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DİSK ve MçLa.en -İş Uz,rie.rila.vj-, Bakanlar Kurulunun Ereğli
' Deıair Çelik iabrikalarrnda us-gulanan Grevin ertelenmesine ilişkin
kararını iptal için Danıştayo. başvurmuşlardır-

Uzmanların haz^.rladıgı gerekçeli karar aynen aşağıya a-
lınmıştırs

DA1TI,^.TAİ BAÇİVİlKLIĞIKiV ÖüKUJ-DKlK SURETİYLE
DAKISTAY DAVA DAIIoiLERİ IdJRULURA

1- YÜRtİi^llEIKCR DURDURULIulSI İSTEllIIKİZ
VARDIR...

2" PURUorll ÎSTEKİMİZ VARDIR o

DAVACI Türkiye Maden-İş ScUiö ikası
Barbaros Bulvarı No-'58 Beşiktaş—İSTANBUL

VEKİLLERİ Av.jMRlaya. Ganpolat. AuoMuammer G^gör
Barbaros Bulvarı Noıi'B Beşiktaş-İSTAİTBUL »• i'*'

DAVALILAR 1-Ba şb akani ık--..lNIüi ial
2.-Sanayii ve Teknoloji Dakanl.ı^ .-/iNKARA

DAVA KONUSU: Müvekkilimiz Sendikarm.n Karadeniz Ere-glisinde kurulu
Ere^lli Demir Çelik labrikaları. T.AnŞo işyerinde
1,Eylül 1975 gülünde ujogulanaya başladığı grevin 30
gün süre ile geciktirilmes.ine ilişkin. Bakanlar Kuru
lunun 7/7565 Karar. 26AL0..1975 tarihli ve 15.Kasım.
1975 gün ve lA-715 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayın-
l.man karar.-j.n1n5 yürütmenin durdurulma s inada karar ve
rilerek İPTALİ istemidir.

OLiiYLAR 1-Müvekkilimiz Tüi'kiye Maden-İş Sendikası, Ereğli Demir
Çelik Eabrikaları T-.-AcŞ, işyerinde _ çalışan işçilerin
tamamının üyeliğini kazanmak suretiyle t-oplu iş sözleş
mesi yetkisini almış,-, .işvınenle Toplu İş Sözleşmesi
müzakerelerine başlanış .5 sonucada işveren, müvekkili-,
miz sendikanın tekliflerini kabul etmediği için 275
sayılı yaScmın öngördüğü preosetörü tamamlayarak anılan
işyerinde 1.Eylül. 1975 uaribinde grev uygulamasına baş--,
lamışta.rr
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Grevc Balkanlar Kurulu.uca alınan erteleme kararı
na kadar aralıksız 75 gün devam etmiştir.

-Müveklciliniz sendi :anı:: ygulanakta olduğu grev Balıan
1ar Kurulunun 26 AL Od975o-"

^ i

-
tarib 7/7563 K,sayılı ile 50

g^ıı ertelenmişti.rc
Karar aynen şöyj.edir:;

"Ereğli Demir Çelik abrikaları T.A.Ş. işyerinde
Maden-Iş Sendikasınca uygulanmakta olan grevin Doğuda'-
ki son gelişmeler nedeniyle memleket güvenliği ile son
derece yakında ilgi.li- olmasa, ve milli güvenliğimizi bo
zucu ni-fcelikte görülmesi bakımından 50 g-ün süre ile ge
ciktirilmesi; Sanayii ve Teknoloji Bakan-lıgının 25.10,

DİSK'E SAĞLI TÜRKİYE

gAHlBl; Türkiye Mudan-ls Seııdikdcı adına ,Ge.
jofumlü Yan ijleri Müdürü; Kudret YILDIRIM

jRfS: Bdrbaros Bulvarı' No: 68 Seplktas
^g7 47. ^4-7 33 08 •-47 82 00

la

au:

-rnttt TÜRKte!}

.^zısi üzerine j 15.7.1963

tınbul yv:

-.â'ka:.. ■  '.'"i' ■



ryr, ■ ^nmmmı mi——n

„.2.-

tarihli ve 275 sayılı Ivanu-ıun 21.maddesine göre, Bahcaılar Lurulun-
v.;a 26. 10.1973 tarihin<ie ksrari' tırılnıştır»"

Bakanlar liuruluı.an grevin geciktirilnesire ilişkin on ka
rarnamesi Anayasaj'-a, 275 sayıl:, yasaya,
sayın kurul ana zuıı hu konudaki müstakar ko.rarlarına ıdar ^ . j
temel -prensiplerine aykırı; us-ıil, mamsa-t "■''s ^
sakat ve temel hakların özünü zedeler nitelikte olc.agu-_'.- ...ja ipsala.
gereken hir karardır^

• Şöyleki;
G-j£CÎETİRI-in IvARAEI MATASAİA AYklRIDıR,
A-Grev hakkı Anayasanın te:^ei hoı.aarı _ c-.>.. yaiu.ne, -

^ . -.v.ixleıWİ9ü^ı. ^İn3 Anayasanı:- 11.- .aadü. .ın^
(Temel hak "ve hürriyetlerin özüne dokunuj.amaz}
Bu ter.el İlkeler karşısında, 275 y '

sinde öngörülen ve hakanlar Kuruluna verilmiş olan ' are .■ ın_ t/-oıı^
rilmesi" yetkisi istisnai hir yetkidir. Ancak, ı^aâ.de onnio;ulcug^a
kilde grevin doğrudan doğruya nıllı güven lıgı ve memleket
hozucu nitelikte olduğunu saptanması halinde_grevin geciKtır:İmesı
söz konusu olabilir. Baha açık hır ceyınle milli g^ver ^
leket sağlığı ile geciktirilen grev a3?asında illiyet hn ı dot
doğruya mevcut bulunmalıdır, dolaylı yoldan ılli7/e .. huiunira..! h-i-.. •
de Anayasadalîi yeri itibariyle t e el haklardan hır ı _ ola,^ &re\
ciktirilmesi yetkisinden bahsedileniyecek, grev ^e .nıtı..ı - w ..

.mayasanın açıklana:: hu hükümleri karşısında -revın gecik
tirilmesi kararı Ana^/asaya aykıkiLdım-.

3-Gre^ûn aeciktiriln.;Sİ kararı 275 SAYILI YAi^YüAn AYKİ^-
RIDIRc

275 sayılı yasa'im grevin geciktirilmesi ile ilgili 21.maö
desi hu konuda şu hülzmü getirmiştir î

"Grev ve Lokavtın geçici olarak durdurul, .ssıo
Ka^a-P .rp-pilnis veya haşlanış olan kanuni hir grev "meya lokavt, memleket sağlığının veya milli güvenliklin koşucu ; .ıtel.zkte ı^

Bakanlar Kurulu hu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı en çok yö guu soiu
ile geciktirebilir.

Yasa koyucu kanuni hir grevin_geçici hir süre ile geciktirilmesi için iki sebep dışında başka hiçbir sebep kabul ermemiştir.
■d,,-k-u ^ tı>j^ î ;-ü-ra'ılı" 1 eOZ'- - . 9 -O.. :Bunlardan, olayımızda "ğrevln nrMlıyav.

^X^u'bİP'^ 3 3.1iri 'XŞ'bl7^
aa) Milli güvenlik nedir?

Milli güvenlik, Anayasya, yasalar yo mi--1 i güvenlikkurulu yör etmeligiııin oilimseı goruşxeraex. aı ı .'lan.ar..
Sayın Dairenizce şöyle tanımlanmıştır.

"Yurt ölçüsünde beliren iç yo dış' tehlikc/..ure narşıdevlet tüzel kişiliğini savurana ve güvenlik altına alı: naoio
yuvcîPir Kurulunuz, NATO or-aak savunma tatoikatı :ıedeniyleNATO iş-^erlSinL haşlatılan grevlerin ertelenmesa, ko.rm:,3unda Eyzaılar KuAEnuS teEeri bir karSrnaaeainin iptal edeler ailli Euv.r ■-lik kavrar.ıSa açîAxk getirniş g. ̂

ilgili grevleri dahi milli guvenlıeı bozacu nitel., ete ].ıoal otno..ıı.
tir.

ıvhîlîfıA' ■■ ■ - v-aü
»i ^ .-/'-y. Ev.'. .
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(Yüksek Kurulunuzıon ekli 19»9ol969 1* 1967/711 E* 1969/652
K. sayılx kararı)

"bb) Bu açıklık karşısında nüvekkiliniz sendikanın bir iş
yerinde uyguladığı kanuni grevin nilli güvenliği bozucu niteliu-rte
kabulüne imkân j^oktur»

C"-Bakanlar kurulunun, grevin gecikbirilnesine ilişkin ka
rarı GERÇJ5K VAKALARA DA AYKIRIDIR o

bb) Müvekkilimiz sendikanın uyguladığı grevin başlangıç
tarihi 1.9.1973 Bakanlar Kurulunun grevin_ geciktirilnesine ilişkin
anılan kararname s inin tarihi 25.10.1975' "tür.

Oysa, kararın Resmî Gazetede yayınlanma tarihi I5.Kasın.
1973'dür. (Ekli Resmi Gazete Sayı 1W3 mükerrer)

Geciktirme sebebi olarak kararda "grevin Orta Doğuda ki son
gelişmeler nedeniyle memleket güvenliği ile son derece yakınd^ il
gili olması ve milli güvenliği bozucu nitelikte bulunması gösteril
miştir.

Milli güvenlikle bu kadar j'akından ilgili görülen, nilli
güvenliği bozucu ricihiyette kabul edilen bir grevin ertelennesını ka
rarnamesini 20 geciktirildikten sonra yayınlanmasını izah raunkm de
ğildir, Kararın alınma ve yayınlanma tarihleri arasında geçen bu ka
dar uzun süre bizzat Bakanlar Kurulum^2 grevi, doğ
rudan doğruya bozucu nitelikte görmediğini açmc bir delilidir.

bb) Di^^-er vönden karara dayanak_yapılmak istenen Orta Doğu
da'ki buhran, kararname yayınlandığı tarihte çoktan sona ermiş bulun
makta idi. (Ekli Gazeteler;

cc) 26 10 1973 tarihini taşıyan geciktirme kararında imzası
bulunan Başbakan Yardımcısı Kemal Şatır Başb^^ tarafından uyuşmaz
lıkta arabulucu tayin edilmiştiro (Ekli gazeteler;

Arabulucuk çalışmaları tarafları bir arap getirmek suretiyle 8.Kasımdan 15 K^ım 1975 tarihine kadar sürmüştür. Bir yandan
bu karara rağmen arabuluc-uj.uk
li güvenliği bozucu nitelikte olmadığının bir ba^ka delilidir.

dd) Müvekkilimiz sendikanın grev kararını ^ MulanL isverinir sp-pr-TaA,'f:^cîi ııî n varışından fazlası devlete aittir, 524,071»
00b.TL.de 306. obo.obo'oTL, (Ekli Ereğli Denir Çelik fabrikaları T.A.Ş,
1972 yılı çalışma raporu Sayfa 40-41;

Bnvl,l nin-nceda hükünet herhangi bir işverenle Sendika ara
sındaki uyuşmazlığı çözmede
rumunu - ol ayını zca sermayenin çoğunluğuna sahip ortak olduğundan
çok daha büyük bir hassasiyetle ysY;?%Se:tırmek zorunda iken ıŞveren
tarafına ağırlık vermek suretiyle ıü.al__etmıştır. Boj-lecede. 275 sa
yılı yasanın 21 .maddesinin meclisteki görüşülmesi sırasında Prof o
dettin Tozbi' niji endişe ettiği dutun ortaya çıkmıştır.

"  Si^ di ben korkarın burada hükümet bu tasarruf 1arnnı
kullanırken işçinin karşısında birtehlikede buradadır o Bu tehlike o kadar bu^ukt rkı,^ hükümet b^^sarrufu tan yerinde kullanmaz _ da _ şu _veya__bu politik sebeplerle ^
tevessül edecek olursa, o vakit iççmın üzerinde; nukume.. işçınınhaklarını-verSye ya^valmaysn, ona hasım olan, demıyelımde ona karşıolan ve işvren taAf"ınî tüan lir orgadır... (Sendikalar ve grev
lokavt hakları. Şark Matbaası.Ankara 1964 bh, p;

LAasİiöıİîiltei,:
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Bu durunda 9 Bakanlar Kurulunun_ "Milli güvenliği bozucu
nikelik seBesi arkasında grevin geciktiriinesine karar vermesini
grev Hakkını kullanan işçiye karşı işverenin yanında yer alması an
lamından başka şekilde izabı var imdir. Yukarda arzettıgınız neden
ler uygulanan grevin milli güvenliği bozucu nitelikte olnadıgını a-cıkca ortaya koymaktadır. Böylece de Bakanlar Kurulunun grevi gecik
tirme kararnamesi tam etkin olduğu ve grevden işçilerin bekledioi
sonucun sağlanacağı sırada greve karşı hot ve iıot alınmış sakat bir
tasarruf mahiyetini göstermektedir t.

qq\ Grevin geciktirilmesine neden olarak gösterilen Orta
Dogu olayları ile Ereğli Denir Çelik Fabrikalarında uygulanmakta olan
errevin maddeten Hic bir ilişkisi yoktur» Hele, bu grevin_milli_güven-İUCİU.U.<:İ U-L-L J-a- j * i • -u • •

ligi bozucu nitelikte görülmesi söz konusu olamaz. Nitekim bu işyeri,
alanına giren "mamul ve yarı mamulleri" bakı ıından ulkemezınüretim alanına giren "mamul ve y^--

ihtiyacının tek ve münhasır kaynağı malların dış May-_naklİrdan ithali yoluyla sağlanması mumkmnd^ar_ve esasen evvelden ben
ve grev süresincede bu ithalat yo-pıla gelmi9tıro (kklı Ereolı e.;ir
Çelik Fabkikaları T^A^Şc 1972 Faaliyet Raporu bh.2.;

D- Grevin milli güvenliği Hozucu nitelikte olması gerekçesi
ile geciktirilmesi kararı bilimsel yönden dayanaktan yoksundur» Aksi
ne, doktrinde özellikle milli güvenlik ve sınırlan konusunda yapılan
incelemeler ggciktirme kararının sakatlığını açıkça ortaya koymalrfca-
dır o

Konu ile yakın ilgisi nedeniyle bilimsel çalışmalardan bir
kaçını sunuyoruz

(Ekli fotokoüiler? Prof?Dr»Lütfü Duran Sosyal Hareketlerve Milli Güvîiîil? toisa? üe Şaliye DeiBİei Cilt XYII-Sa^ 4 Temu.
1970 Sh. 165 v.d.„ Prof.Dr.Metin Kutal»Hukınetın Greve müdahalesi,
Sosyal Siyaset Konferansları 22 ve 23»r.u kitaplar Sh. v.d.)

3—Yukarda açıkladığımız sebeplerle.
T  T- ^ T -M'ivekkilimiz sendikanın Ereğli Demir

A? mvcruladığı grevin "Orta Doğuda'kiGelik Fabrikal a-PT " A S İjİ^crınde uyguladığı grevin "Orta Doğuda'ki
İlgili olî
kınından

aîüaSîArnSlî süveSÜİiniA bozucu nitelikte görülnesi ta-
i. 50 gün süre ile geoiktirilnesıne,,, ılışan ar,Um ırı

usul, seb=p - n-ksat ve sllahiyet ansunlan yönünden sakat, Anayasa-yl vl ySaya, yertefnU uygulaualara aykana, kot ve hot
alınmış bir tasarruf niteliğindedir»

tirs

Bu nedenlerle İPTALİ gerekir»
4~ TOEOTMSNÎH DUHBUKUH'ÜİSI ISTHÜHâZllt DalABjüÇtAEI:

275 sayalı yasman 17/2 naddesinden grev tarip odilniş-
■t olan münasetlerinde iktisadive sosyal durumlarını^korunak veya f"-^®^J^®rev'^denilir

hükümlerine uy/ularak yapılan greve kanuni grev denilir. .
A, -hprnpi hniclardan Biri olarak kabul edilen, yasa-..vCl3. tJGx_Gx ncliCl3.r UııVnVfin .Q«lr^5-h Kt r»

iktisadi ye sosyal ^ - yüzden mağdur duruna düşürül-
onlenıştir. Binlerce ışçı ve ailesi uu j



Bakanlar Ivurulvma grevi_ geciktirne yetkisini yeren 275 sa
yılı yasanın 2r./ll naddesine nnlaril 21/2 maddesi şöyledir;

"Danıştay, "bu maddede söz konusu Bakanlar Kurulu kararlan
lıakkındaki i^ital davalm'7ina ilişkin yürütmenin durdurulması taleple
rini bir lıaf "ta içinde karara "baglarc"

Yasa '-i'r—ıcu, maddede, bu konuda ivedilikle karar verilmesi
ni anaç 1 aşmış tır, "Bunun nedeni ise; Bakanlar Kuruluna verilen istis
nai ve şartlara ba^lı yetkinin hemen denetime tabi tutulmasıdır.

Böylece de, kitleleri yakından ilgilendiren, sakat ve olay-
»I . - 1 Varnnrî a ■\Tr>.r'*n +-n r» o ff'T n/? n 1 m-hrv

lara aykırı grev geciktirme kararlarının, kamuda yaratacağı, adalete
'"a saygı bağlılık ve inanç daygularını zedeliyerek sos'^al çalkan-

^  , rt onc? nl Tv-ım m
yasaya —.-3. — ^ t .
tılarak neden olmasını önlemek maddeye esas alınmıştır.

Bu sebeple Yüksek Kurulumuzdan anılan Bakanlar Kurulu karar
namesinin YtmÜTÜT-ÎÜIT DTJRDUSÜIJdAŞlKA karar verilmesini istemek zorunlu
olmuştur,

HUKUKİ SEBEPLER Anayasa, 275 sayılı yasa Danıştay Kanunu olay
la ilgili diğer mevzuat hükümleri,

laiKüNÎ DELİLLER Bakaailar Kurulunun 26.10,1973 tarih ve 7/7363kararnamesi. Resmi Gazete, Gazetelerin
ilgili köpürleri, Ereğli Demir Çelik Eabrikala-
rı ToA S o 1972 Eaaliyet Raporu, bilimsel görüş
lere ° ait fotokopiler vesair kanuni deliller.

SOFUO VE İSTEK Yukarda arzedilen sebeplerle, tam yargı davasıhaldcımısın saklı kalması kaydı ile mürafaa
yarılarak, Bakanlar Kurulunun 26.10.1973 T. ve
7/7365 sayılı Kararnamesinin iptaline, y^ütme-
nim dıırdurulmasına, yargılama giderleri ile avu-
katlık ücretinin davalı tarafa yaietilneşine
karar verilmesini vekil sıfıtı ile saygı ile ta
lep ve rica ederiz.

Vv Davacı

Türkiye Haden-îş Sendikası Vekilleri
Av o Muarırae r Güngcn Av.M,Kaya Canpolat

Eki î V"ekâletname Örneği
Belgeler Dosyası
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