründeki işçilerin idareye ve kâra iş
tirak etmeleri imkânı sağlandığı vakit, Türki
ye, sınai demokrasisi bakımından en ileri ilke
ler arasına geçmekle övünebilecek durumda 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar sözlerimin 
başına geliyorum. Bizlerin en büyük mutlulu
ğumuz, gruplar adına konuşan arkadaşlarımı
zın da belirttiği gibi, başka memleketlerde, 
birçok sahalarda kendilerini örnek aldığımız 
memleketlerde, bu haklar, kanlı ve çetin ça
tışmalar uzun mücadeleler, toplumu bölücü 
ve sınıf ayrılığı şuuriyle yaralayıcı mücadele
ler sonunda elde edildiği halde, biz, Atatürk'ün 
bir ilkesine, «yurtta barış, cihanda barış» ilke
sine uygun olarak, bu hakları da barış içinde 
gerçekleştirme yolundayız. Bu yoldaki gayret
leriniz için hepinize teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
gruplar adına yapılmış olan tenkidler üzerinde 
komisyonumuzun görüşlerini arz öderken, haki
katen bütün siyasi parti gruplarının toplu iş 
sözleşmesi, grev ve lokavt hakları üzerinde 
prensip itibariyle, böylesine mesut bir şekilde 
birleşmelerinden memnuniyet duymamanın 
mümkün olmadığım belirtmek isterim. 

Yalnız muhterem arkadaşlarım, itiraf etmek 
lâzımdır kij Geçici Komisyon olarak Adalet Par
tisi Gruıpunun her iki sayın sözcüsünden 
bu derecede insafsız tenkidler beklemiyorduk. 
Çünkü 22 Şubat 1962 günü Çalışma Bakan
lığı bütçesi bu Mecliste görüşülürken, Adalet 
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Partisi Grupu adına söz almış bulunan Adana 
Milletvekili sayın ibrahim Tekin arkadaşımızın, 
Grup adına, Meclisin zabıtlarında tescil edilmiş 
olan konuşmasında, «grev hakkının kullanıla
bilmesi için malî (bakımdan* çok (kuvvetli sendi-
dilkalara ihtiyaç vardır. Sırf Ibu sebeple, ev-

• velâ 'sendikalar kanununun hazırlanması ve sen
dikaların malî bakımdan kuvvetli ihale gelme
sinden sonra, grev hakkının tanmımasına za
ruret olduğu1 'kanaatindeyiz.» sözlerini hatır
larsınız. 

Yine muhterem Adalet Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grupunun, Çalışma Bakanlığı Bütçe
si Yüce- Senatoda görüşülürken, 8 Şubat 1962 
günü sayın Fikret Turhangil'in ağzından «grev 
meselesi halledilmeden evvel kolektif iş akdinin 
tecrübe edilmesi lâzımdır. Kolektif iş akdinin de 
gazetecilerden başlamasını teklif edeceğiz, Ça
lışma Bakanı bunu bir tecrübe etsin; eğer bir 
başarı elde ederse bunu tevsi etsin.» sözleri
ni hatırlıyacaJk olursaJk, hakiketen muhterem 
Adalet Partisi Meclis Grupunun, bir seneyi pek 
az aşan bir zaman içinde toplu sözleşme, grev 
ve lokavt bahsinde gösterdiği bu Ibüyük iler
lemeyi memnunlukla kayda, şayan görmemek 
mümkün 'değildir. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, işte biz Geçici Ko
misyonunuza, Adalet Partisinin iki sözcüsü (ta
rafından yöneltilmiş olan tenkidleri bu bakım-

.dan insafsız bulduk. Bunu böylece (belirttik
ten sonra tenkidlerin kendisine 'geçelim. V 

Sayın Saim Kaygan arkadaşımız hakikaten 
ziyadesiyle, umumi mahiyette olsa dahi, biraz 
aşırı sözler sarfettiler. Kendisiyle Geçici Ko
misyonda şu koridorlarda ve şu sıralarda gayet 
samimî bir çalışma havası içinde beraber bulun
duğumuzu sanırken «bu tasarıda bu metinde 
Türk işçisinin teşkilâtlanma gayretlerinin nasıl 
teşvik edildiği dikkate alınmadan, Türk işçisinin 
tanınmadığı (sendikacılığın yerleşmesinin bu 
metinler gereğince arzu edilmemiş olduğu ne
ticesine varılması icabedeceği...» gibi sözleri be
ni hakikaten biraz müteessir etti. Bu sözler 
çok «umumi olduğu, müşahhas her hangi bir 
te-nkid muhtevası taşımadığı için, bunlara cevap 
verecek değilim. 

Müşahhas ten'kidlere gelince: Gerek sayın 
Kaygan ve gerek sayın Sadî Pehlivanoğlu ar
kadaşlarımız, grev oylaması müessesesinin Tür-
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kiyede sendikacılığı ortadan kaldıracağını ifa
de ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; Fransanın belli 
başlı iş hukuku mütehassıslarından olan Pro
fesör Jean Bivero ile Profesör Jeah Savatier'-
nin 1960 ta neşredilmiş «İş Hukuku» adlı (ki
tabının 194 ve 195 nci sayfalarından aynen 
tercüme ediyorum: 

«Kanunlarda yer almış bulunmasına rağ
men, işçilerin kendi tatbikatında bir kaç yıl
dan beri kendiliğinden yeni bir müessese Ibü
yük bir inkişaf kaydetmek istikametindedir; 
bu, grev oylaması müessesesidir. Bundan ımaik-
sat, grev hakkına klâsik demokrasinin ka
rakteristik vasfını teşkil eden çoğunluk ilkesini 
intikal ettirmektir. İşçiler grevin ya başlatıl
ması veya devamı üzerinde iradelerini izhara 
davet edilmektedirler. Bu usul son zamanlarda 
geniş ölçüde kullanılmıştır. 

Bu müessese, prensibi bakımından münaka
şa edilemez. Bu sayede, âtıl çoğunluklara so
rumluluk duygusu taşımıyan faal azınlıklar tara
fından 'kabul ettirilmiş anarşik grevlerin yerine, 
vazıh bir iradenin, teemmüle dayanan izharı 
ikame edilmiş olmaktadır. Böylelikle, yersiz 
grevlerin sayısı azaltılmış ve Ibuna mukabil, 
çoğunluğun taleplerini desteklemek için yapı
lan grevlere başarılarını sağlıyacak bir zemin 
temin edilmiş olur.» 

Muhterem arkadaşlarım, Saim Kaygan ve 
Sadi Pehlivanoğlu, bellibaşlı bir otoritenin bir 
kitabından aynen tercüme ettiğim bu cümlelerle 
herhalde tatm'in edümiş olsalar gerektir. Be
nim buna ilâve edilcefc tek sözüm şudur: grev 
oylaması müessesesinin hukukî neticelerinin 
ne olması icabedeceği üzerinde doktirinde, 
değişik ve mütenakız fikirler ileri sürülmekte
dir. Ancak şunu da belirtmek lâzılmdır İki, Ihiç-
Ibir memlekette grev oylaması müessesesi, bizim 
metnimizde yer aldığından dahıa başka hukukî 
neticelere ulaştırır telâkki edilmemelidir. 

Teşmil müessesesi üzerinde durdular. Ben 
bunu bâzı muhterem işçi çevrelerinin, (hazırlan
mış olan metni iyi anlamamış olmalarından do
ğan bir ten'kidin Parlâmentoya aksettirilme&i 
olarak görüyorum. Teşmil yetkisinin sendika
ları ne noktada zayıflatacağını anlamak müm
kün değildir. Bu bin şekilde tâbiri tasavvur 
olur idi. Eğer1 Bakanlar Kurulu Kârariyle ıteş-
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ınıil edilen bir toplu iş sözleşmesinin kapsamına 
.giren ve orada âkid ıtaraf olmıyan işçiler, hiçbir 
kayıt ve şarta bağlı tutulmaksızın, o toplu iş 
sözleşmesinden faydalanıyor* olsalardı tenkid ye
rinde olurdu. Ama bu tenkidin yapılabileceği 
kanaatmda değilim; çünkü teşmile müteallik 
maddenin son fıkrası 'bu tenkidler yanılırken ta-
mamiyle nazarı dikkatten uzak tutulmaktadır. 
!Bu son fıkra ne diyor1? Teşmil halinde dahi teşmil 
edilen toplu iş sözleşmesinden istifade etmek 
ist iyen işçiler eğer toplu iş sözl eşmesinde âkid 
taraf olan meslekî teşekkülün üyesi değil iseler 
o meslekî teşekküle her halükârda da dayanış
ma aidatını ödemek zorundadırlar.» 

Böyle olunca teşmil müessesesinin, Fransa'da 
dadıi mevcut olmıyan bu teminatiyle Türkiye'de 
de sendikacılığı nasıl mutazarrır edeceğini anla
mak mümkün değildir. Bilâkis henüz toplu iş 
sözleşmesinde âkid taraf olan sendika ve federas
yon toplu iş sözleşmesinin teşmil edildiği bir 
iş yerinde ekseriyet sendikası durumuna gelme
mişse, bu dayanışma aidatını ödenme mecburi
yeti sayesinde bu vasfı da ihraz etmek bakımın
dan en kuvvetli silâhı, vasıtayı eline geçirmek 
olmaktadır. Bu bakımdan, teşmil müessesesinin 
bu şekilde tedvinini hattâ Fransa'dan aldığımız 
bu müesseseyi en ileri şekliyle tahkim ederek 
getirmiş olmamız dolayısiyle, biz, ancak teşek
kür bekliyebilirdik. 

Muhterem arkadaşlarım, sempati grevlerine 
gelince: Sempati grevlerini Anayasanın 47 nci 
maddesi gereğince tanımak hususunda hiçbir 
mecburiyet mevcut değildir. Anayasanın 47 
nci maddesi «İşçiler, iş verenlerle olan münase
betlerinde, iktisadi ve sosyal durumlarını koru
mak veya düzeltmek amaciyle toplu sözleşme 
ve grev haklarına sahiptirler.» der Anayasanın 
kanunla tanzim edilmek şartiyle, toplu iş söz
leşmesi ve grev hakkının tanınması mecburiye
tini kanun vâzıına yüklediği tek hal, işçi ve iş 
veren arasındaki münasebetlere mütaallik olan 
haldir. 

Sempati grevi ise, muayyen işçi topluluğu 
ile iş veren arasındaki ihtilâfa başkalarının mü
dahale etmesidir ki, bu başkalarının müdahalesi 
keyfiyeti, aslında çalışma şartlarını, haddi za
tında piyasada normal iktisadi kuvvetlere göre 
teşekkül etmesi gereken çalışma şartlarını zor
lamak mânasına geleceği de aşikârdır. Şunu da 
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unutuyorlar ki, sempati grevini tanıdığımız an
da, mademki iş verenlere de aynı hakları tanı
yoruz, sempati lokavtını da tanımak icabedecek-
tir. Bunu tecviz edip etmediklerini kendilerin
den sormak hakkımız olsa gerektir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Amerika'da 
sempati grevleri yasaktır. Birleşik Amerika'da 
yasak edilmiş bulunan ve Birleşik Devletler 
Yüksek Mahkemesince Amerikan Anayasasına 
aykırı bulunmamış bir hükmün Türkiye'de yer 
almasının niçin antidemokratik olduğunu veya 
işçi haklarının aleyhine bir keyfiyet teşkil etti
ğini bendeniz anlıyamıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yine yapılan ten-
kidlerden bir tanesi, askıda kalan iş akitlerinin 
hiçbir zaman feshedilemiyeceğine dair olan hü
kümdür. 

Muhterem arkadaşlarım, halen Anglo - Sak-
son hukukunda (ingiltere'de ve Amerikada) bi
zatihi grev yapma fiili, iş akdinin iş veren ta
rafından feshedilmesi için kifayetli addedilir; 
Fransa'da, kanuni bir hüküm olarak, grev fiili
nin, greve iştirak fiilinin, grev yapma fiilinin, 
iş akdinin iş veren tarafından feshi için bizati
hi bir sebep teşkil edemiyeceği ve grev yapma 
fiilinin sadece iş akdini askıda bırakacağı ve 
grev nihayete erdiği zaman grev yapan işçinin, 
iş yerine, yeni bir iş akdi yapmasına lüzum ol
maksızın dönebileceği esası kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
(Bendeniz, mevzuatında grevci işçinin askıda 

kalan iş akdinin feshedilemiyeceği prensibini 
kabul eden bir tek memleket biliyorum; o da 
(Hindistan'dır. Ama Hindistan, aynı zamanda 
ıgrevci işçinin mukavelesi askıda kaldığı ve bu 
ımukaıveıle feshedilmiyeceği halde, grev süresin
ce bu işçinin yerine ıgeçici işçi çalışmasına da ce-
<vaz verir. 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, Hin
distan'daki mevzuat, bizim buraya 'getirdiğimiz 
(hükme nisbetle işçinin cjok dalha aleyhinedir. 
ıŞimdi, askıda kalan iş akdinin, hiçbir suretle 
feshedilemiyeceği yolunda her h'anıgi bir hükmün, 
bendenize dünya mevzuatından bir numune ola
rak .gösterilmesini, bakan gibi, istirham ediyo
rum. Burada gerçekleştirdiğimiz husus şudur. 
îş akdi, grevde, lokarvtda askıda kalacaktır. 
Askıda kalan iş akdi iş veren tarafından, askıda 
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• bulunmıyan, yani işlemekte bulunan bir 

iş akdi (hanıgi şartlarla feshediliyorsa bu 
şartlarla feshedilebilecektir. İngiltere'de, Ame
rika'da iş veren, ıgrev yapan işçinin ak
dini feshetme salâhiyetini haizdir. İBu se
bepledir ki, oralarda grevden sonra inikad-
eden, toplu iş sözleşmelerinde grev yapmış işçi
lerin tekrar iş yerme döneceklerine dair âmir 
hükümler konur. Bizde buna lüzum yoktur. 
(Bizde normal zamanda işçinin iş akdi nasıl fes
he dilebiliyorsa grevci işçinin iş akdi de aynı 
ışartlarla feshedilebilecektir. Bu eşitliğin dı
şında büyük çoğunluğuyla ne başka memleket
lerde bir hüküm mevcuttur, nede aksine bir 
hükmün şevkini istiyen böyle teklifleri hukuk 
mantığı ile, hukuk zevki ile, hakkaniyet an-
layışiyle bağdaştırmaya imkân vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, gaye olsa olsa grev
ci ile grev yepmıyan arasında herhangi bir tef
riki kanunen yapmamaktan ibarettir. Gaye, 
ne grev yapmıyan işçiye prim vermek; ama ne
de grev yapan işçiyi kanunla himaye etmektir. 
(Bu ikisinin arasında eşitliği muhafaza eden bir 
hükmü burada kıskançlıkla savunacağımızı pe
şinen arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; yine «garip» diye
rek tavsif etmekten kaçınmıyacağım bir tenkid 
ve teklifle karşılaştık Grev ilânı halinde, nasıl 
olur da iş veren greve iştirak etmiyen işçileri 
çalıştırmak hakkına sahiptir, dendi. Bu tenki
di ileri süren arkadaşlarımdan yine bütün Mec
lis huzurunda ve efkârı umumiye huzurunda 
istirham ediyorum : Bunun aksinin dünyada, 
gerek doktrinde, gerek mevzuatta bir numune
sini lütfen versinler... Kaldı ki, böyle bir nu
muneyi faraza verebilseler dahi bunun, Anaya
samızın 40 ve 42 nei maddelerinde yer alan ça
lışma serbestisi ve çalışma hakkı hükümlerine 
külliyen aykırı olacağını şimdiden arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, grev hakkı, her 
hak gibi, demokratik esaslar dairesinde kulla
nılması iktiza- eden bir haktır. Grev hakkı tan
zim edilirken, grevi ilân edecek olan sendika 
yöneticilerine, odanızda rahat rahat oturunuz 
grevi ilân ediniz, iş veren de, işçi de, sizin key
finize uysun... Böyle bir anlayışın içir.de deği
liz, arkadaşlarım. Her hak gibi grev hakkı da 
bu memlekette ikna kabiliyetini kullanan in
sanlar tarafından başarıya ulaştırılabilir. Mi
ting yapıyorsunuz; bu mitinge demokratik bir | 
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nizamda her hangi bir kimseyi iştirake zorlıyan 
bir hüküm konulabilir mi? Konulamaz. Şayet 
kabiliyetiniz varsa, ikna edebiliyorsanız, cazi
beniz varsa, mitingleriniz vatandaşlarla dolar ta
şar. Bunun gibi, grev hakkı demokratik mem
leketlerde ancak ve ancak sendikacıların, işçi
lerin âzamisini greve iştirak ettirmedeki ikna 
kabiliyetlerine bağlıdır, ikna kabiliyetin varsa 
muvaffak olursun, ikna kabiliyetin yoksa mu
vaffak olamazsın. Demokraside, siyasi partiler 
içinde, sendikalar içinde, bellibaşlı prensip bu
dur. Bunun dışında ne siyasi partilerin, ne sen
dikaların, ne derneklerin arkasında kanun 
vâzıı; buyurunuz ikna , kabiliyetine dayanmak
sızın keyfiniz istediğiniz gibi yerine gelecek
tir, iş veren de, işçi de emrinizde olacaktır! 
Böyle bir anlayış, demokratik grev hakkı esası
na külliyen aykırıdır. Komisyonunuz bu husus
ta verilecek olan her hangi bir teklifin, şimdi
den peşin olarak ifade ediyorum, şiddetle ve 
kesin olarak aleyhinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine yapılan ten-
kidlerin bir tanesini ben anlıyamadım. Sadi 
Pehlivanoğlu arkadaşımız, Devlet sektöründeki 
işçilerin ayrı bir statüde olduğunu, söylediler. 
Bendeniz Devlet sektöründe hizmet akdiyle ça
lışan işçilerin özel sektörde hizmet akdiyle ça
lışan işçilere nisbetle şu kanunlarda ayrı bir 
statüye tabi tutuldukları kanısında değilim. 
Belki de şunu kasdetmiş olabilirler : Sosyolo
jik bakımdan, iktisadi bakımdan işçi durumun
da olup da bugün bâzı İktisadi Devlet Teşek
küllerinde memur giM çalışan insanlar vardır. 
Ama, kendi verdikleri misallerde olduğu gibi, 
Zonguldak maden ocaklarında böylesi katiyen 
mevcut değildir. 

ŞADI PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Tasarı
yı teyideder, dedim. 

GEÇICI'KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — özür dilerim, o halde 
yanlış anlamışım. Bu takdirde özür dilerim. 
Hakikaten, yazılış tarzı, yahut umumi havası 
itibariyle söylediğiniz her şeyi ş iddet i tenkid 
olarak anlamak gibi bir fobi içine girmişsek, 
özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım; şunu burada bu 
vesileyle belirtmek isterim : Hakikaten Devlet 
personeli sisteminde yapılacak ıslahat sırasın
da, dünyanın bütün demokratik memleketlerin
de hizmet akdi ile çalışan; çalışmakta elan igçi-
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lerin, memuriyet statüsü içinde bulunmaları 
durumuna bir son vermek zarureti yardır. Dün
yanın hiçbir yerinde Devlet Demiryollarında ça
lışan ateşçinin memur olduğu işitilmiş, görül
müş şey değildir. Bu husus, Devlet personel sis
teminin ıslahı sırasıada nazarı itibara alması 
temennisiyle bilhassa Hükümetin dikkat naza
rına arz ediyprumf. 

Muhterem arkadaşlarım; işçi kategorilerine 
göre, iş yerlerinde ayrı ayrı toplu iş sözleşmesi 
yapılması hususunda ileri sürülen tenkidlerin 
hakikaten ziyadesiyle mübalâğalı olduğu kanı
sındayım. Ancak, ilerde başka sahalarda da za
ruretlerin çıkabileceği ihtimali açık olmakla be
raber, şimdiye kadar verilebilen misaller içinde 
bu zaruretin sadece kara ve hava ulaştırmasın
da zikredilebildiğini nazarı itibara alacak, ko
misyonunuz şimdiden beyan eder ki, bu husus
taki hükmü, münhasıran deniz ve hava ulaştır
masına inhisar ettirecek tekliflere iltihak etme
ye hazırdır. Ancak, şunu da belirteyim ki, iler
de tatbikatta yeni zaruretler çıkarsa bu tak
dirde kanunu tadil etmek icabedecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Pehlivanoğ-
lu arkadaşımızın, Çalışma Bakanlığı teşkilâtı
nın bu yeni kanunlar muvacehesinde genişletil
mesi yolundaki temennisi çok yerindedir, çok 
haklıdır. Bu yeni kanunlar hakikaten Çalışına 
Bakanlığına bugünkünün çok üstünde bir yük 
yükliyecektir. Bu temenniye komisyon olarak 
biz de iştirak ediyoruz. 

Dil hakkındaki tenkidlerine biraz da metni 
yazan komisyon sözcüsü olarak Sayın Bakandan 
çok bendeniz mâruz kaldım. Ben maalesef yaşı
mın icabettirdiğinin aksine, fazla Osmanlıca ke
lime kullanmanın ezası ve utancı içinde olan bir 
arkadaşınızım. 

Muhterem arkadaşlarım; hakikaten, meselâ 
Sayın Bakanın pek yerinde olarak «hizmet ak
di» kelimeleri yerine, kullandığı, «iş bağıtı» ke
limelerinin, bendeniz kalbim sızlaya sızlaya me
tinden çıkarılarak «hizmet akdi» kelimelerinin 
kullanılmasını teklif ettim. Bu, maalesef hukuk 
lisanımızda yerleşmiş birtakım kelimelerin, te
mel kadrolarla yerleştirilmiş olan birtakım keli
melerin, öztürkçe karşılığı bulunduğu zaman, 
meselâ daha önce 3008 sayılı îş Kanununda hiz
met akdi yerine iş akdi dendi diye Sayın Ahmet 
Aydın Bolak arkadaşımızla aramızda çıkmış olan 
ihtilâfa benzer ihtilâfların tatbikatta çıkmasını 
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önlemek içindi. Fakat, benim asıl temennim şu
dur ki, keski hukukçularımız, dil kurumu, bil
ginleri bir araya gelsinler de, Ceza Kanunu, 
Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanu
nu, bütün bu kodların temel terimlerini ele alsın
lar ve hakikaten bugün Türkiye'de hukukçula
rın dışında kalan tek kimsenin anlamaya mukte
dir olamıyacağı bu acaip kelimeleri değiştirsin
ler ve Türk Temel kodları isviçre'de olduğu gi
bi, sadece okuyup yazması olanların dahi oku
yup anlıyabileceği bir vuzuh ve sarahate kavuş
sun. Benim asıl temennim budur. Bu temenni 
yerine gelirse, bir gün böyle bir çalışma yapı
lırsa, elbette ki, o zaman Sendikalar Kanunu 
hakkında da, Toplu iş Sözleşmesi Kanunu hak
kında da Saym Pehlivanlıoğlu arkadaşımızın 
«gülünç» tavsifinde bulunduğu terim çelişmez
liklerine düşmekten kurtulmuş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım; Bendeniz, uyduru
lan her kelimenin Türk cemiyetinde merdut ad
dedilmesi gerektiği kanaatinde değilim. Daha 
16 ncı asırda Fransa'da «Pleiade» dan beri keli
me uydurulagelmektedir. Bizde de meselâ «ba
kımdan» «açıdan» «üçgen» filân gibi uydurul
muş pekâlâ kelimeler vardır ki, dilde ,arılığm en 
muhafazakâr aleyhtarları bile bunları kendili
ğinden kullanır, hale gelmişlerdir. Binaenaleyh 
dilci değilim ama, bana öyle geliyor ki, hakika
ten uydurulmuş kelimeler hiçbir suretle toplum 
dilinde yer aldığımız iddiası da pek o kadar ilmî 
bir iddia olmasa gerektir. Bu itibarla aşırılıkları 
ne olursa olsun vaktiyle Atatürk; tarafından baş
latıldığını hiç unutmamamız gereken dil arılığı 
ve öztürkçecilik gayretine bu kanunlar içinde 
devam edememişsek bunun sebebini kendimizde, 
Geçici Komisyonda,' Mecliste değil, sadece temel 
kodlarda hâlâ bu arılığı getirme gayretini ihmal 
etmiş olmamızda aramamız icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Cevad Odyak-
maz arkadaşımızın C. K. M. P. Grupu adına yap
tığı ve Saym Orhan Apaydın arkadaşımızın 
Y. T. P. Grupu adına yaptığı çok iyi hazırlan-

-mış, ağır başlı, tenkidlere, bize ışık tutması ba
kımından, Geçici Komisyon adına teşekkür et
meyi bir borç bilirim. Bu tenkidlere kısaca ce
vap vermek isterim. Teknik hususları bir tarafa 
bırakarak temeller üzerinde duracağım. 

Toplu iş sözleşmesi yetkisinin, iş kolunda 
işçilerin ekseriyetini temsil eden federasyona 
değil; fakat en çok mensubu olan federasyona 
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bırakılması konusunda Orhan Apaydın arkada
şımızın temennisine iştirak etmiyoruz. Aksi hal
de şöyle durumlar ortaya çıkabilir : Ençok üye
ye sahibolan federasyondur, fakat diğer fede
rasyonların üye toplamı bu federasyondan faz
ladır. Bu takdirde bu federasyona nasıl olur da 
temsil yetkisi tanıyacağız? Biz, burada, federas
yonların iş kolu çapında gelişmesi için en önem
li bir teşvik tedbirini getirmiş bulunuyoruz. Di
yoruz ki, «ey işçiler, toplu iş sözleşmesi ve grev 
haklarından sadeee iş yeri çapında değil, iş kolu 
çapında istifade etmek istiyorsanız, bu imkân 
size açıktır. Aranızda lütfen sendikalaşmız, sen
dikalar haline geliniz ve bu sendikalarla bir ara
ya gelmek suretiyle kuvvetli federasyonlar ku
runuz.» Biz kendilerine bu imkânı açıyoruz. Bu 
imkânı kullanıp kullanmamak onların elindedir. 
Bu imkân onların ellerinde olduğu müddetçe ge
ri kalan her hangi bir tahdidin fayda yerine 
mahzur getirmesinden ciddî surette endişe ede
riz. 

Sayın Orhan Apaydın arkadaşımız, «Komis
yon grevin sadece maddi tarifini yapmıştır, 
maksat unsurunu ıbu tarifte nazaırı itibara al
mamıştır.» buyurdular ve hakikaten burada or
taya atılması gereken ve üzerinde durulması 
icabeden teknik bir konuyu derinliğine deşme
ye muvaffak oldular. ıBununla beraber, bir nok
ta hariç 'kendisinin bu görüşlerine tamamen 
iltihak ediyorum. 

Muhterem -arkadaşlarım; Anayasamızın 47 
nci nıaddesinım 1 inci fıkrası grev fiilini tarif 
etmiş değildir. Anayasamızın 47 nci maddesi
nin birinci fıkrası, grev hakkının hangi halde 
tanınmasının mecburi olduğumu ifade etmekle 
iktifa etmiştir. Grev hakkının Anayasamızın 
47 nci maddesinin '"birinci fıkrası gereğince ta
nınmasının mecburi olduğu bu hal dışında ya
pılan 'bâzı1 hareketler vardır ki, onların da adı
na grev denir. Bizim tanımadığımız grevler var
dır, «Sempati grevi», «Siyaisi 'grev.» Bunla
rın adı da literatürde 'grevdir, 'bunlara da grev 
denir; ıama .bu grevi er1! biz yasak etmişiz, bun
ları yapanlar aleyhinde cezalar vermişiz. Bi
naenaleyh, •'bilhassa ceza hükümlerini tanzim 
bakımından, grev, maddi umsuırunun dışında 
maksat unsuru da ilâve edilerek tarif -edilmiş 
olsaydı, bu takdirde, meselâ sempati grevi 
mefhumu yerine yeni bir terim bulmak, siyasi 
grev mefhumu yerine yeni bir terim bulmak 
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icabedecekti. Bu müşkülâttan kaçmak için ka
nun dışı grev, kanuna uygun grev olarak bir 
tefrik yaptık. Kanun tetkik edildiği zaman, 
hangi grev kanun dışıdır, hangi grev kanuna 
uygundur, sarih sınırlarla tesbit edilmiş oldu
ğundan, bunları anlamak gayet kolaydır. 

Maamafih Bayın Orhan Apaydın arkadaşı
mızın bu kıymetli tahlilleri bir noktada komis
yonumuzu ikaz etmiştir. Demiştir ki, iki kişi 
şayet ıgrev yaparsa, mademki greivi iş yerinde, 
işim (hiç değilse geniş ölçüde aksamasına Sebe
biyet verecek topluca bir hareket olarak maddi 
unsuru ile tarif ediyorsunuz, .grev ilânı kararı
na sadece iki işçi katılırsa iş veren bunu grev 
olarak telâkki etmiyebilir ve bu takdirde, bu 
işçilerin iş akitleri askıda kalmamış olur. Bu 
tenkid yerindedir. «Metni bu tenkidi bertaraf 
edecek surette tadil edeceğiz. 

Greve katılmayıp, iş verence çalıştınlımıyan. 
işçinin ücretinin iş veren tarafından ödenip 
ödenmemesi konusuna gelince arkadaşlar;. biraz 
evvel arz ettiğim tgibi, dünyanın bütün demok
ratik memleketlerinde grev hakkı çalışma ser
bestisini ortadan kaldıran bir hak olarak ka
bul edilmemiştir. Grev ilân edildiği zaman bu 
greve katılıp katılmamak hattâ bu 'grevi ilân 
eden sendikanın üyesi için dahi serbesttir. 
Sendikaya düşen şey, kendi tüzüğünün disiplin 
hükümlerini uygulamak ve kendi ilân ettiği 
ıgrev kararına uymıyan üyesini 'sendikadan ih-
racetmekten İbarettir. 

Şimdi, greve iştirak etmiyen işçileri, çalış
mak istedikleri takdirde dahi iş veren çalıştı
rıp •çalıştırmamakta niçin serbesttir? Bunu an
lamak gayet kolaydır. Biraz evvel verdiğimiz 
misalin tam. tersine dönelim. Faraza 100 işçi 
'çalıştıran bir iş yerinde 98 işçi grev yapmış, sa
dece ikisi1 bu ıgreve katıl'mamış ve çalışma ira
desini ihzar etmişse iş verenin bu iki işçiyi ça
lıştırmak suretiyle fabrikasını niasıl işler halde 
tutacağım anlamak mümkün değildir. Bu tak
dirde de iş verenin kendi iradesi dışında olan 
.bir iş inkıta* sırasında birtakım işçilere 'çalış
mak isterlerse dahi ücret ödcmeisini kabul et-
ımek, şu kanun tasarısında bilhassa riayet et-
m'eyi kendimize vazife saydığımız işçi ve iş ve
ren arasındaki hakkaniyet ve hukuk dengesini 
iş veren 'aleyhine kabili tecviz olmıyan bir şe
kilde ihlâl etmiş olur. Nihayet bu durumda ça
lışmak isteyip de iş veren tarafından çalıştırıl-
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madiği ieiû iş akdi askıda akalan ve bu sebep
ten dolayı ücret alamıyan işçi bu durumun grev 
ilân efcm% olan sendika tarafımdan yaratıldığı
nı bilmek mevkiindedir, ©undan dolayı işçi 
iş vereni kabahatli göremez; ve iş verene 'her 

• 'hangi bir mükellefiyet kanunla tahmil edilemez. 
Kaldı iki §u kanunda bir 'grev ilân edildiği za
man kanuna uyularak, 'aynı anda iş verenin 
de aynı toplu iş ihtilâfı yüzünden bir lokavt 
ilân etmesine de hiçbir mâni yoktur. Kanuni 
bir ,grev ile kanuni bir lokavt, aynı iş ihtilâfı 
dolayısiyle aynı anda ilân edilebileceğine göre, 
iş verene böyle. bir mecburiyeti kanunen yük-
lersek dahi, i§ veren kanuni bir lokavtı ka
nuni bir 'greve karşı ilân etmek suretiyle, bu 
mükellefiyetteın daima kurtulabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, «som zamanlarda ga
zetelere intikal etmiş olan bir hususa da bu
rada temas etmeden geçemiyeceğim. 

Tesanüt grevini bu metinlerin kabul etmedi
ğini açıkça ifade ettim. ıSon defa basm iş kolu
nun hususiyetleri dolayısiyle basında tesanüt 
grevinin fikir işçileri ve teknisyenler bakımın
dan kabul edilmesinin zaruri olduğu yolunda 
bir fikir ortaya atılmıştır. Muhterem arkadaş
larım, eski bir basın mensubu olarak, basında 
çalışan arkadaşlarıma, nâçiz bir tavsiyem var
dır: Umumi kanunlar çıkarken hiçbir iş kolu 
kendisini diğerinden imtiyazlı saymak duru
munda olmamalıdır. Dayanışma ıgrevini prensip 
itibariyle reddetmek için memleketin, toplumun 
bünyesinden doğan sebepler var ise bu prensip 
hiçbir iş kolu için ihlâl edilmemelidir. Bunun 
aleyhinde yapılacak tekliflere de (Komisyonu
muzun peşin olarak karşı duracağını arz ede-
rim. Kaldı ki, bu teklif, meselenin anlaşılmamış 
olmasından ileri gelmektedir. Aslında gazeteci
lik ve matbaacılık iş kolu tarzında yönetmelik
te tarif edilecek olan basın iş kolu içinde fikir 
işçileriyle basın teknisyenlerinin aynı sendika 
içinde yer alması, bunu uyigun görmüyorlarsa, 
ayrı sendikalarda yer alıp bu sendikalar aynı iş 
kolu içinde bulunacakları için onların bir fede-
ıasyon kurması ve bu federasyon yolu ile o iş 
kolunda toplu sözleşme yapılmasına gidilmesi 
takdirinde, basında ıgerek fikir işçileri, gerek 
teknisyenler aynı zamanda aynı toplu iş söz
leşmesi için grev yapma imkânına zaten sahip
tirler. Binaenaleyh, zaten kendi teşkiyâtlanma 
kolaylıkları dolayısiyle sahîboldufcları bir im-
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Mtai elde etmek için kanunun prensibini »bozu
cu teklifler yapmamalarını »gazeteci arkadaşla
rımdan bilhassa istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Cevat Odyak-
maz arkadaşımızın bir iki önemli temennisine 
burada, Komisyon olarak iştirak etmeden geçe-
miyedeğiz. 

(Kendileri grevin işçi ve iş veren üzerindeki 
yenelik tesirlerinin ve yine ıgrevin millî gelir 
üzerindeki tesirlerinin (aynı şey lokavt için de 
varittir) zaman zaman Hükümetçe Yüce Mecli-; 
se arz edilmesi temennisinde bulundular. Haki-, 
katen bu temenni pek yerindedir; bu suretle 
millî ekonominin grev ve lokavt haklarına mü- \ 
terafik olarak inkişafı hakkında Yüce Meclis 
ciddî bir fikir sahibi olacaktır. Nihayet bu gibi 
malûmat aslında işçi ve iş veren sendikaları ta
kımından büyük kıymet taşıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun dışı .grevde 
zararın tazmin edilmesinin bu grevi yapan te
şekküllere yükletilmesi prensibinin filiyatta 
tatbik edilemiyeceğini Sayın Cevad Odyakmaz 
arkadaşımız ileri sürdüler. Ve bu gibi zararla
rın ödenmesi mükellefiyetlerinin af kanunları 
ile ortadan kaldırılacağının muhakkak olduğu
nu beyan ettiler- Bendeniz bu gibi kanunların, 
başka .memleketlerde çıktığını bilmiyorum. Çün: 
kü bunlar ^nihayet borçlar hukukundaki haksız 
fiil prensibinin -tatbikatından başka bir şey de
ğildir. Hukukî mükellefiyetlerin .ise, Meclisler
den çıkacak af kanunları ile ortadan kaldırıl
ması pek müteamel olan usullerden değildir. 
Bahsettikleri husus, olsa olsa bu gibi zararların 
ödenmesi mükellefiyetinin . bilâhara yapılacak 
karşılıklı mukavelelerle ortadan .kaldırılmasın
dan ibarettir, Bunun yapılmasına zaten, umumi 
hukuk prensiplerimiz.mâni değildir. 

Muhterem arkadaşlar, yine Sayın Cevad Od
yakmaz arkadaşımız, grev <ve lokavt haklarının 
kullanılmasına, bâzı hallerde Bakanlar Kurulu. 
kararlariyle müdahalenin, Devletin bu hususta 
tarafgir bir tavır takınması şüphesini uyandıra
bileceği endişesini izhar buyurdular. Muhterem 
arkadaşlar, bu mesele Devletin tarafgirliği me
selesi değildir. Grev hakkı ve lokavt hakkı gi
bi haklar, toplu iş sözleşmesi gibi bir hak, sa
dece işçileri ve iş verenleri ilgilendirmez. Açık 
bir hakikattir ki ve bütün dünyadaki tatbikat 
şunu gösterir ki, bu hakların kullanılması işçi 
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kadar iş veı-en kadar, toplumu ve Devleti de il
gilendirir. Binaenaleyh, hukuk tekniği bakımın
dan bu gibi yetkilerin bilfarz grevi veya lokavtı 
muvakkat olarak geciktirme yetkisinin kimin 
tarafından kullanılabileceği hususunu Hüküme
tin dışında derpiş etmeye imkân var mıdır? 
Toplumun idaresinde mesuliyete sahip Hükü
metten gayrı her hangi bir organın, icra yetki
lerinden mâdut olduğu açık olan birtakım hu
suslarda ayrıca yetkilendirîlmesi imkânının der
piş edilmesi, bana, bir zamanlar Anayasa huku
ku bakımından en kuvvetli teminatın bilfarz 
Devlet kuvvetlerinin başka bir makama, Plân
lama Teşkilâtının başka bir makama ballanması 
ve Merkez Bankasının da tamamen müstakil ol
ması gibi hususları derpiş eden bir acayip tasa
rıyı hatırlattı. Bu bakımdan bu fikre bendeniz 
iştirak etmiyorum. Devlet bir anlaımda tarafgir 
olur; partizanlık demek olmıyan bu tarafgirliği 
tama.miyle ortadan kaldırmaya elbette imkân 
yoktur, Seçimlerde ortava çıkacak neticelere 
ıgöre Devlet, buradaki koalisyonlara göre birta
kım sivasi tercihler yaptığı zaman hre şüphe 
etmeviniz ki. bütün memleketlerde olduğu gi
bi bir vandan is veren teşekkülleri, bir yandan 
da isçi tevekkülleri kıvameti koparacaklar. beni 
tutmadın onu tuttun diveceklerdir. Şimdi Geçici 
Komisvonn muzun hali de budur. Toplumun 
ımenfaatlerini işçi ve iş veren menfaati eriyle 
mümkün olan en mükemmel şekilde bağdaştır
mak gavreti içinde olan Geçici Komisyonunuz 
bir yandan Muhterem Türk-îş tarafından, di
ğer yandan muhterem iş veren teşekkülleri ta
rafından en şiddetli tenkidlere hedef tutulmuş
tur. Biz bu tenkidi erin aynı zamanda ve bu ka
dar mütenakız tarzda yapılmasını aslında ga
yelerimizin hakikaten işçinin de, iş verenin de, 
toplumun da menfatlerini bağdaştırıcı bir ma-
ıhiyet taşıdığının en iyi numunesi, en iyi örne
ği, en iyi ölçüsü olarak telâkki ediyor ve bu 
tenkidlerden, dolayı iftihar ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bâzı temel 
a'hkâmm toplu iş sözleşmesinde yer alması yo
lunda Cevad Odyakmaz arkadaşımızın ilerî sür
düğü temenniye iştirak etmemek mümkün de
ğildir. Ancak bu hususu kanunla tanzim etme
ye imkân yoktur. Bu husus işçi ve iş veren te- v 

şek'küllerinin karşı karşıya geldikleri zaman 
kendiliklerinden halletmeleri gereken meseleler
den olsa gerektir. Muhterem arkadaşlarım, söz-
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lerime son verirken, tasarımız hakkında çok 
iltifatkâr sözler serd eden Muhterem C.H.P. ve 
M.P. grupları sözcülerine ve Sayın Çalışma Ba
kanına billhassa teşekkür eder, hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Reşit Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, pek Sayın Bakan; Komisyon ve 
grup sözcüleri tarafından, hakikaten enine bo-. 
yuna, yapılan konuşmalardan sonra, ortada tek
rar edilmiyecek pek az mevzu kaldığını sanı-
vorum. Bu konuşmayı daiha evvel hazırlamıştım. 
Fakat, şimdi değerli arkadaşlarımın temas et
tiklerini içinden ayıklayıp, temas edilmediğini 
yahut kuvvetle temas edilmediğini sandığım 
bâzı noktalara sözlerimi inhisar ettirerek konu
şacağım. Bu .sebepledir ki, teselsülde kesiklikler 
olursa, bunu da bağışlamanızı ıdiliyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel 
huzurunuza gelmiş olan Toplu Sözleşme, Grev 
ve Lokavt Kanunu, hürriyet rejimlerinin men^e-
ket semalarında payidar olduğu yerlerde ileri 
sürülebilen ve topluma getirilmek cesareti gös
terilebilen müeseselerdir. Hürriyet olmıyan yer
lerde, böyle bir hakkın getirilmesinden daima 
idareler uzak durmuşlardır ve hâlâ da uzak dur
maktadırlar. öyle ise, yurdumuzdaki fngin hür
riyetlerin bir meyvası olarak Toplu Sözleşn e, 
Grev ve Lokavt Kanununu selâmlamak icab-
tder. 

Muhterem arkadaşlarım; bu hakkın, şu an
da dünyanın bellibaşlı memleketlerinde kabul 
edilip edilmemesine göre,- yapılacak bir tasni
fin, biraz evvel söylediğim sözlerle derin müna
sebeti vardır. Toplu sözleşme, grev ve lokavt 
haikkının yasak edildiği bellibaşlı memleketler 
{•unlardır : Portekiz, ispanya, Yeni Zelanda ve 
Avustralya'dır. Ayrıca, bir arkadaşımın ifade 
ettiğinin aksine olarak, Sovyet Rusya, bütün 
'•Sovyet Rusya ve Demirperde memleketleri, bü
tün iş imkânlarını kendi ellerinde bulundurma
larından dolayı, böyle bir hakkı tanımış olmak
la kendi aleyhlerine bir hak tanımış olacakları 
ve 'biı* paradoks içine düşecekleri için bu hakkı 
tanımamışlardır. Yani, ıSovyet Rusya ve onun 
peyklerinde böyle bir hak mevcut değildir. 

'Sovyet Anayasasının 11, 12 ve 130 ncu mad
delerinde bu yasak açıkça yer almış bulunmak
tadır. Kızıl Çin, 1949 da böyle bir hakkı kâğıt 
(üzerinde kabul etmişse de, ilim âleminde bugün 
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böyle bir hakkın Kızıl Çin'de kullanılıp kulla
nılmadığı da bilinmemektedir. 

Şimdi, şu bilgi karşısında Türkiye'nin, Türk 
Parlâmentosunun ve Türk Anayasasasınm Türk 
toplumuna getirmiş olduğu l^oplu sözleşme, 
grev ve lokavt hakkının derin bir »mânası oldu
ğunu daha iyi anlamış oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'ye gelince: 
Türkiye'de, 1909 da çıkmış olan «Tadili iştigal 
Kanunu» ile, grev yasaklanmıştır. îşçi hakla
rına ve işçi kütlesine, Cumhuriyetin kurulmasın
dan ve Türkiye'nin Kurtuluş Savaşından çıkma-
sıdan sonra göz atacak olursak; o zaman, mem
leketin hem, bitkin olması, hem de memlekette 
ıgeniş bir iş hacminin 'olmaması dolayısiyle, 
böyle birtakım haklar da bahis mevzuu olma
mıştır. 1934 senesinde, memlekette 5 senelik 
plânların yapılması ve ondan evvelki senelerde 
de Türkiyen'nin foir millî Kurtuluş Savaşının 
tepkisi olarak kendi yağı ile kavrulması, ken
disine, kendi imkânlarına kendi fabrikasına ken
di parasına kendi insanına ve kendi 'ordusuna 
ıgüvenme politikasının bir neticesi ıolarak, 
«Devletçilik» prensibi altımda, Devlet fabrika 
ve sanayi kurmaya başlamıştır. Ondan sonra, 
işçi problemleri Türkiye'nin problemleri arası
na girmiştir. 

Mulhterem .arkadaşlarım, 1935 senesinde iş 
Kanunu ve bunu takiben de birtakım kanunlar 
çıkmıştır. 1947 senesinde Sendika Kanunu, ve 
daha sonra da Çalışma Vekâletinin kurulmasına 
dair kanun, analık, 'hastalık, emeklilik hakları 
.gibi birtakım kanunlar ve nizamnameler çık
mıştır. 

Şunu arz edeyim ki, bizim 1935 de çıkardı
ğımız Kanunun, hukuk, pozitif hukuk, yazılı 
hukuk mânasında, Avrupa'nın birçok memie-
keltlerinden ileri olduğunu yabancı mütehas
sısların ağzından ve yazılarında işitmiş bulunu
yoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu. sırada o 
zamanın tek partisi ve bütün bir memleketin 
partisi olan C. H. P. sinin, Atatürk'ün Partisi
nin o andaki programında, grev ve lokavt, sa
rih olarak yasak edildiği gibi halkçılık uhdesi
nin, halkçılık prensibinin izahı sırasında da bu 
programda açıkça «halkçılık demek; sınıf mü
cadelesini yasaklıyan, cemiyetin içindeki muh
telif sınıfların birbirine dayanması, ve Devletin 
bütün sınıfların hakkının koruması • demek-
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tir» diye tarif edilmekte idi. Yani, grev ve 
lokavt, yasağı ile halkçılık umdesi birbirini 
tamamlıyan prensiplerdi. Bunlar, Türk toplu
munun yavaş yavaş gelişmesini, sağlamlaşmasını, 
sınıfların birbirine düşman olmamasını, harap ve 
bitik memleketimizin kalkınmasını temin için 
yapılmış prensiplerdi. 

1946 senesinde çok partili hayata girdikten 
sonra, çok partili hayatta ana muhalefet parti
si fonksiyonunu gören parti, daha ziyade ik
tisadi hayatta sebestiyi, sermaye sahiplerini 
ve özel teşebbüsü koruyacağını ifade etmiştir. 
Gerek programında, gerekse halk arasında yap
tığı konuşmalarda millete genel olarak bunu 
vadetmiş, hattâ kendi programında yazılı olarak 
yer almış olan bu prensibin tabiî bir neticesi 
olarak da bâzı fabrikaların, Devlet fabrikaları
nın çoğunun bir plân dâhilinde halka, özel te
şebbüse verileceğini ifade etmiş bulunuyordu. 
Yalnız, 1950 senesi yaklaşırken, 1949 senesi 25 
Haziranında; özel teşebbüsü destekliyen, daha 
ziyade sermayedar zümreleri tutan bu ana mu
halefet partisi, programının 7 nci maddesinde 
bir değişiklik yaparak, grev hakkını kabul et
miştir. Ondan sonra, dikkat buyurun ki, 14 Ma
yıs 1950 de seçim yapılmış ve 25 Haziranda da 
bu husus kabul edilmiştir. Ondan sonra, ana mu
halefet partisinin en yetkili zevatı, en mühim 
toplantılarında grev ve lokavt hakkının mutla
ka ve mutlaka getirileceğini ifade etmişlerdir. 
Maalesef 1951 - 1952 senesinin ilk Hükümet 
Programında bu hakkın getirileceği tekrar edil
miştir. Hattâ 1951 senesinde, o zamanki Anaya
sanın hükümlerine göre, Cumhurbaşkanı tara
fından okunan yıllık nutukta da bu hakkın ge
tirilmesi lâzımgeldiği ifade edildikten sonra, 
1952 başından itibaren bu işin kolay olmıyaca-
ğı, çok derin tetkiklere lüzum olduğu beyan 
edilmiştir. 

1950 senesinde iktidar partisi olan C. H. P. 
ise, sendikalar gelişmedikçe böyle bir hakkın 
tanınmasının doğru olmıyacağı; esas itibariyle, 
bu hakka taraftar olmakla beraber, bugünkü 
demokrasinin yeni çiçek açtığı bu devirde böy
le bir hakkın şimdilik kabul edilmemesi lâzım-; 
geldiğini ifade etmiştir. 

1953 senesinde Cumhuriyet Halk Partisinin 
programında da grev hakkı yer almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bununla şunu arz 
etmek İBtiyorum; bir muhterem grup sözcüsü 
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arkadaşım, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
nin ilk defa grev hakkını programında tanıdı
ğını ifade buyurdular; eğer ilmî bir hakikatin 
tesbiti icabediyorsa, evvelâ 1948 senesinde Mil
let Partisi, 1949 senesinde o zamanki Demokrat 
Parti, 1953 senesinde de Cumhuriyet Halk Par
tisi programına koymuştur. Eğer, C. K. M. P., 
o zamanki M. P. sinin bir devamı kabul edilir
se arkadaşımızın sözüne hak vermek icabede-
eektir. 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamız, Türk 
Milletinin, Türk işçisinin bir isteğini hükümleri 
arasına almış ve ayrıca bunun savsaklanmasına 
imkân vermemiş ve iki sene içinde çıkarılması 
lâzım gelen kanunlar arasına ithal etmiştir. 

Şimdi, Anayasamızdan kuvvet alarak, hürri
yet ve Anayasa nizamından kuvvet alarak bu 
kanunu konuşmaktayız. Teknik teferruatına çok 
kıymetli arkadaşlar temas ettiler. 

Yalnız, burada üzerinde durulması lâzım ge
len çok önemli bir nokta vardır. 

Arkadaşlar; bugün, ilim kitaplarını, grev ve 
lokavt üzerinde yazılmış kitapları tetkik eder
sek, bilim adamlarının eserleri şunu söyler: 
«Gerek Batı memleketlerinde, gerek Amerika--
da grev ile lokavtın verdiği zararlar son zaman
larda azalmaya başlamıştır. Yani, sanayileşme
nin başladığı 1880 ve civarındaki yıllarda, ke
sif ve zararlı grev ve lokavt hali, bugün bu 
memleketlerde yoktur ve azalmıştır.» tezini ifa
de ederler. Bundan dolayı da bu hakkın kolay
lıkla kabul edilmesi fikrinde olduklarını ifade 
ederler. 

Biz bir ilim adamı değiliz. Biz, hayatın akı
şı içerisinden, halkın arasından, toplumun ger
çeklerine sürüne sürüne, vura vura, vurıüa vtı-
rula buraya gelmiş insanlarız. 

Burada büyük ve ehemmiyetli bir farkı açık
lamak mecburiyetindeyiz. O memleketler, bir 
ilâ birbuçuk asırdan beri yaptıkları grev ve lo
kavt tecrübesinden sonra bu noktaya varmış
lardır. Biz, bir varış noktasına gözlerimizi dik--
miş bulunuyoruz. Bir de bunun başlangıç ve 
orta noktaları vardır. Bununla şunu demek ÜT-
tiyorum: Bu kanunu kabul eden bizler, Türk 
işçileri, Türk iş verenleri ve Türk toplumu ağır 
bir sorumluluk altına girmektedir. Bu ağır so
rumluluk altına bile bile girmektedir. Benim 
blı sözlerim, asgari olarak Türk Parlâmentosu
nun bu işi bilerek yaptığını ifade etmektedir. 
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Onun için, bu hak tanındıktan ve bu kanun 

çıktıktan sonra, meselenin gayet kolay olacağını 
tasavvur etmeyi ben yerinde bulmuyorum. Hepi
mizi, hepinizi ve Türk milletine vazife düşecek
tir. Bir hocamızın söylediği gibi; «demokrasi bir 
ruhtur, ve demokrasinin her kuruluşu, her mües
sesesi bir ruhtur.» Eğer bu ruh, ruhlarımızda 
yerleşmezse, bütün kuruluşlarımız, basınımızdan 
üniversitelerimize, işçilerimize ve halkımıza ka
dar bütün kuruluşlar bunu desteklemez ise, bu 
hak, memleketimize zararlı olmak ihtimalini de 
gösterir. Fakat, ben milletimizin büyük sağ du
yusuna bütün kalbimle inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, «tehlike» diye bah
settiğimiz şey nedir? «Tehlike» diye bahsettiği
miz şey, çok sayın C. H. Partisi Grupu sözcüsü 
ve çok sayın Adalet Partisi Grupu sözcüleri ta
rafında da ifade edildiği gibi, grevin bütün dün
ya memleketlerinde yasaklanmış şekillerinin şu 
kanunla Türkiye'ye sokulması tehlikesidir. Siya
si grevler, başka maksatlarla istismar yapmak 
için ortaya getirilmiş grevlerdir. 

Arkadaşlar, hepimiz hayat içinde yaşıyoruz. 
Parlâmento kanunları yapar. Fajmt, bir memleket
te en güzol kanunların çıkarılması, o kanunların en 
güzel şekilde tatbik edileceğine delâlet etmez. 
Ancak ve ancak, başlangıç noktasının iyi oldu
ğunu tesbitten ibarettir, işte, tehlike buradadır. 
Bunları birbirinden ayıracak sendikalarımız, 
bunları birbirinden ayıracak yargıçlarımız ve 
kaza organlarımız, bunları birbirinden ayıracak 
ve kötüsünü terin edecek efkârı umumiyemiz, 
kamu oyumuz olmadıkça, bu tehlikeleri, dünya
nın en örnek kanunu olduğuna inandığım, bu 
kanunla önleyebileceğimiz kanaatini taşımıyo
rum, arkadaşlar. 

Ayrıca muhterem arkadaşlarım, Batı mem
leketlerinde ve Amerika'da, grev şöyle tarif edil
mektedir : «Toplu sözleşmenin bir devamı ve ta-
mamlayıcısıdır,» Bizim Grev Kanunumuzda, çok 
sayın Asım Eren arkadaşımın bana işaret ettik
leri gibi, çok ince bir mâna taşımaktadır. Kanu
nun ismi Grev Kanunu değil, «Toplu Sözleşme, 
Grev ve Lokavt Kanunu» dur. Hakikaten bu
gün, bütün dünyada grev hakkının tekâmülünü 
ve özünü göstermesi itibariyle bu kanunu geti
ren komisyona ve Çalışma Bakanına teşekkür et
mek lâzımdır. Muhterem basınımızın da «Grev 
Kanunu» şeklinde değil de, «Toplu Sözleşme, 
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Grev ve Lokavt Kanunu» olarak bunu Türk ef
kârı umumiyesine tanıtmasında büyük faydalar 
vardır. Bugün hakikaten, grev, batı memleket
lerinde toplu sözleşme üzerine kesafetini getir
miştir. Varlığını, toplu sözleşme hakkı üzerine 
getirmiştir. O memleketlerde, çok zararlı olma
masını temin eden - demek ki, zararlı imiş - di
ğer müesseseleri de hatırlamakta fayda vardır. 
Bir defa o memleketlerde «refah devleti» fikri 
kabul edilmiştir. «Refah devleti» fikri, çatışma
ları önliyen, mücadeleleri engelliyen, uzlaşmayı 
- menfi mânada değil, arkadaşlık, kardeşlik mâ
nasında - temin eden bir faktör olmuştur. Bunun 
yanında, işçi sınıfı, bu refah devletinin kurul
ması yolunda yapılan gayretler neticesinde orta 
sınıfa kaymıştır. Orta sınıfın aşağısında olan iş
çi sınıfı, bir orta sınıf halini almaya başlamıştır. 
Ayrıca sosyal emniyet sisteminin gelişmesi, mil
letlerarası çalışma teşkilâtlarının gayretleri ve 
nihayet işçinin kendi çalıştıkları teşekküllere 
anonim şirket hissedarı olarak katılmaları gibi 
çok ileri hamleler neticesinde, toplu sözleşme ve 
grev, bu memleketlerde yumuşamıştır. 

Yüksek huzurunuzda şunu arz etmek iste
rim ; Türk işçilerine, Türk iş verenlerine ve Türk 
toplumuna bu kanunu getirmekle, vazifemiz bit
miş değildir. Bu kanunu tamamlayıcı diğer esas
ları, refah devletini, sosyal emniyet prensipleri
ni ve Sayın Bakanın da ifade ettikleri gibi işçi
lere İktisadi Devlet Teşekküllerinde ortak olma 
hakları gibi müesseseleri getirdiğimiz takdirde, 
bizde de bu hak, mülayim, yararlı, Türk toplu
muna faydalı bir hak şeklinde tecelli edecektir. 
Bütün bu mülâhazalar içinde, Türk iş vereni ve 
Türk işçisine, Türk sendikalarına büyük bir iti
matla, bu kanunun memleketimize yararlı ola
cağını ifade etmek istiyorum. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Şâdi Pehlivanoğlu, Grup 
adına... 

SADÎ PEHLÎVANOLĞU (Ordu) — Muhte
rem arkadaşlarım; gerek sayın Çalışma Bakanı 
ve gerekse komisyon sözcüsü arkadaşımızın, 
bilhassa Adalet Partisi sözcülerini istihdaf eder 
mahiyetteki konuşmalarına birkaç cümle ile ce
vap vermek istiyorum. 

Yüksek Heyetinizce de müşahede edilmiştir 
ki; Adalet Partisi, Toplu Sözleşme, Grev ve Lo
kavt kanunu tasarısı görüşülürken bir muhale
fet partisi endişesinden ziyade, memleketin içti-
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mai bünyesini yakinen alâkadar «den bu mev
zuda vatanperverliği, memleketin asli menfaat
lerini ön plânda tutan bir endişe ile fikirlerini 
ileri sürmeye gayret etmiştir. 

Coşkun Kırca arkadaşımızın komisyon »ÖZ
GÜSÜ olmasına rağmen, konuşma tarzı bakımın
dan biraz hassasiyetle - nitekim kendileri de 
bir ara farkına vardılar - Adalet Partisine 
doğru fikir ve tarizlerini yönelttiklerini mü-
ışahede ettik. Nitekim, bunun bu kürsüden bir
çok misialine şahidolduk ve şahsan bir millet
vekili olarak bu gibi davranış ve tutululardan 
mustarip bir arkadaşınız sıfatiyle, Coşkun kır
ca arkadaşıma şunu hatırlatmak isterim ki, 
komisyon '«tözcülüğü ile C. H. P, sözcülüğü sı
fatımı biraz ayırdetmek itiyadında ve hassasi
yetinde bulunsun. Bilhassa, gerek sayın Kay
gan arkadaşımın, gerekse bendinizin fikirle
rine karşı cevap verilirken, mütemadiyen bir
kaç nokta ileri sürülmüştür. Zaman zaman 
Sendikalar Kanunu müzakere edilirken dahi 
aynı hususa dokunulmuştur. Bunlardan birisi; 
«Türk - îş'in bir temsilciliğini mi yapıyorp iması 
zaman zaman bu kürsüden belirtilmiştir. Üste
lik komisyon sözcüsü arkadaşımız, «Türk - İş'in 
tekliflerini dahi Adalet Partisi sözcüleri 
ters mânada, anlıyor» ıgibi bir tarizi de ilâve 
etmiştir. 

Biz; görüşler, Türk - İş veya C. EL Partisin
den veya her hangi bir 'kimseden gelirse gel
sin, geldiği menşee değil, fikrin bizatili özüne 
'kıymet veren bir tutum ve zihniyete sahibiz. 
Yeter ki, bu memleketin işçi meselelerini biza
tihi temsil eden Türk - îş'in fikirlerini k*ug»a-
siyetle bu meselede ön plâna almayı da fyir 
vazife addeder ve bundan ancak şeref payı çı
karırız. 

Coşkun Kırea arkadaşımız, bu kanun tasa
rıları komisyonda görüşülürken, Adalet Partisi 
A. P. Grupu namına temsilci olarak bu luşa 
bir arkadaşın, Adana Milletvekili İbrahim Be
yin fikirleriyle, şimdi ileri sürülen fikirler 
arasında bir tezat olduğuna işaret ederken, 
yine aynı tavırla «A. P. si çok büyük ilerleme
ler kaydetmiştirp diye bir ima yapmak lüzu
munu hissettiler Halbuki, muhterem 'Çalışma' 
Bakanı huzurunuzda fikirlerim ileri «örer
ken, «benim eski tasarıdaki fikirlerim $U 4di 
ama komisyonun şu fikirleri kargışında ricat: 
etmek ve btı fikri benimsemek yoluma tevessül/ 
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ettim.» dediler. Yani, «icabında bir fikirden 
dönülerek diğer bir fikiri benimsemek ieabeder» 
tarzına, bizzat kendileri de misal verdiler. 

Fakat biz, bunu bir tezat alarak Yüksek 
Heyetinize arz etmekten içtinab ettik. Yeter ki, 
Türkiye'de bu kanunla gelen müessese yepyeni 
bir müessesedir. Sayın Çalışma Bakanının da 
itiraf ettiği gibi, henüz tatbikatın misalleri 
ve. tecrübeler yoktur. Tamamen nazari bilgi
lere müsteniden bu müesseseyi kuruyoruz. Ni
tekim bu durumda, Coşkun Kırca arkadaşımı-
zm Fransız, İngiliz, Amerikan, İsveç müellifle
rinden misaller getirmesini ve onların söyledik
lerini bir kaziye olarak, hattâ onların fikirle
rini inkâr kabul etmez birer karine olarak ileri 
sürmesini de, bu zaruretin fazlaca ifrata kaç
mış bir ifadesi olarak telâkki etmekteyim. 

Avrupa'nın meşhur bir müellifinin her han
gi bir müessese hakkında fikirleri şu şekilde 
olabilir. Üniversite kariyerine bir zamanlar 
mensup bir arkadaştı. Aynı memlekette, aynı 
kalitede ve aynı seviyede bir ilim adamı da 
tamamen aksini müdafaa edebilir. Bu da ka-, 
bule şayandır. 

Binaenaleyh, bu gibi görüşleri mahaza haki
kat olarak yüksek huzurunuzda ikide bir ileri 
sürmeyi bendeniz doğru bulmamaktayım. Her 
hal^e bunu kendileri de kabul ederler. 

Yine Coşkun Kırca arkadaşımız, «fazlaca 
Osmanlıca kullanmanın ezası ve utancı içinde
yim» dediler. 

Dil, içtimai bir müessesedir. Bu müessese, 
bir anda heveslere göre yıkılıp, yerine yenisi 
konulamaz. Elbetteki, Osmanlı devrindeki uzun, 
şerefli Türk tarihinde teşekkül eden bir müesse
senin, dil müessesesinin de o tarihin şerefi nis
petinde buna mütenazır olarak mütalâa edil
mesi daha uygun olttr, kanaatindeyim. Sonra, 
Coşkun Kırca arkadaşımız bir üniversitede asis
tanlık yaptılar, benden iyi bilirler; bir kelime
nin ilmî bir terim haline gelebilmesi.için, mu
hakkak surette ilmî literatürde kabul edilmesi 
ieabeder. Nitekim, kendisi burada ifade buyu
rurlarken ; «hukuk lisanımıza yerleşmiş kelime
lerin ; hukuk kotlarında yer almış olan kelime
lerin» diye başladılar, benim fikrimi teyidede-
cek sanmıştım, fakat cümlenin sonunda tama
men ana gaye ve maksadı değişti. İsviçre Me
deni Kanununu misal olarak gösterdiler, Coş
kun Kırca arkadaşımız. Bunu üniversite sırala-

18.4.1963 0 : 1 
rında kitaplarda okuduk. «İsviçre Medeni Ka
nunu, bir İsviçreli hizmetçinin bile kolayca an-
lıyacağı bir lisana sahiptir.» diye bize de hoca
larımız söylemişlerdi. Fakat, insafla Coşkun 
Kırca arkadaşımız kabul ederler ki, oturup da 
bir kalemde uydurulan kelimeleri hizmetçi değil, 
Yüksek Parlâmentonuzdaki seviyesi ve kültürü 
çok yüksek olan şahıslar bile kolayca anlıya-
mazlar. Meselâ, tasarıda «meselâ» yerine geçen 
bir kelime var : «örneğin» örneğin kelimesinin 
ne demek olduğunu şurada açıklanmadan ev
vel, teker teker Yüksek Heyetinize mensubolan 
şahıslara sorsaydım, her halde çok düşük nis-
betle, bunun kasdedilen mânaya geldiği neticesi 
çıkardı... («Dil mevzuu değil» sesleri, gürültü
ler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; yeriniz
den lütfen müdahele etmeyiniz. 

Sayın Sadi Pehlivanoğlu, siz de mevzua 
münhasır olarak konuşunuz. Dil mevzuunu de
ğil, sadece Toplu Sözleşme Kanununu müzake
re ediyoruz. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Devamla) — 
Efendim, gerek bakan beyin, gerekse sayın ko-

• misyon Sözcüsü Coşkun Kırca arkadaşımızın, 
tasarının dil mevzuundaki sözlerine cevap ver
mekle yetiniyorum. 

Bir de hizmet akdinin feshine cevaz veril
mesi hususundaki tenkidlerimizi, Sayın Bakan, 
«Dünyanın neresinden bir misal gösterebilirler?» 
diye cevap verdi. Burada, yine kendi misalle
riyle fikirlerimizi izhar etmek istiyoruz Al
manya'dan misal gösterdiler. «Almanya'nın 
bize müracaat ettiğini söylediler, grev ve lokavt 
neticesinde, bilhassa grev neticesinde boş ka
lan fabrikalarda Türk işçilerinin çalışmasına 
müsaade edin» şeklindeki beyanlarını ifade et
tiler. Almanya'da işçi bulunamaz; grev netice
sinde çalışacak işçi bulunamaz. Çünkü, Alman
ya'da işsizlik sigortası var. Türkiye'de bir ta
raftan, tabiî olarak kanunları ve müesseseleri 
Türk içtimai realitesine göre mütalâa etmeyi 
ön fikir olarak kabul etmemiz ieabeder. Büyük 
Avrupa âlimleri şöyle diyebilirler, fakat, «Türk 
içtimai realitesi şudur» diye her şeyden evvel 
buna itibar etmemiz ieabeder. Türkiye'de bir 
fabrikada bir ustabaşılık veyahutta bir çıraklık 
münhal olduğu zaman, yüzlerce talip çıkmakta
dır. Herkesçe malûm olduğu üzere, Türkiye'de 
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hakikaten bariz bir işsizlik mevcuttur, Binaen
aleyh, biz Türkiye'nin içtimai realitesini nazarı 
itibara almak suretiyle tenkidlerimizi ve görüş
lerimizi gayet halisane olarak ileri sürmüş bu
lunuyoruz. Yine, şunu arz etmek istiyorum, fi
kirlere yine fikirlerle cevap vermeye çalıştım 
ve bu arada sözlerimi bitirmeden evvel, Sayın 
Çalışma Bakanının bilhassa şahsım hakkında 
sarf ettikleri güzel ve iltifatkâr sözlerinden do
layı kendisine teşekkür etmeyi bir vazife olarak 
addetmekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı söz istiyor
sunuz efendim ? 

GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇlOl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIBOA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Şâdi Pehlivanoğlu arkadaşımın temas et
tiği teknik hususlara değinmekle sözüme baş-
lıyacağım. 

Belli başlı olarak kendileri Sayın Çalışma 
Bakanının verdiği Almanya misalini ileriye sü
rerek, Bakanın kendisiyle, veya benim Bakan
la, her ne ise, her halde aynı fikirleri müdafaa 
ettiğimize göre Bakanla benim kendi kendimizle 
çelişmeye düştüğümüzü ifade etmek istediler. 
Bendeniz katiyen bu kanaatte değilim. Sebebi: 
Almanya'nın Jbize teklif ettiği şey şu : Diyor 
ki Alman Hükümeti bize, grev yapmış Alman 
işçilerinin iş akitleri askıdayken; Türk işçisi
nin Alman fabrikasında çalışmasına müsaade 
eder misiniz? Yani, bu böyle yapılırsa, millet
lerarası işçi tesanüdü bakımından aykırı bir 
hareket olacaktır. Bu bakımdan sizin müsaade
nizi istiyoruz. Ama, biliniz ki, italyanlar da bu 
şekilde çalışıyorlar, çalışmalarına izin vermiştir, 
diyor. Bundan çıkan netice şudur arkadaşlar : 
Alman (hukuku bugünkü haliyle, grevci işçinin 
iş akdi askıda iken dahi, tıpkı Hindistan'da ol
duğu gibi, grev devammca geçici işçi alınma
sına müsaade etmektedir. Kendilerinin insaf
la kabul buyurmalarını rica ederim ki, bizde 
bu şekilde geçici işçi alınması kanun metninde 
açıkça yasak edilmiştir. Her halde bu metin 
Almanya'da bugün cari mevzuattan daha ileri 
-bir metin olsa gerek. 

işsizlik sigortasına gelince : Demek isterler 
ki, «Almanya'da grevci işçinin askıda olan iş 
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akdi feshedildiği vakit, ^işsiz durumuna geçti
ğinden, işsMik sigortası alır. Halbuki, biide 
işsizlik sigortası yoktur.» Bir memlekette işsiz
lik sigortasının hangi şart ve ahvalde tatbiki
nin ıinümkün olacağı doğrudan doğruya o mem
leketin biraz gelişmiş memleket olup olmatha-
siyle ilgilidir. Bununla beralber; bu mülâhajza-
ları tamamen bir tarafa bırakakark, kendisi
ne iki hususu hatırlatmak isterim. Evvelemirde 
Türkiye'de sanayide tatbikime başlanmak üzj&re 
bir işsizlik sigortası1 tasarısı hazırlanmaktadır. 
Bu suretle bu terakidlerin büyük bir kısmı ber
taraf edilmektedir. r 

ikinci nokta da şudur : Almanya'da kıdem 
tazminatı müessesesi mevcut değildir. Büim 
memleketimiızde şu kanuna göre grevci işçiyim 
askıda olan iş akdi iş veren tarafından, grev
cinin ayrıca iş verene karşı bir kusuru yokjsa, 
şu şekilde feshedilebilir : 15 gün önce feshi İh
bar ve kıd'em tazminatının tediyesi... Alm$,nK 
ya'da işçiler böyle bir haktan faydalanaTfra-
maktadırlar. Binaenaleyh, eğer bizde şimdijlik 
işsizlik sigortası yoksa bunun karşılığında jkı-
dem tazminatı müessesesi mevcuttur. Bu fa
kımdan da tenkidleri yerinde değildir. • 

Muhterem arkadaşlanm; yine tekrar ^di
yorum, grev hukukunun temel esaslarının tadıa-
miyle dışına çıkılarak, grevci işçinin askıda 
kalan iş akdi iş veren tarafından feshediLmedjiği 
takdirde bu memlekette binlerce gizli işsize ive 
hattâ binlerce işsize rağmen, her hangi bir te
sadüfle, daha evvel bir iş yerine kayıtlanmış 
olmaktan istifade ederek o iş yerine ginjıiş 
olan işçi vatandaşlurımız, ıgrev yaptıkları ari$a, 
hiçbir .surette yerlerine 'geçici işçi alınamıyaca-
ğmı bilerek, hiçbir surette iş akitlerinin feslıe-
edilmiyeeeğini bilerek, öylesine bir pazarlık kıjıd-
retine salhibolurlar ki, kendilerine haber ve
riyorum ; Türkiye'de iflâs etmiyecek tek bir ınttü-
essese kalmaz arkadaşlarım. j 

Şimdi açıkça sormak zorundayım : Plâim 
•müzakeresi «ırasında burada liberal ekono^ri-
nin en hararetli müdafaasını yapmış olan A. j P. 
sözcüsü Türkiye^de özel sektörün de kafiiu sek
törünün de tamamiyle hali müzayakaya d|ü§-
mesi neticesini doğuracak böyle bir müessejse-
yi, dünyanın hiçbir yerinde mevcudölmadığı 
halde, neye istinaden müdafaa eder? 

Muhterem arkadaşlarım; bu vesile ile kenjdi-
lerinin bana tevcih ettikleri bellibaşh tenkide < de 
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.samimiyetle cevap vermek istiyorum. Diyorlar 
ki, «Coşkun Kırca Geçici Komisyon Sözcülüğü 
ile C. I I P. Sözcülüğünü -karıştırdılar...» Muhte
rem arkadaşlarım; C. H, P. niıı Sözcüsü biraz ev
vel müdafaa ettiğim prensiplere aykırı bir tek
lif ileri sürerse, grup kararımız da nıevcudolma-
dığına göre, kendileri beni bu sözcünün de kar
şısında. bulacaklardır, hiç -merak- buyurmasınlar. 
Ancak şunu hatırlatmak isterim; kendileri Ada
let Partisinin Sözcüsü olarak Geçici Komisyo
nun getirdiği metni tenkidleriııe hedef tutuyor
lar da, Geçici Komisyon bu tenkidler karşısın
da niçin kendilerinin, kendi sözcülerinin daha 
bir sene> evvel, burada-.-müdafaa ettikleri felsefe-
nm-tam aksini müdafaa ettikleri hususunu zik
retmek salâhiyetine sahibolmasm? (Soldan «ba
ğırma» sesleri) Bağırmak bizim hakkımızdır ar
kadaşlarım. Çünkü eğer bu parlâmentodaki mü
zakerelerde biraz ciddiyet olacaksa biraz objek
tiflik olcaksa bunun da bir şartı samimiyettir. 
(Ortadan bravo sesleri) 

Sadi Pehlivanoğlu arkadaşını yine buyurdu
lar ki, «fikirler değişebilir» Nitekim Bakanın da 
arada bir fikir değiştirdiği oluyor, ilâve edeyim, 
benim de arada bîr fikir değiştirdiğim oluyor. 
Ama bir temel müessesesinin felsefesi üzerinde 
değil, bu değişkliklerimiz. Bizim bu.temel mü
essese üzerinde, ötedenberi müdafaa ettiğimiz, 
şahsan dahi müdafaa ettiğim fikir şu idi : Na
sıl iddia edebilirsiniz ki, sendikalar evvelâ ku
rulsun, malî kuvvet temin etsin, ondan sonra 
grev hakkına sahip kılınsın!.. Bu, yumurta mı 
tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan hikâye
sine benzer. Toplu iş sözleşmesi ve grev hakkına 
sahibolmıyan sendikalar, işçi lehine ne yapabi
lirler ki, o sendikalara girip aidat vermek su
retiyle o sendikaların malî kuvvetini sağlasın? 
Bu, öteden beri bu memlekette müzakere ve 
münakaşa edilmiş bir konudur. Kaimdi açıkça sa
bittir ki, geçen sene Çalışma Bakanlığı bütçesi 
bu Mecliste ve Senatoda müzakere edilirken. 
Adalet.Partisi Grupu adına kürsüye çıkan sözcü
ler açık açık, evvelâ sendikalar kuvvetlensin, 
sonra grevi tanıyalım demişlerdir. Hattâ bunun
la yetinmemişlerdir; Sayın Adalet Partisinin Se-
notadaki Sözcüsü; «Kolektif akit hakkının da
hi, evvelâ basın sahasında, tanınmasını, orada 
tecrübe edildikten sonra diğer sahalarda tanın
masını tavsiye edecek kadar işi kadenıeleıidir-
miştir. Bu husus grev hakkının, toplu sözleşme-
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I nin, sendikalizmin felsefesine, özüne taallûk eden 

bir husustur. Böyle bir meselede de kendilerini 
I yermedim/dedim ki ; bu kadar temel bir felsefe

de bir seneyi bir parça aşan bir zaman zarfında 
böylesine bir terakki kaydetmişlerse kendilerini 
ancak tebrik etmek lâzımdır, bu hareketlerini 
hoşnutlukla karşılamak lâzımdır. Bu kadarı, Ge
çici Komisyon olarak hakkımızdır. Çünkü Ada
let Partili arkadaşların tevcih ettikleri tenkid
ler münhasıran Hükümete değil, Geçici Komis
yonun Komisyon olarak getirdiği metne de mü
teveccih idi. Geçici Komisyon, kendisini, millet
vekili arkadaşlarımıza karşı olduğu kadar grup 
sözcülerine karşı savunma hakkına da, zannede
rim, sahiptir. 

Muhterem arkadaşlarını, 'dil bahsinde söyle
diklerine pek fazla temas edecek değilim. Os
manlı tarihinin şerefli sayfalanın, Türk tarihi
nin her şerefli sayfası gibi benimseyenlerdenim. 
Ama milliyetçilik anlayışını yahut tarihten ge
len şeref anlayışını tarihin muayyen sayfaların
da dondurulmuş bir anlayış olarak görmeye ta
hammül eden muhafazakâr bir milliyetçilik an
layışına bendeniz sahip değilim. Bu memlekette 
eğer milliyetçiliğin tarihi tetkik edilecek olursa, 
Türkçe'yi öz haline getirmek, a n hale getirmek 
için çabaların başında - hattâ bizzat o çabaların 
bir kısmının aşırı olduğu samimiyetle kabul edi
lebilir bile - unutmayalım ki, milliyetçilik anla
yışı üzerinde hepimizin birleşmesi icabeden Ata
türk vardır. Bahis buyurdukları arı Türkçc'cili-
ğin öz Türkçeliğin banisi bu memlekette Ata
türk'tür. Ben Osmanlı tarihinin yücelikleri, şe
refleri kadar, Atatürk'ün bu memleketin tarihi
nin sayfalarına işlediği her cereyanın her hare
ketin de milliyetçiliğimiz bakımından aynı dere
cede tebcil edilmesi gerektiğine kaaniim. Böyle 
bir teknik konuda. Sayın Başbakanımızın da ih
tarına uyarak daha fazla polemik yapılmasının 

r yersiz olduğuna inandığım için bu hususta faz
la cevap verecek değilim. Maddelere geldiğimiz 
zaman teker teker kullandığımız kelimeleri Sa
yın Meclis anlıyor mu, anlamıyor mu bunu görü
rüz. Yalnız kendilerine bir tek şey hatırlatmak 
isterim : îda, mudi dediğimiz zaman bunu aca
ba hukukçu olmıyan her hangi bir vatandaş, 
hattâ entellektüel olduğu zaman bile, anlamak 
kabiliyetini haiz midir, değil midir? Değildir ar-

I kadaşlarım. 
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Ve eğer bir gün, keyfî surette uydurularak 

değil, arma ıciddî bir çalışma ile bütün hukukî 
terimler Türkçelleşt'iriİıse, herkesin, Sadi Peftıli-
vanoğlu'nun da, benim. de, hu Meclislte oturan 
herkesin ve bu vatanda yaşryan Iber Türk'ün 
anlayabileceği bir şekle . [getirilişe acalba .kötü 
mlü olur?.. Her halde kötü 'olmaz, arkadaşlar, 
Binaenaleyh, hakikaten meselenin böyilesine 
ibir polemik ıhali almasından 'bendeniz de (müte-
össirim. ISendikalar Kanununda da gördük hu 
'hususu, öyle ümidederim ki, Toplu iş sözleş
mesi, Grev ve Lokavt kanunu taısarısma geçti
ğimiz zaman, maddeler üzerinde görüştüğümüz 
anda hepimizin endişeleriimizin aynı noktalar 
üzerinde 'birleştiğini göreceğiz ve ıbupaldan an
layışla çıktığımız zaman; hep .birlikte aynı nok
talar 'üzerinde birleşerek çıktığımız zaman, bu 
kadar aşırı, Ibu kadar insaJfsız tenlkidler yap
manın da biraz yersiz dlduğunu anlamış ola
cağız. (Alkışlar) («[Ekseriyet» ydk sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, ekseriyet yoksa olma
dığını usulle uygun dlaralk ifade edefbilirsinîz. 
Biz Divan .olarak 'bugün hiç değilse Grev ve Lo
kavt ve 'Tıoplu iış sözleşmesi ıkanun tasarısının 
-tümü üzerindeki görüşmeleri bitirip maddelere 
geçildikten #onra bırakmak istiyoruz. («Mü
zakereler fcâlfidir» sesleri) Müzakerenin kâfi 
olup oiJmadıığmı kararlaştıracak yime sizlersi
niz. 

Şahsı adına söz rstiyenlerden 'Sayın Cevdet 
Aydın. 

MEHMET 'SAĞLAM (Kayseri) — Hani 
saat 19 a kadar devam .edecektik? 

(BAŞKAN — O Yarından itibaren tatbik 
-ediilecektir. 

(Buyuran Sayın Cevdet Aydın. 
OEVÜEIT AYDIN (ISiirt) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; Ibendeniz de hakikaten 
daha evvel konuşan ve çoîk etraflı izahat veren 
Sayın Çalışma Bakanı ile kamisıy'on sözcüsünün 
'burada bertalfsil izah elttilkleri hussuiara elim
den igeldiği kadar temas dtmeımıek suretiyle, ko
nuşmamı kısa tutmak istiyorum. Yalnız, ,bu 
arada bendeniz de konuşmamı yazılı olarak 
hazırlamış olduğum için, Mr irtibatsızlık olur
sa bunu (bağışlamamızı rica edeceğim. 

Muhterem; arkadaşlar, tartışma konumuz 
olan hu tasarı, yeni Anayasamızın .getirdiği 
önemli ve Iblzim için yeni 'bir müessesedir. Top
lu közleşme, grev ve lokavt halkları dem.'okraisi 
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rejiminin esaslı ve vazgeçilmek temel unsurla
rındandır. Bu haklar hür ve demokratik hi}-
tün Batı memleketlerinde çlok uzun yıllardahı 
beri uygulama gelmektedir. 

Çalışma IBakanımıız ISaym EcevSıt'dn itfadte 
ettikleri gilbi, demokratik Batı ülkelerinde ibiliö 
ancak yüzlerce sene yapılan 'çetin ve güç mü
cadelelerden sonra elde edilebilen Ibul hakları 
yenil Anayasamız; vatansever v« milliyetıci" iş
çilerimize hediye .etmiştir. Bunun büyük an
lamını işçilerimizin her zaman takdir edecek
lerini ve mücadeleisiz elde edilmiş (bulunan İblı 
'büyük silâhı memleketin ekonomik yapısını 
tahribe münlcer 'olacak şekilde kullanmaktan 
daima kaçınacaklarını samimiyetle ümid'ediyq-
rum. 

ISayın arkadaşlar, demdkraitik, imodern ve 
ısösyal hır hukuk devleti (hüviyetini taşıyan ye
ni Anayasamızın, 40 ve 41 ne! maddeleri, ikti
sadi, sosyal ve kültürel hayatın, demokraltik 
h'ir düzen içinde herkösin dilediği alanda çalış
ama ve sözleşme hürniyetine sahih olm alsı ve in
sanlık haysiyeltine yaraşır bir yaşayış .seviyesi
ne kavuşması ile 'gerçekleşebileceği prenlsiibini" 
vaz'etmiş .bulunmaktadır. Yine Anayasamızın 
42 nci maddesi, Devleti; Sosyal, iktisadi ve mâ
lî tedbirlerle ibedemıen ve fikren 'çalışanları ko
rumak, işsizliği önleyici tedbirleri almak, çaljL-
şanların yaptıkları işe uygun âdil hir ücret el
de etmelerini sağlamak ve iş verenlerin de hak
larını korumakla ödevli tutmuştur. 

IBu .tasarı hu amaç ve ,bu ışılk laltında, millî 
(istihsalimizin ve millî ekoniotmimiizin iki >am!a 
unlsurunu ,teişkil eden emek ve sermaye arasın
da hakkaniyet ve ahenk sağlıyacak meşru ve 
sağlam bir hukuk sistemi kurmaktadır. 

Tasarınım toplu iş söyleşmesine ait madde
leri gerek çalışanHarın /ve gerekse 'çalıştıranla
rın haklarını ve menfaatlerini paralel bir ded
iğe içinde) .gerçekleştirmek imkânını "vermek
tedir. Yazılı -şekil şartına talbii tutulmuş lölaln 
toplu sözleşme, işçıi ve iş veren arasında ücret, 
çalışma, iş emniyötli ve diğer kolektif münase-
heıtler konusunda testoirt edilecek hususlara ve 
şartlara tarafları riayete ımedbur eden kanun 
kuvvetinde 'bağlayıcı mlüeyyideileri müeddi bir 
hukukî müessese niteliğinde olacaktır. Bugün 
'Türkiye'de kâr ile ücret arasında bir mishelt ve 
adalet olmadığı herkesçe ibilinen bir gerçektir. 
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Toplu sözleşıme, işçinin emeğini gereği ka

dar değerlendirmekte önemli ve olumlu ,bir 
.rol oynıyac aktır.. Ancak, toplu sözleşmeden 
sonra işçi ve işveren arasında vukubulacak an
laşmazlıklar artık sokakta ve kaba kuvvet ıgos-
terM yapmak suretiyle 'değil, toplu sö'zleşıme-
nin tâyin ettiği (hukukî nizam içinde çözüm yö-
lu bulacaktır. 

ISayın arkadaşlar; tasarıdaki grev ve lo
kavta ait düşüncelerimi arza ıgeçımeden önfce, 
memnuniyetle belirteyim ki, talsarı (bu hakları 
(geniş ibir şekilde ve teminatları ile getirmiştir. 

ISosyal adaleti 'gerçekleştirmek bütün de
mokratik idarelilerin başlıca amaiçlarındandır. 
Ancak, sosyal adalet, (hiçbir zaman iş veren 
aleyhinde bir anlamda anlaşılmamalıdır. 'Top
lum ve çalışma ıhayaltında, ilki büyük kuvlvet 
olan işçi ve iş veren esasen birerlerinden ay
rı »olarak mütalâa edilemez, 'Grevin hemen ya-
nıbaşında lokavt hakkının bulunması zaruridir 
ve bu, kuvvetlerin ımulvazene halinde kalması
nı sapar, öok 'kuvvetli ibir silâh olduğunda 
şüphe olimıyan grev; :emeği, muazzam bir kud
ret olan sermayenin istismarından kurtarır ve 
iş verenin işçiyi ezmesine engel olur, İBatı de
mokrasilerinde 'grevler, işçilerin hayalt şartla
rını ıslahata ve yaşama seviyelerini yükselt
mekte önemli bîir rol oynamıştır. Yukarda be
lirttiğim gibi, yeni Anayasamız da çalışanların! 
insan haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi
ne ulaşmasını âmirdir, işçilerimizin (bu nokta
dan hareketle ıgrevi, hayat şartlarını düzelt-
ımek, kendilerine ve ailelerine insan haysiyeti
ne yakışır bir hayat seviyesi sağlamak ye emni
yetli iş şartlarına salhiibölımak için baş vurulan 
•bir vasıta alarak kullanacaklardır. İşçilerimi
zin politik maksatla grevi, zorlanan bir mües
sese haline ıgetirmi'yecekleri ve kendilerini bu 
yola itecekleri de daima mahçulbedeeekleri ka
nısındayım. 

Ancak, 'bulgun maalesef Türkiye'de, sosya
lizm perdesi arkasında bir sınıf diktatiöryası 
(kurmak istilyen ve memleketi bu mecraya sü-
rüklemıek heves ve çabasında olan bedbahtlar 
ve komünistler vardır. Fakat, Ibu sapık ideo^ 
lojiler hiçbir zaman; memleket men'f aati idrâ
kine sahip, vatansever, milliyetçi ve uyanık 
Türk işçisinin temiz safları arasına sızmak im
kânını buîamıyac aklardır. 
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Değerli arkadaşlar; tasarı, grev ve lokavt 

haklarını, aynı kanuni maddeler içinde birbiri
ne eşit ve birbirlerini tamamlar şekilde derpiş 
etmiş bulunmaktadır. 

İTasarının 20 nci maddesi ıgrev ve lokavtın 
istsinalarmı tadadeltmekteldir. Esasen dünya
nın hiçbir ülkesinde sınırsız bir grev yoktur. 
Anayasamızın 47 nci maddesinin son fıkrası, 
ıgrev hakkının kullanılma şeklinin. ve istisna
larının kanunla düzenleneceğini söylemek su
retiyle, bu 'gerçeği ikalbul ve ifade etmiştir. 
Tahditsiz ive şartsız hir grev, memleketlin eko
nomik yapısını her zaman tahrilbedebilir. 

Sayın milletvekilleri; tasarının 21 nci mad
desi yapılması 'kararlaştırılan bir ,grevin veya 
lokavtın, genel hayatı felce uğratması veya 
memleket (sağlığını veya millî 'güvenliği bozu
cu (mahiyette olması halinde Hükümete bunu* 
3 ay geciktirmek yetkisini tanımaktadır. Bu 
son 'derece yerinde bir yetkidir ve işçilerle iş 
verenlerin (haklarını enıgelliyen bir kayıt •mahi
yetinde de değildir. Kaldı ki, taraiflar Hükü-
metin bu karar ve tasarrulfu aleyhinde Danış-
tayda iptal dâvası açmak hakkına da, sahiptir. 

Grevin; bir iş yerinde çalışan işçilerin 
1/3 ü tarafından ancak talebedilmesi halinde 
oylanabihnesi ve ,greve yine çalışan işçilerin 
ancak saltçoğunluğu ile karar verilmesi ve bu 
'oylamanın her /türlü tertip, hile ve baskıdan 
uzak, en büyük mülkiye âmirinin veya onun 
•görevlendireceği bir memurun denetiminde ol
ması mecburiyetini vaz'eden '212 nci madde ibu 
müessesenin dejenere edilmesine -engel olacak
tır. 

Grevin veya lokavtın. uygulanması ale be
raber işçilerin o iş mahalini terke zıorunlu bu
lunması, bundan böyle 'Sokak barikatlarıma ve 
kaba kuvvet (gösterilerine imkân Ibırakmıya-
caktır. 'Greve katılmıyan veya katılmaktan 
/vazigeçen işçileri, çalıştırıp çalıştırmamakta iş. 
verenin tamamen serbest olması ne kadar hak
kaniyete uygun ise, keza iş verenin grev ve 
lokavtın devam lettiği slüre içinde kendi işçi
lerinden başka dışardan işçi alamaması da a 
derece yerinde ve âdil bir müeyyidedir. 

Yine, grev ve lokavt 'Suresince, işi tatil et
miş olan işçilerin (başka yerde (iş tutmamaları 
ve aksi halde, hizmet akdinin iş verence feshin 
ihbarına lüzum ve mecburiyet olmaksızın fes-
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Ihedilımesi, bu hakların suiisftiınıalini ve istis
marını önliyecektir., 

Grev ve lokavt süresinee 3>evlet seyirci ve 
bitaraf durumdadır. Yalnız kamu düzeninin 
ihlâline ve şiddet kullanmasına engel olmakla 
yetinecektir. Tasarının 33 ncü maddesi Devle
tin tarafsızlığını sağlamıştır. 

ı'Sözlerimd bitirirken, bu tasarıyı getiren EDü-
kümeti ve tasarıda takdire şayan mesai ve emek 
sarf ettiği açıkça anlaşılmakta olan değerli ko
misyonu tebrik etmeden geçemiyeceğim. 

Toplu sözleşme, ıgrev ve lokavt tasarısı, 
ıgerek çalışanları ve gerekse çalıştıranları tatmin 
edecek ve çalışma hayatımıza düzen ve güven 
(getirecek esasları kapsamaktadır. 

(Memleketimize ve iış hayatımıza hayırlı olma
sını temenna eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Verilmiş kifayet önergeleri var 
okutuyorum. 

Millet Meclisi- Başkanlığına 
Vakit çıok geç oldu. Müzakerelerin yeterli

ğini arz ve teklif ederim. 
Igeflı 

Yahya Dermacı 
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Sayın Başkanlığa 

• Müzakerelerin kifayetini ve maddelere geçil
mesini arz ederim. 

Afyon KaraMsar 
Halûk Nur Baki 

BAŞKAN — önerigeleri oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.... Kabul etmiy enler.... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakere bitmiş
tir. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler..; Kakül etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

Raporda ivedilikle görüşülmesi teklifi var
dır. ivedilikle görüşülmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler Kabul edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresine yarın d'eıvam ede
ceğiz. 

'19 . 4 . 1%3 Cuma günü saat 14.00 te topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,30 

>&< 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YETMÎŞBEŞÎNCÎ BİRLEŞİM 

18 .4.1963 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1 — Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, 
Mütehassıs emekli doktorların Devlet sağlık 
müesseselerinde fahrî olarak hizmet görebile
ceklerine dair kanun teklifinin, Hükümetçe 
hazırlanmakta olan «Emekli doktorların ihti
yaç halinde Devlet sağlık müesseselerinde hiz
met görebilmeleri hakkındaki kanun tasarısı» 
ile birlikte nazara alınmak üzere tehirine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
(2/468, 3/552) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

2. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

3. — İçel Milletvekili Mazhar Ar ikan'm, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

4. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

5. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

8. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

9. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

12. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

13. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 
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14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, I 

Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

16. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

17. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, De
nizyolları İşletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

18. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

19. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından, sözlü sorusu (6/519) 

20. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

21. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş. olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (8/521) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den Ömeroğlu Abdi! Yanar'm, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

23. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Cen-
ciğe bacağı ara.smda yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) I 

24. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

25. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

26. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışına olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

27. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

28. — Edirne Milletvekili Talât Asarın/3008 
sayılı İş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

29. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nım ve ve M. D. O cularm 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/531) 

31. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı 'nın, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

32. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne z man yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

33. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 



34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfi ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

85. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
ın, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

36. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

37. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

38. — Tokat Milletvekili Reşit önderin, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

39. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başka 
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

40. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana 
yi-Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

41. -— Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

42. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada 
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 

olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

44. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Aydın'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
Övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

45. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçişleri Eakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

46. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra îsmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

47. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

48. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

49. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'ın, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 
düşünüldüğüne dair, İmar ve İskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

50. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

51. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

52. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka-
raca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi-ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 



53. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.O. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

54. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurları tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

55. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm olup 
olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak dü
şen tayyare olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/556) 

56. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Basın - Yayın ve Turizm, îmar ve îskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/558) 

57. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair, Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

58. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'ın, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

59. — Bursa Milletvekili Sadrettih Çangair 
nın, gece Öğrenimi yapan meslekî ve teknik 
öğretim okullarında, mesai saatleri dışında ça
lıştırılan öğretmen ve memurlara ücret ödene
ceği hakkında bir karar olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/561) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 

61. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine Avukat
lığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde si
yasi bir tesir olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/565) 

63. — Afyon Karahisar Milletvekili Ştvld 
Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandı
ğına dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

64. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

65. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'ın, 
Sason İlçesi G. Savcısı ile Yargıcının, Jandar
ma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri ta
rafından dövüldükleri hakkındaki neşriyatın 
vâridolup olmadığına dair İçişleri ve Adalet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/568) 

66. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'ın, 
20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan Eği
tim mitingine katılan binlerce öğretmenin Ba
kanlık üzerinde ne gibi bir intiba bıraktığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/569) 

67. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

68. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaçar saat dera okuttuklarına ve ücretli veya 
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç 
memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

69. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak 
mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olma
dığına dair İmar ve îskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/573) 

70. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu - Gide arasındaki Devlet yolu
nun, Karayollarmca kış mücadelesine tabi tu
tulan yollar arasına alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/574) 
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71. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-

rer'in, Tren ücretlerinde yapılan tenzilâtın 
Adapazarı - Haydarpaşa arasında neden tat
bik edilmediğini dair Ulaştırma Bakanından 
•özlü sorusu (6/575) 

72. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak
kındaki Kanun gereğince evvelce başlanıl
mış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğü
ne dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

73. — Ordu Milletvekili Yusuf izzettin Ağa-
oğlu'nun, Belediye hudutları içine mahalle ola
rak alınmakla beraber imar plânı dışında ol
duklarından belediye hizmetlerinden mahrum 
bulunan mahallelerin muhtaç halkının yakacak 
ve zati ihtiyaçlarının köy tarifesine tabi bulun
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tanm 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

74. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırlan dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di
ğer ihtiyaçların sağlanması istikâmetinde halk
la yardımlaşma gayret ve hazırlıkları yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri ve İmar ve İskân 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/579) 

75. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, meteoroloji 
sahasında yetişmiş mühendis veya yüksek mü
hendis istihdam edilip edilmediğine ve teknik 
eleman yetiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/580) 

76. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü-
ven'in Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

77. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'm, 
İstanbullun Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/582) 

78. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 

kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

79. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasındaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

80. —Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, imar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

81. — Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilginin, 
komisyon çalışmalarının Genel Kurul çalışma
larına dâhil olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/586) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Bursa Milletvekili ibrahim Öktem ve 

üç arkadaşının, Sendikalar kanunu teklifi, iş
çi ve iş veren sendikalan kanunu tasansı ve 
Geçici Komisyon ve Plân komisyonlan rapor
ları (2/286, 1/382) (S. Sayısı : 126) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 4 .1963] 

X 2. — Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ka
nunu tasansı ve Geçici Komisyon ve Plân Komis
yonları raporlan. (1/273) (S. Sayısı : 132) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 4 .1963] 

X 3. — Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha Önceki bütçe yıllarına ait bir kısım ver
gi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasansı 
ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonlan rapor
lan (1/201) (S. Sayısı : 122) [Dağıtma tarihi : 
1.4.1963] 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasansı ve Ticaret ve Plân komis
yonlan raporlan (1/345) (S. Sayısı : 124) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 4 .1963] 

5. — 97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmet
lerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen 
olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyin
leri hakkında kanun tasansı ve Millî Eğitim, 
Maliye ve Plân komisyonlan raporlan (1/232) 
(S. Sayısı : 125) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1963] 



IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, Ka
nunu Medeninin sureti meriyet ve şekli tatbiki 
hakkındaki 884 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/291) (S. Sayı
sı : 129) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1.963] 

2. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen metin ile Millet Meclisinin değiş-
tirişi ve Karma Komisyon raporu (2/52) (S. 
Sayısı: 221 e 3 ncü ek) [Dağıtma tarihi: 9 . 4 . 
1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Os
man Saim Sarıgöllü ve 2 arkadaşının, 27 Ma
yıs 1960 tarihinden sonra nezaret altına alınan
ların haklarının iadesine ait kanun teklifi ile 
içel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 22 arkada
şının, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra görevle
rinden uzaklaştırılan memurlar hakkında ka
nun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları. (2/34, 2/309) (S. Sayısı : 137) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1963] 

4. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Remziye 
Batırbaygil'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komis
yonunun 2.9.1961 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 23 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları. (M. Meclisi 4/3, C. Senatosu 
4/5) (S. Sayısı : 142) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1963] 

5. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısına dair C. Senatosunca 
yapılan değişiklik hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Tarım Komisyonu raporu 
(1/250) (S. Sayısı : 265 e ek) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

6. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Ka
nununa ek kanun tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Cum-
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I huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 

Komisyonu raporu (1/167) (S. Sayısı i 314 e 
ek) [Dağıtma tarihi : 15.4.1963] 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
IŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
istanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve içişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

X 2. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi : 19 . 9 .1962] 

I X 3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
1 Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 

primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

4. —- Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
Maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 »a.-
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve But
ça komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanım teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 

I [Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 



6. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Eütçe komis
yonları raporları (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

7. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 . 1962] 

8. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hikmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

9. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 , 1962] 

10. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ,ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/226) (S. 'Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 10 .1962] 

11. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11 .10 .1962] 

12. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve îcişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Da^tnra tarihi : 19.10.1962] 

X 13. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 . 1962] 

X 14. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine' 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasansı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17 .12 .1962] 

15. — Huiusi idarelerden maaş; alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasansı ve Millî 
Eğitim Komisyonu,raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

16. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporlan (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 . 1962] 

17. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldınlmasma dair 
kanun tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon-
lan raporlan (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi : 27.12 .1962] 

18. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
nsı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonlan ra
porlan (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12.1962] 

19. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 nçü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi : 27 .12 .1962] 

20. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptınl-
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

21. —Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa .28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26). [Dağıtma tarihi : 81.12.1962] 
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&;• 22. —rJSÜğde Aksaray'ın Büytikbölcek ma
hallesi hane 226, cilt.3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 .8 .1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi All-
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

23. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu înayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12.1962] 

24. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 70 arkadaşı ile Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plâv Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (S. Sayısı: 231e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1963] 

25. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zebra
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül-
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

26. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-' 
li) Beldr Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] • 

27. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra

poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

28. — istanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'm, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve İçişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

29. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

30. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
pora (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

31. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyüv 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S, Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

32. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43. cilt 16. sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl
maz'm ölüm cezasına çarptınlması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 33. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-TeJefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

X 34. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmalınması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 



35. — îmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve İmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporlan 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

36. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail ve 
Elifoğlü 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil Ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(S/271) (S. Sayısı: 93) [Dağıtma tarihi : 
12 .2 . İSÖS] 

37. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Genooğlu, Fedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sâyısi : 94) [Dağıtma tarihi : 
İ2 .2 .1963İ 

38. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1832 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma târihi: 12 . 2 . 1903] 

39. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96)'[Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

40. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlû, Zeynep'ten doğ
ma 1*931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi vfe Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

41. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 
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42. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace

mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

43. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

44. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
Ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 45. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı: 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 46. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporlan (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

47. — Amme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasansı ve Geçici Komisyon raporu (1/286) 
(S. Sayısı : 112) [Dağıtma tarihî : 2 1 . 2 .196&J 

48. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve şayia 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini-
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sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

X 49. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

50. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/100) 
(S. Sayısı : 121) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

51. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S.. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

52. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden. Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı : 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

53. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4.4.1963] 

X 54. — Maden Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 5 arkadaşının Maden 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/295, 
2/282) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi 9 . 4 . 
1963] 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı

rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanın ve bu Andlaşmaya 
ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/313) (S. Sayısı : 133) [Dağıt
ma tarihi : 9 .4 .1963] 

X 56. — 8 Ağustos 1949 tarihli Türkiye -
Avusturya ödeme Andlaşmasınm feshi hakkın
daki 25 - 27 Eylül 1961 tarihli notaların onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ticaret komisyonları ra
porları (1/265) (S. Sayısı: 135) [Dağıtma ta
rihi : 11.4.1963] 

57. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

X 58. — 12 . 9 . 1945 tarihli «Türkiye Cum
huriyetiyle isviçre Konfederasyonu arasında Ti
cari mübadelelere ve tediyelerin tanzimine mü-
taallik Anlaşma» nm feshi hakkındaki 8 Ağus
tos 1962 tarihli notaların onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret komisyonları raporları. (1/300) (S. Sa
yısı : 136) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

59. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

60. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 
nci ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
Anayasaya aykırı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi ve Adalet ve Sağlık ve Sos
yal Yardım komisyonları raporları (1/353, 
2/457) (S. Sayısı : 140) [Dağıtma tarihi: 
13.4.1963] 



61. — Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 
ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/358) (S. Sa
yısı : 141) [Dağıtma tarihi : 13.4.1963] 

62. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilme
si hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 

Geçici Komisyon raporu (1/426) (S. Sayısı: 
143) [Dağıtma tarihi: 13.4.1963] 

X 63. — Haşhaşın ekimi ile afyonun istih
sal, milletlerarası ticaret, toptan ticaret ve isti
malini tahdit ve tanzimine dair Protokolün 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/403) 
(S. Sayısı : 144) [Dağıtma tarihi : 16.4.1963] 

(Millet Meclisi Birleşim : 75) 




