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Yani Aaay&aesîa t^^llaze tGssLdıgs. feaklardaa birlda tçy®2i9a=>
Sjesisj Tıpl'^ İş STmİ9şm»i yapıssk haîSsidiro Asts^sm e^rri®» îepl:2 Süsl^şar
feeikkâ 11$ bi2*Iîîeto tealdcL'ES.Sa îsatei otsalçtiiPe îu' lisKLe^aa. Ssullösali<=
gısfen kanuîAn düssaîsasaaglna dair Ana^^acû'da bir feli^Um olı&aaasaaa rögEaeaj
t» koKida Î5İ1' ka«';!a yapılsa gitsin ffaalaeaf 275 eayHı konunla Anecr^öa^ıa
tomdıgi Toplu 1» SSsslefanjai vo C53ws? haJiikı^ bu îiaTılaraa düsonlanBesi go=
rekepffi al-tealat ânayasaya aykısa ala^als aınıylaadırilmg yo kioılgaştaro
îfe HOBolo g:o3fo«ktoa sliiemiidlro gaî.'-
sekto Y« âaayoffiûESîa 0i3i?ia3İ8 ^^ygîJİesaûsks&djs lg§iloria h^atl asaBTaatl^fl
^B^vmaMsktadaro 3îaa.daa bajiu 275 «syıîa kamıala âssyasada bîr bak ninv^"*- '
îtalill odilaaysa 'li&okayt'* da bir baü al-a'sSr gsötrlo boraber getiriÎKi^fetedîro
^iikı de3?33£2la'laî> halrta bir büleıssa daha üattia^ bir hak olarak lnyarisslssîtt
feaBuaîîs Yorllarf.i'jtis'® Stmun yaaıada 2T5 fisyali tatbikatta «gar bfe
f^Mldo akaayaa ySalorl pok çolEti'r vö gaşim torcirSOTo yol Aşm hî5Ml»=.
1er ya yapsîffl<3®k ka1îa3.sr ysya yi^j-ilaa iiûs'îıkötlfsspi k&mma bularak
ftfik kapılana jaHugup İ^cl ^«Badibslaraaıa barsketlaylai ağır bir fokil-»
d® baltalaaabtadâro Saasea bst tKnraalar iSzfârlnfio fcamak yo aonasa Sendika^
msm tutuEsasRî. y« gaUçmlaspım iaah atmok lotoris»

^lara buluaaıaktaâaro'
1 «• Stoıaım laai âusyaıs^ «sykaradıro 275 »ayılı ima^pot isoj: foplu

îg 88«leşae£l (îroT ▼« leSeOTt laasnEiduTo Isokart hakkı igvoro»o
il« yerna'îmigtiro tosff&amm Yaraadlgi bir bakfia teaia i§îa çı3sa=,
T3İma%o Kanunun itolMea d« a3İfiif3aa4)egı gibi Aaayssonia 47 n»l *tM«»îtop.
do -ysr ®laa Tapin SSsİAşm y® Sray bakkı nlsasöfiaiffeısaj, bîr
âıay&aottiû İçyaroaltra taaısmdıgı îdkavt, bir hak olarak bu kaamûa tssefil
«âilalgtirc îîftttö, c deresoki gre? haSSîs. bir tafta* karışık usuHorlo dar
bâr alanda Biasrlâaaıi'alarkon lakavt hakka pok açık y» yoruabara y«r Yor»
saiyeeek şekilde kamında yar aimştaro îjeikoYt haMca Syl® bîr sökilâa tarif
edİlîBoktsdiîki. lıtyorlndokl faaliyati BOSlCsÖr durdusfaadıkşa yaj»ıa«ûajfe
toplu îgtott «■fe'JcIe? aakidpn suç durkoa. çî®di 273 ©ayılı kanuna vnrsssi, ol=
asşA bil® ruç oagrilİKMtoMadsro

toada ânayasaaın 41 y« 42 nei mddolerîne işarot «tmk ioterlSo
âaayoianaa 4I0 »addeslno ^V9f '»İktlaadİ v« «o»yal hı^atf» adalato taa
ÇşîıçjMi eaıcıaıaa y© b.e;.:*tewp için inasalık haytSîyotİB® yaraçar bJr yaçay^Ş

l^'î vyT^niKifii^V



»fiviyeai aagawmaş2, affiaeitta gSre m 42 moje s'^vaiwrîrcH^î,. hfiçı T.. Saovld.tr, îlüvlel, ittaaİa.Wt«.ii^' '^9«-
Ugma |.ayaîa4in fercrlilık içJndc güllgjaf'si içing eoByal^ İkts .öad'i r^d i".'„i,l
tedbirlerle ^nlıgımlar'i korur ve çalışmaya destekler, Qıû
toûcirleri

4a^'aea>i3u!î, M/k-juslerladaû de aninşılaeallı gibi, ünöyaaa şıilı^nr-îj. , ,
lsiUûnj.;i.i bAyüiyotJn« yaraşır hayat Gaviy^oinl bir lıaîc t«s3lîtîri e i-moktodlı»'
Bu daı*iiada^ "işçiyi istisîaaî' etm'ik İçisı 3£«adl şsrtlarası İmbul iaijı)
Işjarenö ycrilea .t^i tctil ederaî:, işçiyi Işols re akaeksi» b'^rsteuite bir
hak olarak kabul ecîilaaaaj Kaldı ki JtoayaaaEasia ba$lı®G kn-a^;i;enatiii
'JSoeyal' duşudur,

S- 275' e^ılı Karun İş MahkeınaBin» yapılajı itirazlar i.'üu ^ranua td-
lar.uii tıkamş ve bu durum değişik mhko5Btr,lerin fai'klı hblciiıîıler vori^olei-ln».
£? "tır«. Sürat tecıin edilmek şartı İla iş Mahkeaseî Ix.jrOTİQrı«« karşıbir itiraz yo^uıiiin açı.-maBi hakların teminatı ve kanuşua farklı "•'TiTulciîti''-' '
şınatı Saüae geçmek 4yj!n gei'okll buluDtoaîctadır,

5= 275 »ayılı Ktonunda yor alan grev ve lokart yasakları s
Su yasaklardan bir Jaı-rman izah dfetaek güçtür, AaoyaD®mn 47 me.ddâui

grev haMîinı mtlak olorak taaımştır.e Eu h?kta »laır^uiadırılîoayii nno/îk
aamlakei^ vo İnaar. hayatı için muĞlaSc .zaruret .olan hallere inhisar «dnfcilir-
di. 3?o^t noterlik hizmat^^do, egitM kı;riîi!iiarıada aavumaa Buken:.ıKıne&
işletilen işyerlerinde niçin bir üTiayaoa hakkının kıaıtlfiadıî^aın isahıı.
yeî^iicıtîllaoek gibi deg41dir,„

4» 27Ö ^yili kenun grevi ü halde'î:«bu2 e-taiytm
1™ Tçpîu 9?.'BÎeçji5a ıiıt'ısalCffirGİoriiijs ^.rolmeysn. işveren» karş?.
2- ^î{le;3kı?î^İ0r9 gelip Scîdeşaa îş-'calsunayaa işveren» kaı^jı

,  5- »t?şT8çmûyl imsaloyıp tatbik etmeyen işvoroao kcrşı,
J>x hallerı,V.jn i3k ilcisini bir «îçnMJc m^jEkfâıdür,. Buna kaeaGe Toplu

SöBİeçnayt İ!p.pfîîa|mak için grev diyebiliria^ .
Sü,z,l0çme fcc^fitebilmels î;;55»adı Ilo'grov yapmak İçta uaı.'rı vo

suz meranlıne lüsımdır, C^sa bunlarfj hiç Itlzum yoîrtur, 3bzle;jw«:ıyi
tatbik İç la yapılaaak grevlere gollace occ'-rio »dyllyellm, lrar.un tatbik sa-
haeı maalesof olamıyaoaktır. Çünkü usm ÜssüofJ re vakit lîzv'ûbttirioli bir
yığın fitoîialltaden oonra, aad.keiaeyö ku durumda |jp."ev4 dusdurH£dc htımım'îsda
geaiç bir yetki tfuunrircskj, grav hakkının lajUan.\?jiıaeı ado-to bii' veaSyzt
Kiakaaının ,çûb«A takdirii» kûjriiştzr.-.figcr, bir hakkı feıı3.1îinılabilsaa®i m
veya bu ııakam tarafmâca Ça®eî?..obiliycreED ort;;!?' Aıssyaöada yo:,» alm bir
temel haktan bsheetKegjs iaöcân yoîrtur» feuMa bu şfıkildo hüîûtmler konra,»ı
Aae.yaefSînn 47® ffiaddeettto geraÎBi.e AncyfteeniA ruhucA eykıi'i bulımiBak-tadırr.

275 Sayılı Kox-m) ,ji?ov îîatîkırA böylece kull«nali;:aeı güç r» dar bir oa«
hada ,ans;îja atmalîle »Üpria sro'7İorİBİdö teıaaıs/m ytıesklViiBaştır. İşveren
wr.>m&-% ve aöaloşmoyo cykarı bir harekette bulunuma, o işçinin bu»® I'mtp'

jeo-öj» veraek haîJsı, mnûlesGf, yok-hJr. Bütün bata İSfik-yl^-hâ'^

Ibtovt hakka tiaoriadö tekrar duımiayanagiB,Fftkat hı hjikîfji tûtajm 10 n«îtl maddenlrı Anayasaya, otykırı ve tan-if aekl.l»ln
igçlJier o.tf^hiae ve makesıtlı oMu^.mn' tekrp.r işaret etm&ljyiâo *'
£
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$= 275 Sâtyıl^ Zomm 31 nei s?Mdesti ile g!.*cv Sıaihallizıdo sadeee 2 gdtotl
koyxutlc haMasa tanamohtadır» tfTreroaİn grsv haliadeîci i^erlnday ta>nua«
tıjnıp Taysaadagıaiî^ kasBtöBa ejkıvx hareîEetlerİG laîlocdcle A7nto»gıa:t 2T3 e^ali .
kaaıın aeftdikalaria elinden alcaçtısc'o SreırdOş gröv hatta tîıeriade grav îsate»
feanea uygun müeadelsyi yapsak tş^iles'in en bt^tik hakkıdave ?akat kanun
gverido Seadllraya teşrifat menuzu gibi yalnas iki gSeotl Ut kapaâa nöbet
tutanak hakkim renejokte bunun dışında S^tıda kullanılan blitGn hakları ya
vtraâuekteo- y^da kıctaaktadır»

SCanunda garek toknlk geraka® hakloi' iıe&kımndan bir yigsn .inayaaaya
aykırılıklar olnakla beraber bunlar tiserinde daba fa^la durmyao&j|ı«c Son
olâ^.ak 275 aeyilı kaman eesa hiâkU^erint dagianek isteriso lamana göra»
grev heMonın kaUUualışı&da, hakinin çoğu eaınan bir toîklri oemteu alına°
bildosk on :£fak bir ee:^ hatta taeü adlimi birkaç yCs liralık para eaeaaı,
Sendikalar kamunuae kcnulba 31 tıoi laadda goroginoe Sendika İdaraciliginin
kaybı ne^oeoini vermekteâlzki bu duruııım sendikalar İçin ne kadar ağır
bir tehliİM olduğunu vq hareket eerbeatialni ne ölçüde tbhdit ettiği açıktı:

II 275 Sayılı Sanunun aksaklıklara.

Kanuttç tümü itibariyle karışık^ tatbiki son dereoe gOÇj, değişik tefsir
lere yol açan nitallktodir® Bu ssssialerin izc&ı «on dereoe ttafarruatlı
bulışımaktaâır« inenk bazı ısUhin noktalara kısasa bakmak gerekil bulunsek»
tadır.

1- Çağrı yetkisinden çıksa UitilSflarda BSlge Çalışma Müdürlüklerinde
yapılan tetkikler yeterals buliınmakta çoğu fieason Böcloşmeye çağrılan bir
işreeren bir »asa ccaâika llo anlaşarak üyelere İmsalatılan eski tarihli
giriş kağıtları il® başka sendikalara yetki aaglaaaktaç bölge çalışma MCdOr=
lüpaüa ye'fâci kararlarına yapılan itirazlara karşılık, Mahke:»® hadiseyi .
tötkik İçita delil tstkiît etmeyi kalral ©iasnasktadiTe Ve Me^ceıaalerin bu
huouata verdÜdLeri kararlar kaaladir. tetyizl mUîakUn değildlro îç Mahke»
melerine bu duruıdları tetkik raeaburJysti mıtlaka konulmalidıra

2«= Tatibikatta, MaKteacloy SSsleşKcain Shl^l «dilassi hallerinde kendi»
lerine tanınan tedbir kararı vermek yetkisini,; IToplu Sözleşme İmaelaıaaEîifleoı
eobebi ile yapılan grevlere de tsşmil ©tmefetedlrlero SzösklöriJ IBursada
OtebUe işçilerinin grevi, Adapazarı Zirai Donatım grevi, Meraedes AoQntasın=
da Sendikamızın aldı^ gr«T karan® 9u hadiseler do, mahkeneler, fonksiyono
lan ve yetkileri dışında grsv durclürffie ÎKtrarian almglardır® Bütün bu
durmalar bir Anayasa hakkını temolindan zedelsmiştir. Bunların önlemesi
için kanuna bir açıklık verilmtlidiro

3" GreihTs Lcdcavt yasakl^arı konusunda Sendikaları ilgilendiren bir
hususta da Sıkı ISnetia Kosutanlığmıa yssaklaaMİarıdıru

BSlindigi gibi Sıkı Tönotim olagımCstU yetkiler tanınan ve temali Ana»
yaöçda olan idari bir re^inüdiro

•  Sıta Tönattmin kuruluş oobobl Anayasada yazılıdır, v« kararîarmı d«
eneek Ansımaaâa yazılı eebeblerle alabilire Halbuki Sıla Tönatim Sendikam»!]
aldığı grev kararlarım "iktisadea sarar vereceği'* gerekçesi ile 5nleaiştlr.r
Oysa grevlerin asıl gaysefikticadon «arar vann^^tir" tktisaden em veya çok
«arar vormeyesofc bir grav taoffivvur dahi blui!ai2aao Grev, sarar vnreoektirki.
İşveren foplu 83sl«=5aM^i iaaa veya tatbik otıooyi kendi lehlna feJilöuaS

Tekrar İşarot cdelimî Sıka İSnotio. sadeoc Türklycnln oîimiytti için karaı
hlabllir ve «jmılyst» aykırı grevi yasaklayabilir ana bir grevi "İktieeden
aarar vereceği"., garokessi ilo hiçbir saiMin yaafiklayaafe-Zo bir ynsıûüLaiM
Asi^&ea vs Kanuna aykırı olur® Sakı TÖnstia Schutanlığ nın grevle İlgili

ırau^rssESStiBiui



teararlanaîn tv, nitrim® olduJHı Îcaaıaınöayitfîo
^4= Jnu^i ûiüî.'ak i^jai'at üdalinfci, 275 «ayılı katmmE sers^-

Adli merciler çok hatalı tatbikle^; r.'
!îî° ®®aie3f aabıtanaa İ05I ve sendika al<^hitı« .fa=^"a  § hadiselerle gSrİi HtJç bir çok îsesırabunua iio''^'eİtalar dtiîaltuLal mıttaka g.rS«

Gensi -tdare Kurulıuaa saygı ila eunuluPc
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