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İşçi ve işveren meslekî teşekkülleri 

Madde 1 — 1. Sendika; birlik, federasyon ve konfederasyonlar, bu 
kanuna göre işçi - sayılanların ve işverenlerin, müşterek iktisadî, sosyal 
ve kültürel menfaatlerini korumak ve geliştirmek için kurdukları mes
lekî teşekküllerdir. 

2. Yukardaki bentte zikredilen meslekî teşekküllerin kurulması 
serbest ve ihtiyarîdir. 

3. Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeliğinde, teşekküldeki görev
lere seçilmekte veya görevlerde kullanılmakta ve teşekkül hizmetlerin
den istifadede cins, aile, ırk, renk, dil, din, mezhep, inanç, siyasî ka
naat ve siyasî parti farkı gözetilemez. 

İşçi sendikası üyeliği 

Madde 2 — 1. Hizmet akdine göre çalışmayı veya nakliye mukave
lesine göre esas itibariyle bedenî hizmet arzı suretiyle çalışmayı yahut 
neşir mukavelesine göre eserini naşire terketmeyi meslek edinmiş bu
lunanlar ve âdi şirket mukavelesine göre ortaklık payı olarak esas it i
bariyle fizikî veya fikrî emek arzı suretiyle bir işyerinde çalışanlar - bu 
mukavelenin aynı durumdaki herkesi fiilen açık olması kaydiyle - bu kanun 
bakımından işçi sayılırlar. Bu kanun bakımından işçi sayılan kimseler, 
işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakkına sahip
tirler. 

İşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin bu madde gere
ğince sendika kurmak ve sendikalara üye olmak hakları ve bunların ku
racakları sendikalarla bu sendikaların kuracakları birlik, federasyon ve 
konfederasyonların özellikleri Özel kanunla düzenlenir. 

Bu maddenin kapsamına girip de kooperatif şirketlerde ortak olan
lar ile anonim şirket hissedarlarından herhangibir suretle imtiyazlı hisse 
sahibi olmıyanların işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye ol
mak hakları saklıdır. 

1 inci fıkra kapsamına giren kimselerden Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar ile Millî Savunma Bakanlığına ve 
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına bağlı işyerlerinde ça-
lışıp askerlik yükümünü yerine getirmekte olanlar dışında kalanların, 
işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakları saklıdır. 

2. Yukardaki bendde sayılan kimseler, çalışma durumu herhangi-
bir sebeple ortadan kalkmış ise, söz konusu benddeki tariflere uygun 
herhangibir iş veya mesleği, daha önce, - değişik zamanlarda da olsa -

en az üç yıl süre ile yapmışlarsa, bu kanuna göre işçi sendikası kur
mak ve işçi sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

3. İşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında 
ve diğer yönetim ve denetim işlerinde görev alanların, 1 inci bendde ya-
zılı vasıfları kaybetmiş olsalar ve 2 nci bendde yazılı şartları haiz olma
salar dahi, o göreve getirildikleri anda üye oldukları sendikalardaki üye
lik sıfatları devam eder. 

4. Bu maddeye dayanarak sendika kurmak ve bu sendikalara üye 
olmak hakkına sahip olanlardan mevzuat veya toplu iş sözleşmesi gere
ğince bir işletmenin yönetim kurullarında veya benzeri kurullarda işçi 
temsilcisi sıfatiyle bulunanlar, bu kanun bakımından işçi vasfını mu
hafaza ederler. 

İşveren sendikası üyeliği 

Madde 3 — 1. 2 nci maddeye göre işçi sendikası kurmak ve bu 
sendikalara üye olmak hakkına sahip kimseleri çalıştıran gerçek ve tüzel 
kişilere, bu kanun bakımından işveren denilir. Bu kanun bakımından 
işveren sayılan gerçek ve tüzel kişiler, işveren sendikası kurmak ve iş
veren sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

2. İşveren sayılan gerçek ve tüzel kişiler adına işletmenin bütü
nünü sevk ve idareye yetkili olanlar, bu kanun bakımından işveren veki
lidirler. İşveren vekilleri, bu kanun bakımından işveren sayılırlar. 

3. İşveren teşekküllerinin yönetim kurullarında, haysiyet divanla
rında ve diğer yönetim ve denetim işlerinde görev alanların, işveren 
veya işveren vekili sıfatını kaybetmiş olsalar dahi, o göreve getirildikleri 
anda üye oldukları sendikalardaki üyelik sıfatları devam eder. 

4. 2 nci maddenin 1 inci bendinin 1 inci fıkrası ile 3 üncü fıkra
sında zikri geçen haller dışında, şirketlerde ortak olanlar, bu kanun ba
kımından her halde işveren sayılırlar. 

Sendikalara üye olmak yasağı ve üyelikten doğan hakların 
askıda kalması 

Madde 4 — 1. a) Askerî şahıslar; 
b) 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı idare, teşekkül, müessese 

ve bankalarda çalışan müfettişler ve kontrolörler ile umum müdür yar
dımcısı veya buna eşit ve üst kademelerdeki görevlerde çalışanlar ; 

c) Din ve ibadet işlerinde çalışanlar, 
2 ve 3 üncü maddelere göre sendika kuramazlar ve sendikalara 

üye olamazlar. 
2. Askerliği meslek edinmemiş bulunan askerî şahısların bu ka

nuna göre haiz bulundukları hak ve yükümler, silâh altında bulunduk
ları süre içinde askıda kalır. Ancak, bu bend hükmü, bu kimselerin üyesi 
oldukları sendikalara aidat ödemelerini ve 14 üncü maddenin 1 inci ben-
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dinin (g) fıkrasında zikri geçen yardımlaşma sandıklarına ödemede bu
lunmalarını engellemez. 

Üyeliğin kazanılması 

Madde 5 — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllere üye 
olmak ihtiyarîdir. Üye olmak yazılı müracaata bağlıdır. 

2. İşçi sendikalarına üye olmak için bu kanuna göre işçi sıfatını 
taşıyan kimsenin onaltı yaşını doldurması gerekir; onaltı yaşından kü
çük olanlar, kanuni temsilcilerinin yazılı muvafakatiyle üye olabilirler. 
Ancak, onaltı yaşından küçük olanlar, sendika genel kurulunda oy kul
lanamazlar. 

Üyelikten ayrılma 

Madde 6 — 1. Her üye, istediği zaman, üyesi bulunduğu meslekî 
teşekkülden çekilebilir. Çekilme yazı ile olur. 

2. Bir teşekkülden çekilen üyenin aidatını üç aydan fazla ödemeye 
devam edeceğine dair teşekkül tüzüğüne hüküm konamaz. 

İşini eski iş yerinin bulunduğu belediye veya köy sınırları dışında 
başka bir yere nakleden veya eski işinin dâhil olduğu işkolunun veyahut 
onunla ilgili işkollarının dışında başka bir işkoluna aktaran yahut ken
disine ihtiyarlık veya daimî maluliyet aylığı bağlanan üye için bu bent 
hükmü tatbik olunmaz. 

3. İşçi veya işveren teşekkülü üyeliği vasfı kalkan şahıs aidat 
ödemiş veya topyekûn ödemede bulunmuş olduğu her nevi yardımlaşma 
veya ihtiyarlık sandıklarındaki üyelik hakkını, o sandığa yapmış olduğu 
ödemeler nisbetinde muhafaza eder. 

Bu haktan istifade edilebilmesi için yapılması lüzumlu ödemelerin 
yekûnu teşekkül tüzüklerince tesbit edilir. Ancak, bu miktar beşyüz lira-
dan fazla olamaz. Teşekkül tüzükleri, bu hakkın kullanılması için gerekli 
yazılı talebin, üyelikten çekilme tarihinden itibaren ne kadar müddet 
içinde yapılması gerektiğini de tesbit eder. Bu müddet onbeş günden az 
ve ik i aydan fazla olamaz. 

İşçi sendikası üyeliğinin devam ettiği haller 

Madde 7 — İşçi sendikası üyesi işçinin işsiz kalması veya tüzüğüne 
göre sendikanın faaliyet sahası içinde kalmak şartiyle başka bir işe 
geçmesi, sendika üyeliğine halel getirmez. 

Üyelikten çıkarma 

Madde 8 — 1. Kanun ve teşekkül tüzüğü hükümleri gereğince 
teşekkülden çıkarılan üyenin, çıkarma karar ına karşı genel kurula baş
vurma hakkı vardır. Genel kurul kararına karşı, bu kararın ilgiliye teb
liğinden itibaren üç ay içinde, iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî 
mahkemeye ilgili tarafından itiraz edilebilir; mahkemenin kararı kesin-
dir. 

2. Çıkarılan üye hakkındaki genel kurul kararı, 12 nci maddede 
gösterilen resmî makamlara yazıyla tebliğ edilir. Genel kurul kararına 
karşı, bölge çalışma Müdürlüğü, keyfiyetin yetkili resmî makama teb-
liğinden itibaren üç ay içinde iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî 
mahkemeye itirazda bulunabilir; mahkemenin kararı kesindir. 

Sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonların kuruluş şartları 

Madde 9 — 1. İşçi sendikaları, aynı işyerinde veya aynı işkolun-
daki işyerlerinde çalışan işçileri veyahut birbirleriyle ilgili işkollarında 
çalışan işçileri içine alır. 

İşveren sendikaları, aynı işkolunda veyahut birbirleriyle ilgili işkol
larında çalışan işverenleri içine alır. 

2. a) Sendika birlikleri, belirli bir mahal veya bölge sınırları 
içinde, birbirleriyle ilgili olmıyan çeşitli işkollarında dahi olsa, mevcut 
sendikaların en az ikisinin; 

b) Federasyonlar, aynı işkolunda ve o işkolu ile ilgili işkollarında 
mevcut sendikalardan en az ikisinin; 

c) Konfederasyonlar, mevcut birlik, federasyon ve - Türkiye ça-
pında faaliyette bulunmayı hedef tutmak şartiyle- işkolu esasına göre 
kurulu sendikalardan en az ikisinin; 

Üye sıfatiyle bir araya gelmeleri suretiyle kurulurlar. 
3. İşkolları ve bunların birbirleriyle ilgili olanları, Çalışma Ba

kanlığınca yapılacak bir yönetmelikle tesbit olunur. Bu yönetmelik, mil
letlerarası normlar dikkate alınarak hazırlanır. Çalışma Bakanlığı, yö
netmeliği hazırlarken, Yüksek Hakem Kurulunun, en çok işçi mensubu 
olan işçi konfederasyonu ile en çok işveren mensubu olan işveren kon

federasyonunun -yoksa- Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ti 
caret Borsaları Birliğinin istişarî mütalâalarını alır. Bu mütalâaların, 
talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde verilmesi gereklidir. 

Bu yönetmeliğe göre, herhangibir işkoluna dâhil olmayıp bu ka
nuna göre sendika kurmak ve sendikalara üye olmak hakkına sahibolan-
lar, genel hizmet işkoluna dâhil sayılırlar. Genel hizmet işkolu, ayrı bir 
işkolu olarak itibar olunup, diğer bütün işkollariyle ilgili sayılır. 

Bu Yönetmelik aleyhinde veya bu Yönetmeliğin uygulanması ile 
ilgili işlemler aleyhinde Danıştay'da açılacak iptal dâvaları, i k i ay içinde 
karara bağlanır. 

Milletlerarası teşekküllere katılmak 
Madde 10 — Bu kanuna göre kurulan işçi ve işveren teşekkülleri, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1 ve 2 nci maddeleri, 3 üncü mad
desinin 1 inci fıkrası ve 4 üncü maddesi ve 19 uncu maddesinin son fık
rası ile 57 nci maddesinin 1 inci fırasındaki ilkelere aykırı faaliyet sar-
fetmeyen milletlerarası işçi ve işveren teşekküllerine serbestçe üye ola
bilirler ve üyelikten çekilebilirler. İlgili teşekkül, katıldığı milletlerarası 
teşekkülün tüzüğünü, katılma tarihini takibeden onbeş gün içinde Ça-
lışma Bakanlığına gönderir. Üyelikten ayrılma halinde de, durumu, ay-
rılma tarihini takibeden onbeş gün içinde aynı Bakanlığa bildirir. 

Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerce alınmış olup kuru
luşları yukardaki ilkelere aykırı olan veya bu ilkelere aykırı hareket 
eden milletlerarası teşekküllere katılma kararları, Bakanlar Kurulu ka
rarı ile iptal olunur. Danıştay, Bakanlar Kurulunun bu konudaki karar
ları aleyhindeki iptal dâvalarını üç ay içinde sonuçlandırır. 

Kuruculuk; idarecilik 

Madde 11 — 1. Sendika kurmak ve işbu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllerin yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında ve bu 
teşekküllerin idaresi, temsili ve denetlenmesi ile ilgili sair işlerde görev 
alabilmek için, sendika üyeliğinde kanunen aranan şartlardan başka, 
reşidolmak, medenî hakları kullanmaya ehil olmak, kamu hizmetlerin
den mahrum edilmiş olmamak, Türkçe okur-yazar olmak ve Türk vatan
daşı olmak şarttır. 

2. . Türkiye'de birlik, federasyon ve konfederasyonları kuran veya 
bunlara katılan meslekî teşekküllerin Türk teşekkülleri olması şarttır. 

Kuruluş 

Madde 12 — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin ku
rucuları, ilk genel kurul toplantısına kadar sevk ve idare ile görevli kim
selerin ad ve soyadlarını, meslek ve sanatlarını, ikametgâhlarını belirt-
mek suretiyle meslekî teşekkülün tüzüğünü mahallin en büyük mülkî 
âmirine makbuz karşılığında tevdi etmeye mecburdurlar. 

Tevdi ile birlikte, teşekkül tüzel kişilik kazanır. 
2. Teşekkül tüzel kişilik kazanır kazanmaz, kurucular teşekkü

lün tüzüğünü ve teşekkülü genel kurul toplantısına kadar sevk ve ida
re ile görevli kimselerin ad ve soyadlarını, meslek ve sanatlarını ve 
ikametgâhlarını o mahalde yayınlanan bir gazetede; o mahalde gazete 
yayınlanmıyorsa, en yakın yerde yayınlanan bir gazetede ilân ederler. 
Kurucular, gazetede ilânı, sadece teşekkülün adına ve merkezine inhi
sar ettirebilirler; bu takdirde, bu bentte zikri geçen vesikaların birer 
örneği, mahallin en büyük mülkî amirliğinin ve bölge çalışma müdür
lüğünün ilân tabelâsına bir ay süre ile asılır ve basılmış nüshaları, 
masrafı karşılığında, ilgililere tevzi edilir. Bu tevzi resme tabi değildir. 

3. Bölge çalışma müdürlükleri, işçi ve işveren teşekülleri için, 
Çalışma Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar dairesinde birer sicil tu
tarlar. Bu sicillerin birer örneği Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

4. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, tüzel kişilik ka-
zanmalarından başlıyarak bir yıl içinde i lk genel kurul toplantısını yap
mak zorundadırlar. 

5. Genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu ve haysiyet 
divanı üyelerinin ve denetçilerin ad ve soyadlarının, meslek ve sanat
larının, ikametgâhlarının ve tüzük değişikliklerinin ve tüzüğe göre şu
belerin açılmasının resmî makamlara bildirilmesinde ve ilânında da bu 
madde hükümleri uygulanır. 

6. Birlik, federasyon ve konfederasyonlara katılma ve teşekkül
lerden çekilme kararları da, bu maddenin 1, 2 ve 3 üncü bentleri hü
kümlerine tabidir. 
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Oran; katılma ve çekilme 
Madde 13 — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin 

genel kurullarının ve bu teşekküllerin şubelerinin kongrelerinin top
lantı oranı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Meslekî teşekkül tü
züğünde daha yüksek bir oran tesbit edilebilir. Oran sağlanamazsa, 
ikinci toplantı, birinci toplantı gününden en çok onbeş gün sonraya 
bırakılır; ikinci toplantıda toplantı oranı aranmaz. 

2. Belli bir birlik veya federasyona üye olmak, sendika genel ku
rulunun toplantı oranına göre toplanan genel kurul üyelerinin salt 
çoğunluğunun oyunun alınmasiyle mümkündür. Belli bir konfederas
yona üye olmada da; 9 uncu maddenin 2 nci bendinin (c) fıkrasında 
zikri geçen sendikaların, birliklerin ve federasyonların genel kurulları 
için aynı hüküm uygulanır. 

3. Birlik, federasyon ve konfederasyonların kurulmasında da, 2 
nci bent hükmü uygulanır. 

4. Bir sendikanın üyesi olduğu birlik, federasyon veya konfe
derasyondan; birlik veya federasyonun da üyesi olduğu konfederasyon
dan çekilmesi hususunda da, 2 nci bent hükmü uygulanır. 

5. Milletlerarası teşekküllere katılma ve çekilmede de 2 nci bent 
hükmü uygulanır. 

6. Sendikaların kendi aralarında, birliklerin kendi aralarında, 
federasyonların kendi aralarında ve konfederasyonların kendi araların
da birleşmesi hususunda da, 2 nci bent hükmü uygulanır. 

Birleşme ile ilgili usûl ve merasim konusunda, 12 nci maddenin 
1, 2 ve 3 üncü bentleri uygulanır. 

9 uncu madde hükümleri saklıdır. 

Meslekî teşekküllerin faaliyetleri 

Madde 14 - 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, 
tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip oldukları yetkilerden 
başka, aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunabilirler : 

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak; 
b) Toplu iş sözleşmesi ve umumi mukavele akdetmek; 
c) İş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve mercilere, uzlaştırma 

ve hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve sair yargı mercilerine, ka
nun hükümlerine göre başvurmak veya mütalâa bildirmek ve onlardan 
talepte bulunmak; 

d) Çalıştırmayı doğuran hukuki münasebetle ilgili hususlarda 
sosyal sigortalar, emeklilik ve benzeri hakların kullanılmasiyle ilgili 
olarak üyelerine ve mirasçılarına adlî müzaherette bulunmak; 

e) Mevzuattan, örf ve âdetten, toplu iş sözleşmesinden veya mes
leğin müşterek menfaatlerinden doğan hususlarda veyahut - yazılı mü
racaatları üzerine - 2 nci maddenin 1 inci bendinde zikredilen akitler
den doğan haklariyle sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını tem-
silen dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâvadan ötürü husumete ehil 
olmak; 

f) Kanun veya milletlerarası andlaşma hükümlerine göre topla
nan kurullara temsilci göndermek; 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik, 
grev, eğitim vesair sosyal ve kültürel maksatlar için tesis veya dernek 
şeklinde yahut meslekî teşekülün bir kolu halinde yardımlaşma san
dıkları kurmak; üyeleri yararına sigorta mukaveleleri akdetmek; 

h) Grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek; 
i) İşçilerin veya işverenlerin meslekî bilgilerini artıracak, millî 

tasarruf ve yatırımın gelişmesine ve reel verimliliğin çoğalmasına hiz-
met edecek veya genel kültürlerini genişletecek kurs ve konferanslar 
tertiplemek; sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basımevi ve benzeri 
kültürel tesisler kurmak; işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde 
geçirmeleri için imkânlar sağlamak; 

j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalışmak veya bu gibi 
teşebbüslere yardım etmek veyahut bizzat kooperatifler kurmak; 

k) Mesleklerinin icrası için gerekli her türlü ham veya yarı ma
mul madde, eşya, âlet, edevat ve makinaları üyelerine kiralamak, ödünç 
vermek veya hibe etmek; 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatlerini herhangi bir şekil
de ilgilendirebilecek her konu hakkında inceleme ve araştırmalar yap
mak ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü kanuni 
yollardan faaliyet sarfetmek. 

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküler, hilzmeterinde, üye
leri arasında tam eşitliğe uymak zorundadırlar. 

3. Bu kanuna göre kurulan işçi teşekkülleri, gelirlerinin en az 
yüzde beşini, üyelerinin bilgi ve kültür seviyelerini yükseltmek için 
kullanmak zorundadırlar. 

4. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri sak
lıdır. 

Ticaret yapma yasağı 

Madde 15 — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller ticaret
le uğraşamazlar. 

14 üncü maddenin 1 inci bendinin (i) ve (1) fıkraları gereğince 
bu meslekî teşekküllerin kurdukları tesislerin işletilmesinde, - üyeleri
nin bu tesislerden istifadesi hali hariç - kâr amacı gütmeleri caizdir; 
ancak, bu şekilde elde edilen kâr, bu teşekküllerin üyeleri ve mensup
ları arasında risturn şeklinde de olsa dağıtılamaz. 14 üncü maddenin 
1 inci bendinin (j) fıkrası gereğince dağıtılacak risturn bu hükme tabi 
değildir. 

Yasak siyasi faaliyetler 
Madde 16 — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller : 
Siyasi partilerden veya onlara bağlı teşekküllerden herhangi bir 

suretle maddi yardım kabul edemez ve onlara maddi yardımda buluna
maz ve onların teşkilâtı içerisinde yer alamazlar; bir siyasi partinin 
adı altında meslekî teşekkül kurulamaz. 

İşçi ve işveren münasebetleri 

Madde 17 — 1. 2 nci maddenin 1 inci bendinde sayılan kimse
lerle işçi teşekkülleri, bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurulu 
işveren teşekküllerine; ve, işverenlerle yukarda bahse konu işveren 
teşekkülleri de, işçi teşekküllerine üye olamazlar; 

Gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri veya mensupları ve
yahut araya koyacakları sair kimseler vasıtasiyle birbirlerinin kuru
luşları, idare ve faaliyetlerine, nüfuz tesis etmek maksadiyle müdaha
lede bulunamazlar; 

2. Biş işçi teşekülünü bir işverenin veya bu kanun veya sair ka
nunlar gereğince kurulu bir işveren teşekülünün kontroluna tabi kıl
mak veyahut bunların nüfuzu altında işçi teşekkülü kurulmasını tah
rik etmek; 

3. Bir işçi teşekkülünün bir işveren veya bu kanun veya Cemi
yetler Kanunu veya özel kanunlar gereğince kurulu bir işveren teşek
külü veya 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı kanun gereğince kurulu 
bir teşekkül tarafından malî yollarla desteklenmesi gayesiyle faaliyette 
bulunmak; 

Yasaktır. 
4. Bu madde hükümleri, esnaflık ve küçük sanatkârlık kolların

da işçi ve işveren durumunda olanların, 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 
sayılı kanun gereğince kurulu teşekküllerle işbu kanuna göre kurulan 
teşeküllerde aynı zamanda üye olmalarını önlemez. 

Fesih veya infisah halinde malların devri 

Madde 18 — Feshedilen veya infisah eden sendika, birlik, fede
rasyon ve konfederasyon bir işveren teşekkülü ise malları, bu kanun 
veya sair kanunlar gereğince kurulmuş başka bir işveren teşekkülüne; 
bir işçi teşekkülü ise, bu kanuna göre kurulmuş diğer bir işçi teşek
külüne devredilir. 

Malların, bunlardan gayri gerçek veya tüzel herhangi bir şahsa 
veya teşeküle veya müesseseye devri veyahut feshedilen teşekkülün 
üyeleri arasında paylaşılması yasaktır. 

İşçi sendikası üyeliğinin teminatı 

Madde 19 — 1. İşçilerin işe alınmaları; sendikalara girmeme
leri, muayyen bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veyahut belli 
bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri şar
tına bağlı tutulamaz. 

Hizmet akitlerine bu hükme aykırı şartlar konulamaz. 
Bunun gibi, işveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi 

olmıyan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında; işçi 
alınmasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin meslekî ilerlemesi, üc
reti, ikramiyesi ve primleri, sosyal yardım hakları ve disiplin hüküm
lerinin uygulanması ve sair hususlara ilişkin hükümlerin tatbiki veya 
çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayırım yapamaz. 

en mün 

lerin 

in tem 
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21 inci madde hükmü ile kanunun cevaz verdiği toplu iş sözleşmesi 
hükümleri saklıdır. 

2. İşçiler, iş saatleri dışında veyahut işverenin rızasiyle iş saat-
leri içinde, işçi teşekküllerinin faaliyetlerine iştiraklerinden dolayı iş
lerinden çıkarılamaz veya herhangi bir sebeple farklı muameleye tabi 
tutulamazlar. 

3. işverenin bu madde hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, 
îşçinin İş Kanunu ve sair kanunlara göre haiz olduğu bütün haklar 
saklıdır. 

Bu bent gereğince hükmedilecek tazminat, işçinin ücretinin bir 
yıllık tutarından az olamaz. 

İşçi teşekülü idareciliği ve temsilciliğinin teminatı 

Madde 20 — 1. İşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya 
başkanlığında görev almaları dolayısiyle kendi rızalariyle işlerinden 
ayrılan işçiler; bu teşekküllerdeki görevlerinin seçime girmemek, seçil
memek veya çekilmek suretiyle son bulması üzerine işe alınmalarını 
istedikleri takdirde; işveren, bunları, boş yer varsa derhal; yoksa, yer 
boşaldığında, o andaki şartlarla, eski işlerine veyahut eski işlerine uy
gun diğer bir işe, sair isteklilere tercih ederek almaya mecburdur. Bu 
takdirde, ücrette ve işten çıkarılmada işçinin eski kıdem hakları sak
lıdır. 

Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki görevin sona ermesinden 
başlıyarak üç ay içinde başvurulursa mümkündür. Özel nitelikteki mev
zuatla toplu iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak şartiyle, işten ay-
rılma tarihinden başlıyarak beş yıl geçmişse, bu hak düşer. 

Yönetim kurulundaki veya başkanlıktaki görevleriyle ilgili cü
rümlerinden dolayı hüküm giymiş olanlar, bu haktan istifade edemezler. 

2. İşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında 
görev almaları dolayısiyle kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçiler, 
sosyal sigorta primlerini veya aidatlarını işverene düşen primlerle veya 
aidatla birlikte ödemeye devam etmek şartiyle, eski işyerlerindeki si
gortalılık haklarını devam ettirebilirler. 

3. 1 ve 2 nci bentlerde yazılı olan haklardan teşekkül şubeleri-
nin yönetim kurulu üyeleriyle başkanları da istifade ederler. 

4. a) Bir işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinde taraf işçi 
federasyonunun mensubu olan veya o toplu iş sözleşmesinde taraf bu
lunan işçi sendikalarından o işyerinde en fazla üyeye sahip olan sen
dika; o işyerindeki işçilerin salt çoğunluğunu temsil etmese dahi, söz 
konusu işyerinde, toplu iş sözleşmesinde başkaca hüküm yoksa : 

i) İşyerindeki işçi sayısı elliyi aşmıyorsa, en çok ik i ; 
ii) İşyerindeki işçi sayısı elli ilâ ikiyüz arasında ise, en çok dört; 
iii) İşyerindeki işçi sayısı ikiyüz ilâ bin arasında ise, en çok altı; 
iv) İşyerindeki işçi sayısı binden fazla ise, en çok sekiz temsilci 

gösterebilir. 
Bu sayılar, toplu iş sözleşmesi ile yarıdan aşağı olarak tesbit edi-

lemez. 
Bu temsilcilerden biri baştemsilci olarak atanır. 
b) (a) fıkrasında yazılı vasfı haiz olmamakla beraber, işyerin

deki işçiler arasında en çok üyesi bulunan sendika, (a) fıkrasında gös
terilen sayıların yarısını aşmamak şartiyle, işyeri temsilcisi göstere
bilir. Bunlardan biri baştemsilci olarak atanır. 

c) (a) ve (b) fıkralarında söz konusu temsilci ve baştemsilci-
lerin ve bu kanuna göre kurulu işçi teşekküllerinin işyerinde çalışan 
başkanı, yönetim kurulu üyesi, haysiyet divanı üyesi veya denetçileri
nin hizmet akitlerinin işveren tarafından 19 uncu madde hükümlerine 
aykırı olarak feshedildiği, 31 inci maddenin 3 üncü bendi gereğince ve
rilen hükmün kesinleşmesi suretiyle sabit olursa, 19 uncu maddenin 3 
üncü bendi hükümleri saklı kalmak kaydiyle, feshedilmiş olan hizmet 
akdi, işçinin, yukarda söz konusu hükmün kesinleştiği tarihten başlı-
yarak bir ay içinde yaziyle işverenden istemesi takdirinde, yürürlükten 
kalmış olduğu tarihe kadar geriye yürümek şartiyle yeniden ve ken
diliğinden yürürlüğe girer. 

Meslekî teşekküllerin sağladıkları haklardan istifade 
Madde 21 — Bu kanuna göre kurulan işçi veya işveren teşekkü

lünün kendi faaliyetleri sayesinde mensuplarına sağladığı hakların, 
o teşekülün mensubu olmıyanlara teşmili, bahse konu teşekkülün yazılı 
muvafakatine bağlıdır. 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 8 inci maddesi 
uyarınca Bakanlar Kurulunun bir toplu iş sözleşmesini teşmil etmesi 
halinde, yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Mamelek ve gelirler 
Madde 22 — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin ge

lirleri : 
a) Üyelerinden alacakları aidat; 
b) Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler ile eğlence, müsama-

re ve konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler; 
c) Bağışlar; 
d) Mameleklerinin gelirlerinden ibarettir. 
2. Genel ve katma bütçeli idarelerle mahallî idareler ve bunlara 

bağlı sabit ve döner sermayeli müesseseler, sermayesinin tamamı Dev
let tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi teşekkül ve müesse
selerle sermayelerinde Devletin iştiraki bulunan bankalar, kamu ku
rumu niteliğindeki meslekî teşekküller dâhil olmak üzere özel kanun
larla kurulan bankalar ve teşekküller, bu bentte zikredilen idare, te
şekkül ve bankalar tarafından ödenmiş sermayesinin en az yarısına ka
tılmak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı nispette katılması 
ile kurulan müesseseler, işbu kanuna göre kurulan meslekî teşekkül
lere herhangi bir şekilde malî yardım ve teberruda bulunamazlar. 

8 Ağustos 1961 tarihli ve 344 sayılı kanunun geçici 1 inci mad
desi hükmü saklıdır. 

3. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, üyesi bulundukları 
milletlerarası teşekküllerden ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulun
duğu milletlerarası teşekküllerden gayrı dış kaynaklardan Bakanlar Ku
rulundan izin alınmadıkça yardım kabul edemezler. 

4. Bu teşekküllerin eğitim, kütüphane ve spor tesisleri ile meslekî 
öğretimleri ve toplantıları için lüzumlu menkul ve gayrimenkul malları, 
bu mallarla i lgil i alacaklar hariç, haczedilemez; bu mallar vergiye tabi 
tutulamaz. 

Aidat 

Madde 23 — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, üye
lerince ödenecek aidat miktarını, Cemiyetler Kanunundaki kayıtlara bağlı 
kalmaksızın tesbit edebilirler. 

2. Aidatın tesbiti, azaltılması veya çoğaltılması genel kurul kararı 
ile olur. 

3. Belli bir işyerinde çalışan işçilerin en az dörtte birinin belli bir 
sendikaya veya bir arada hareket eden muhtelif sendikalara mensup ol
ması halinde, bu işçileri temsil ettiğini tevsik eden sendika veya sendi
kaların yazılı müracaatı ve aidatı kesilecek sendika üyesi işçilerin liste
sini vermesi üzerine, işveren, üyelik aidatını ve Toplu İş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanunu gereğince o sendikaya veya onun mensubu ol
duğu federasyona ödenmesi gerekli dayanışma aidatını, işçilere yapacağı 
ücret tediyatından kesmeye ve hangi işçilerin üyelik veya dayanışma 
aidatını kestiğini bir liste halinde ilgili sendikaya bildirmeye mecburdur. 
Bu hükme göre üyelik veya dayanışma aidatını kesmiyen işveren, ilgili 
sendika veya sendikalara karşı, kesmediği aidat tutarınca sorumludur. 

Sendika, bu hizmeti karşılığında işverenin masraflarını, işvere
nin talebi üzerine, ödemeye mecburdur. 

4. İşverene başvuran işçi sendikası veya sendikalarının 3 üncü 
bentte gösterilen vasıfta olup olmadıkları konusunda işverenle sendika 
veya sendikalar arasında anlaşmazlık çıkması takdirinde, işverenin ve
yahut sendika veya sendikaların yazılı müracaatı üzerine, anlaşmazlık, 
müracaat tarihinden itibaren üç iş günü içinde Bölge Çalışma Müdürlü-
ğünce çözülür. Bölge Çalışma Müdürlüğünün bu konudaki kararlarına 
karşı ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı bildiri tarihinden başlıyarak 
üç iş günü içinde iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahkemeye 
itiraz edebilirler. Bu itiraz, üç iş günü içinde kesin olarak karara bağ
lanır. 

Mülk iktisabı 

Madde 24 — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, kanun ve 
milletlerarası andlaşmalarda gösterilen gaye ve görevlerinin gerektir
diği her nevi mülk iktisabına ehildirler. 

Genel kurul ve şube kongreleri 

Madde 25 — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller genel 
kurullarının ve şube kongrelerinin en geç iki yılda bir toplanması; 

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

3. İki genel kurul toplantısı ve şube kongresi arasındaki devreye 
ait hesap raporu ile denetçi raporunun ve gelecek devreye ait bütçe tek-

nin te 
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lifinin genel kurul ve şube kongresi üyelerine toplantıdan önce dağıtıl
ması; 

Mecburidir. 

Görevlilerin ücretleri 

Madde 26 — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin idare
cileri ve temsilcilerine verilecek ücretlerle her türlü ödenek ve yolluk
lar Genel Kurul tarafından tesbit olunur. 

Bu kimselerin her türlü ücret, ödenek ve yollukları, idare kuru
lunca Genel Kurula sunulan faaliyet raporunda gösterilir. 

Bu kimselerin, sendika üyesi olmak sıfatiyle esasen hakları olan 
tediyeler, bu madde hükmünün dışındadır. 

Mal bildirimi 

Madde 27 — Sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri, bu 
göreve seçildikten sonra üç ay içinde, kendilerinin, eşlerinin ve velayet-
leri altındaki çocuklarının mâlik bulundukları malları ve gelirlerini gös
teren bir bildirimi noterliğe tevdi etmek zorundadırlar. Bildirimin veril
diğine dair noterlikten alınacak belgeler denetçilere verilir. Bu belgenin 
hangi noterlikçe verildiği, tarih ve numarası yönetim kurulu karar def
terinin özel bir sayfasına kaydolunur. 

Bu şahıslar, tekrar seçilsinler veya seçilmesinler, görev sürelerinin 
sonunda mal ve gelir durumunu gösteren bir bildirimi yine bu hükme 
uyarak vermek zorundadırlar. 

Bu mecburiyete uymıyanların başkanlık veya yönetim kurulu üye
liği sıfatları bir aylık müddetin bitiminde kendiliğinden düşer. 

Bu bildirimlerde yazılı olanlar açıklanamaz. 
Ancak, talep üzerine, yargı mercilerine veya denetleme ve inceleme 

yetkisine sahip diğer makam ve mercilere tevdi olunur. 

Sendikaların defter ve kayıtları 
Madde 28 — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller aşağıda 

yazılı defterleri ve kayıtları tutarlar : 
a) «Üye kayıt defteri»; Bu deftere üyelerin kimlik ve adresleri, 

çalıştıkları işyeri, sendikaya giriş tarihleri ve yükümlü oldukları aidat 
miktarı kaydedilir ve imzaları bulunur; 

b) Yönetim kurulunun tarih sırasiyle ve müteselsil numaralarla 
kayıtlanmış ve altı imza edilmiş kararlarının yazılmasına mahsus «Ka
rar defteri»; 

c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasiyle kaydedile-
ceği «Gelen ve giden evrak kayıt defterleri»; 

d) Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretinin saklanacağı «Ge
len ve giden evrak dosyaları»; 

e) «Zimmet defteri»; 
f) «Aidat», «Gelir» ve «Gider defterleri»; 
g) Yönetim kurulunun bir zabıtla tesbit edeceği ve numaralan

mış ve idare heyetince mühürlenmiş varidata ait kopyalı makbuzlarla 
sarfiyatın fatura, evrak ve kaydiyesini muhafazaya mahsus dosyalar; 

h) «Bilanço, envanter ve kesinhesap defteri» ile, üye kayıt, ka
rar, aidat, kongre divan başkan ve katiplerinin yönetim kurulu ile be
raber imza edecekleri «Genel kurul kararlarının yazılmasına mahsus 
defterler» in kullanılmasından önce noterlikçe tasdikli olması mecburidir. 

Bilanço ve çalışma raporu 

Madde 29 — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller her he
sap veya bütçe devresine ait bilanço ve hesaplarını ve çalışma raporla
rını ait olduğu devreyi takibeden üç ay içinde Çalışma Bakanlığına gön
derirler. Bu bilanço ve hesaplar meyanında teşekkülün o devre içindeki : 

1. Gelirleri ve gelir menbaları; 
2. Giderleri ve sarf yerleri; 
3. Başkana ve idarecilere verilen ücretlerle memur ve müstah

demlere ödenen meblâğlar; 
4. Para mevcudu, 
5. Demirbaş mevcudu; 
6. Gayrimenkul mevcudu; 
7. Çalışma Bakanlığınca teşekkülün malî durumu ile ilgili ola

rak istenecek sair bilgiler bulunur. 

Faaliyetten men; kapatma; yönetim kuruluna işten el çektirme 
ve seçimlerin iptali 

Madde 30 — 1. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî teşekkülün 
tüzüğü kanuna aykırı ise, iş dâvalarına bakmakla görevli mahalli mah
keme ; 

a) Bu teşekkülün faaliyetten men'ini; veya 
b) Tüzüğünü kanuna uygun hale getirmesi için, teşekküle altmış 

günü geçmiyen bir mehil verilmesini kararlaştırır. 

c) (b) fıkrasının uygulanması takdirinde, verilmiş olan mehil so
nunda, tüzük, mahkeme kararına uyularak değiştirilmemişse, teşekkülün 
mahkemece faaliyetten men'ine karar verilir. 

d) Meslekî teşekkül, tüzüğünü mahkeme kararma uyarak değiştir
diğini 12 nci maddeye göre yetkili makama bildirir bildirmez, faaliyeti
ne tekrar başlayabilir. 

2. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî teşekkül, 16 ncı madde ve 
1 inci maddenin 3 üncü bendi hükümlerini ihlâl ettiği takdirde, iş dâva
larına bakmakla görevli mahallî mahkeme karariyle üç aydan altı aya 
kadar faaliyetten menedilir. 

3. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî teşekkül, 22 nci madde
nin 3 üncü bendinde yazılı yasağa aykırı hareket ettiği takdirde, iş dâ
valarına bakmakla görevli mahallî mahkeme karariyle üç aydan altı 
aya kadar faaliyetten menedilir. 

4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1 ve 2 nci maddeleri ile 3 
üncü maddesinin 1 inci fıkrası ve 4 üncü maddesi, 19 uncu maddesinin 
5 inci fıkrası ve 57 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan ilkelere 
aykırı amaçlar güden veya faaliyette bulunan meslekî teşekkül, iş dâ-
valarına bakmakla görevli mahallî mahkeme kararı ile kapatılır. 

5. Yargılamanın her safhasında, hükümden önce dahi, işbu kanuna 
göre kapatmayı veya faaliyetten men'i gerektiren fiilin işlendiğine dair 
kuvvetli emareler bulunmak şartiyle, bu gibi teşekküller, Cumhuriyet 
Savcısının talebi üzerine, mahkeme karariyle faaliyetten menedilebilir. 

6. Faaliyetten menedilen teşekkülün mallarının idaresi ve men
faatlerinin korunması, Medeni Kanun hükümleri gereğince tâyin oluna
cak bir veya üç kayyum tarafından ifa edilir. 

Kapatma halinde fesih hükümleri uygulanır. 

7. Bu maddede zikri geçen haller dışında, bu kanuna göre kurul
muş meslekî teşekküller faaliyetten men'edilemez ve kapatılamaz. 

8. 12 nci maddenin 4 üncü bendi hükmü ile 25 inci maddenin 1 
inci bendi hükmüne aykırı hareket eden meslekî teşekkülün yönetim ku
ruluna, meslekî teşekkül mensuplarından birinin başvurması üzerine, iş 
dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahkeme karariyle işten el çekti
rilir; bu takdirde, görevli mahkeme, teşekkülün genel kurulunu kanun 
ve tüzük hükümleri gereğince en kısa zamanda toplamak ve yeni yöne-
tim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle görevli olmak üzere, 
Medeni Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyum tâyin eder. 

9. 25 inci maddenin 2 nci bendi hükmüne aykırı olarak seçim ya
pılması halinde, meslekî teşekkül mensuplarından birinin başvurması 
üzerine, iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahkeme, bu seçimleri 
iptal eder. 

İptal edilen seçim başkanlık seçimi ise, yönetim kurulu, kendi üye
leri arasından, yenisi seçilinceye kadar geçecek süre için bir geçici baş
kan seçer. 

İptal edilen seçim yönetim kurulu seçimi ise, 8 inci bent hükmü 
uygulanır. 

İptal edilen seçim denetçi seçimi ise, mahkeme, yenileri seçilinceye 
kadar denetçilik yapmak üzere yeter sayıda denetçi tâyin eder. 

İptal edilen seçim haysiyet divanı seçimi ise, genel kurul yenisini 
seçmek üzere derhal toplantıya çağrılır. 

Ceza hükümleri 

Madde 31 — 1. 17 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı yasak
lara aykırı hareket edenlere, beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır 
para cezası hükmedilir. 

2. 17 nci maddenin 3 üncü bendinde yazılı yasağa aykırı hareket 
edenler, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. Söz 
konusu yasağa aykırı olarak yapılan malî yardıma el konulur ve İş 
Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarru
funa verilir. 

3. 19 uncu madde hükümlerine aykırı hareket eden işverenlere, 
beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 
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4. 20 nci maddenin 1 inci bendi hükmüne aykırı hareket eden iş
veren veya işveren vekili, beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilir. İşverenin veya işveren vekilinin 20 nci maddenin 
1 inci bendi hükmünü aynı maddenin 3 üncü bendine aykırı hareket et
mek suletiyle ihlâl etmesi halinde de aynı ceza verilir. 

5. 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı yasağa uymıyanlar ile 
bunların şerikleri hakkında Türk Ceza Kanununun 240 ıncı maddesi 
uygulanmakla beraber, yapılan malî yardım veya bağış kendilerine ödet
tirilir. Söz konusu yasağa aykırı olarak bu kanuna göre kurulmuş bir 
meslekî teşekküle yapılmış olan malî yardım veya bağışa el konulur ve 
İş Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasar
rufuna verilir. 

6. 27 nci maddede söz konusu mal bildiriminin gerçeğe aykırı 
olarak düzenlenmesi halinde, suçlu hakkında yüz liradan beşyüz liraya 
kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

7. 28 inci maddede yazılı defterleri tutmıyan - teşekkül tüzüğüne 
göre - sorumlu kişiler hakkında, beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır 
para cezasına hükmolunur. Tekerrür halinde ağır para cezasının âzami 
haddi verilir. 

8. 29 uncu maddede yazılı bilgi ve belgeleri süresi içinde Çalışma 
Bakanlığına göndermiyen - teşekkülün tüzüğüne göre - sorumlu kişi
ler hakkında, beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para cezasına hük-
molunur. 

Bu bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak verenler hakkında, iki-
yüz liradan ikibin liraya kadar ağır para cezası ile birlikte üç aydan 
eksik olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

9. 30 uncu maddenin 1 inci bendi gereğince faaliyetten men'ine 
karar verilen teşekkülün sorumluları hakkında ellişer liradan beşyüzer 
liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

10. 30 uncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faa
liyetten men'ine karar verilmesi halinde, 16 nci madde ile 1 inci mad
denin 3 üncü bendi hükümlerini ihlâl etmiş olanlar hakkında, üç aydan 
bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 30 uncu maddenin 2 nci 
bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten men'ine karar verilmiş ol
ması halinde, eğer 16 nci madde hükmüne aykırı olarak teşekkül tara
fından bir siyasî partiye veya bir siyasî parti tarafından teşekküle öden
miş olan bir meblâğ varsa, bu meblâğa el konulur ve İş Kanununun 
30 uncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

11. 30 uncu maddenin 3 üncü bendi- gereğince teşekkülün faali
yetten men'ine karar verilmiş olması halinde, 22 nci maddenin 3 üncü 
bendinde yazılı yasağa uymıyanlarla bunların şerikleri hakkında, eğer 
fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa, altı aydan ik i yıla kadar 
hapis cezasına ve malî yardım veya bağışın bir mislinden aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

Söz konusu yasağa aykırı olarak alınmış malî yardım veya 
bağışa el konulur ve İş Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca Çalışma 
Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

12. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin faaliyetleriyle 
ilgili olarak, ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan veya -taksirli 
suçlar hariç olmak üzere- altı ay veya daha fazla hapis cezasına hü
küm giymiş olanlar ve alelıtlak zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsız
lık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi 
yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm giymiş teşekkül yöneticileri veya 
mensupları, kanun hükümlerine göre haklarında uygulanacak diğer ce
zalar saklı kalmak kaydiyle, hükmün kesinleşmesinden itibaren bu ka
nuna göre kurulan teşekküllerde idare, haysiyet divanı üyeliği, denet
leme veya temsil görevi almak hakkını kaybederler. 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 55, 56, 57, 58, 
59, 60 ve 61 inci maddelerine göre hüküm giymiş olanlar, kanun hüküm
lerine göre haklarında uygulanacak diğer cezalar saklı kalmak kay-
diyle, hükmün kesinleşmesinden itibaren üç yıl süreyle, bu kanuna göre 
kurulan teşekküllerde idare, haysiyet divanı üyeliği, denetleme veya 
temsil görevi almak hakkını kaybederler. 

Cezanın tecili veya af ile düşmüş olması, bu bend hükümlerinin uy
gulanmasına engel değildir. 

Diğer kanunların uygulanması 
Madde 32 — İşçi ve işveren sendikaları, birlikleri, federasyonları ve 

konfederasyonları, Medeni Kanun ve Cemiyetler Kanununun işbu kanu
na aykırı olmıyan hükümlerine tabidirler, 

Kaldırılan hükümler 

Madde 33 — 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı İşçi ve İşveren 
Sendika ve Sendika Birlikleri hakkındaki Kanun ve 25 Mayıs 1959 ta
rihli ve 7286 sayılı 5018 sayılı kanuna ek kanun ile 13 Haziran 1952 ta
rihli ve 5953 sayılı Basın Meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerin tanzimi hakkındaki Kanunun 22 nci maddesiyle 10 Mart 
1954 tarihli ve 6379 sayılı Deniz İş Kanununun 40 ıncı maddesi hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici hüküm; mal bildirimi 

Geçici Madde 1 — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurul
muş olan meslekî teşekküllerin başkan ve yönetim kurulu üyeleri, 27 
nci maddede söz konusu mal bildirimi yükümünü, bu kanunun yayımı 
tarihinden başlıyarak üç ay içinde yerine getirmeye mecburdurlar. 

Seçilmiş işçi temsilcileri 

Geçici Madde 2 — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce İş Ka
nunu gereğince seçilmiş olan işyeri işçi temsilcilerinin görevleri, 20 nci 
maddenin 3 üncü bendi uyarınca temsilciler seçilinceye kadar devam 
eder. 

Geçici Madde 3 — Bu kanunda sözü geçen yönetmelik, bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren en çok otuz gün içinde yürürlüğe gire
cek şekilde hazırlanır. 

Geçici Madde 4 — 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı kanun hü
kümlerine göre kurulmuş olan işçi ve işveren sendika, birlik, federas
yon ve konfederasyonları, tüzüklerini, geçici 3 üncü maddede bahse 
konu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay için
de kanun ve mevzuat hükümlerine uydurmak zorundadırlar. 

Yürürlüğe giriş 
Madde 34 — Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 35 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
22/7/1963 

Resmî 
Düstur Gazete 

No. Başlığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

Kaldırılan Kanun : 
5018 İsçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri hakkında 

Kanun 26/2/1947 3 28 929 6542 
7286 5018 sayılı kanuna ek Kanun 1/6/1959 S 40 1102 10219 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 

Kanun No : 275 Kabul tarihi : 15/7/1963 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Toplu İş Sözleşmesi 

Tarif 
Madde 1 — 1. Bu kanun anlamında toplu iş sözleşmesi, hizmet 

akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzen
lemek üzere, 7 nci maddede gösterilen işçi teşekkülleri ile işveren te
şekkülleri veya iş verenler arasında yapılan bir sözleşmedir. 

2. Toplu iş sözleşmesi, işçi ve iş veren münasebetlerini ilgilendi
ren diğer hususlar ile tarafların karşılıklı hak ve borçları ve özellikle, 
1 inci bent ile bu bentte gösterilen hususların uygulanması ve denetimi 
ile ilgili hükümleri de ihtiva edebilir. 

Şekil 
Madde 2 — Toplu iş sözleşmesinin yapılması, değiştirilmesi, feshi, 

feshinin ihbarı ve toplu iş sözleşmesine katılma yazılı olmadıkça mute
ber değildir. 

Toplu iş sözleşmesinin hükmü 
Madde 3 — 1. Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, hizmet 

akitleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. 

Hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin ye-
rini, toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. 

ne 

26/2/1947 
1/6/1959 

il 

ınların uy 
nin hü 
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Hizmet akdinde düzenlenmiyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki 
hükümler uygulanır. 

Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, hizmet akdinin işçi 
lehindeki hükümleri muteberdir. 

Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hü
kümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar, hizmet akdi hükmü olarak 
devam eder. 

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

Toplu iş sözleşmesinin süresi ve bitimi 

Madde 4 — Toplu iş sözleşmesi belirli veya belirsiz süreli olabilir. 
Süresi belirli toplu iş sözleşmesi, bir yıldan az ve üç yıldan uzun süreli 
olamaz. 

Sürenin bitiminden bir ay önce taraflardan biri sözleşmeyi feshet
tiğini bildirmezse, eski sözleşme kendiliğinden bir yıl süre ile yenilen
miş sayılır. 

Faaliyetleri bir yıldan az süren işlerde uygulanmak üzere yapıla
cak toplu iş sözleşmelerinin yürürlük süresi bir yıldan az olabilir; §u 
kadar ki, bu sözleşmeler işin sonuna kadar uygulanır. 

Toplu iş sözleşmesi belirsiz bir süre için yapılmışsa, taraflardan her-
biri, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden başlıyarak bir yılın geçme
sinden sonra hüküm ifade etmek üzere, üç ay önce bildirmek şartiyle 
sözleşmeyi feshedebilir. 

Toplu iş sözleşmesinin feshini veya infisahını gerektirmiyen haller 

Madde 5 — Toplu iş sözleşmesinde taraf olan sendika veya federas
yonların feshi veya infisahı yahut faaliyetten menedilmiş olmaları ve
yahut toplu iş sözleşmesinin uygulandığı iş yerlerinde iş verenin değişmesi, 
toplu iş sözleşmesinin infisahını gerektirmez. 

Taraf sendikanın veya federasyonun feshi veya infisahı yahut faa
liyetten menedilmesi dolayısiyle belirsiz süreli toplu iş sözleşmesinin fes
hini bildirmek imkânsız olursa, fesih veya infisah yahut faaliyetten 
menedilme tarihinden başlıyarak birinci yılın sonunda toplu iş sözleş
mesi münfesih sayılır. Faaliyetten menedilmiş sendika veya federasyon 
bu süre içerisinde yeniden faaliyete geçerse, bu fıkra hükmü uygulan
maz. 

Sendikadan ayrılmanın veya çıkarılmanın sonucu 

Madde 6 — Toplu iş sözleşmelerinde taraf olan işçi veya iş veren 
teşekkülünün sözleşmenin yapılması veya sözleşmeye katılması sırasın
da mensubu olan işçi veya iş verenin o teşekkül ile ilgisinin daha sonra 
her hangi bir suretle kesilmesi halinde dahi, söz konusu işçi veya iş ve
ren, sözleşmenin değiştirilmesi veya yenilenmesi suretiyle getirilen hü
kümler dışında, o sözleşme ile bağlı kalır. 

Toplu iş sözleşmesinin belirsiz bir süre için yapılmış olması halin
de, teşekkülden ayrıldığı tarihten başlıyarak bir yılın geçmesinden sonra 
hüküm ifade etmek üzere, aynı yılın bitiminden üç ay önce bildirmek 
şartiyle, taraf iş veren teşekkülü ile ilgisi kesilen iş veren, sözleşmeyi 
feshedebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Toplu görüşme ve toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi; 
toplu görüşmede usul 

Genel yetki 

Madde 7 —-1. Bir iş kolunda çalışan işçilerin çoğunluğunu tem
sil eden işçi federasyonu veya iş kolu esasına göre. kurulmuş işçi sen
dikası o iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan toplu iş sözleşmesi yapmaya 
yetkilidir. 

Bir veya birden fazla iş yerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu tem
sil eden sendika, o iş yeri veya iş yerleri için toplu iş sözleşmesi yap
maya yetkilidir; 

2. Bir iş veren federasyonu veya sendikasının bir iş kolundaki iş 
yerlerini kapsıyan toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olabilmesi için, 
mensubu olan iş verenlere ait iş yerlerinde çalışan işçilerin, o iş ko-

lunda çalışan işçilerin çoğunluğunu teşkil etmesi gereklidir. Bu nite
likteki bir iş veren sendikasının bir iş kolunda toplu iş sözleşmesi ya
pabilmesi, o iş kolunda aynı nitelikte iş veren federasyonu bulunma-
ması ile mümkündür. 

Bir iş veren sendikası, kendi üyesi olan iş verenlere ait iş yerlerin
de çalışan bütün işçileri kapsıyan toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

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

3. Bu madde gereğince yapılan bir toplu iş sözleşmesinde taraf 
işçi teşekkülünün mensubu olmayıp o toplu iş sözleşmesinin uygulan
dığı iş yerlerinde çalışan işçilerin, bu toplu iş sözleşmesinden faydala
nabilmeleri taraf işçi teşekkülüne, bu işçi teşekkülünce tesbit edilecek 
bir dayanışma aidatım her ay ödemelerine bağlıdır. Bu dayanışma aida
tının nasıl ödeneceği, taraf işçi teşekkülünce tesbit olunur. Bu aidat, 
aynı iş yerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinde taraf işçi teşekkülüne 
mensup aynı kategori ve vasıftaki işçilerin ödedikleri sendika üyelik 
aidatının üçte ikisini aşamaz. Dayanışma aidatı ile ilgili olarak, mevzuat 
ve toplu iş sözleşmesinde sendika üyelik aidatı hakkında konulmuş olan 
hükümler uygulanır. 

Teşmil 

Madde 8 — Bir toplu iş sözleşmesinin kapsadığı işçiler, aynı iş 
kolunda çalışan işçilerin çoğunluğunu teşkil ediyorsa, Bakanlar Kurulu, 
Yüksek Hakem Kurulunun istişari m ü t a l â a s ı n ı aldıktan sonra, bu top
lu iş sözleşmesini aynı iş kolundaki diğer işçilere ve onları çalıştıran iş 
verenlere bir kararname ile teşmil edebilir. Teşmil kararnamesinde bu 
kararın gerekçesi de açıklanır. Yüksek Hakem Kurulu, istişari müta-
lâasını en çok otuz gün içinde verir. 

Bakanlar Kurulu, teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin belli hüküm
leri, belli iş yerlerinin veya belli bölgelerin çalışma şartlarına uymu
yorsa, bu hükümleri, sözleşmenin genel niteliğine ve işleyişine halel ge
tirmemek şartiyle, teşmil kararının dışında tutabilir. 

Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin kısmen veya tamamen orta
dan kalkması ile teşmil kararı da, kısmen veya tamamen ortadan kalk
mış olur. 

Bakanlar Kurulu, teşmil kararnamesini, gerekli gördüğü zaman, 
gerekçesini de açıklıyarak kaldırabilir. 

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

Teşmil edilen bir toplu iş sözleşmesinin hükümleri, bu sözleşmenin 
kapsadığı iş yerlerinde uygulanan ve teşmil konusu olmıyan diğer toplu 
iş sözleşmelerinin teşmil edilen toplu iş sözleşmesine aykırı hükümleri
nin yerini alır; ancak, teşmil edilmemiş toplu iş sözleşmelerinde işçiler 
lehine mevcut hükümler saklıdır. 

7 nci maddenin 3 üncü bendi hükümleri teşmil halinde de uygu-lanır. 

Toplu görüşmeye çağrı 

Madde 9 — 1. Bir iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan bir toplu iş 
sözleşmesi yapılması bahis konusu ise, bu sözleşmeyi yapmaya yetkili 
işçi federasyonu veya sendikası, o iş kolunda bulunan iş veren federas-
yonlarını, bu federasyonlara üye olmıyan iş veren sendikalarını ve bu 
federasyon veya sendikalara mensup olmıyan iş verenleri; 

Belli iş yeri veya iş yerlerini kapsayan bir toplu iş sözleşmesi ya
pılması bahis konusu ise, bu sözleşmeyi yapmaya yetkili işçi sendikası, 
o iş yerlerindeki iş verenlerin üyesi olduğu iş veren sendikaları ile iş 
veren sendikası üyesi olmıyan iş verenleri, 

Toplu görüşmeye çağırma yetkisine sahiptir. 
Çağırılan iş veren federasyonu veya sendikası yahut iş veren, bu 

çağrıya uymak zorundadır. 
2. Bir iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan bir toplu iş sözleşmesi 

yapılması bahis konusu ise, bu sözleşmeyi yapmaya yetkili iş veren fe
derasyonu veya sendikası, o iş kolunda bu toplu iş sözleşmesini yap
maya yetkili işçi federasyonu veya sendikasını; 

Belli iş yeri veya iş yerlerinde toplu iş sözleşmesi yapılması bahis 
konusu ise, bu sözleşmeyi yapmaya yetkili iş yeren sendikası veya sen
dikaları veyahut iş veren veya birlikte hareket eden iş verenler, bu söz
leşmeyi yapmaya yetkili işçi sendikasını veya sendikalarını toplu gö
rüşmeye çağırma yetkisine sahiptir. 

Çağrılan işçi federasyonu ye sendikası, bu çağrıya uymak zorun
dadır. 

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

Toplu görüşme 

Madde 10 — Toplu görüşmenin yer, gün ve saatini taraflar ara
larında anlaşarak tesbit ederler. 

Toplantı, yer, gün ve saati bakımından taraflar arasında bir an
laşmaya varılamazsa, ilgililerden herhangi birinin başvurması üzerine, 
bölge çalışma müdürlüğü, başvurma tarihinden başlıyarak altı iş günü 
içinde, toplantı gün, saat ve yerini tesbit edip taraflara bildirir. Taraf
lar, bu bildiriye uymak zorundadırlar. Toplantı, her halde, başvurma 
tarihinden itibaren en çok oniki iş günü içinde yapılır. 

Toplu iş sözleşmesi bir iş kolundaki iş yerlerini kapsıyacaksa, ta-
raflardan birinin başvurması üzerine toplantı yeri, günü ve saati, 2 nci 
fıkra uyarınca, Çalışma Bakanlığı tarafından tesbit edilir. Bu takdirde, 
toplantı Ankara'da yapılır. 

Çağrı yetkisi üzerinde uyuşmazlık 

Madde 11 — Belli iş yeri veya iş yerleri için yapılacak toplu iş 
sözleşmelerinde işçileri temsil bakımından işçi sendikaları arasında çı
kacak yetki uyuşmazlıkları ile iş veren veya iş veren sendikaları tara
fından bu konuda yapılacak itirazlar veyahut iş verenleri temsil bakı
mından iş verenler ve iş veren sendikaları arasında çıkacak yetki uyuş
mazlıkları ile işçi sendikaları tarafından bu konuda yapılacak itirazlar, 
yazılı başvurma tarihinden başlıyarak üç iş günü içinde bölge çalışma 
müdürlüğünün bu konudaki kararlarına, ilgililer, kendilerine yapılacak 
yazılı bildiri tarihinden başlıyarak üç iş günü işinde iş dâvalarına bak
makla görevli mahallî mahkemeye itiraz edebilirler. Bu itiraz, üç iş 
günü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Bir iş kolundaki iş yerlerini kapsıyan toplu iş sözleşmelerinde işçi
leri temsil bakımından işçi federasyon ve sendikaları arasında çıkacak 
yetki uyuşmazlıkları ile iş veren federasyon veya sendikaları veya iş 
verenler tarafından bu konuda yapılan itirazlar veyahut iş verenleri 
temsil bakımından iş veren federasyon ve sendikaları ile iş verenler 
arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları ile işçi federasyon veya sendika
ları tarafından bu konuda yapılacak itirazlar, yazılı başvurma tarihin
den başlıyarak altı iş günü içinde Çalışma Bakanlığı tarafından çözü
lür. Çalışma Bakanlığının bu konudaki kararlarına, ilgililer, kendilerine 
yapılacak yazılı bildiri tarihinden başlıyarak altı iş günü içinde Yargı
tay Başkanlığına itiraz edebilirler. Bu itirazlar, Yargıtay'ın iş dâvalarına 
bakmakla görevli Dairesi tarafından altı iş günü içinde kesin olarak 
karara bağlanır. 

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisinin tesbitinde usul 

Madde 12 — 1. Belli bir iş kolunda toplu iş sözleşmesi yapmaya 
kendisini yetkili gören işçi federasyonu veya sendikası, o iş kolunda 
kurulu başka işçi federasyonlarının ve sendikalarının adreslerini, toplu 
görüşme başlamadan en az altı iş günü önce Çalışma Bakanlığına yazı 
ile başvurarak almaya ve bu federasyon ve sendikalara hangi iş kolun
da toplu iş sözleşmesi yapmak istediğini yazı ile bildirmeye ve bunu, 
Ankara, İstanbul ve İzmir'de çıkan birer gazete ile yayınlamaya mec
burdur. 

Belli iş yeri veya iş yerlerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya ken
disini yetkili gören işçi sendikası, toplu görüşmeye başlamadan en az altı 
iş günü önce Bölge Çalışma Müdürlüğüne yazı ile başvurarak aynı ma
halde ve aynı iş kolunda kurulu diğer işçi sendikalarının adreslerini gös
terir bir listeyi almaya ve bu listede yazılı sendikalara hangi iş yerinde 
toplu iş sözleşmesi yapmak istediğini yazı ile bildirmeye ve bunu - varsa 
- mahallî bir gazete ile ilân etmeye mecburdur. 

2. 1 inci bendin 1 ve 2 nci fıkralarında gösterilen kapsamda toplu 
iş sözleşmesi yapmaya kendilerini yetkili gören iş veren federasyonu ve 
sendikaları da, söz konusu bent hükümlerine tabidir. 

3. Yukardaki bentler gereğince ilânın yapılmasından itibaren ve
ya ilân yapılamıyorsa yazılı bildirinin yapılmasından itibaren altı iş günü 
geçtikten sonra yetkisizlik itirazı dinlenmez. 

1 ve 2 nci bentlerde yer alan bildiri ve ilân şartlarına uyulmak-
sızın yapılmış olan toplu iş sözleşmesinin taraflarından birinin yukar-
daki bentler gereğince yetkisiz olduğu, sözleşmenin uygulanmaya baş
landığı günden itibaren altı iş günü içinde ilgililerce yapılacak itiraz so
nucunda anlaşılırsa, bu sözleşme hükümsüz sayılır. 

Bu bent uyarınca itirazlar 11 inci madde gereğince yapılır. 

4. İtiraz müddeti geçmeden veya itiraz kesin bir karara bağlan
madan toplu görüşmeye başlanamaz. 

Toplu iş sözleşmesinin yapılması 

Madde 13 — Toplu görüşmenin sonunda bir anlaşmaya varılırsa, 
dört nüsha olarak düzenlenecek olan toplu iş sözleşmesinden birer nüs
ha taraflara verilir; iki nüshası da toplu görüşme için çağrıyı yapmış 
olan tarafça imza gününden başlıyarak altı iş günü içinde görüşme
nin yapılacağı yerin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma Müdürlüğüne gön
derilir. Toplu iş sözleşmesi bir iş kolunu kapsıyorsa, bu bildiri Çalışma 
Bakanlığına yapılır. 

Toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi, feshi veya toplu iş sözleş
mesine katılma hallerinde de 1 inci fıkra hükmü uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Uyuşmazlık ve uzlaştırma 

Uyuşmazlığın tesbiti 

Madde 14 — 1. Toplu görüşme için tesbit edilen yer, gün ve 
saatte, taraflardan biri toplantı yerine gelmezse, öbür taraf, durumu 
yazı ile bölge çalışma müdürlüğüne bildirir. Toplu görüşme bir iş ko
lunu kapsıyacak bir toplu iş sözleşmesinin yapılması için istenmişse, bu 
bildiri Çalışma Bakanlığına yapılır. 

2. Taraflar toplantıya katıldıkları halde anlaşmaya varamazlar
sa, keyfiyet, karşılıklı teklif ve itirazları kapsıyan bir tutanakla tesbit 
edilir; bu tutanağın bir nüshası toplu görüşmenin yapıldığı yerin bağlı 
bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne gönderilir. 

Toplu görüşme bir iş koluna taallûk ediyorsa, bu tutanaktan bir 
nüsha Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

Uzlaştırma 

Madde 15 — 14 üncü maddeye göre yetkili oldukları hallerde 
bölge çalışma müdürlüğü veya Çalışma Bakanlığı, söz konusu madde
de bahsi geçen tutanağın alındığı tarihten başlıyarak oniki iş günü için
de, bir uzlaştırma toplantısı tertipler Bakanlık veya müdürlük bu top
lantının yer, gün ve saatini toplantı gününden en az üç iş günü önce 
taraflara bildirir. 

Taraflar, bu toplantıya gelmek veya birer temsilci göndermek 
zorundadırlar. Ayrıca, tarafların herbiri, bu toplantı için birer tarafsız 
aracı seçip gönderir. 14 üncü maddeye göre yetkili oldukları hallerde, 
bölge çalışma müdürü veya görevlendireceği bir iş müfettişi veyahut 
Çalışma Bakanı veya görevlendireceği yüksek dereceli bir Bakanlık 
memuru toplantıda hazır bulunur. 

Toplantıda, ik i aracı önce bir üçüncü tarafsız aracı seçerler. Bu 
seçim ilk toplantıdan itibaren altı iş günü içinde yapılmadığı takdirde, 
iş dâvalarına bakmaya yetkili mahallî mahkeme, üçüncü tarafsız ara
cıyı seçer; yapılması bahis konusu toplu iş sözleşmesi bir iş kolunu 
kapsıyacak ise, bu halde, üçüncü tarafsız aracıyı Yargıtay Birinci Baş
kanı veya vekili seçer. Üçüncü tarafsız aracı, Uzlaştırma Kurulunun 
Başkanıdır. 

Uzlaştırma toplantısı en çok onbeş gün sürer; bu süre, ancak 
tarafların anlaşması ile uzatılabilir. 

Tarafsız aracılar çoğunlukla karar verirler. Uzlaştırma kararı 
toplu görüşmedeki taraflarca kabul edilirse, 13 üncü maddeye göre ha
reket olunur. Bu şekilde kabul edilen uzlaştırma kurulu kararı, toplu 
iş sözleşmesi hükmündedir. 

Taraflardan biri uzlaştırma toplantısına gelmemiş veya temsilci 
göndermemiş veyahut tarafsız aracı seçmemiş ise veyahut uzlaştırma 
toplantısının süresi anlaşmaya varılamadan geçmişse veya toplantı so
nucunda Uzlaştırma Kurulunca alınan uzlaştırma k a r a r ı n ı taraflar 
kabul etmemişlerse; keyfiyet Uzlaştırma Kurulunca bir tutanakla tev
sik olunur. Bu tutanak 14 üncü maddede gösterilen mercilere gönde
rilir ve taraflara da birer nüsha verilir. 

Tutanaklar 
Madde 16 — Bu kanun gereğince düzenlenip bölge çalışma mü

dürlüğüne gönderilen tutanak ve yazılar ile toplu iş sözleşmelerinin 
birer nüshası, müdürlükçe, alındığı tarihten başlıyarak üç iş günü için-
de Çalışma Bakanlığına gönderilir; bir nüshası da dosyasında saklanır. 

le u 



24 TEMMUZ 1963 (Resmî Gazete) Sahife: 9 

Çalışma Bakanlığı toplu iş sözleşmeleri için bir sicil tutar. Toplu 
iş sözleşmesinin metni üzerinde anlaşmazlık veya tereddüt çıktığı tak
dirde, esas, bu sicilde saklanan metindir. Bu sicilin nasıl tutulacağı 
Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikle belirtilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Grev ve lokavt 

Grevin tarifi 

Madde 17 — İşçilerin, topluca çalışmamak suretiyle bir iş kolun
da veya iş yerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli 
ölçüde aksatmak amaciyle aralarında anlaşarak veyahut bir teşekkü
lün aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği bir karara uyarak 
işi bırakmalarına grev denilir. 

İşçilerin iş verenlerle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal du
rumlarım korumak veya düzeltmek amaciyle ve bu kanun hükümlerine 
uygun olarak yapılan greve, kanuni grev; bu amacın dışında veya bu 
kanun hükümlerine uyulmaksızın yapılan greve, kanun dışı grev deni
lir. 

Lokavtın tarifi 
Madde 18 — Bir iş kolunda veya iş yerinde faaliyetin büsbütün 

durmasına sebep olacak tarzda, iş veren veya iş veren vekili tarafın
dan kendi teşebbüsü ile veya bir teşekkülün verdiği karara uyarak iş
çilerin topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denilir. 

İş şartlarında veya bunların tatbik tarz ve usullerinde değişiklik 
yapmak veya yeni iş şartları kabul ettirmek veya mevcut iş şartlarını 
korumak amaciyle ve bu kanun hükümlerine uygun olarak yapılan lo
kavta, kanuni lokavt; bu amacın dışında veya bu kanun hükümlerine 
uyulmaksızın yapılan lokavta, kanun dışı lokavt denilir. 

Grev ve lokavt yetkisi 
Madde 19 — 1. Taraflar, 15 inci maddenin son fıkrası gereğince 

uzlaştırma kurulunca düzenlenen tutanağı aldıktan sonra grev veya 
lokavta karar verebilirler. 

2. İşçiye veya işçi teşekkülüne mevzuat veya toplu iş sözleşmesi 
ile sağlanmış olan haklar, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan iş veren 
veya iş veren teşekülü tarafından veya onun teşvik veya tahriki ile bo
zulursa, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan işçi teşekkülünün, o iş verene 
ait iş yerlerinde veya o iş veren teşekkülünün mensubu olan iş veren
lere ait iş yerlerinde greve karar verme yetkisi vardır. 

İş verene veya iş veren teşekkülüne mevzuat veya toplu iş söz
leşmesi ile sağlanmış olan haklar, toplu iş sözleşmesi ile bağlı olan işçi 
teşekkülünce veya onun teşvik veya tahriki ile bozulursa, toplu iş söz
leşmesi ile bağlı olan iş veren teşekkülünün kendi mensubu olan iş ve
renlere ait iş yerlerinde ve iş verenin de kendisine ait iş yerlerinde lo
kavta karar verme yetkisi vardır. 

Bu bendin birinci fıkrasına göre greve veya ikinci fıkrasına göre 
lokavta karar verilebilmesi için, bir hakkın ihlâl edildiğini ileri süren 
tarafın, durumu karşı tarafa veya taraflara ve Çalışma Bakanlığına 
yazı ile bildirilmiş olması; Çalışma Bakanlığının 15 inci maddede gös
terilen sürelere ve usullere uyarak bir uzlaştırma toplantısı tertiple
miş ve bu toplantının zikri geçen maddenin son fıkrası gereğince ta
raflar arasında bir uzlaşmaya vanlmaksızm sona ermiş bulunması; ve 
bir hakkın ihlâl edildiğini ileri süren işçi teşekkülü yahut iş veren veya 
iş veren teşekkülünce karşı tarafa özel hakeme başvurmak için uyuş-
mazlığın her hangi bir safhasında yapılmış olan teklifin altı iş günü 
içinde kabul edilmemiş olması gereklidir. Çalışma Bakanlığı, uygun 
görürse, bu fıkrada söz konusu uzlaştırma toplantısının bölge çalışma 
müdürlüğünce mahallinde tertipleneceği bahis konusu süreleri geçir-
meksizin, taraflara ve bölge çalışma müdürlüğüne bildirebilir. 

Bu bendin 3 üncü fıkrası uyarınca özel hakeme başvurulması 
hususunda anlaşmaya varılmış olup da tarafların tahkimnamenin im-
zalanmasından itibaren altı iş günü içinde hakem veya hakemlerin 
seçimini tamamlıyamamaları takdirinde iş dâvalarına bakmakla görevli 
mahallî mahkeme veya uyuşmazlık bir iş kolu çapında ise, Yargıtayın 
iş dâvalarına bakan dairesinin başkanı hakem veya hakemlerin se
çimini taraflardan birinin başvurması üzerine, başvurmaya ait yazının 
alındığı günden başlıyarak altı iş günü içinde tamamlar. 

Bu bendin 1 inci fıkrasına göre greve veya 2 nci fıkrasına göre 
lokavta karar verilmesi halinde, uyuşmazlıkta taraf olanların birinin 

veya Çalışma Bakanlığının esas hakkında dâva açılmadan önce veya 
dâva sırasında hakeme başvurması üzerine, mahkemece, hakkaniyet ge
rektiriyorsa yahut grev veya lokavtın durdurulmamasında uyuşmaz-
lığın konusu olan hakların korunması bakımından tehlikeli olan veya-
hut önemli bir zararın doğacağı anlaşılan hallerde, grev veya lokavtın 
durdurulmasına karar verilir. Bu kararın re'sen tebliği ile birlikte grev 
veya lokavta son verilir. 

Yetkili mahkeme, bu bent gereğince grev veya lokavtın durdu
rulması hakkındaki istemi alınca, derhal ve acele kaydiyle tarafları 
çağırır ve gelmeseler bile altı iş günü içinde gereken kararı verir. Acele 
hallerde taraflar çağırılmaksızın dahi durdurma kararı verilebilir. 

Bu bent gereğince grev veya lokavtı durdurma kararı, Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu uyarınca ihtiyati tedbir kararı ile birlik
te veya ayrı olarak verilebilir. 

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

3. 1 inci bende göre greve veya lokavta karar verme yetkisine 
sahip olan taraflar, özel hakeme başvurmakta serbesttirler. 

Bu maddede zikri geçen hallerde greve veya lokavta karar veril
mesi kanunen caiz olmıyan hallerde taraflar, özel veya kanuni hake
me başvurabilirler. 

Grev ve lokavt yasakları 

Madde 20 — 1. Savaş halinde; 
2. Genel veya kısmi seferberlikte; 
3. İlâç imal eden iş yerleri hariç olmak üzere, hastane, klinik, 

sanatoryum, prevantoryum, dispanser, eczane, aşı ve serum imal eden 
müesseseler gibi sağlıkla ilgili iş yerlerinde; 

4. Can veya mal kurtarma işlerinde; 
5. Kamu tüzel kişilerince veya kamu iktisadi teşebüslerince ye-

rine getirilen su, elektrik ve havagazı istihsal ve dağıtımı işlerinde; 
6. Yabancı memleketlere yapmakta olduğu yolculuğu bitirmemiş 

deniz, hava ve kara ulaştırma araçlarında; Türk sularında seyir ha
linde olan gemilerle Türkiye'de hareket halinde bulunan hava, demir ve 
karayolu ulaştırma araçlarında; 

7. Noterlik hizmetlerinde; 
8. Eğitim ve öğretim kurumlarında, çocuk bakım yerlerinde; 
9. 19 uncu maddenin 2 nci bendi gereğince özel hakeme başvurul

ması hususunda anlaşma olmuşsa, tahkimnamenin imzalanmasından ve
ya eğer aynı madde gereğince mahkeme grev veya lokavtı durdurma 
kararı almamaşsa esas hakkındaki hükmün tebliğingen sonra; 

10. 19 uncu maddenin 2 nci bendi hükümleri saklı kalmak kay-
diyle, toplu iş sözleşmesi süresi içinde; 

Grev ve lokavt yapılamaz. 
11. Millî Savunma Bakanlığınca ve İçişleri Bakanlığı Jandarma 

Genel Komutanlığınca doğrudan doğruya işletilen iş yerlerindeki işçile-
rin ücret veya sair çalışma şartlarının, piyasada benzeri iş yerlerindeki 
ücret veya sair çalışma şartlarına nazaran işçilerin aleyhinde olduğunun 
yetkili işçi sendikası veya federasyonunun başvurması üzerine Yüksek 
Hakem Kurulunca tesbit edilmesi halinde, bu iş yerlerinde greve karar 
verilebilir. 

Yukardaki fıkrada söz konusu iş yerlerinde uygulanan ücretlerin 
veya sair çalışma şartlarının aynı şekilde iş verenin aleyhinde olduğunun 
tesbit edilmesi halinde de, bu iş yerlerinde lokavta karar verilebilir. 

Bu bentte söz konusu iş yerlerinde bu bent hükümleri dışında grev 
ve lokavt yapılamaz. 

12. Yangın, su baskını, toprak veya çığ kayması veya depremlerin 
sebebiyet verdiği ve genel hayatı felce uğratan felâket hallerinde, Ba
kanlar Kurulu, bu hallerin vukubulduğu yerlere ve bu hallerin devamı 
süresince yürürlükte kalmak üzere, gerekli gördüğü iş yerleri veya iş 
kollarında grev ve lokavtın yasak edildiğine dair karar alabilir. 

13. Sıkıyönetimin uygulandığı bölgelerde, sıkıyönetim komutan
lığı, grev ve lokavt yetkilerinin kullanılmasını süreli veya süresiz olarak 
askıda bırakabilir veya izne bağlıyabilir. 

Grev ve lokavtın geçici olarak durdurulması, 
Yüksek Uzlaştırma Kurulu 

Madde 21 — 1. Karar verilmiş veya başlamış olan kanuni bir 
grev veya lokavt, memleket sağlığını veya millî güvenliği bozucu nitelik
te ise Bakanlar Kurulu, bu uyuşmazlıkta, grev ve lokavtı bir kararname 
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ile en çok otuz gün süreyle geciktirebilir. Geciktirme süresi, kararnamenin 
yayımı tarihinden iki gün sonra başlar. Geciktirme kararı otuz günden da
ha az bir süre için alınmışsa, bu süre aynı şekilde otuz güne kadar uza
tılabilir; bu takdirde, kararnamenin yürürlüğe giriş tarihi yayımı tari
hidir. 

Bakanlar Kurulu, geciktirme kararını ilân eder etmez, Yüksek Ha
kem Kurulundan, geciktirilen grev veya lokavtın niteliği hakkında is-
tişari mütalâasını ister. Bu mütalâanın en geç 1 inci fıkrada söz ko-
nusu otuz günlük sürenin bitiminden önce verilmesi gereklidir. 

Bakanlar Kurulu, Yüksek Hakem Kurulunun mütalâasını ince
ledikten sonra, geciktirme süresini en çok altmış gün daha uzatabilir. 
Bu konudaki kararnameler, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

2 . Danıştay, bu maddede soz konusu Bakanlar Kurulu kararları 
hakkındaki iptal dâvalarına ilişkin yürütmenin durdurulması taleplerini 
bir. hafta içinde karara bağlar. 

3. 1 inci bent gereğince çıkarılan geciktirme kararnamesinin yü
rürlüğe girmesinden başlıyarak altı iş günü içinde uyuşmazlık, Baş-
bakanlıkça Yüksek Uzlaştırma Kuruluna havale edilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, Başbakanın veya onun görevlendire
ceği bir bakanın başkanlığında, Yargıtayın iş dâvalarına bakan daire
sinin başkanı, Danıştay Genel Kurulunca seçilecek dâva Dairesi Baş
kanlarından biri, en çok üyesi olan işçi ve iş veren konfederasyonlarının 
seçecekleri birer tarafsız aracıdan kurulur. Bu nitelikte bir iş veren 
konfederasyonu yoksa, iş verenler adına tarafsız aracı, Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Yönetim Kurulunca 
seçilir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulu, geciktirme süresinin sonuna kadar tav
siyelerini karara bağlar. Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu 
ile karar verir. 

Yüksek Uzlaştırma Kurulunun kararı taraflarca kabul edilirse, 15 
inci maddenin 5 inci fıkrası hükmü uygulanır. 

Taraflar, Yüksek Uzlaştırma Kurulunun kararı üzerinde anlaşmış-
larsa, kurul bir tutanak düzenliyerek durumu tesbit eder. Bu tutanakla 
ilgili olarak 14 ve 16 nci maddeler hükümleri uygulanır. 

4. Geciktirme süresinin sona erdiği tarihte taraflar uzlaşamamış-
lar veya uyuşmazlığı özel hakeme intikal ettirmek hususunda anlaşama-
mışlarsa, greve veya lokavta karar vermekte serbestirler. Yüksek Uz
laştırma Kurulu, bu halde de çalışmalarına devam edebilir. 

5. Geciktirme süresi içinde, aynı uyuşmazlık için grev ve lokavt 
yasağı eşit olarak uygulanır. 

Grev oylaması 
Madde 22 — Bir grevin belli bir iş yerinde uygulanabilmesi için 

oylama yapılmasını o iş yerinde çalışan işçilerin üçte biri, 23 üncü mad
denin 3 üncü bendinde söz konusu ilânın o işyerinde yapılmasından baş-
lıyarak altı iş günü içinde, yazılı olarak isterse, o iş yerinde grev oyla-
ması yapılır. 

Grev oylamasında işçilerin salt çoğunluğu grevin uygulanmamasına 
karar verirse, o iş yerinde grev uygulanmaz. 

Grev oylaması, bu konudaki istemin mahallin en büyük mülkiye 
amirliğine yapılmasından başlıyarak altı iş günü içinde ve iş saatleri dı
şında en büyük mülkiye âmirinin tesbit edeceği gün ve zamanda ve onun 
veya görevlendireceği memurun gözetimi altında olur. Oylamaya iti
razlar, oylama gününden başlıyarak üç iş günü içinde iş dâvalarına ba
kan mahallî mahkemeye yapılır. Bu itirazlar üç iş günü içinde kesin 
olarak karara bağlanır. 

Grev oylamasının sonucu dört nüsha olarak düzenlenecek bir tuta
nakla gösterilir. Bu tutanağın bir nüshası iş verene, bir nüshası greve 
karar vermiş olan işçi teşekkülüne, bir nüshası bölge çalışma müdürlü
ğüne gönderilir; dördüncü nüshası da mahallin en büyük mülkiye amir-
liğinde saklanır. 

Grev ve lokavtın başlaması 

Madde 23 — 1. 15 inci madde veya 19 uncu maddenin 2 nci ben
dinin 3 üncü fıkrası veyahut 21 inci madde gereğince uzlaşmaya varıla-
madığını gösteren tutanağı alan greve karar vermeye yetkili işçi sen-
dikası veya federasyonu, greve başvurma kararında ise, bu kararını, 
tutanak tarihinden başlıyarak altı iş günü içinde karşı tarafa yazılı 
olarak bildirmek zorundadır. 

1 inci fıkrada söz konusu bildiri tarihinden başlıyarak altı iş günü 
geçmedikçe, grev kararı yürürlüğe giremez. 

Tutanak tarihinden başlıyarak altı iş günü içinde gereken bildi-
ride bulunulmadığı takdirde, grev yapılamaz. 

2. 1 inci bendin 1 inci fıkrasında zikredilen maddeler hükümleri 
gereğince uzlaşmaya varılamadığını gösteren tutanağı alan lokavta 
karar vermeye yetkili işveren veya işveren vekili veyahut işveren sendi
kası veya federasyonu, lokavta başvurma kararında ise bu kararını, tu
tanak tarihinden başlıyarak altı iş günü içinde karşı tarafa yazılı olarak 
bildirmek zorundadır. 

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

Tutanak tarihinden başlıyarak altı iş günü içinde gereken bildiride 
bulunulmadığı takdirde, lokavt yapılamaz. 

3. Grev veya lokavt kararının yukardaki bentler, gereğince karşı 
tafara bildirilmesi gereken süre içinde, bu karar, bölge çalışma müdür
lüğüne de yazı ile bildirilir ve grev veya lokavtın kapsamına giren iş yer
lerinde uygun şekilde yazı ile ilân edilir. Grev veya lokavta bir iş ko
lunda karar verilmesi halinde, söz konusu bildiri Çalışma Bakanlığına 
yapılır. 

Grev ve lokavt halinde iş yerinden a y r ı l m a zorunluğu 

Madde 24 — Bir iş yerinde grev veya lokavtın uygulanmaya baş-
lanması ile birlikte, işçiler, iş yerinden ayrılmak zorundadırlar. Ancak, 
greve katılmıyan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştırıp çalıştırma
makta işveren serbesttir. 

Grev sonucunda bir toplu iş sözleşmesi yapıldığı takdirde, bu söz
leşmede aksine bir hüküm yoksa, söz konusu sözleşme 1 inci fıkrada 
zikri geçen işçilerden iş yerinde çalışmış olanlara uygulanmaz. 25 inci 
madde gereğince greve katılamıyacak olan işçilerin hakları ile toplu iş 
sözleşmesinin teşmil edilmesi hali saklıdır. 

Grev veya lokavta katılamıyacak işçiler 

Madde 25 — Hiçbir suretle istihsal veya satışa matuf olmamak 
kaydiyle : 

a) Niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zaruret bulunan 
işlerde faaliyetin devamlılığını; 

b) İş yerinin güvenliğinin, makina ve demirbaşlarının, gereçleri
nin, hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerinin bozulmamasını; 

Sağlıyacak sayıda işçi, greve katılamaz veya lokavt dolayısiyle iş-
ten uzaklaştırılamaz. 

c) |(a) ve (b) bentlerine göre grev veya lokavtın dışında kalacak 
işçilerin niteliği ve sayısı toplu iş sözleşmesinde gösterilmemişse, iş Veren 
veya iş veren vekili, toplu görüşmenin açılışından başlıyarak altı iş günü 
içinde işyerinde yazı ile ilân eder ve bu ilânın birer örneğini toplu görüş
mede taraf olan işçi teşekküllerine gönderir. 

Bu ilânın aleyhinde altı iş günü içinde i l hakem kuruluna toplu 
görüşmede taraf olan işçi teşekküllerinden biri yazı ile itirazda bulun
mazsa, ilân hükümleri kesinleşir. İtiraz halinde, i l hakem kurulu altı iş 
günü içinde karar verir. Bu karar kesindir. 

d) Grev veya lokavtın bir işyerinde uygulanması halinde, hangi 
işçilerin yukardaki bentler hükümlerine göre, işyerinde çalışmaya devam 
edecekleri, Bölge Çalışma Müdürlüğünce, 23 üncü maddenin 1 ve 2 nci 
bentlerinin 2 nci fıkralarında söz konusu süre içinde tesbit edilerek 
ilgili işverene ve işçilere yazı ile bildirilir. O işyerinde çalışıp da toplu 
görüşmede veya toplu iş sözleşmesinde taraf olan işçi teşekkülünün veya 
o teşekkül mensubu olan alt kademedeki bir diğer işçi teşekkülünün baş
kan ve yönetim kurulu üyeleri, bu hükme tabi tutulamazlar. Kesin zorun-
luk halinde, işveren, Bölge Çalışma Müdürlüğünün yazılı izni ile, yukar-
daki bentlerde sözü edilen işlerin yerine getirilebilmesi için yeni işçi ala-
bilir. 

Grev ve lokavt haklarının teminatı 

Madde 26 — Hizmet akitlerine, grev veya lokavt hakkından vaz
geçilmesine veya bu hakların kısılmasına dair hükümler konulamaz. Bu 
tarzda konulmuş olan hükümler bâtıldır. 

Toplu iş sözleşmelerine, sözleşme süresince uyuşmazlık hakkında 
özel hakeme başvurulacağına dair hükümler konulabilir. Bu hükümlerde, 
aynı mahaldeki işyeri veya işyerleri için, özel hakemliğin i l hakem 
kurulu tarafından; bir iş kolu içinse, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 
yapılacağı belirtilebilir. 

lun 
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Grev veya lokavtın hizmet akitlerine etkisi 

Madde 27 — 1. Kanuni bir grev kararının alınmasına katılma, böyle 
bir kararın alınmasına teşvik etme, böyle bir greve katılma ve böyle bir 
greve katılmaya teşvik etme fiilleri ve kanuni bir lokavta uğramış olma 
hali, hizmet akdini ortadan kaldırmaz. 

1 inci fıkrada yazılı fiilleri yapanlar ile 24 üncü maddenin 1 inci 
fıkrası gereğince işyerinde çalışmayı arzu edip işveren tarfından çalıştı-
rılmıyan işçilerin hizmet akitlerinden doğan hak ve borçları grevin sona 
ermesine kadar askıda kalır. 

Kanuni lokavta uğramış olan işçilerin hizmet akitlerinden doğan 
hak ve borçları, lokavtın sona ermesine kadar askıda kalır. 

2. İşveren, kanuni bir grevin veya lokavtın süresi içinde, yukarı
daki bent gereğince hizmet akitlerinden doğan hak ve borçları askıda 
kalmış olan işçilerin yerine, hiçbir suretle, daimî veya geçici olarak 
başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. 

3. Kanuni bir grev veya lokavt dolayısiyle hizmet akdinden doğan 
hak ve borçları askıda kalan işçiler, başka bir iş tutamazlar. Aksi hal
de, işçinin hizmet akdi, işverence, feshin ihbarına lüzum olmaksızın ve 
herhangi bir tazminat ödenmeksizin feshedilebilir. 

Kanuni grev veya lokavtın konut haklarına etkisi 

Madde 28 — İşveren, hiçbir halde, kanuni bir grev veya lokavt 
süresince, greve katılan veya lokavta uğrıyan işçilerin oturdukları ve 
işveren tarafından sağlanmış konutlardan çıkmalarını istiyemez. Bu 
fıkrada yer alan yasak, grev veya lokavtın işyerinde ilânından başlıya-
rak fiilen aralıklı da olsa doksan gün devam etmesinden sonra uygu
lanmaz. 

1 inci fıkrada yazılı süre içinde, bu konutlarda oturan işçiler, bu 
konutlarla ilgili onarım, su, gaz, aydınlatma ve ısıtma masrafları ile 
rayiç kirayı işverene ödemek zorundadırlar. 

İşveren, 1 inci fıkrada söz konusu konutların su, gaz, aydınlatma 
ve ısıtma hizmetlerini, kanuni grev veya lokavt süresince kısıntıya uğ-
ratamaz. Ancak, bu hizmetlerin kanuni grev veya lokavt yüzünden 
kısıntıya uğramış olanlarının devamı, işçiler tarafından istenemez. 

Kanun dışı grev ve lokavtın sonuçları 

Madde 29 — 1. Kanun dışı grev yapılması halinde, işveren, böy
le bir grevin yapılması kararına katılan, böyle bir grevin yapılmasını 
teşvik eden, böyle bir greve katılan veyahut devam eden veya böyle 
bir greve katılmaya veyahut devama teşvik eden işçilerin hizmet 
akitlerini, feshin ihbarına lüzum olmaksızın ve herhangi bir tazminat 
ödemeye mecbur bulunmaksızın feshedebilir. 

Kanun dışı bir grev yapılması halinde, bu grev veya bu grevin 
yönetim ve yürütümü yüzünden işverenin uğradığı zararlar, greve karar 
veren işçi teşekülü veya kanun dışı grev herhangi bir işçi teşekkülünce 
kararlaştırılmaksızın yapılmışsa, bu greve katılan işçiler tarafından kar
şılanır. 

2. Kanun dışı lokavt yapılması halinde, işçiler, böyle bir lokavtı 
yapan işverenle olan hizmet akitlerini, feshin ihbarına lüzum olmaksızın 
ve herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilirler. 

Kanun dışı lokavt yapılması halinde, işveren, lokavt süresince, işçi
lerin hizmet akdinden doğan bütün haklarını ve uğradıkları zararları bir 
iş karşılığı olmaksızın ödemeye mecburdur. 

Lokavt hakkının kötüye kullanılması 

Madde 30 — Kanuni bir lokavtın işyerini temelli olarak kapalı 
tutmak amaciyle yapıldığı veya işçileri kıdem hakkından yoksun bırak-
mak amacını güttüğü, kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olursa, mah-keme kararının lokavt yapmış olan işverene veya işveren teşekkülüne 
bildirilmesiyle birlikte lokavt durdurulur. Bu takdirde, 29 uncu madde
nin 2 nci fıkrası ile işveren ve işçiler hakkında İş Kanununun ihbar ve 
kıdem hakkına ilişkin hükümleri uygulanır. 

Grev gözcüleri 

Madde 31 — Kanuni bir grev kararına uyulmasını sağlamak için, 
cebir ve şiddet kullanmaksızın ve tehditte bulunmaksızın propaganda 
yapmak ve kendi üyelerinin grev kararına uyup uymadıklarını denetle-
mek amaciyle, işyerinde grevi ilân etmiş olan işçi teşekkülü, işyerinin 
giriş ve çıkış yerlerine, kendi mensupları arasından en çok ikişer grev 
gözcüsü koymaya yetkilidir. Çalışma serbestliği her halde saklıdır. 

Lokavt gözcüleri 
Madde 32 — Kanuni bir lokavt kararına uyulmasını sağlamak 

için cebir ve şiddet kullanmaksızın ve tehditte bulunmaksızın propa-
ganda yapmak ve kendi üyelerinin lokavt kararına uyup uymadıklarını 
denetlemek amaciyle, lokavtı işyerinde ilân etmiş olan işveren teşek-
külü, lokavtın kapsamına giren işyerlerine gözcüler göndermeye yetki
lidir. Çalışma serbestliği her halde saklıdır. 

Grev ve lokavt halinde mülkiye âmirinin yetkileri 

Madde 33 — Grev veya lokavt halinde, mahallin en büyük mül
kiye âmiri, grev veya lokavt yapılan işyerlerinde gerekli emniyet, in
zibat, koruma ve sağlık tedbirlerini ve halkın gündelik yaşaması için 
zaruri olan ihtiyaçlarının sağlanması amaciyle gereken tedbirleri, bu 
kanun hükümleri saklı kalmak kaydiyle ve kanuni yetkilerine daya-
narak alır. 

Grev ve lokavtın sona ermesi 

Madde 34 — Kanuni bir grev veya lokavtın sona ermesine dair 
grev veya lokavta karar vermiş olanlar tarafından alınan kararlar, yazı 
ile karşı tarafa ve bölge çalışma müdürlüğüne bildirilir ve aynı gün, 
mahallinde çıkan en az bir gazetede, gazete yoksa mûtat vasıtalarla 
ilân edilir. Grev veya lokavt bir iş kolunda yapılmışsa, bu bildiri Ça
lışma Bakanlığına yapılır; bu halde, ilân işlemi, grev veya lokavtın uy
gulandığı mahallerde çıkan en az birer gazetede, gazete yoksa mûtat 
vasıtalarla yerine getirildikten başka, Ankara ve İstanbul'da çıkan en 
az ikişer gazete ve Ankara ve İstanbul radyoları ile de yapılır. 

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

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Hakeme başvurma 

İl hakem kurulunun kuruluşu ve görevleri 

Madde 35 — 1. İl hakem kurulu, o ildeki iş mahkemesi başka
nının, iş mahkemesi kurulmamış olan yerlerde de iş dâvalarına bak-
mak üzere görevlendirilmiş bulunan hâkimin başkanlığında : 

a) Bölge Çalışma Müdürü veya görevlendireceği yardımcısı veya 
bir iş müfettişi; 

b) İl Hukuk İşleri Müdürü veya özürlü ise yerine bakan kimse; 
c) İşçiler adına seçilecek iki hakem ile; 
d) İşverenler adına, seçilecek iki hakemden kurulur. 

2. İl Hakem Kurulu, uzlaşmaya varılamadığını belirten tutanak
la birlikte taraflardan birinin yazılı olarak başvurması üzerine, baş
vurma tarihinden sonra altı iş günü içinde kurul başkanının çağrısı ile 
toplanarak kararını verir. 

Kurul, toplu görüşmeye konu olan meseleler hakkında gerekli 
gördüğü kimselerin tanık ve bilirkişi olarak bilgi ve görüşlerini sözlü 
veya yazılı olarak bildirmelerini istiyebilir. Bu şekilde çağrılan herkes 
i l hakem kurulu önüne gelerek sorulanları cevaplandırmaya mecburdur. 
Bunlar hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıklara 
ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygulanır. 

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

İl hakem kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar 
verir. Oylar eşitse, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. Bu 
karar, taraflara ve işyerinin bağlı olduğu bir bakanlık varsa, ayrıca bu 
bakanlığa yazı ile bildirildiği günden başlıyarak oniki iş günü içinde 
kurul başkanlığına itiraz dilekçesi verilmezse kesinleşir. 

Yüksek Hakem Kurulunun kuruluşu ve görevleri 
Madde 36 — 1. Yüksek Hakem Kurulu : 
a) Yargıtay'ın iş dâvalarına bakan dairesi Başkanının başkan-

lığında; 
b) Danıştay Genel Kurulunun seçeceği bir dâva Dairesi Başkanı; 
c) Üniversitelerin Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilimler öğretim 

üyelerinin bir seçici kurul halinde Ankara'da Ankara Üniversitesi Rek
törlüğünün çağrısı üzerine toplanacak kendi aralarından seçecekleri bir 
iktisat veya iş hukuku öğretim üyesi; 

d) Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk Müşaviri; 
e) Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü; 

a, mah-

kında İş Kanununun ihbar ve 
kıdem hakkına ilişkin hükümleri uygulanır. 
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f) İşçiler adına seçilen ik i hakem ile; 
g) İşverenler adına seçilen iki hakemden kurulur. 
Seçimle gelen üyeler iki yıl için seçilirler. Yeniden seçilmek caiz

dir. 
Yukarda söz konusu Üniversite öğretim üyesinin, herhangi bir si

yasi partinin üyesi olmaması şarttır. 
Seçimle gelen her bir üyelik için aynı şekilde ikişer yedek seçilir. 

Kurul Başkanlığı için birinci ve ikinci yedek, Yargıtay Hukuk Daire
leri Genel Kurulunca Hukuk Daireleri Başkanları arasından seçilir. 

Bu maddede söz konusu seçici kurullar, üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile toplanırlar. Seçilebilmek için, hazır bulunan üyelerin salt ço
ğunluğunun oyu şarttır. 

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

Uyuşmazlık bir iş kolunda çıkmış olup birden fazla ilde bulunan 
işyerlerini ilgilendiriyorsa, Yüksek Hakem Kurulu doğrudan doğruya 
görevlidir. 

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

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

4. Yüksek Hakem Kurulu, üyelerinin tamamının katılmasiyle top
lanır. Ancak, Başkan hariç, üyelerden ikisinin katılmaması toplantıya 
engel olmaz. Özürlü veya izinli olan asıl Başkan veya üyenin yerini 
yedek Başkan veya yedek üyelerden biri alır. İşçiler adına seçilen bir 
asıl hakemin yerini, ancak yine işçiler adına seçilen bir yedek hakem 
alabilir; işverenler adına seçilen bir asıl hakemin yerini de, ancak yine 
işverenler adına seçilen bir yedek hakem alabilir. Yüksek Hakem Ku
rulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Lehte ve 
aleyhte oylar eşitse, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. 

Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir. 

Hakem kararlarının hukukî niteliği 

Madde 37 — Kesinleşmiş i l hakem kurulu kararları ile Yüksek 
Hakem Kurulu kararları, belirsiz süreli toplu iş sözleşmesi hükmün
dedir. 

Özel hakeme başvurulduğu hallerde de, hakem kararları, belirsiz 
süreli toplu iş sözleşmesi hükmündedir. Ancak, işçiye veya işçi teşek
külüne yahut işverene veya işveren teşekkülüne mevzuat veya toplu iş 
sözleşmesi ile sağlanmış olan hakların ihlâl edildiği iddiası ile özel ha
keme başvurulmuşsa, hâkem kararının hukukî niteliği hakkındaki genel 
hükümler uygulanır. 

Hakem kurullarına katılacak hakemlerin genel nitelikleri 

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

a) Türk vatandaşı olmak; 
b) Okur - yazar olmak; 

c) Medenî ve siyasî hakları tam olarak kullanma ehliyetinden 
yoksun olmamak; 

d) Ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı veya taksirli 
suçlar hariç olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezası ile veya zimmet, 
ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kö
tüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biri ile, affa 
uğramış olsalar dahi, kesin olarak hüküm giymiş olmamak, 

Hakem kurullarına işçiler veya işverenler adına seçilerek katıla
cak hakemlerin işçi veya işveren niteliğinde olmaları gerekli değildir. 
Ancak, işçiler adına seçilerek kurula katılan hakem, Sendikalar Kanu
nuna göre işveren; işverenler adına seçilerek kurula katılan hakem de, 
aynı kanuna göre işçi niteliğinde olamaz. 

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

Hakem kurullarına işçiler adına hakem seçilmesi 

Madde 39 — 1. İşçiler adına i l hakem kuruluna seçilecek ha
kemler, uyuşmazlıkta taraf olan işçi teşekkülünce seçilir. 

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

Hakem kurullarına, işverenler adına hakem seçilmesi 
Madde 40 — 1. İl Hakem Kuruluna işverenler adına seçilecek 

hakemler, uyuşmazlıkta taraf olan işveren veya işveren teşekkülünce 
seçilir. 

2. Yüksek Hakem Kuruluna işverenler adına seçilecek hakemler
den biri, - varsa - en çok işveren mensubu olan işveren, konfederasyo-
nunca, - yoksa - Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliği Yönetim Kurulunca; diğeri de, Bakanlar Kurulunca 
seçilir. 

Hakemlerin seçilmesinin istenmesi 

Madde 41 — İl Hakem Kuruluna katılacak hakemlerin seçilme
sini Bölge Çalışma Müdürü; Yüksek Hakem Kuruluna katılacak hakem
lerin seçilmesini de Çalışma Bakanlığı, kurul toplantısından en az dört 
iş günü önce, uyuşmazlığın konusunu, toplantı yer, gün ve saatini bil
direrek ilgililerden ister. 

İşçiler adına, seçilen hakemlerin izinli sayılması 

Madde 42 — İl Hakem Kurulu ile Yüksek Hakem Kuruluna işçi
ler adına katılan, hakemler, herhangi bir işyerinde çalışan kimselerden 
ise, bunlar, kurulun toplantı günlerinde ve bu toplantılara gidip gel
mek için geçmesi gerekli günlerde ücretli izinli sayılırlar. O günlere ait 
ücretler, bu kimselere 44 üncü madde hükmüne göre ödenecek para
dan kesilerek Çalışma Bakanlığınca bunların işverenlerine ödenir. 

Özel hakeme başvurma 
Madde 43 — Taraflar, anlaşarak, uyuşmazlığın her safhasında 

özel hakeme başvurabilirler. Toplu iş sözleşmesinde, taraflardan biri
nin başvurması üzerine özel hakeme gidileceğine dair hükümler sak
lıdır. 

Uyuşmazlık, uzlaştırma yahut grev veya lokavt veyahut kanuni 
hakemlik safhasında iken, taraflar, özel hakeme başvurmak istedikle
rini, - uyuşmazlığın bulunduğu safhaya göre yetkili oldukları hallerde -
bölge çalışma müdürlüğüne veya Çalışma Bakanlığına veyahut i l ha
kem kurulu veya Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığına yazı ile bildi
rirlerse, uzlaştırma veya kanuni hakeme başvurulmasına ilişkin hüküm-
ler uygulanmaz. 

Uzlaştırma ve hakeme başvurma tüzüğü 

Madde 44 — İl hakem kurulları ile Yüksek Hakem Kuruluna ge
len işlerin - bu kanunda gösterilmemiş ise - kaç gün içinde sonuçlan
dırılacağı; bu kurulların ve uzlaştırma kurulları ile Yüksek Uzlaştırma 
Kurulunun yazı işleri ile diğer işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından 
yapılacağı; bu kurulların başkan ve üyeleri ile bunların raportörlerinin 
huzur hakları ile naip, bilirkişi ve tanıklara verilecek ücretler, bu ka
nunun yayımlandığı tarihten başlıyarak Uç ay içinde yürürlüğe kona
cak bir tüzükle gösterilir. Yukarda sözü edilen kimselere, gerektiğinde, 
Harcırah Kanunu esaslarına göre yolluk ve gündelik verilir. Yüksek 
Hakem Kuruluna katılacak olan üniversite öğretim üyesinin ve bu 
üyeyi seçmekle görevli kurul üyelerinin yolluk ve gündelikleri Çalışma 
Bakanlığınca verilir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

İş verenler 

Madde 45 — Aylık veya ücretleri kanunla belirtilmiş olsa bile, iş 
veren veya iş veren vekili durumunda bulunanlar hakkında, bunlara 
ilişkin olarak bu kanunda yer alan hak ve sorumluluk hükümleri uy
gulanır. 

Bir işletme ve müessese yahut iş yerinde iş veren vekili duru
munda olan ve temsilci sıfatiyle de olsa, toplu iş sözleşmesinde veya 
toplu görüşmede taraf olarak hareket eden kimse, bu kanunun uygu
lanması bakımından iş veren sayılır. 
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İş yerinde ilân 
Madde 46 — Bir toplu iş sözleşmesi ile veya toplu iş sözleşmesi 

hükmündeki uzlaştırma kurulu veya hakem veyahut hakem kurulu ka
ran yahut çalışma şartlan ile ilgili olarak mahkemece alınmış bir ih
tiyati tedbir kararı yahut kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile bağlı olan 
iş veren, bunların noterlikçe onanmış birer örneğini, iş yerinin işçiler 
tarafından görülebilecek uygun yerlerine asmaya mecburdur. 

Denetleme 
Madde 47 — Toplu iş sözleşmesi veya 46 nci maddede zikri geçen 

uzlaştırma kurulu, hakem veya hakem kurulu ve mahkeme kararlarına 
uyulup uyulmadığı, İş Kanunu hükümleri uyarınca denetlenir. 

Hükümetin arabuluculuğu 

Madde 48 — Bir uyuşmazlığın her hangi bir safhasında, Başba-
kan veya görevlendireceği bir Bakan, taraflara bir arada veya ayrı 
ayrı tavsiyelerde bulunmak suretiyle arabuluculuk faaliyetine girişe
bilir. 

Resim ve harc muaflığı 

Madde 49 — Yüksek. Hakem Kurulunun ve i l hakem kurullarının 
kararları ile Yüksek Uzlaştırma Kurulunun ve bu kanunda söz konusu 
diğer uzlaştırma kurullarının toplu iş sözleşmesi hükmündeki kararlan, 
her türlü resim ve harctan muaftır. 

19 uncu maddenin 2 nci bendi gereğince mahkemece alınan grev 
veya lokavtın durdurulmasına dair karar ile bu kararın tebliği, her 
türlü resim, harc ve tebligat ücretinden muaftır. 

Genel hükümler 

Madde 50 — Bu kanunda hüküm olmıyan hallerde, Medeni Ka
nun ve Borçlar Kanunu ile hizmet akdini düzenliyen diğer kanunların 
hükümleri uygulanır. 

Ödenek 
Madde 51 — Bu kanunun 44 üncü maddesi gereğince yapılacak 

ödemeleri karşılamak üzere gerekli ödenek, Çalışma Bakanlığı bütçe
sine konulur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Ceza hükümleri 

Toplu iş sözleşmesinin ilgili mercilere gönderilmemesi 
Madde 52 — 13 üncü madde gereğince toplu iş sözleşmesini veya 

toplu iş sözleşmesinin değiştirilmesi veya feshi veyahut toplu iş sözleş
mesine katılma hakkındaki hukuki vesikaları, söz konusu maddede 
gösterilen resmî mercilere süresi içinde göndermiyen iş veren veyahut 
işçi veya iş veren teşekkülünün buna âmil olan başkan ve yönetim ku
rulu üyeleri, yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edilirler. 

Toplu iş sözleşmesinin ilân edilmemesi 
Madde 53 — 46 nci maddede yazılı mecburiyetleri yerine getirmi-

yen iş veren, yüz liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezasına mah
kûm edilir. 

Kanun dışı grev ve lokavt 

Madde 54 — Vukubulan kanun dışı greve veya lokavta karar 
verenler, böyle bir lokavta katılanlar veya devam edenler, böyle bir 
greve veya lokavta karar verilmesine veya bunlara katılmaya veya 
devama zorlıyan veya teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapan
lar, bir aydan Uç aya kadar hapis ve yüz liradan bin liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, üç aydan altı aya 
kadar hapis ve beşyüz liradan beş bin liraya kadar ağır para cezasına 
hükmolunur. 

Kanun dışı greve katılanlar veya devam edenler beşyüz liraya ka
dar ağır para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bir aya ka
dar hapis ve ik i yüz liradan i k i bin liraya kadar ağır para cezasına 
hükmolunur. 

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

Madde 55 — Vukubulan kanun dışı bir grev veya lokavtın Devlet, 
i l özel idareleri veya belediyelerce bir karar alınmasını veya alınmış bir 
kararın değiştirilmesini veya kaldırılmasını sağlamak veyahut yukarda 
sayılan kamu tüzel kişilerince alınmış bir kararı protesto etmek amaciyle 
yapılması takdirinde, böyle bir greve veya lokavta karar verenler, veya 
katılanlar veya devam edenler, böyle bir greve veya kokavta karar ve
rilmesine veya bunlara katılmaya veya devama zorlıyan veya teşvik 
edenler veya bu yolda propaganda yapanlar, altı aydan az olmamak 
üzere hapis cezasına ve beşyüz liradan az olmamak üzere ağır para ce
zasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu cezaların iki katma hük-
molunur. 

Grev ve lokavt yasaklarına uyulmaması 

Madde 56 — 20 nci maddede yazılı grev ve lokavt yasaklarına ay
kırı olarak vukubulan bir greve veya lokavta karar verenler veya ka
tılanlar veya devam edenler, böyle bir greve veya lokavta karar veril
mesine veya bunlara katılmaya veya devama zorlayan veya teşvik eden
ler veya bu yolda propaganda yapanlar, diğer kanunlarda daha ağır bir 
hüküm mevcut değilse, altı aydan az olmamak üzere hapis ve beşyüz 
liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. Teker-
ür halinde, bu cezaların iki katma hükmolunur. 

İşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin, 17 nci madde
nin 1 inci fıkrasında tarif edilen tarzda işi bırakmaları halinde, buna 
karar verenler veya bunu tertipliyenler veya ilân edenler veya buna de
vam edenler veyahut buna karar verilmesine veya bunun tertiplenme
sine veya ilân edilmesine veya buna katılmaya veya devama zorlıyan 
veya teşvik edenler veyahut bu yolda propaganda yapanlar, diğer ka
nunlarda daha ağır bir hüküm mevcut değilse, 1 inci fıkrada gösterilen 
cezalara mahkûm edilirler. 

Grev veya lokavtı geciktirme kararına uyulmaması 

Madde 57 — Bakanlar Kurulunun 21 inci madde uyarınca aldığı bir 
geciktirme kararından sonra vukubulan bir greve veya lokavta karar 
verenler, veya katılanlar, böyle bir greve veya lokavta bu konudaki 
Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girmesinden sonra devam edenler, 
böyle bir greve veya lokavta karar verilmesine veya buna katılmaya 
veya söz konusu Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girmesinden son
ra devama zorlıyan veya teşvik edenler veyahut bu yolda propaganda 
yapanlar, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşyüz liradan az olmamak 
üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu ceza
ların iki katına hükmolunur. 

Verimi düşürmek için toplu hareket 

Madde 58 — Herhangi bir sebep ve maksatla, işçilerin anlaşarak 
topluca iş verimini düşürmeleri halinde, buna karar verenler veya bunu 
tertipliyenler veya ilân edenler veya buna devam edenler veyahut buna 
karar verilmesine veya bunun tertiplenmesine veya ilân edilmesine ve
ya buna katılmaya veya devama zorlıyan veya teşvik edenler veyahut 
bu yolda propaganda yapanlar, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına 
ve beş yüz liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edi
lirler. 

Grev oylamasında hile, tehdit ve cebir 

Madde 59 — 22 nci madde uyarınca tertiplenen bir grev oylama
sının sonucuna tesir etmek maksadiyle hile veya tehdit veya cebir kul-
lananlar, bir aydan bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

Grev veya lokavt halinde iş yerinden ayrılmamak 

Madde 60 — 24 üncü maddenin 1 inci fıkrası gereğince iş yerinden 
ayrılmıyan işçiler ile bunları iş yerinden ayrılmamaya zorlıyan veya 
teşvik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar, iki yüz liradan az 
olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Grev ve lokavtın kapsamına girmiyen işçilerin çalışmaması 

Madde 61 — 25 inci madde gereğince grev veya lokavt süresince 
iş yerinde çalışmaya mecbur olan işçilerden makbul bir özrü olmaksı
zın iş yerinde çalışmıyanlar ile bunları çalışmamaya zorlıyan veya teş
vik edenler veya bu yolda propaganda yapanlar, iki yüz liradan az ol
mamak üzere ağır para cezasına ve üç aydan bir yıla kadar hapis ce
zasına mahkûm edilirler. 
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Grev ve lokavt kapsamına giren işçilerin haklarının bozulması 

Madde 62 — 27 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne aykırı hareket 
eden iş veren veyahut iş vereni söz konusu hükme aykırı hareket et
meye zorlıyan veya teşvik eden veya bu yolda propagandada bulunan
lar, söz konusu hükme aykırı olarak aldıkları veya alınmasına âmil ol
dukları her işçi başına beş yüz liradan az olmamak üzere ağır para 
cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu cezanın üç katına hük-
molunur. 

28 inci madde hükümlerine aykırı olarak işçileri konutlarından çı-
karan veya bu konutların su veya gaz veya aydınlatma veya ısıtma hiz-
metlerini kesen iş veren veya iş vereni bu yolda hareket etmeye zorlı-
yan veya teşvik eden veya bunun için propaganda yapanlar, ikibin lira-
dan az olmamak üzere ağır para cezasına ve bir aya kadar hapis ceza-
sına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu.cezaların üç katına hük-
molunur. 

ması ile ilgili hükümleri, 51 inci madde hükmü ve 3 üncü geçici madde 
hükümleri yayımı tarihinde; diğer hükümleri, yayımından otuz gün 
sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 66 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

22/7/1.963 

No. Başlığı 

İlgili K a n u n :t 
5237 Belediye Gelirleri Kanunu 

Resmi 
Düstur Gazete 
Tertip Cilt Sahife Sayı 

29 1143 6953 

Kanun dışı grev gözcüleri 

Madde 63 — 31 inci maddede gösterilenden fazla sayıda veya iş 
yerinde grevi ilân etmiş olan işçi teşekkülünün mensubu olmıyan grev 
gözcüsünü koyanlar veyahut aynı şekilde fazla sayıda ve bir arada ve
yahut iş yerinde grevi ilân etmiş olan işçi teşekkülünün mensubu olmak
sızın grev gözcülüğü yapanlar, bir aydan altı aya kadar hapis cezasına 
mahkûm edilirler. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

Hakem kurullarındaki işler 

Geçici Madde 1 — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce i l ha-
kem kurullarına veya Yüksek Hakem Kuruluna gelmiş bulunan toplu-
lukla iş uyuşmazlıklarına ilişkin işlemli evrak ve dosyalardan i l hakem 
kurullarında bulunanlar, ait oldukları bölge çalışma müdürlüklerine; 
Yüksek Hakem Kurulunda bulunanlar da Çalışma Bakanlığına, kurul 
başkanlığınca, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte derhal gönde
rilir. 

Hakeme başvurma hakkındaki eski tüzük 

Geçici Madde 2 — 44 üncü maddede sözü geçen tüzük yürürlüğe 
girinceye kadar, i l hakem kurullariyle Yüksek Hakem Kuruluna ait 
yazı işleri ve diğer gerekli işlemler, huzur hakları ile yolluk ve günde
likler hakkında Toplulukla İş Uyuşmazlıkları Uzlaştırma ve Hakeme 
Başvurma Tüzüğünün ilgili hükümleri uygulanır. 

Bazı suçların affı 

Geçici Madde 3 — 8 Nisan 1963 tarihinden önce iş uyuşmazlıkları 
veya 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı kanun gereğince kurulmuş işçi 
teşekkülleri ile iş verenler ve iş veren teşekkülleri arasında çıkmış uyuş
mazlıklar dolayısiyle Türk Ceza Kanununun 201 inci ve 258 inci mad
deleri, 266 ilâ 273 üncü maddeleri hükümleri ve Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Hürriyeti Kanununun cezai hükümlerine giren suçlar ve bu 
suçlardan dolayı verilmiş cezalar affedilmiştir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Son hükümler 

Kaldırılan kanun maddeleri 

Madde 64 — 25 Ocak 1950 tarihli ve 5518 sayılı kanun ve 2 Mart 
1954 tarihli ve 6298 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 8 Haziran 1936 
tarihli ve 3008 sayılı İş Kanununun 29, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 
ve 136 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe giriş 

Madde 65 — Bu kanunun Yüksek Uzlaştırma Kurulunun devamlı 
görev yapacak başkan ve üyelerinin seçilmesi veya atanması, Yüksek 
Hakem Kurulunun devamlı görev yapacak asıl ve yedek başkan ve üye-
lerinin seçilmesi veya atanmasına ilişkin hükümleri ile 44 üncü mad-
dede söz konusu Uzlaştırma ve Hakeme Başvurma Tüzüğünün hazırlan-

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 276 Kabul tarihi : 15/7/1963 

Madde 1 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A /2) işa
retli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 1 064 622 lira
lık aktarma yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

22/7/1963 

B. M. 

C E T V E L 

Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/1) Cetveli 
T. B. M. MECLİSİ 

104 T. B. M. M. Muhafız Taburu gider
leri 

10 Tayinat 
20 Giyecekler 

Bölüm toplamı 
153 Ahdi münasebetler 

21 Avrupa Konseyi Asamble ve komis-
yonlarına iştirak edeceklerin yol-
lukları 

SAYIŞTAY 

307 Yolluklar 
30 Hesap tetkiki maksadiyle taşraya 

gönderilecek murakıp ve muavinle
rinin yolluğu 

264 622 
150 000 

414 622 

350 000 

300 000 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

409 Yiyecek, yem ve yakacak giderleri 
11 Kara Kuvvetleri 

410 Giyim, kuşam giderleri 
11 Kara Kuvvetleri 

(A/1) toplamı 

(A/2) Cetveli 

T. B. M. MECLİSİ 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
20 Millî Saraylar 

714 622 

264 622 

150 000 

764 622 

350 000 

701 Bina onarımı 

SAYIŞTAY 

Genel toplam 

300 000 

1 064 622 1 064 622 

1/7/1948 3 
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5337 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu- ile diğer kanunlarla 
belediyelere verilen payların belediye vergi ve resimleri 

hükmünde olduğuna dair Kanun 

Kanun No : 277 Kabul tarihi : 15/7/1963 

Madde 1 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile diğer kanun
larla belediyelere verilmekte olan her çeşit paylar belediye vergi ve re
simleri hükmündedir. Bu paylar haczedilemez. 

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — - B u kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

22/7/1963 
Resmi 

Düstur Gazete 
No. Başlığı Tertip Cilt Sahife Sav 

İlgili K a n u n : 

5237 Belediye Gelirleri Kanunu 1/7/1948 3 29 1143 695? 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması 
hakkında Kanun 

Kanun No : 278 Kabul tarihi: 17/7/1963 

Kuruluş amacı 
Madde 1 — Türkiye'de müspet bilimler alanında temel ve uygula-

malı araştırmaları geliştirmek, teşvik etmek, düzenlemek ve koordine 
etmek amaciyle, tüzel kişiliği, idarî ve malî özerkliği bulunmak ve Baş
bakana bağlı olmak üzere «Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu» kurulmuştur. 

Kurum bu kanunda belirtilmiyen hallerde özel hukuk hükümlerine 
tabidir. Kurumun merkezi Ankara'dadır. 

Görev 

Madde 2 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun gö
revleri şunlardır : 

a) Müspet bilimlerde temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, 
yaptırmak, teşvik etmek ve bu alanda çalışmak maksadiyle enstitüler 
kurmak; 

b) Müspet bilimlerde temel ve uygulamalı araştırmalar alanında 
takip edilecek millî politikanın tesbitinde Hükümete yardımcı olmak; 

c) Müspet bilimler ve araştırma alanında yapılacak öğretime te
mel olacak prensip ve yolları tesbit etmek ve ilgili kurumlara tavsiye
lerde bulunmak; 

d) Kamu idare ve kurumları ile özel idare, belediye ve diğer ger
çek ve tüzel kişilerin bilimsel ve teknik araştırma alanındaki istemleri 
hakkında fikir bildirmek; 

e) Temel ve uygulamalı bilim alanlarında, bilim adamlarının, araş
tırıcılarının yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkânlar sağlamak; 

Öğrenim, öğrenim sonrası ve meslek hayatında üstün kabiliyet ve 
başarılariyle kendini gösteren gençleri izleyerek onların yetişme ve ge
lişmelerine yardım etmek ve bu maksatla yurt içinde ve dışında burslar 
sağlamak, yarışmalar tertip etmek ve yayınlar yapmak; 

f) Kurumun görevleriyle ilgili konularda yapılacak milletlerarası 
anlaşmaların hazırlanması ve müzakeresi için lüzumlu bilgileri Hükü
mete vermek; 

g) Araştırma alanında yerli ve yabancı kurumlar ve kişilerle bağ
lantı kurmak, işbirliği yapmak ve bunların çalışmalarını yakından iz-
lemek ; 

h) Araştırma fikrini yaymak maksadiyle seminerler, konferans
lar, kurslar tertip etmek ve ettirmek; 

i) Kurumun çalışmalariyle ilgili alanlarda yayınlar yapmak veya 
bu gibi yayınları desteklemek ve bir dokümantasyon merkezi kurmak; 

j) Yukarda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi ve görevlerin ye
rine getirilebilmesi ile ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak; 

Kuruluş 

Madde 3 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu aşa
ğıdaki organ ve kuruluşlardan meydana gelir : 

Bilim Kurulu, 
Danışma Kurulu, 

Genel Sekreterlik, 
Araştırma grupları, 
Enstitüler ve başka müeseseler. 

Madde 4 — Bilim Kurulu : 

a) Kuruluş : 
Bilim Kurulu onbir üye ve Genel Sekreterden meydana gelir. Üye

lerden beşi matematik, fizikî ve biyolojik bilimler, dördü uygulamalı bi
limler alanlarında; eser, araştırma ve buluşlariyle tanınmış kimseler ara
sından seçilir. Geri kalan iki üyeden biri İktisadi Devlet Teşekküllerinde, 
diğer özel endüstri bölümünde üstün mahiyette temel veya uygulamalı 
araştırmalariyle kendilerini göstermiş kimseler arasından seçilir. 

Kurul kendi üyeleri arasında iki yıl için bir Başkan ve bir Başkan-
vekili seçer. Başkan ve Başkanvekilinin görev ve yetkileri yönetmelikle 
belirtilir. 

b) Üyelik süresi : 
Bilim Kurulu üyelik süresi dört yıldır. Açılacak üyeliklere Kurul 

tarafından gizli oyla ve üye tamsayısının çoğunluğu ile üye seçilir. Sü
resi biten ancak bir dönem daha seçilebilir. İstifa veya ölüm gibi sebep
lerle boşalan üyelikler için de yukardaki esaslara göre yeni üye seçilir. 
Ancak bu suretle seçilen üye, yerine seçildiği üyenin süresini tamamlar. 
Bilim Kurulu üyesi seçimleri, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından 
imzalanan bir kararname ile bir ay içinde onaylanır. 

c) Görevleri : 
I - Kurumun çalışma ilkelerini tesbit etmek ve çalışma program

larını hazırlamak, 
II - Araştırma grupları, enstitüler ve başka kurumlar kurmak, 
III - Araştırma gruplarının Yürütme komiteleri üyelerini seçmek, 
IV - Memleketin tanınmış bilim adamları arasından ve Bilim K u 

rulu içinden veya dışından, Genel Sekreteri üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile seçerek inha etmek, 

V - Kurumun ve Kuruma bağlı organların çalışmalarını izlemek ve 
bunların çalışmalarını düzenliyecek yönetmelikleri yapmak, Kurumun 
bütçe teklifini kabul etmek. 

Madde 5 — Danışma Kurulu : 

a) Kuruluş şekli : 
Danışma Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde tesbit edilir : 

Millî Savunma, Dışişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık, Sağlık ve Sos
yal Yardım, Tarım, Ulaştırma, Çalışma, Sanayi ve İmar ve İskân Ba
kanlıklarından birer üye; 

Devlet Plânlama Teşkilâtından iki üye, 
Üniversitelerden üçer üye, 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünden bir üye, 
Elektrik İşleri Etüt İdaresinden bir üye, 
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinden iki üye, 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden iki üye, 
Türkiye Tabip Odaları Birliğinden bir üye, 
Türkiye Eczacılar Odaları Birliğinden bir üye, 
Türkiye Veteriner Hekimler Odalar Birliğinden bir üye, 
İstanbul Ziya Günvakfı Araştırma Enstitüsünden bir üye, 
Bilim Kurulu, ihtiyaca göre yeni üyelikler ihdas edebilir, 
Bilim Kurulu üyeleri, Danışma Kuruluna katılır. Fakat oy kullana

mazlar, 

Danışma Kurulu üyeliklerinin süresi iki yıldır, 
Danışma Kurulu üyelerinin nitelikleri ve seçimleri yönetmelikle 

düzenlenir. 

b) Görevleri : 
I - Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun çalışma il-

keleri hakkında tavsiyelerde bulunmak, 
II - Faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programlan hakkında mü-

talâa vermek, 
c) Çalışma şekli : 
Danışma Kurulu yılda en az ik i defa toplanır. Toplantılara Bilim 

Kurulu Başkanı Başkanlık eder. 

Madde 6 — Genel Sekreterlik : 
a) Kuruluş : 
Genel Sekreterlik, genel sekreter ile gerekli personelden meydana 

gelir. 
Genel Sekreterlik personeli, Genel Sekreter tarafından atanır. 

1/7/1948 

luş ama 
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b) Genel Sekreterliğin görevleri : 
Genel Sekreterlik, Kurumun yürütme organıdır. Bilim Kurulunca 

ve yürütme komitelerince verilen kararların uygulanması için gerekli 
tedbirleri alır. Kurumun çalışmalarını sağlıyacak her türlü yönetmelik 
tasarılarını hazırlar. Bütçe hazırlıklarını yapar. Programların ve büt
çenin uygulanmasından Bilim Kuruluna bilgi verir Bilim Kurulu ile 
Kurumun diğer kuruluşları arasında bağlantı kurar. 

c) Genel Sekreter : 

Genel Sekreter, Bilim Kurulunun inhası üzerine, Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararname ile atanır. 

Genel Sekreterin, Kurumun görevlerini yürütecek nitelikte olması 
şartt r. 

Genel Sekreter, Bilim Kurulu üyeleri arasından seçilmiş ise boşa
lan üyelik 4 üncü maddenin (b) bendine göre doldurulur. 

Genel Sekreter, Kurumun her türlü yönetim hizmetlerinin ve ihti
yaçlarının görülmesinden sorumludur. 

Genel sekreterin görev ve yetkilerinin nasıl kullanılacağı yönetme
likle düzenlenir. 

Madde 7 — Araştırma grupları : 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu aşağıdaki grup

ları içine alır : 
a) Matematik, fizikî ve biyolojik bilimler, 
b) Mühendislik, 
c) Tıp, 
d) Veterinerlik ve hayvancılık, 
e) Tarım ve ormancılık, 
f) Bilim adamı yetiştirme, 
Bilim Kurulu, gerekirse yeni araştırma grupları kurabilir. 
Madde 8 — Araştırma grupları 5 kişilik yürütme komitesi, yü

rütme komitesi sekreterliği, gereken sayıda enstitüler ve diğer teşek
küllerden meydana gelir. 

Yürütme Komitesi üyeleri ve sekreteri, çalışacağı alanda yetkili 
kimselerden Bilim Kurulunca seçilir. Bunların çalışma süre ve şartları 
Bilim Kurulunca tâyin ve tesbit olunur. Yürütme komiteleri, araştırma 
projelerini inceler veya inceletir. Kabul veya reddeder. Bilim Kurulu 
tarafından incelenmesi istenen konular hakkında fikir bildirir. Bütçe 
ve yönetmelik taslaklarını hazırlar; Enstitülerin kurulmasını, kaldırıl-
ması veya birleştirilmesini bağımsız araştırıcıların tâyinlerini Bilim 
Kuruluna teklif eder. 

Yürütme Komiteleri devamlı veya geçici olarak yerli veya yabancı 
danışmanlar tutabilirler. 

Yürütme komiteleri; enstitüler ve diğer kurumlar hazırlanacak 
yönetmeliklere göre çalışırlar. 

Malî hükümler 

Madde 9 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun 
gelir kaynakları şunlardır : 

a) Her yıl Başbakanlık bütçesine konulacak ödenek, 
b) Kuruma yapılacak her türlü yardımlar, bağışlar ve vasi

yetler, 
c) Kuruma yaptırılacak olan araştırma, danışma ve başka her 

türlü hizmetler karşılığında alınacak olan paralar (Bu ücretlerin bağlı 
olacağı esaslar bir yönetmelikle belirtilir), 

d) Yayım, gelirleri, 
e) Kuruma ait taşınır veya taşınmaz malların gelirleri, 
Bu gelirlerden hesap yılı sonuna kadar harcanamıyan paralar ku

rumun ertesi yıl gelir hesabına aktarılır. 
Madde 10 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 

1050 - 2490 ve 3460 sayılı kanunlarla bunların ek ve tadilleri ve aksine 
açıkça hüküm konmadıkça bu kanunların yerlerine geçecek kanunlara 
ve sayıştayın vize ve denetimine bağlı değildir. 

Artırma, eksiltme ve ihale işleriyle hesap ve sarf işlerinin ne yol
da yürütüleceği ve müsbit evrakın şekil ve çeşitleri bir yönetmelikle 
tesbit olunur. 

Madde 11 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun 
hesapları Başbakanlıkça iki yıl için atanacak üç murakıptan meydana 
gelen bir murakıplar Kurulu tarafından denetlenir. Murakıplar, yüksek 
öğrenim görmüş ve Devlet muhasebesi ile sınai ve ticari kurumlar 
muhasebesini bilen ve bu kanunun kendilerine yüklediği görevleri hak-
kiyle başarmaya yeterli kimseler arasından seçilirler. Murakıplara ve

rilecek ücret her yıl Başbakanlıkça belirtilir. Murakıplar Kurumun ge-
lir ve giderini ilgilendiren işlemleri inceler ve bunların ortaya konmuş; 
esaslara uyup uymadığını denetler. Murakıplar her yıl sonunda bir ra 
por düzenleyip bir örneğini Başbakana ve bir örneğini de Bilim Kuru 
luna verirler. 

Madde 12 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunur. 
hesap yılı malî yıldır. Kurum har hesap yılından en az beş ay önce 
gelecek yıl içinde yapacağı işlerin programına ve masraflarına karşılık 
olmak üzere genel bütçeden verilmesi gereken tutarı Başbakana bil
dirir. 

Bilim Kurulu her yıl bir faaliyet raporu hazırlar ve bunu Başba
kana verir. 

Murakıplar Kurulu raporu ile Bilim Kurulu raporu ve yıllık bilan-
ço Başbakanlık tarafından dördü Yüksek Murakabe Heyetince, ikisi 
Sayıştayca ve biri Maliye Bakanlığınca seçilecek yedi kişilik bir kuru
la tevdi olunur. Bu kurulca hesapların ve bilançonun onaylanması, B i 
lim Kurulu ve Genel Sekreterin ibrası demektir. 

Madde 13 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna 
yapılacak her türlü bağışlar, vasiyetler ve yardımlar vergi, resim ve 
harclardan muaftır. Gelir veya Kurumlar Vergisine bağlı mükellefler 
tarafından bu kuruma makbuz karşılığında yapılacak para bağışları 
yıllık bildiri ile bildirilecek gelirlerden ve Kurum kazancından indirilir. 

Madde 14 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun 
görevlerinin yerine getirilmesi için Kurumun : 

Her türlü eşya ve taşıt araçları, Türkiye'ye sokulmasında her çeşit 
ithalât sınırlamalarının dışında bırakıldığı gibi, Giriş Gümrük Vergisi 
özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harc ve zamlar 
belediye payından, sundurma, antrepo ve ardiye ücretleriyle Rıhtım Res
minden ve Türkiye Cumhuriyeti Demiryolları ve Limanlar İşletme Umum 
Müdürlüğünce alınan rıhtım ücretinden ve ithal esnasında alınan diğer 
bütün vergi, resim, harc ve ücretlerden; 

Her türlü tesislerin yapımı ve işletilmesinde kullanılacak Elektrik 
ve Havagazı İstihsal Vergisinden ve Belediye Resminden; 

İhaleleri, ilânları, mukaveleleri ve başka evrak ve belgeleri Devlete 
ve belediyelere ait her türlü resim ve harclardan; 

Tesislerinde kullanılacak motor, kazan ve imbikler Belediye Res
minden ve yine bu tesislerde kullanılacak akaryakıtlar Hazine payından 
muaftır. 

Madde 15 — 9 uncu maddenin b, c, d fıkralarındaki Gelirler, Ge
lir ve Kurumlar vergileri ile bu vergiler yerine kaim olacak diğer ver
gilerden, Kurumun her türlü tesis, bina ve arazisi, bina ve arazi vergile
rinden muaftır. 

Çeşitli hükümler 

Madde 16 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda 
Bilim Kurulu üyeliği ile Yürütme Komitesi üyeliği bir kişide birleşemez. 

Madde 17 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun 
Genel Sekreteri; danışmanları, araştırıcıları, yöneticileri ve her türlü 
personeli özel hukuk hükümlerine bağlı olup, bu kimseler hakkında 
3656, 3659 ve 6245 sayılı kanunlar ve bunların ek ve tadilleriyle, aksine 
açıkça hüküm konmadıkça bu kanunların yerlerine geçecek kanunların 
hükümleri uygulanmaz. 

Kurum ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenme
sinde serbesttir. 

Madde 18 — Bilim Kurulu üyeleriyle yürütme komiteleri üyelerine 
verilecek huzur hakları ve ücretler Bilim Kurulunun teklifi ile Başbakan 
tarafından onaylanır. Bu üyelerden üniversiteler, genel ve katma büt
çeli dairelerle özel idareler ve belediyeler ve 3659 sayılı kanuna bağlı 
kurumlar mensuplarına verilecek huzur hakları ve ücretler 7244 sayılı 
kanunun üçüncü maddesi hükmüne bağlı bulunmıyacağı gibi bunların al
makta oldukları her türlü tazminata da halel gelmez. 

Madde 19 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu anlaş
malı araştırıcı ve danışman kullanabilir. Daimî veya anlaşmalı araştırıcı
lar ve danışmanlar yabancılar arasından da seçilebilirler. 

Anlaşmalı araştırıcılar ve danışmanlar üniversiteler genel ve kat
ma bütçeli dairelerle özel idare ve belediyeler ve 3659 sayılı kanuna bağlı 
kurumların mensupları arasından da seçilebilirler. Bu takdirde, bunların 
esas görevlerine ait bütün haklar saklı kalır ve her türlü tazminatlarına 
halel gelmez. Kullanılma yolları ve anlaşmalarına göre verilecek ücret
ler Kurumca tesbit edilir. Ücretlerin verilmesinde 7244 sayılı kanunun 
üçüncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

Madde 20 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna ait 
mallar Devlet malı hükmündedir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zîm-
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metine geçirenler ve her ne yoldan olursa olsun kötüye kullananlar hak-
k ı n d a Devlet mallarına karşı işlenen bu çeşit suçlara ait ceza kovuştur 
ması yapılır. 

Madde 21 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunca 
ele alınan projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda bir ihtira meydana 
geldiği takdirde bu ihtira Kuruma ait olur. Ancak Kurumun bu ihtira-
dan dolayı usulüne uygun olarak istihsal edeceği patentini satmak veya
hut kiralamak suretiyle elde edeceği satış bedeli veya kiranın en az % 
30 u ihtira yapana verilir. 

Geri kalan haklar yönetmelikler ve anlaşmalar ile belirtilir. 
Madde 22 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, araş

tırma ve inceleme konuları için gerekli gördüğü bilgileri her türlü kamu 
idare ve kurumlarından doğrudan doğruya istemeye yetkilidir. Kendile
rinden bilgi istenen her türlü kamu idare ve kurumlan bu bilgileri müm
kün olan en kısa zamanda vermekle yükümlüdürler. Bu yoldan sağla
nan bilgilerden Sır mahiyetinde olanların gizliliğine riayet edilir. 

Madde 23 — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ya
pacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya 
imtiyaz almak zorunluğunda değildir. 

Geçici Madde 1 — Dördüncü madde gereğince Bilim Kurulunun ilk 
kuruluşu aşağıdaki şekilde yapılır. 

Başbakan bir defaya mahsus olmak üzere, dördüncü maddenin (a) 
fıkrasındaki özelliklere uygun olarak, üniversiteler tarafından, üniver
site içinden veya dışından gösterilecek üçer aday ile Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından tesbit edilecek üç aday ve Millî Savunma, Bayındırlık, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım, Sanayi Bakanlıkları tarafından tesbit 
edilecek birer aday arasından beş üye seçer. Bu seçilen üyeler dördüncü 
maddenin (a) fıkrasında gösterilen özellikleri taşımak şartiyle ve gizli 
oyla geri kalan üyeleri seçerler. 

Geçici Madde 2 — Bilim Kurulunun ilk kuruluşunu takip eden ikinci 
yıl sonunda bir defaya mahsus olmak üzere ad çekme yolu ile ayrılacak 
beş üyenin yerine Kurumun geri kalan üyeleri tarafından yeniden beş 
üye seçilir. 

Madde 24 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 25 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

22/7/1063 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 279 Kabul tarihi : 17/7/1963 

Madde 1 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelin 
Adalet Bakanlığı kısmında (İl genel meclisi, belediye meclisleri, belediye 
başkanları, muhtarlar, ihtiyar meclisleri ve ihtiyar heyetleri seçimleri
nin gerektirdiği giderler) adiyle yeniden açılan 421 inci bölüme 
(27 815 000) lira olağanüstü ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
Maliye Bakanlığı kısmının 715 inci (Sermayesine mahsuben iktisadi te
şekkül ve benzeri müesseselere yapılacak ödemeler) bölümüne (3 500 000) 
lira ek ödenek verilmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

22/7/1963 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun 

Kanun No : 280 Kabul tarihi : 17/7/1963 

Madde 1 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(2 651 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

Madde 2 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden (1 063 500) 
lira düşülerek ilişik (3) sayıl; cetvelde yazılı tertiplere olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır. 

Madde 3 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelden 
ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

Madde 4 — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele 
ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir. 

Madde 5 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 6 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

22/7/1963 

417 

201 

202 

304 

[1] SAYILI C E T V E L 

B. M . ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 
Eklenen 

Lira 

(A/l) 
Başbakanlık 

219 Kanunları gereğince verilecek öde
nek ve tazminatlar 

20 7256 sayılı kanunun 1 inci maddesi 
gereğince istihdam edileceklere veri-
cek tazminat 

220 234 sayılı kanun gereğince çalıştırı
lacak mukaveleli personelin ücret ve 
sair istihkaklariyle yollukları 

223 Atom mevzuu ile ilgili ilmî konfe
rans için yurt içi ve dışından getiri
leceklerin ücret, yolluk giderleriyle 
seminer giderleri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
14 Atom Enerjisi Komisyonu kırtasiyesi 
34 Atom Enerjisi Komisyonu demirbaş 

giderleri 
44 Atom Enerjisi Komisyonu öteberi 

giderleri 

304 

309 

403 

423 

452 

20 000 

43 000 

50 000 

5 000 

5 000 

5 000 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 

22 Atom Enerjisi Komisyonu telefon 
giderleri 
Taşıt giderleri 

43 Atom Enerjisi Komisyonu taşıtları 
işletme 
Temsil ve ağırlama giderleri 

30 Atom Enerjisi Komisyonu, misafir 
ağırlama giderleri 
Nükleer Araştırma Merkezi ve lâ-
boratuvarları işletme giderleri 
Staj giderleri 

20 Atom Enerjisi Komisyonu, teknik 
yardımdan faydalanmak suretiyle 
yabancı memleketlere gönderilecek
lerin yolluk ve giderleri 

Devlet İstatistik Enstitüsü 

Çeşitli anket giderleri 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Maaşlar 

12 Vilâyetler memurları maaşı 
Ücretler 

13 Hayrat hademesi ücreti 600 000 

Jandarma Genel Komutanlığı 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 

10 Posta ve telgraf ücretleri 
20 Telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

15 000 

12 000 

10 000 

35 000 

65 000 

50 000 

565 000 

600 000 

348 000 
168 000 

516 000 
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M. Ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 

409 Yiyecek, yem ve yakacak giderleri 516 000 

Sağlık ve Sosyal Yardim Bakanlığı 
301 Merkez daireleri büro giderleri 

60 Isıtma 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 

giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon giderleri 
22 Vilâyetler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

424 Zührevi hastalıklarla savaş genel 
giderleri 100 000 

428 Hıfzıssıhha Müesseseleri genel gi-
derleri 

10 T. C. Refik Saydam 300 000 

Tarım Bakanlığı 
307 Yolluklar 

50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bun
lara yardımcı personelin yolluk ve 
giderleri 150 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 

20 Kongre ve konferanslara iştirak 
edeceklerin yolluk ve giderleri 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 

giderleri 
12 İller posta ve telgraf ücreti 
21 Merkez telefon giderleri 
22 İller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

305 Kira bedeli 
12 İller 

417 İşletme genel giderleri 120 000 

Başbakanlık 
761 Atom Reaktörü ve Iâboratuvarla-

rının yapımı ve esaslı onarımları 178 000 
781 Makina ve teçhizat 

10 Yeni makina ve teçhizat satınalımı 122 000 
İmar ve İskân Bakanlığı 

731 Etüd ve proje giderleri 
20 Mesken Genel Müdürlüğü 565 000 

A/2 toplamı 
A / l ve A/2 toplamı 

865 000 
2 651 000 

B. M. 

[2] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

(A/1) 
Cumhurbaşkanlığı 

307 Yolluklar 
20 Geçici görev yolluğu 

601 Çeşitli yardımlar 
Dışişleri Bakanlığı 

302 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel 
giderleri 

81 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

Eklenen 
Lira 

100 000 

100 000 
100 000 
50 000 
50 000 

300 000 

150 000 

75 000 
5 000 

10 000 

90 000 

30 000 

A / l toplamı 1 786 000 2 651 000 

2 651 000 

Düşülen 
Lira 

4 000 
3 500 

30 000 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
202 Ücretler 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücretleri 

Düşülen 
Lira 

1 026 000 

A / l toplamı 1 063 500 

B. M. 

[3] SAYILI CETVEL. 

Ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

(A/l) 
Cumhurbaşkanlığı 

452 Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin 
yolluk ve her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle yabancı 
memleketlere gönderileceklerin yolluk ve gider
leri 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
219 229 sayılı kanun gereğince verilecek tazminat 

l(A/2) 
Dışişleri Bakanlığı 

782 237 sayılı kanun ve bu kanuna ek 240 sayılı kanun 
gereğince satın alınacak taşıtlar 

7 500 

1 026 000 

30 000 

(A/1) ve (A/2) toplamı 1 063 500 

[4] SAYILI CETVEL 
Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
12 İmam - Hatip 
14 İmam - Hatip 

50 
250 

400 
300 

[5] SAYILI CETVEL 
Dışişleri Bakanlığı 

Bölüm 782 237 sayılı kanun ve bu kanuna ek 240 sayılı kanun 
gereğince satın alınacak taşıtlar : 

Aded Cinsi ve nerede kullanılacağı 

Binek otomobili (Cezayir Büyükelçiliği için) 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Kabul tarihi: 17/7/1963 

Madde 1 — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin 712 nci (İl özel idarelerine «nakit, makina 
ve yedek parça olarak dağıtım şekli Bayındırlık Bakanlığınca tesbit 
edilir.») bölümüne 20 000 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

Madde 2 — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelin, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 20 000 000 
lira eklenmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür. 

22/7/1963 

C E T V E L 
Gelirin çeşidi 

3 Teberrular ve çeşitli varidat 
4 Menkul ve gayrimenkul mallar satış bedeli 
7 Geçen ve eski yıllardan devreden nakit 

Eklenen 

6 400 000 
2 000 000 

11 600 000 

Genel toplam 20 000 000( 

B. 

D. 

B. 

İşletme ¡ 

1 

Kanun No : 281 

(A, 2) 
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K A R A R N A M E L E R 

Karar Sayısı : 6/1781 

Merkezi Şarkî Karaağaç'ta bulunan Sağlık Bankası Türk Anonim 
Şirketi'nin mevduat kabul yetkisinin muvakkaten kaldırılması; Maliye 
Bakanlığının 22/5/1063 tarihli ve 5257/1-19716 sayılı yazısiyle yapılan 
teklifi ve Banka Kredilerini Tanzim Komitesi'nin uygun mütalâasına 
ait 22/4/1963 tarihli ve 123 sayılı kararı üzerine, 7129 sayılı kanunun 
13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 28/5/1963 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

İ. İNÖNÜ 

Devlet Bakanı 
A. Ş. AĞANOĞLU 

Millî Sa. Bakanı V. 
F. MELEN 

Devlet Bakamı ve 
Başb.Yardımcısı 

E. ALİCAN 

Devlet Bakanı 
R. AYBAR 

İçişleri Bakanı 
H. O. BEKATA 

Milli Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakamı 
Ş.R.HATİPOĞLU İ. SEÇKİN 

Güm. ve Tek. Bakanı 
O- ÖZTRAK 

Sanayi Bakanı 
F. ÇELİKBAS 

Tarım Bakanı 
M. İZMEN 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. DİNÇER 

Devlet Bakanı 
N. ÖKTEN 

Dışişleri Bakanı V. 
T. FEYZİOĞLU 

Ticaret Bakanı 
M. ETE 

Ulaştırma Bakanı 
R. ÖÇTEN 

Devlet Balkanı ve 
Başb. Yardımcısı 
T. FEYZİOĞLU 

Adalet Bakanı 
A.K. YÖRÜK 

Maliye Bakanı 
F. MELEN 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. AZİZOĞLU 

Çalışma Bakanı 
B. ECEVİT 

C KARASAPAN 
İmar ve İskân Bakanı V. 

R. AYBAR 

Karar Sayısı: 6/1937 

5/1/1961 tarihli ve 228 sayılı kanunun 16 ncı maddesine göre ha-
zırlanan ve Danıştayca incelenmiş bulunan ilişik «Emekli Sandıkları ile 
Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi hizmetlerin 
birleştirilmesi hakkında Tüzük» ün yürürlüğe konulması; Bakanlar 
Kurulunca 28/6/1963 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

İ. İNÖNÜ 

Devlet Bakanı 
V. PİRİNÇÇİOĞLU 

Milli Sa. Bakanı 
İ. SANCAR 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. ALİCAN 

Devlet Bakanı 
R. AYBAR 

İçişleri Bakanı 
H. O. BEKATA 

Millî Eğit.Bakanı Bayındırlık Bakanı V. 
İ. ÖKTEM F. MELEN 

Güm. ve Tek. Bakanı 
O- ÖZTRAK 

Sanayi Bakanı 
F. ÇELİKBAS 

Tarım Bakanı 
M. İZMEN 

Devlet Bakamı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. DİNÇER 

Devlet Bakamı 
N. ÖKTEN 

Dışişleri Bakanı 
F. C. ERKİN 

Ticaret Bakamı 
A. OĞUZ 

Ulaştırma Bakanı 
İ. Ş. DURA 

Devlet Bakamı ve 
Başb. Yardımcısr 
T. FEYZİOĞLU 

Adalet Balkanı 
A. K. YÖRÜK 

Maliye Bakanı 
F. MELEN 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. AZİZOĞLU 

Çalışma Bakanı 
B. ECEVİT 

Ba.-Ya. ve Turizm 
N. ARDIÇOĞLU 

İmar ve İskân Bakanı V. 
R. AYBAR 

Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigor
taları kanunlarına tabi hizmetlerin birleştirilmesi 

hakkında Tüzük) 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 — Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunu ile 
muhtelif Emekli Sandıkları kanunlarına tabi işlerde veya sadece muh-

telif Emekli Sandıkları kanunlarının şumulüne giren görevlerde çalı
şanlara veya bunların ölümleri halinde hak sahibi kimselerine 5/1/1961 
tarih ve 228 sayılı kanuna göre tanınan hak ve menfaatlerin ne suretle 
sağlanacağına ve aylıklarının ödenmesine dair esaslarla aynı kanunun 
uygulanması ile ilgili diğer hususlar bu tüzükte gösterilmiştir. 

Madde 2 — Bu Tüzükte geçen (Sigorta) tabiri Maluliyet, İhtiyarlık 
ve Ölüm Sigortalarını, (Kurum) tabiri İşçi Sigortaları Kurumunu, (San
dık) tabiri kanunla kurulmuş bulunan Emekli Sandıklarını, (Sigortalı) 
tabiri Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanununa ve (Emekli
liğe tabi kimseler) tabiri de Emekli Sandıkları kanunlarına tabi işlerde 
çalışanları ifade eder. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Birleştirmeye tabi hizmetler 

Madde 3 — 228 sayılı kanuna göre birleştirmeye tabi hizmet süre
leri aşağıda gösterilmiştir : 

a) 6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanununa 
tabi olarak geçen hizmet süreleri; 

b) Mülga 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanununa tabi olarak 
geçmiş hizmet süreleri; 

c) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa göre 
fiilî hizmet sayılan süreler; 

d) 5434 sayılı kanunun geçici 28 inci maddesinin (a) fıkrasına 
göre Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devir olunan fiilî hizmet 
süreleri (Fiilî hizmet zammı dâhil); 

e) 2454 sayılı kanunla kurulan ve 5434 sayılı kanunla kaldırılmış 
bulunan (Devlet Demiryolları ve Limanları Umumi İdaresi Memurları 
Tekaüt Sandığı) ile, yine 2454 sayılı kanunla kurulup 5434 sayılı kanu-
nun geçici 2 nci maddesi ile çalışmasına devam edeceği hükme bağlanan 
(Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri 
Emekli Sandığı) na tabi olarak geçen hizmet süreleri; 

f) Mülga 3575 sayılı kanunla kurulan ve 5434 sayılı kanunun ge
çici 3 üncü maddesiyle faliyetine devam edeceği hüküm altına alınan 
(Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı) nca emeklilikte geçmiş 
sayılan hizmet süreleri; 

g) Mülga 3137 sayılı kanunla kurulup 5434 sayılı kanunla kaldırıl
mış bulunan (Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
Memurları Tekaüt Sandığı) na tabi olarak geçen hizmet süreleri; 

h) Mülga 4085 sayılı kanunla kurulup 5434 sayılı kanunla kaldı
rılmış bulunan (Belediyeler ve İller Bankası Memurları Tekaüt Sandı-
ğı) na tabi olarak geçen hizmet süreleri; 

i) Mülga 4222 sayılı kanunla kurulup 5434 sayılı kanunla kaldırıl
mış bulunan (Devlet Ekonomi Kurumları Memurları Emekli Sandığı) na 
tabi olarak geçen hizmet süreleri; 

j) Mülga 4222 sayılı kanunun 22 nci maddesiyle faaliyetine de
vam eden ve 5434 sayılı kanunla kaldırılmış bulunan (Türkiye Emlâk 
Kredi Bankası Emekli Sandığı) na tabi olarak geçen hizmet süreleri; 

k) Mülga 3492 sayılı kanunun 6 ncı maddesiyle kurulmuş ve 5434 
sayılı kanunla kaldırılmış bulunan (T. C. Merkez Bankası Memurları 
Tekaüt Sandığı) na tabi olarak geçen hizmet süreleri; 

ı) Mülga 2921 sayılı kanunla kurulup 5434 sayılı kanunla kaldı
rılmış bulunan (İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı) na tabi 
olarak geçen hizmet süreleri; 

m) 3202 sayılı kanunun 55 inci maddesiyle kurulmuş ve 5434 sa
yılı kanunla kaldırılmış bulunan T. C. Ziraat Bankası Memurları Te
kaüt Sandığı) na tabi olarak geçen hizmet süreleri; 

n) 3803 sayılı kanunun 18 inci maddesiyle kurulmuş ve 5434 sa
yılı kanunla kaldırılmış bulunan (Köy Öğretmenleri ve Köy Sağlık Me
murları Emekli Sandığı) na tabi olarak geçen hizmet süreleri; 

Yukarıda sayılan hizmetlerin 228 sayılı kanuna göre birleştirilmesi 
sırasında, daha önce birleştirilmiş olan hizmetler tekrar hesaba ka
tılmaz. 

Madde 4 — Sigorta ve Sandık Kanunlarına göre toptan ödeme 
veya aylık tahsisinden faydalanmış veya bu hakları kaybetmiş bulu
nanların hizmetleri ile 4805 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1/1/1946 

Başbakan 

Başbakan 

Bakanı 

Devlet 

B a . - Y a . ve T u r i z m Bakanı 

R 
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tarihinden önce 1683 sayılı kanuna tabi olarak çalışmış bulunanlardan 
mezkûr tarihten sonra yukarıda gösterilen Emekli Sandıklarından her
hangi birine tabi hizmetlerde bulunmamış olanların (Maluliyet, İhti-
yarlık ve Ölüm Sigortaları Kanununa tabi tutulmuş olsalar dahi) eski 
hizmetleri 228 sayılı kanun hükümleri dairesinde yapılacak birleştir
mede nazara alınmaz. 

Şukadarki, toptan ödeme yapılmış veya aylık bağlanmış olanların, 
kendi kanunlarına göre tahsise esas hizmetlerinin yeniden ihyası ha
linde bu hizmetler birleştirmede nazara alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tahsise hak kazanılması ve tahsislerin hesap şekli 

Madde 5 — Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunu ile 
muhtelif E m e k l i Sandıkları Kanunlarına tabi işlerde veya sadece muh
telif Emekli Sandıkları Kanunlarının şümulüne giren görevlerde çalış
mış olanların kendileri veya ölümleri halinde hak sahibi kimseleri, 228 
sayılı kanun uyarınca tahsis yapılmasını istedikleri takdirde, sigortalı 
veya emekliliğe tabi kimsenin en son ilgili bulunduğu kurum veya san
dıktan yazılı olarak talepte bulunurlar. 

Bu talepler sırasında sigorta ve sandıklar mevzuatına göre isteni
len belgelerin de verilmesi lâzımdır. 

İsteğin yapıldığı kurum veya sandıklar, diğer ilgili kurum veya san
dıklara verilecek belgelerden hangilerinin asıl veya tasdikli örneklerini 
vereceklerim aralarında tâyin ve tesbit ederler. 

Madde 6 — Yukarıki maddeye göre yapılan istek üzerine, isteğin 
yapıldığı kurum veya sandıkça, durum ilgili sandıklara veya kuruma 
intikal ettirildiğinde, Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortalan Kanunu 
ile muhtelif Emekli Sandıkları Kanunlarına tabi işlerde veya sadece 
muhtelif Emekli Sandıkları Kanunlarının şümulüne giren görevlerde ça
lışmış olan şahsın bu hizmetleri, ayrı ayrı tesbit edilerek ilgili diğer 
sandıklara veya kuruma bildirilir. Bu suretle, o şahsın bu kabil işlerde 
geçen fiili hizmet süreleri toplamı ilgili kurum veya sandıklarca tâyin 
olunur. 

Birleştirilen hizmet süreleri toplamı esas alınmak suretiyle, ilgili 
Sigorta ve Sandıklar Kanunlarının her birine göre emeklilik, malûllük, ih-
tiyarlık ve yaş haddi hallerinden herhangi birinin tahakkuku dolayısiyle 
tahsise hak kazanıldığı takdirde, 228 sayılı kanuna istinaden aylık bağ-
lanır veya toptan ödeme yapılır. 

Madde 7 — 228 sayılı kanuna göre sandıklarca bağlanacak aylıklar; 
birleştirilecek fiili hizmet süreleriyle varsa itibari hizmet süreleri top
lamı üzerinden kendi kanunları gereğince hesaplanacak miktarın, san
dığa tabi işlerde geçen fiili hizmet süresiyle varsa itibari hizmet süresi 
toplamının, hesaplamada esas alman fiili ve itibari hizmet süresi topla
mına nispeti ile çarpılarak tesbit olunur. 

Madde 8 — 228 sayılı kanuna göre kurumca bağlanacak aylıklar; 
birleştirilecek hizmet süreleri toplamı üzerinden kendi kanunu gereğince 
hesaplanacak miktarın, sigortaya tabi işlerde geçen hizmet süresinin 
birleştirilen hizmet süreleri toplamına nispeti ile çarpılarak bulunur. 

Madde 9 — İlgiliye, 228 sayılı kanuna göre, kurumca ve sandıkça 
toptan ödeme yapılması gerekirse, buna ait miktar ilgili için kuruma 
veya o sandığa ödenen prim veya kesenekler üzerinden kendi kanunla
rına göre ayrı ayrı hesap edilir. 

Madde 10 — Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunu ile 
muhtelif Emekli Sandıkları Kanunlarına tabi işlerde veya sadece muh
telif emekli sandıkları kanunlarının şümulüne giren görevlerde çalışmış 
olanların ölümleri halinde, bunların hak sahibi kimselerine de 6 nci 
7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen esaslar ve kendi kanunla
rında tâyin edilmiş olan nisbetler dairesinde toptan ödeme yapılır veya 
aylık bağlanır. 

ÜÇÜNCÜ. BÖLÜM 

Aylıkların ve toptan ödemelerin tediye şekilleri 
Madde 11 — 7 nci ve 8 inci maddeler gereğince Kurum ve Sandık

lar tarafından ayrı ayrı tesbit edilen aylıklar sigortalı veya emeklilikle 
ilgili kimsenin en son tabi bulunduğu Kurum veya Sandıkça birleştirile
rek ilgiliye ödenir. 

Bunu temin için, Kurum veya Sandıkların, bağlıyacakları aylık mik
tarlarını hesap ve tesbit ederek, ödemeyi yapacak Kurum veya Sandığa 
bildirmeleri lâzımdır. 

Madde 12 — Birleştirilmiş aylıkları ödiyecek Kurum veya Sandık, 
ödemeyi yaptıkça aylık sahibine ödenen paranın diğer Kurum veya San

dıklara ait kısımlarını, bu müesseseler adına borç kaydederek ilgili Ku
rum veya Sandığa bildirir. 

Hesaplaşma ve geçmiş aylara ait bakiyelerin taraflarca ödenmek 
suretiyle tasfiye olunması, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim ayları içinde 
yapılır. 

Madde 13 — Birleştirilen hizmet sürelerine göre; kendi mevzuatı 
esasları dairesinde toptan ödeme yapması icap eden Kurum veya San
dıklar kendiliğinden tanptan ödeme yapmakla beraber, durumu diğer i l 
gili Kurum veya Sandıklara bildirirler. 

Madde 14 — Sigortalı veya emeklilikle ilgili kimsenin en son tabi 
bulunduğu Kurum veya Sandıkça toptan ödeme yapılması gerekirse, 
birleşik aylığın ödenmesi mükellefiyeti aylık bağlayan Kurum ve San
dıklardan ilgilinin son olarak tabi bulunduğu Kurum veya Sandığa te
rettüp eder. Bu takdirde ilgiliye tahsis yapılması için, çeşitli müessese
lerden alınmış olan bilgilerde aylığı ödeyecek Kurum veya Sandığa ve
rilir. 

Madde 15 — Aylık bağlandıktan sonra aylık miktarında değişiklik 
yapılması veya aylığın kesilmesi gerektiği takdirde; ilgili Kurum veya 
Sandıklar keyfiyeti ödemeyi yapmakta olan Kurum veya Sandıklara der
hal bildirirler. 

Madde 16 — Birleşik aylıkların ödenmesinde, ödemeyi yapan Ku
rum veya Sandıkların kendi mevzuatında mevcut ve aylıkların ödeme 
şekline ilişkin usul ve esaslar uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Madde 17 — 228 sayılı kanunun birinci maddesinin kapsamına gi
ren işlerden birinde çalışmış olanlar, sonradan yine sözü geçen işlerden 
diğer birine girdikleri takdirde, kendilerinden, Sigorta veya Sandık Ka
nunlarına göre istenilen ilk işe giriş beyannamesine ilâveten tesbit edi-
len örneğine göre bir beyanname alınır. 

Bu beyannamede, ilgilinin künyesi, daha önce çalıştığı işlerin tabi 
bulunduğu Sandıklar veya Kurum ile bunlar tarafından verilmiş olan 
sicil numaraları gösterilir. 

Keyfiyet, bu beyannameyi alan Kurum veya Sandıkça ilgili Sandık
lara veya Kuruma bildirilir. 

Sözü geçen beyannameden, ilgilinin 228 sayılı kanunun 8 inci ve 9 
uncu maddeleri hükümlerine göre durumunun tâyin ve tesbiti hususunda 
da faydalanılır. 

Madde 18 — Sandık Kanunlarına tabi hizmetlerden ayrılanların ke
seneklerinin geri verilmesi; bu hizmetleri dolayısiyle kesenek iadesine 
hak kazanmış olsalar bile, 228 sayılı kanunun zirinci maddesinde yazılı 
işlerden birinde çalışmamakta olmaları şartına bağlıdır. 

Bunu tevsik için ilgililerden yazılı bir beyan alınır. 

Geçici Madde — 12/1/1961 tarihinden bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar geçen süre içinde 228 sayılı kanuna göre cereyan etmesi 
lâzım gelen işlemler hakkında da bu Tüzük hükümleri uygulanır. 

Madde 19 — 228 sayılı kanunun 16 nci maddesi gereğince hazırlan
mış ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmî Gazete 
ile yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 20 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

İçişleri Bakanlığından : 

1 — İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 inci Şube Müdürü Ethem Mu
zaffer Yılmaz'ın Erzincan 950 lira maaşlı 2 nci smıf Emniyet Müdürlü
ğüne almakta olduğu maaşla naklen atanması uygun görülmüştür. 

2 — Bu kararı İçişleri Bakanı yürütür. 

16/7/1963 

CUMHURBAŞKANI 
C. G Ü R S E L 

Başbakan İçişleri Bakanı 
İ. İNÖNÜ H . O. B E R A T A 
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İ L A N L A R 

M , S. B. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Üç) kalem (Yiyecek ve yakacak) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Odunların ta
mamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi yarı miktarları ayrı ayrı istek
lilere de ihale edilebilir. 

Miktarı M . bedeli G. teminatı İ h a l e 
C i n s i ton lira lira Günü Saati 

Sığır eti 80 280.000 14.950 7 Ağustos 1963 11.30 
Odun 250 32.500 2.438 8 Ağustos 1963 11.00 
Odun 250 32.500 2.438 8 Ağustos 1963 11.30 

S840 / 4-2 

M. S. B. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Bir) kalem (Er tire fanilâsı) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Er tire fanila, Miktarı : 1.726.500,— lira dahilinde, Bir adedi 
M . bedeli : 4,00 lira, G. teminatı : 65.545,— lira, İhale : günü 31/7/1963 
Çarşamba, saat : 11,00 

Not : Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 250.000 adedten 
aşağı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 250.000 adedi
nin geçici teminatı 43.750,— liradır. 

3525 / 4-4 

M. S. B. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (28) kalem (Aşağıda yazılı) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri 
hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyon'da ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Helisel matkap uçları, Miktarı : 28 kalem, M . bedeli : 
200.000,— lira, G. teminatı : 11.250,— lira, İhale günü, saati : 5/8/1963 
Pazartesi saat 11,00. 

3674 / 4-3 

M. S. B. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Mütaahhit nam ve hesabına pazarlık suretiyle Gölcük'te subay loj
manları ikmal inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1.104.452,97 lira olup 
geçici teminatı 47.000 liradır. İhalesi 30/7/1963 Salı günü saat 11.00 de 
komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler her gün komisyonda ve 
İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin en geç 25/7/1963 
günü saat 16 ya kadar Ankara'da Deniz Kuvvetleri İnşaat ve Emlâk 
Dairesi Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır. 

3585 / 4-4 

Kapalı zarf usulü ile Gülhane As. Tıp. Ak. Ortapedi ve Nisaiye K l i 
niklerinde onarım işleri yaptırılacaktır. Keşif bedeli 36.152,79 lira olup 

geçici teminatı 2.150,00 liradır. İhalesi 30/7/1963 Salı günü saat 11.30 da 
Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün komisyonda ve İstanbul 
Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanun hüküm
leri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri 
lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. İsteklilerin en geç 
25/7/1963 günü saat 16 ya kadar Ankara'da M . S. B. Orta Bölge İnşaat 
Emlâk Grup Başkanlığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları 
şarttır. 

3580 / 4-4 

Ankara C. Savcılığından : 

18.000 Onsekizbin lira muhammen bedelli Ankara Merkez Ceza Evi
nin bir yıllık ihtiyacı bulunan 100 ton kırılmış meşe odunu 13/7/1963 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muştur. 

Geçici teminat 1400 liradır. 
İhale 7 Ağustos 1963 Çarşamba günü saat 15 de Ankara C. Savcı

lığı Baş Muavinlik Odasında yapılacaktır. 
Talipler her zaman şartnameyi Savcılık Baş Muavinliğinde görebi

lirler. 
Taliplerin, teminat mektuplariyle tekliflerini kapalı zarf halinde 

ihale saatinden bir saat evveline kadar yani saat 14 de kadar Komisyona 
vermeleri şarttır. 

Postada vuku bulacak gecikmelerin nazara almmıyacağı ilân olunur. 

3786 / 4-1 • 
TOPRAKSU Makina İkmal Müdürlüğünden : 

1 — TOPRAKSU Dergisi ve TOPRAKSU Çiftçi Eğitim Gazetesinin 
periyodik olarak bastırılması işi Müdürlüğümüzce kapalı zarf usulü il» 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 — TOPRAKSU Dergisi ve TOPRAKSU Çiftçi Eğitim Gazetesinin 
beher baskısının tamamının muhammen bedeli 27.000,— (Yirmiyedibin) 
lira olup ve geçici teminatı 2.025,— (İkibinyirmibeş) liradır. 

3 — Bu işe ait idari ve fennî şartnameler Müdürlüğümüzden (Ke
çiören yolu üzerinde T. Z. D. Kurumu Çarşısında) ve İstanbul'da TOP
R A K S U i n . Bölge Müdürlüğünden (Lâleli Mesihpaşa Caddesi No. 38) 
mesai saatleri dahilinde temin edilebilir. 

4 — Eksiltme, 9/8/1963 Cuma günü saat 15.00 de Müdürlüğümüz 
binasında toplanacak Komisyonca yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 
üncü maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları vesikalarla 
birlikte kapalı zarflarını en geç eksiltme saatinden '1 saat evveline ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

6 — 2490 sayılı kanun hükümlerine uymayan tekliflerin, postada 
vâki gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. 

3918 / 4-1 

• 
Malkara Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

957/295 
Davacılar Malkara'nın Hacıevhat Mahallesinden Mehmet Gürnil 

ve Mustafa Acar taraflarından dâvâlılar aynı mahlleden Sıdıka Acar ve 
arkadaşları aleyhine açdan izleyi şüyuu dâvasının yapılmakta olan yar
gılamasında : 

Dâvâlılardan Bektaş Keleş adına çıkarılan davetiyenin adı geçen 
dâvâlının adresinin meçhul bulunduğundan bilâ tebliğ iade edilmiş ol
makla mumaileyh hakkındaki davetiyenin ilânen tebliğine karar veril
miş olmakla dâvâlı Bektaş Keleş'in 13/8/1963 Salı günü saat 9.00 da 
Malkara Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması hususu davetiye 
yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3756 
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Millî Eğitim Bakanlığından : 

Yapı iğleri ilânı 

1 — Aşağıda yapılacağı iller, keşif bedelleri, teminat miktarları, 
ihale günleri ile Bakanlığa son müracaat tarihleri yazılı meslek okul
ları inşaatı 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çı
karılmıştır. 

Bakanlığa 
Geçici İhale son müra-

İşin adı ve yeri Keşif bedeli teminatı tarihi caat tarihi 

1. İzmir Teknik Ok.. Tekstil 
Müh. bölümü 1. kısım ik
mal inşaatı 632.243,19 29.040,— 1/8/1963 29/7/1963 

Perşembe 
2. Çorum E. S. E. atelyeler 

inşaatı 751.783,70 33.821,35 2/8/1963 30/7/1963 
Cuma 

3. Gaziantep E . S. E. 1 inci kı
sım inşaatı 1.000.000,— 43.750,— 5/8/1963 31/7/1963 

Pazartesi 
4. Samsun Ticaret Lisesi 1 

inci kısım inşâatı 528.000,— 24.870,— 6/8/1963 1/8/1963 
Sah 

5. İskenderun E. S. E . Atel. 
1 nci kısım inşaatı 620.000— 28.550,— 7/8/1963 2/8/1963 

Çarşamba 
6- Aydın E. S. E. Elektrik 

atelyesi inşaatı 287.652,29 15.053— 8/8/1963 3/8/1963 
Perşembe 

2 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Millî Eğitim Bakanlığı 
Yapı İşleri Müdürlüğü ile bu Müdürlüğün İstanbul Yıldız Teknik Oku
lundaki Bürosu Şefliğinde (Gaziantep ve Samsun inşaatına ait dosya
lar bu büroda, diğer altı işe ait dosyalar Yapı İşleri Müdürlüğünde) her 
gün çalışma saatleri içinde görülebilir. 

3 — Eksiltme yukarıda yazılı günlerde saat 15 de Ankara'da Mes
lekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlık yapısı içinde toplanacak Merkez 
Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A) Yukarıda yazılı miktardaki geçici teminatını, 
B) 1963 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Usulüne göre 

hazırlanmış) plân ve teçhizat beyannamesi, teknik personel beyannamesi, 
taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) 
grupundan keşif bedeli kadar işin ihalesine girebileceklerini gösterir 
mütaahhitlik karnesi ile en az keşif bedeli kadar bir işi bir kalemde yap
tığına veya denetlediğine ve kesin kabulünü yaptırdığına dair belgeye 
göre, Yapı İşleri Müdürlüğü belge komisyonundan alacakları yeterlik 
belgelerini, teklif mektuplariyle birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale günü açma saatinden bir 
saat evvele kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığma vere
ceklerdir. 

6 — Müracaatın son tarihi yukarıda yazılıdır. Telgrafla müracaat 
ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. ' 

Keyfiyet ilân olunur. 
3684 / 4-3 

Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünden : 

1 — Konservatuvarımızda 1.391.83 9 lira 66 kuruş oirinci keşif be
delli İlâve bina inşaatı yaptırılacaktır. 

2 — Bu işe ait birim fiyat, fennî şartname, keşif özeti, sıhhi te
sisat, keşif ve şartnamesi ve diğer evraklar hergün mesai saatleri içe
risinde bedelsiz olarak Okul Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — Eksiltme kapalı zarf usuli ile 26/7/1963 Cuma günü saat 15 te 
Devlet Konservatuvarında yapılacaktır. 

4 — Muvakkat teminat 55.504 lira 59 kuruştur. İsteklilerin yeter
lik belgeleri, ticaret odası vesikası ve kapalı zarf usulü ile şartnamesi
nin 4 üncü maddesinin (E) bendinde yazılı vesikalarını teklif mektup
larına eklemeleri, 

5 — İstekliler teklif mektuplarını 26/7/1963 tarih ve saat 14 e 
kadar İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığı vermeleri ilân 
olunur. 

3614/4-4 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Dördüncü 
Bölge Müdürlüğünden : 

Amasra - Kurucaşile Y. Kim. 17 - 22 de 3 aded köprü yapımı işi 
kapalı zarfla ihaleye çıkartümıştır. 

Keşif bedeli 202.623,02 lira olup geçici teminatı 11.381,15 liradır. 
Eksiltme 30/7/1963 Salı günü saat 15 de Bölgede yapılacaktır. 
Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve

rilmesi şarttır. 
Şartname Bölgede Yapım Şefliğinde, İstanbul'da ise 1 inci Bölge 

Müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin 26/7/1963 akşamına kadar bölgemize verecekleri dilek

çelerine bu işin cins ve öneminde bir iş yaptıklarım belirtir tasdikli ve
sikaları ile 16.209,84 liralık malî yeterlik belgesi, plân ve teçhizat ile 
taahhüt ve teknik personel beyannameleri, 1 liralık pul, 1 aded fotoğ
rafı ekliyerek ihaleye iştirak belgesi almaları şarttır. 

Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
2490 sayılı kanuna göre müracaat olunması. 

3680 / 4-3 

8. kalem yatak ve malzemeleri alımı işi kapalı zarf eksiltmesi sure
tiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

Muhammen bedeli 27.265,50 lira olup geçici teminatı 2.044,91 
liradır. 

İhale 5/8/1963 Pazartesi günü saat 15 de Bölgede yapılacaktır. 
Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve

rilmesi şarttır. 
Şartname Malzeme Amirliğinde, numunelerde Demirbaş Ambarında 

görülebilir. 
Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 
2490 sayılı kanun ahkâmına göre hareket edilmesi. 

3878 / 4-2 

Ankara - Çerikli yolu kim. 40 - 52 arası drenaj ve şev tahkimatı 
işi kapalı zarf eksiltmesi suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 505.573,10 lira olup geçici teminatı 23.972,92 liradır. 
Eksiltme 9/8/1963 Cuma günü saat 15 de Bölgede yapılacaktır. 
Kapalı zarfların ihaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve

rilmesi şarttır. 
Şartname bölgede Bakım Şefliğinde, İstanbul'da ise 1 inci Bölge 

Müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin 6/8/1963 akşamına kadar bölgemize verecekleri dilekçe

lerine bu işin öneminde (C) grupu mütaahhitlik karnesi, 40.446,— lira
lık malî yeterlik belgesi, plân ve teçhizat, taahhüt ve teknik personel 
beyannameleri ile, 1 liralık pul ve bir aded fotoğrafı ekliyerek ihaleye 
iştirak belgesi almaları şarttır. 

Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
2490 sayılı kanuna göre müracaat olunması. 

3913 / 4-1 

Karabük - Gerede yolu kim. 17 - 25 arası tahkimat işi kapalı zarf 
eksiltmesi suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli 243.755,— lira olup geçici teminatı 13.437,75 liradır. 
Eksiltmesi 10/8/1963 Cumartesi günü saat 11.00 de Bölgede yapı

lacaktır. 
Kapalı zarfların İhaleden 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına ve

rilmesi şarttır. 
Şartname Bölgede Bakım Şefliğinde İstanbul'da ise 1 inci Bölge 

Müdürlüğünde görülebilir. 
İsteklilerin 7/8/1963 akşamına kadar Bölgemize verecekleri dilek

çelerine bu işin cins ve öneminde bir işi yaptığını belirtir tasdikli bel
ge, 199.500,40 liralık malî yeterlik belgesi plân ve teçhizat ile taahhüt 
beyannameleri, 1 liralık pul ve bir aded fotoğrafı ekliyerek ihaleye iş
tirak belgesi almaları şarttır. 

Postada vâki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 
2490 sayılı kanuna göre müracaat olunması. 

3929 / 4-1 



24 TEMMUZ 1963 (Reaeaî Gasete) Sahife: 23 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden : 

Cinsi : Ozalit kâğıdı, Miktar ı : (425) top, Muhammen Fiyatı Lira 
Kr . : 34,—, Bedeli Lira Kr . : 14.450,—. 

1 — Cins ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç açık eksiltme usulü 
ile satın alınacaktır. 

2 — Eksiltmesi 8/8/1963 tarihinde Perşembe günü saat 15.00 de 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Şartname ve numunesi her gün Komisyonda görülebilir. 
5 — isteklilerin muayyen gün ve saatte teminat ve ticaret odası 

vesikaları, şirketlerin faaliyet belgeleri ile birlikte Komisyonda bulun
maları ilân olunur. 

3869 / 4-2 

PTT Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için iç piyasadan depo teslimi ve Türk l i 
rası karşılığında 200 aded meşinden ve 400 aded de branda bezinden 
cem'an 600 aded dağıtıcı çantası imal ettirilecektir. 

Bu işe ait şartnameler Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme 
Dairesi Başkanlığından ve istanbul'da Yeni Valide Han'da Tesellüm ve 
Depo Müdürlüğünden bedelsiz temin edilebilir. 

3637 / 2-2 

Devlet istatistik Enstitüsü Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

1 — Kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacak olan muhtelif ebad ve 
kilolarda espas, kadrat, garantür ve metal satmalmacaktır. 

2 — Almacak malzeme ve tahmini bedelleri: 
650 kilo garantür (Muhtelif ebad) 12,50 liradan 8.125,— 
200 » Pirinç çizgi (Muhtelif ebad) 75,00 » 15.000,— 
870 » Kadrat (Muhtelif punto) 12,50 » 10.875 — 

1605 » Espas (.Muhtelif punto) 12,50 > 20.062,50 
2500 » Metal (Muhtelif) 7,00 » 17.500,— 

71.562,50 

3 — ihaleye iştirak edebilmek için malzemenin tutarı olan 71.562,50 
liranın 50.000 lirası için % 7,5 hesabiyle, geri kalan 21.562,50 lirası için 
de % 5 hesabiyle muvakkat teminat vesikası alınacaktır. 

4 — Eksiltme 1963 Temmuz ayınm 29 uncu Pazartesi günü saat 
15 de Enstitü binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

5 — Bu işe ait zarfların ihaleden bir saat evveline kadar Komis
yona verilmesi lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

6 — Satmalma işine ait şartname Komisyon Kâtipliğinden bedel
siz olarak almabilir. 

3603 / 4-4 

Orman Genel Müdürlüğünden : 

Miktarı Eksiltmenin 
ceman M . bedel M . Tem. yapılacağı 

Eksiltmeye konulan iş Aded T. L . T. L . tarih 

5 ayrı cinste kitap baskı 
işi 11000 23.350 1.752 5/8/1963 

saat 15 de 
4 ayrı cinste broşür baskı 
işi 200000 68.000 4.650 5/8/1963 

saat 16 da 

1 — Yukarıya işin nevi, miktarı, muhammen bedeli, muvakkat te
minatı ve eksiltme tarihi çıkarılan kitap ve broşür baskı işinin eksilt
mesi hizalarında gösterilen tarihlerde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 — Şartnameler Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğü ile istan
bul ve izmir Orman Başmüdürlüklerinde, bastırılacak işin orijinalleri 
Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 

3 — ihaleye gireceklerin 1963 yılı ticaret veya sanayi odasına ka
sıtlı olduklarım gösterir belgeyi ve şartnamede gösterilen belge vesair 
hususları yerine getirmesi şarttır. 

4 — 2490 sayılı kanuna göre hazırlanacak teklifler ihale saatinden 
1 saat önce Satınalma Komisyon Başkanlığına verilecektir. 

Postada vâki gecikmeler kabul edilmez, 
ilân olunur. 

3571 / 4-4 

TCDD işletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyon Başkanlığın
dan 

Yuvarlak ve yassı çelik alınacak 

1 — Hariçten teklif alma suretiyle çeşitli cins ve ölçüde takri
ben 433 ton yuvarlak çelik ve 750 ton yassı çelik satmalmacaktır. 

2 — Tekliflerin en geç 22/8/1963 Perşembe günü saat 17.00 ye ka
dar Ankara'da Malzeme Dairesinde toplanacak Komisyonumuza ve
rilmiş veya gelmiş olması şartftr. 

3 — Şartnameler Ankara'da Genel Müdürlük binasındaki Merkez 
veznesinden, istanbul'da Sirkeci veznesinden (25,—) lira mukabilinde 
temin edilebilir. 

4 — TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya di
lediği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 

3866 / 2-2 

Bayındırlık Bakanlığı DS l 13. Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda yazılı telefon santralı fiyat ve teklif isteme usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 — Tekliflerin şartnamede belirtilen belgelerle ihale günü olan 
5/8/1963 Pazartesi günü saat 10,00 a kadar DSl . 13. Bölge Müdürlüğü 
Satmalma Komisyonu Başkanlığına verilmiş veya gönderilmiş olması 
lâzımdır. Postadaki vâki gecikmeler nazara alınmaz. 

3 — istekliler şartnameleri DSl . 13. Bölge Müdürlüğü Makina ik
mal Şefliğinden, istanbul DSl . I. Bölge 14 Şube Başmühendisliğinden ve 
Ankara 5. Bölge Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edebilirler. 

4 — idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve miktarım azaltıp çoğalt
makta serbesttir. 

Miktarı M . bedeli M . Tem. İHALE 
C i n s i Aded T. L . T. L . Günü Saati 

1) Tam otomatik tele
fon santralı 1 16.000 1.755 5/8/1963 Pazartesi 

saat 11,00 de 
2) Telefon aparatı 26 5.20O 
3) Montaj ücreti — 2.200 

23.400 
3930 / 4-1 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden: 

Toz tohum ilâcı satın alınacaktır 
1 —50 ton toz tohum ilâcı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul

muştur. 
2 — Eksiltme 1/8/1963 Perşembe günü saat 15 te Genel Müdürlükte 

yapılacaktır. Teklif mektupları bu saatten bir saat önce idareye veril
miş veya bu saate kadar ele geçecek şekilde postalanmış olacaktır. 

3 —• Muvakkat teminat 11.250,— liradır. 
4 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi işleri Mü

dürlüğünden (Tel: 12 68 95) verilir veya görülebilir. 
3922 / 2-1 

Ankara imar Müdürlüğünden: 

Etük'te 9391 adada tevhit ve inşaat tarz durumunu ihtiva eden 
47100/A No. lu plândan bir kopya Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır, 

ilgililere duyurulur. 

Ada parsel numaraları 

imar ada No: imar parsel No: 

93»1 19 
3921 /1-1 



Sahife: 24 • o ı Gazete) 

Bayındırlık Bakanlığından : 

16/8/1963 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilân olunan Antalya ba
rınma tesisleri inşaatı işine ait eksiltme şartnamesinin i üncü maddesin
deki (iştirak belgesi ancak; (A) grupundan en az 50 milyon liralık mü
taahhitlik karnesi ile işin yapılmasına muktezi inşa makinelerine sahip 
olanlara verilir) hükmü (İştirak belgesi ancak; (A) grupundan en az 
54.400 milyon liralık mütaahhitlik karnesi ile işin yapılmasına muktezi 
inşa makinelerine sahip olanlara verilir.) şeklinde tadil edildiği ilân 
olunur. 

3862 / 2-1 

• 

Bayındırlık Bayanlığı DSÎ Genel Müdürlüğünden : 

1) DSİ. VI. Bölge Müdürlüğü mıntakasmda bulunan (1.760.0OO,—) 
TL. keşif bedelli Gaziantep-Araban-Elif grup köyleri içmesuyu inşaatı 
ihaleye konulmuştur. 

2) İhale 9/8/1963 Cuma günü saat 14 de Ankara'da Ulus - Rüz
gârlı Sokak Çatal îşhanı Blok 1 kat 9 Dsi. İçmesuları Dairesi Başkan
lığı binasında toplanacak olan DSİ. Merkez İhale Komisyonu odasında 
kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3) İhale tasarısı ve ekleri 100 TL. bedel mukabilinde DSİ. İçme
suları Dairesi Başkanlığından temin edilebilir. 

4) İsteklilerin İdareden alarak dolduracakları; teknik personel, 
plân ve teçhizat,- taahhüt altında bulunan işler beyannameelri ile Ba
yındırlık Bakanlığından alınmış asgari bu işin keşif bedeli tutarında 
C grupundan mütaahhitlik karnelerini ihaleye iştirak belgesi almak üzere 
verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır. 

5) İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin 5/8/1963 Pazartesi 
günü mesai saati sonuna kadar, ekleri 4 üncü maddede belirtilmiş olan 
bir dilekçe ile DSİ. İçmesuları Dairesi Başkanlığına müracaat ederek, 
ihaleye iştirak belgesi istemeleri lâzımdır. 

Bu tarihten evvel tasarısı ve eklerini almamış olanlara belge ve
rilmez. İstekliler, belge alıp almadıklarını 7/8/1963 Çarşamba sabahın
dan itibaren İçmesuları Dairesi Başkanlığına müracaat edip öğrenebi
lirler. 

6) İhaleye girmek isteyen şahıs ve şirketlerin DSÎ. Genel Müdür
lüğüne 66.550 liralık geçici teminat vermeleri ve ticaret odası belgesini 
eklemeleri şarttır. 

7) İsteklilerin, teklif zarflarını 2 nci maddede yazılı saatten 15 
dakika evveline kadar DSİ. Merkez İhale Komisyonu Başkanlığına mak
buz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

8) Postada vâki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

3917/2-2 

24 TEMMUZ 19<B 

Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Beşinci 
Bölge Müdürlüğünden : 

Çubuk II. Barajı ve Etlik tesisleri inşaatı için lüzumlu 2700 ton çi
mento Konya Çimento Fabrikasından Çubuk II. Barajı ve Etlik amba
rına naklettirilecektir. 

1 — Nakil süresi : Ağustos 1963 - Aralık 1963 aylarıdır. 
2 — Bu nakliye işinin ihalesi 2/8/1963 Cuma günü saat 15.00 de 

Ankara - İzmir Caddesi No. 7 de DSİ 5 inci Bölge Müdürlüğü binası 
içinde kapalı zarf fiyat ve teklif alma usulü ile yapılacaktır. 

3 — Taliplerin ihaleye iştirak edebilmeleri için kanuni ikametgâhı 
olması, muvakkat teminat vermeleri, ticaret ve sanayi odasına kayıtlı 
olduğuna dair belge ibrazı şarttır. 

4 — Muvakkat teminat 8000,— TL. dır. Bu teminat ihaleden evvel 
Bölge Sorumlu Saymanlığı veznesine makbuz mukabilinde yatırılacaktır. 

5 — Bu işle ilgili şartnamelerle mukavele tasarısını muhtevi dosya 
DSİ 5 inci Bölgs Müdürlüğüne müracaatla görülebilir. 

6 — Teklif zarfları 2/8/1963 Cuma günü saat 15.00 e kadar ilgili 
ihale komisyonuna makbuz mukabilinde teslim edilecektir. Postada vâki 
gecikmeler nazara alınmaz. 

7 — Bu iş 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
3090 / 3-2 • 

Şebinkarahisar Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 

962/214 
Davacı Şebinkarahisar'ın Kavaklar Mahallesinden A l i Galip Akka

vak vekili Avukat Cemal Azmi Ülgen tarafından dâvâlılar Suşehrinde 
bakkal Necati Laçin yanında Musluoğlu Hakkı karısı Sakibe, Kavaklar 
Mahallesinden İsmail Hakkı, Fatma kızı Muhsine Hidayet özgüner, İh
san özgüner, Mehmet kızı Zekiye, Gülsüm Karakuş, A l i kızı Hatice, A l i 
kızı Adviye, A l i kızı Lütfiye, A l i oğlu Nazım Karakuş, Ahmet Sürücü, 
A l i kızı Yüksel ve A l i kızı Gülsen namı diğeri Gülçin aleyhlerine açılan 
taksim ve izalei şüyuu dâvasının yapılan yargılaması sırasında : 

Dâvâlılardan Şebinkarahisar'ın Kavaklar Mahallesinden ölü A l i ka
rısı GÜlsüm'den olma A l i kızı Adviye, Fatma oğlu İsmail Hakkı, İkioğul 
Mahallesinden A l i kızı ölü Nezahat kocası kendisine asaleten ve küçük 
kızı Nedime'ye velâyeten Ahmet Sürücü, Kavaklar Mahallesinden A l i kızı 
Gülsen namı diğeri Gülçin, Hakkı kardeşi ölü Fatma" kızı Muhsine ve 
Mehmet kızı Zeklye'nin adresleri meçhul olduğundan haklarındaki dave
tiye Resmi Gazete'nin 19 Haziran 1963 gün ve 11432 sayılı nüshasında 
ilân yapılmış İse de duruşmaya gelmediklerinden haklarında Resmî Ga
zete ile gıyap kararı tebliğine, duruşmanın 6/9/1963 Cuma günü saat 9 a 
bırakılmasına karar verilmiş olduğundan yukarıda isimleri yazılı dâvâ
lıların mahkememizde hazır bulunması, veya kendilerini kanuni bir ve
kille temsil ettirmeleri gelmedikleri takdirde duruşmanın gıyaplarında 
ceryan edeceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

3844 

M » — 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulundan : 

1 — Yüksek Okulumuz inşaatları için aşağıda yazılı 4 grup çeşitli inşaat malzemesi eksiltmeye konmuştur. 
2 — Bu işlere ait keşif ve şartname, sözleşme projesi her gün çalışma saatlerinde kanuni bedeli karşılığında hesap işleri büromuzdan te

min edilebilir. 
3 — Eksiltme Ankara'da Hacettepe'de Okul Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — İştirak etmek istiyenlerin geçici teminatlarını Okul İdaresinden alacakları tahsilat müzekkeresi karşılığında Üniversite Saymanlık 

Müdürlüğüne yatırmaları gereklidir. 
5 — İsteklilerin kapalı zarfla yapılacak ihaleler için 2490 sayılı kanunun tarifine uygun olarak hazırlayacakları teminatlarını ticaret odası 

belgeleri ile fennî şartnamelerinde yazılı belgelerini havi kapalı zarflarını belirli günlerde eksiltme saatinden bir saat önce Komisyona tevdi etme
leri lâzımdır. 

(Postada vâki gecikmeler kabul edilmez.) 
6 — Açık eksiltmede teminat ve ticaret odası belgesi ile Komisyona müracaatları gerekir. 

Grup 

2 

Malzemenin cinsi 

130 ton ince (6, 8, 10, 12) lik betonarme demiri 
11 kalem boya 
11 kalem soğuk hava odası tesis malzemesi 
32 kalem tesisat malzemesi 

Keşif tutarı 

282.000,— 
39.807,42 
14.660.— 

131.991,72 

Geçici 
teminatı 

15.030,— 
2.985,56 
1.099,50 
7.849,59 

Tarih 

1/8/1963 
1/8/1963 
1/8/1963 
1/8/1963 

Günü 

Perşembe 
Perşembe 

. Perşembe 
Perşembe 

Saati 

10.30 
11.00 
14.00 
14.30 

Şekli 

Kapalı zarf 
Kapalı ::arf 
Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

3832 / 4-3 

Başbakanlık Devlet Matbaası 

¡esmí 

3 
4 
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278  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun                              15 

 

279  1963 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A/L) ve (A/2) İşaretli Cetvellerde Değişiklik                         17 

        Yapılması Hakkında Kanun 

 

280  1963 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun                 17 

 

281  Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvellerde Değişiklik              18 

        Yapılması Hakkında Kanun 

  

Kararnameler 
 

6/1781  Merkezi Şarkî Karaağaç'ta Bulunan Sağlık Bankası Türk Anonim Şirketi'nin Mevduat           19 

             Kabul Yetkisinin Muvakkaten Kaldırılmasına Dair Kararname 

 

6/1937  Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanunlarına Tabi                   19 

             Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Tüzük’ün Yürürlüğe Konulmasına Dair  

             Kararname 

 

İçişleri Bakanlığınca Atama Hakkında Kararname                                                                                  20 

 

İlanlar                                                                           

                                21 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


