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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Yoklama yapıldı. Yetersayı bulunmadığı an
laşıldığından saat 15,00 t e toplanıl acağı bildi
rildi. 

İkinci Oturum 

An'kara Üyesi Niyazi Ağımaslı; Kürtçülük 
cereyanına iştirakten tevkif edilen 12 kişiye 
dair İçişleri Bakanının vâki beyanatında Ba
kanın sanıklar arasında bulunan parti mensup
larının açıklanmasının doğru olmadığını ve bu
nun suçun şahsiliği prensibine uymadığını ifa
de e t t i 

Başkan; Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlık Divanlarının yaptıkları müş
terek toplantıda Meclislerin 12 Temmuzda ta
tile girmeleri hususunun •kararlaştırıldığını bil
dirdi ve elide bulunan kanun tasarı ve teklif
lerinin müzakerelerinin bir an. evvel intacı için 
üyelerin yardımcı olmalarını istedi. 

2. — GELEN 

Tasanlar 
1. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta

rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
neı maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/108, C. Senatosu 1/254) (Millî 
Eğitim, Anayasa ve Adalet 'komisyonlarına) 

2. — Sanayi Bakanlığı Kuruluş ve vazifeleri 
hakkındaki 6973 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinde ve bu Bakanlığa ait kadrolarda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/432, 
C. Senatosu 1/255) (Sanayi ve Tarım ve Bütçe 
komisyonlarına) 

3. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a, va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
daür kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 1/340, C. Senatosu 
1/256) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonlarına) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 
Telli - Telefon irtibatı kurulmasına ve mevcut 
Radyo - Telgraf servisine dair Andl aşmanın onay-

Üyelerden Celil Ceyherioğlu ve Hüseyin 
Ofcan'a izin verilmesi hakkındaki Başkanlık tez
keresi okundu ve izinler kabul olundu. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çı
karılan 200 000 000 dalâriık bonodan 100 000 
dolarlık kısmının satmalınması hususunda Hü
kümete yetki verilmesine dair kanun tasarısı 
görüşüldü ve tasarının kanunluğu kabul edildi. 

Sendikalar Kanunu teklif ve tasarısının 
maddeleri üzerindeki görüşmelere devam olun
du. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 2 Temmuz 
1963 Salı günü saat 14,00 te toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanv ekili Kırklareli 

İhsan Hamit Tigrel Ahmet Naci Arı 
Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

KÂĞITLAR 

lanmasınıu uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 'met
ni (M. Meclisi 1/270, C. Senatosu 1/257) (Dı
şişleri, Basın - Yayın ve Turizm, Bayındırlık ve 
Ulaştırma komisyonlarına) 

5. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında Sermaye yatırım
larının karşılıklı olarak teşvik ve himayesine 
mütedair Andlaşma» nm ve bu Andl aşmaya ekli 
Protokol ve sekiz mektubun onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/ 313, C. Senatosu 1/258) (Dışişleri, Ba
sın - Yayın ve Turizm, Sanayi ve Tarım, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonlarına) 

6. — 10 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/277, C. Senatosu 1/259) 
(Millî Savunma ve Bütçe komisyonlarına) 

Teklifler 

7. — Âdem Akçay hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec-



lisi 3/352, C. Senatosu 2/88) (Anayasa ve Ada-
löt Komisyonuna) 

8. — Hasan Kâhyaoğlu hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi 3/206, C. Senatosu 2/89) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

9. — Kemal Taşkesen hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair İkamın teklifinin 
Millet Meclisince kalbul olunan metni (M. Mec
lisi 3/483, C Senatosu 2/90) (Anayasa ve Ada
le1! Komisyonuna) 

10. — Ömer Aslan (Arslaıı) Ihakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan ımetni (M. 
Meclisi 3/56, C. Senatosu 2/91) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

11. — Ali Kocatürk hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kalbul olunan metni (M. Mec
lisi 3/35, C. Senatosu 2/92) (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) 

12. — Cemal Zambaklı ve Ahmet Durer 
(Dar) hakkındaki ölüm cezasının yerine geti
rilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunaaı metni (M. Meclisi 3/492, C. Se
natosu 2/93) (Anayasa ve Adalet Komisyonu
na) 

13. — Millî Mücadele kahramanlarından 
Telgrafçı Manastır'h Iîamdi Efendi, eşi Hasibe 

Martonaltı'ya vatani hizmet tertibinden maaş 
(bağlanması hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
2/308, C. Senatosu 2/94) (Malî ve iktisadi işler 
ve Bütçe komisyonlarına) 

Raporlar 

14. —• Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltlif ve 
cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teş
kil edilecek Sağlık ve içtimai Yardım ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 'bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/227, C. Senatosu 1/249) (S. Sayısı : 
174), 

15. — istanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/404, 
C. Senatosu 1/238) (S. Sayısı : 175) 

16. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/523, 2/533, 
2/534; C. Senatosu 2/87) (S. Sayısı : 182) • 

->—«oo-^» •*• 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili îhsan Hamid Tigrel 

KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas) , Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN - — Çoğunluğumuz var. 'Birleşimi acıyorum. 

BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN •••- Ittılaınıza arz edilmiştir. 

(ieck'i Ko.üÜN'\onun bir teklifi var, olkutuyo-

/. -— Rahatsız bulanan Bayındırlık Bakunı II-
yas Seçkin'e, iyileşerek dönüşüne kadar, Mali
ye Hakemi Ferid Meleıiin vekillik edeceğine dair 
( hım hur başkan I iğ t tezkeresi (3/221) 

B A Ş K A N — ('um'hiiülıasjkanlığj tezkeresi var, 
du ı l uyioııım. 

Cuuılhuriyet Senatosu Jidişkanlığma 
Ilalhatsız bu] iman Bayındırl ık Balkanı Llyaıs 

•Seçkin'in, iyileşerek dönüşüne kadar kendisine, 
Maliye Baikanı Fer id Moleırin vekillik etmesinin, 
Barbakanın. teklifi üzerine, 'muvafık »'örülmüş 
olduğunu arz ederini. 

Cuıııllıur'baişkam 
(.'•(imal. Gtirsel 

ruııı. 

\riikisek Balkanlığıa 
fitinden id ok i 'kanunların sözlü sorulardan 

önce görüşülmesini arz ve teklif ederini. 

(İ i( M ; i e i -. K< w 1ıiıs'yot ı Söze i i sü 
Âmil Artıns 

B A Ş K A N — TeklilU 'oylarıınıza sun uyurum. 
Kalbnl (ilenler... Ftıui'venter... Kaıbul edilmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Sendikalar kanunu teklifi ve tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu (ieeici Komisyon raporu (M, Mec
lisi 1/286, 1/382; C. Senatom 1/216) (S. Sa
yısı : 161) (1) 

B A Ş K A N — (Jeçcıı o turumda yapılan oyla
malar ında çoğunluk olmadığından o ve 5 nci 
maddeler t ek ra r acık oylarınıza sunulur . 

Şimdi Sendikalar Kanununun müzakeresine 
geçiyoruz. Heyet i Cel denizce kabul edilen 
önergelere göre redaksiyonu yapı lmak üzere 
komisyona, (gitmiş olan G ncı ve 8 nci maddeler 
komisyondan gelmiştir . Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
G ncı madde, ka'bul edilen takr i r le rde der-

(1) 161 S. Sayılı basmayazı 28.6.1963 ta
rihli 82 nci Birleşim tutantığı sorumdadır. 

piş edilen esanslar da göz önüne al ınarak, aşa
ğıdaki şekilde düzenlenmiştir . Arz ederim. 

K o. t Rİsy () n .S ö z c ü s ü 
Âmil Artı ıs 

Üyelikten ayrılma 
MADDK G. — I. Her üye, istediği zaman. 

üyesi bulunduğu meslekî teşekkülden çekilebi
lir. Çekilme yazı ile olur. 

2. Bir teşekkülden çekilen üyenin akkdını 
üç ayda.ıı fazla ödemeye devanı edeceğine dair 
teşekkül tüzüğüne hüküm konamaz. 

İşini eski iş yerinin bulunduğu belediye ve
ya köy sınır lar ı dış ında başka bir yere nakle
den veya eski işinin dâhil olduğu iş kolunu 
veyahut onunla ilgili iş korlarının dışında baş
ka bir iş koluna ak ta ran yahu t kendisine ihti
yar l ık veya daimî maluliyet aylığı bağlanan 
üye için bu bend hükmü ta tb ik olunmaz. 

;>. İşçi veya iş veren teşekkülü üyeliği vas-

452 



O. Senatosu B : 84 
fi kalkan şahıs aidat ödemiş veya topyekûn 
ödemede bulunmuş olduğu her nevi yardımlaş
ma veya ihtiyarlık sendikalarmdaki üyelik hak
kını, o sandığa yapmış olduğu ödemeler nis-
betinde muhafaza eder. 

Bu haktan istifade edilebilmesi için yapıl
ması lüzumlu ödemelerin yekûnu, teşekkül tü-
züklerince tesbit edilir. Ancak, hu miktar beş 
yüz liradan fazla olamaz. Teşekkül tüzükleri, 
bu hakkın kullanılması için gerekli yazılı tale-
•bin, üyelikten .çekilme tarihinden itibaren ne 
kadar müddet içinde yapılması gerektiğini de 
tesbit eder. Bu müddet onbeş günden az ve iki 
aydan fazla olamaz. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi komisyondan ge
len ve okunan şekliyle reylerinize arz ediyorum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde açık oylarınıza arz edilecektir. . 
Komisyondan gelen 8 nci maddeyi okutu

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci madde, kabul edilen önergelere uy

gun olarak, aşağıdaki şekilde yeniden düzen
lenmiştir. Arz ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Âmil Artus 

Üyelikten çıkarma 
MADDE 8. — 1. Kanun ve teşekkül tü

züğü hükümleri gereğince teşekkülden çıkarı
lan üyenin, çıkarma kararına karşı genel 
kurula başvurma hakkı vardır. İlgili üye gerdel 
kurul kararma karşı, bu kararın kendisine 
tebliğinden itibaren üç ay içinde, iş dâvalarına 
bakmakla görevli mahallî mahkemeye itirazda 
bulunabilir. 

2. Çıkarılan üye hakkındaki genel kurul 
karan, 12 nci maddede gösterilen resmî ma
kamlara yazı ile tebliğ edilir. Bölge çalışma 
müdürlüğü genel kurul kararma karşı, keyfi- ; 
yetin tebliğinden itibaren üç ay içinde, iş 
dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahkeme
ye itirazda bulunabilir. 

BAŞKAN —• Komisyondan gelen ve Genel 
Kurulun aldığı karar dairesinde tashih edi
len şekliyle 8 nci maddeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde ayrıca açık oyunuza arz edilecektir. 
Kanunun müzakeresine devam ediyoruz. 

2 . 7 . 1963 O : 1 
Kuruculuk; idarecilik 

MADDE 11. — 1. Sendika kurmak ve iş-
I bu kanuna göre kurulan meslekî teşekkülle

rin yönetim kurullarında, haysiyet divan
larında ve bu ıteşekküllerin idaresi, temsili ve 
denetlenmesi ile ilgili sair işlerde görev ala
bilmek için, sendika üyeliğinde kanunen 
aranan şartlardan başka, reşidolmak, medeni 
haklan kullanmaya ehil olmak, kamu hiz
metlerinden mahrum edilmiş olmamak, Türkçe 
okur - yazar olmak ve Türk vatandaşı olmak 

1 şarttır. 
2. Türkiye'de birlik, federasyon ve 'kon

federasyonları kuran veya bunlara katılan 
meslekî teşekküllerin Türk teşekkülleri olması 
şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Buyurun efendim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dim, 11 nci maddede Millet Meclisince kabul 
edilen metinde; okuma - yazma şartı yok. Evet 
idarecilerde okur - yazar olmak şartını da 
aramak faydalı, ama vatandaşlarımızın, işçile
rimizin, çiftçilerimizin okur - yazar olmama
larının kusuru kendilerinin değildir. Bugüne 
kadar okutamadık, yazdıraoıadıksa onları bu 
haktan mahrum etme yoluna gidemeyiz.. Onun 
için Millet Meclisince kabul edilen 11 nci 
madde daha iyi, daha elverişli ve adalete de 
daha uygundur. İşçilerin bir kısmını bu 
haktan niçin mahrum eedelim? Kâfi derece
de kendini yetiştirmiş öyle işçiler vardır ki, 
okur - yazar olmamanın kendisine âidolmıy-an 
vebalini onların omuzlarına yükliyelim de
mek haklı olmaz. Bu itibarla, biz bir takrir 
takdim ediyoruz; Millet Meclisinin 11 nci 
maddesinin kabul buyurulmasmı ve okur - ya
zar kaydının konulmamasmı ve bir geçici dev
re için, çünkü zaten yakın bir zamanda in
şallah kurslar açılacaktır. Sendikalarda okur -
yazarlık taammüm edecektir. Elbette işçi te
şekküllerinde süratle kurslarla falan okur - ya
zar olmıyanlannm da okuma yazma öğrenme
leri yoluna gidilecektir. Ama mutlak surette 
bu tahdidi koymak doğru olmaz. Rağbet bu-
yurulursa Millet Meclisi metnini 11 nci madde 
olarak kabul edelim. Bu şekilde bir de Ali 
Rıza Ulusman arkadaşımla bir takrir ha
zırladık, takdim ettik. Hürmetlerimle. 

— 453 ~ 



C. Senatosu B : 84 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Niyazi Ağırnaslı Beyefendi bu mevzuda konuş-
m'asaydı, konuşma ihtiyacını hiıssetmiyecek-
tim. Ancak kendisinin «okumak yazmak bil
meme mesuliyetini bu sendikayı idare edecek
lere» yü'klemeyizp tâbirini ben yerinde bulma
dım. Meclis gündemine alınmış ve 300 ki
şiden müteşekkil, bütün yurdumuzun 40 bin 
muhtarlığı ihtiva eden seçimde köy muhtarlarına 
okuma - yazma bilmeyi şart koşan bir hava için
de memleketin büyük dâvasını hal ve bir karar 
verme durumunda olan ve idareciliğini üzerine 
almış kişilerde okuma - yazma bilmemeyi savun
manın yersizliğine kaani bulunmaktayım. 

Sendikaya üye bulunan şahıslarda okuma, 
yazma aramıyor, fakat sendikayı kuracak ve ida
re edeceklerde de yazma okuma aramamanın, bu 
teşekkülleri kurulduğu andan itibaren okuma 
yazmadan dahi mahrumiyeti kabul etmenin bir 
delili olacağı kanaatindeyiz. Bu bakımdan komis
yonun yapmış olduğu tadil yerinde, uygun ve 
gidişimize tamamen muvafıktır. Bu itibarla Sa
yın Niyazi Ağırnaslı ile birlik olmadığımızı arz 
etmek zaruretinde bulunduğumuzdan dolayı özür 
dileriz. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara .Milletvekili) — Efendim, bendenizee 
de Senato Encümeninin bu konuda yaptığı deği
şiklik son derece yerindedir. Bu kanunla, Toplu 
Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu ile sendikacı
lara memleketin iktisadi ve sosyal hayatında bü
yük ödevler yüklenmektedir, bu ödevlerin altın
dan okuma - yazma bilmiyen sendika idarecileri
nin kalkmalarına imkân yoktur. Ve bu kanunla 
tanıdığımız ölçüde ağır mesuliyetleri yüklediği
miz insanlarda okuma - yazma mecburiyeti ara
mamak bizzat o insanların o yükü taşıyabilecek
leri hakkında haksız şüpheler uyandırır. Kaldı 
ki; biz bu kanunla sendikalara kendi üyelerini 
eğitmek için bir mecburiyet yüklüyoruz. Geliri
nin c/( 5 i ile sendika üyelerini eğitmeye mecbur
dur, diyoruz. Bu mecburiyeti yürütecek olan 
kimselerin asgari kendilerinin belirli bir ölçüde 
eğitilmiş olmaları gereklidir. O bakımdan komis
yonun değiştirişini son derece yerinde buluyo
ruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığı için 
takriri okutuyorum. Efendim. 

2 . 7 . 1963 O : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Arz olunan sebeplerle, Millet Meclisince ka
bul olunan 11 ne i maddenin oya konulmasını ve 
kabul buyurulmasmı arz ve teklif eyleriz. 

Ankara Kırşehir 
Niyazi Ağırnaslı Ali Hıza lTlusman 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dim; geri aldım, takririmi. (Alkışlar) 

BAŞKAN — O halde maddeyi reylerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Fakat usulen açık oyunuza konacak
tır. 

Efendim bir noktayı arz edeyim. 
İhtilaflı olan maddeleri doğrudan doğruya 

acık oyunuza koyuyorum, fakat bunlar bir ihti
lâf mevzuu olmadığı için kabulünüze iktiran et
tirmiyorum. 

Dokuzuncu madde encümenden gelmişti]-, oku
tuyorum. 

Sendika Birlik, Federasyon ve Konfederasyon
larının kuruluş şartları 

MADDE 9. — 1. İşçi sendikaları, aynı iş ye
rinde veya aynı iş kolundaki iş yerlerinde1 veya
hut birbirleriyle ilgili iş kollarında çalışan işçile
ri içine alır. 

İş veren sendikaları aynı iş kolunda veya bir
birleriyle ilgili iş kollarında çalışan iş verenleri 
içine alır. 

2. a) Sendika birlikleri, belirli bir mahal 
veya bölge sınırları içinde, birbirleriyle ilgili ol-
mıyan çeşitli iş kollarında dahi olsa mevcut sen
dikaların; 

b) Federasyonlar, aynı iş kolunda veya o is 
kolu ile ilgili iş kollarında mevcut, sendikaların; 

e) Konfederasyonlar, birliklerin, federas
yonların ve Türkiye çapında faaliyette bulun
mayı hedef, tutmak şartiyle iş kolu esasına göre 
kurulmuş sendikaların üye sıfatiyle bir araya 
gelmeleri suretiyle kurulur. 

3. İş kolları ve bunların birbirleriyle ilgili 
olanları, Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yö
netmelikle tesbit olunur. Bu yönetmelik, millet
lerarası normlar dikkate alınarak hazırlanır. Ça
lışma Bakanlığı yönetmeliği hazırlarken, Yüksek 
Hakem Kurulunun, en çok işçi mensubu olan işçi 
konfederasyonu ile en çok iş veren mensubu olan 
iş veren konfederasyonunun - yoksa - Türkiye 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Bor-
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iBu sicilin ''biı- örneği Çalışma Bakanlığıma. gön
derilir. 

4. !Bu 'kamuna, îgöre kumlan meslekî teşek
küller, tüzel kişilik kazanımalanndan 'bağlıya
rak 'bir yıl içimde ilk »genel kurul toplantısını 
yapmak zorundadırlar. 

5. iG-enel kurul tarafından seçilen, yönetim 
kurulu ve 'haysiyet divanı üyelerinin ive denet
çilerinin ad ve soyadlarımm, meslek ve sanat
larının, ikametgâMarımın ve tüzük değişiklik
lerinin ve tüzüğe göre şubelerin açılmasının 
resmî .makamlara bildirilmesinde ve ilânında, 
da bu madde hükümlerine uyulur. 

6. (Birlik, federasyon ve konfederasyonlara 
katılma ve -bu teşekküllerde çekilme kararları 
da, bu maddenin 1, 2 ve 3 mcübemdleri hüküm
lerine tabidir. 

C. Senatosu B : 6 
saları Birliğinin mütalâalarını ahi-. Bu mütalâa
ların talep tarihinden itibaren en geç on gün için
de verilmesi gereklidir. 

Bu yönetmeliğe1 (x'6ro, lıer hangi bir is koluna 
dâhil olmayıp bu kanuna göre sendika kurmak ve 
sendikalara üye olmak hakkına sahibolanlar, ge
nel hizmet koluna dâhil sayılırlar. Genel hizmet 
kolu ayrı bir is kolu olarak diğer bütün iş kol
ları ile ilgili sayılır. 

Bu konuda Damştayda açılacak iptal dâvaları 
iki ay içinde karara bağlanır. 

BAŞKAN — Esasen, kalbul edilmiş, redak
siyon için komisyona 'gitmişti. Oyunuza sunu
yorum. Kalbul edenler... Etmlyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Kuruluş 
MADDE 12. — 1. (Bu kanuna güre kuru

lan meslekî teşekküllerin kurucuları, teşekkülü 
ilk 'genel kurul 'toplantısına kadar sevk ve ida
re ile 'görevli kimselerin ad ve soyadları, mes
lek ve sanatları ve ikametgâhlarımı 'belirtmek 
suretiyle meslekî teşekkülün tüzüğünü Bölge 
Çalışma Müdürlüğüne; o mahalde Bölge Çalış
ma Müdürlüğü yoksa, en yüksek mülki âmire 
iki nüsha halinde makbuz karşılığında tevdi et
meye m e c'b u rdıı rla r. 

Tevdi ile birlikte, teşekkül tüzel kişilik ka
zamı r. 

2. Teşekkül tüzel kişilik kazamır kazan
maz, .teşekkülün kurucuları, teşekkülün tüzü
ğünü ve teşekkülü ilk ıgenel kural toplantısına 
kadar sevk ve idare ile görevli kimselerin ad 
ve soyadlarını, .meslek ve sanatları ve ikamet
gâhları ile birlikte o malhalde yayınlanan bir 
gazetede veya o .malhalde .gazete yayınlanmıyor
sa, em yakın yerde yaynılanan 'bir gazetede 
ilân ederler. Bununla beraber, kurucular, gaze
tede ilânı, sadece teşekkülün adına ve merke
zine inhisar ettirebilir; bu takdirde, bu hemdde 
zikri ıgeçen vesikaların hirer örneği, malha.llin 
en yüksek mülki amirliğinin . ve Bölge Çalışma. 
Müdürlüğünün ilân tabelâsına 'bir ay süre ile 
asılır ve bası İmiş nüshaları masrafı karşılığın
da teşekkül merkezinde ilgililere tevzi 'edilir. 
Bu tevzi resme talbi değildir. 

3. Bölge Çalışma müdürlükleri, işçi ve iş 
veren teşekkülleri için, örneği Çalışma. Bakan
lığınca tesbit .edilecek ayrı 'birer sicil tutarlar. 

BAŞKAN — Sayın Çağa/buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ '(Yozgat) — Efendim, 

komisyamdam bir sualim var. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun. Sa
yın Çağa siz ıbir dakika müsaade edin. 

SADIK ABTUKMAÇ -(Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar; 'bâzı ibareler 'vardır ki her 
şekilde söylenebilir. Fakat ıbâzı ibareler de 
vardır ki bunlar artık anane 'haline 'gelmiş, 'ka
nun metinlerinde her kanunda aynı vaziyette 
kullamılaıgelmiş olan ibarelerinde, aynen kulla
nılmış olması icabeder. 

Burada gördüğüm bir noktayı arz etmek is
tiyorum ; maddenin metninde iki yerinde (en 
yüksek mülkiye âmiri) tahiri .geçiyor. En yük
sek mülkiye âmiri tabirini nendeniz burada ilk 
defa .görüyorum. Zannediyorum bunum doğru
su; (mahallin en büyük .mülkiye âmiri) dü
ve her kamında da böyle geçer. îdari mevzua
tımızda da böyledir. Şu 'halde bu ibarenin 
(mahallim em büyük mülki âmiri) olarak tasüıüh 
edilmesi gerekli ve lüzumludur. Ayrıca redak
siyon bakımından maddede birçok sürçmeler ve 
bozuk ifadeler vardır. iBtınu da dikkate alarak 
bendeniz bir 'takrir .sunmuş 'bulunuyorum. Bu
nun dikkat navara, alınmasını hürmetlerimle 
arz ederim. 

İBAŞKAN — (Buyurun, Sayın Cağa. 
• ESAT ÇAĞA .(Cumhurbaşkanınca VS. Ü.) — 

Vesaikin tevdii ile, kuruluyor. Halbuki bu bir 
dernektir. Cemiyetler IMıedemi Kamunun, (ce
miyetlere ımütaallik bükümleri ile muvazi ve 
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ahenkli olmak lâzımdır. !Bıı madde orada hük-
'mi şa'hsiyet olarak t eşekkül iradesini izhar ile 
hükmi şahsiyet alan cemiyett ir . 'Binaenaleyh 
Ibu, 'bir de rnek o lduğu ka ide , hükmi şaksiyet i 
ikt isabının böyle k i r şa r ta ta l ik kılınmasının 
sehebini anlannaik ist iyorum. 'Sualim 'bu. 

BA:Ş'KAN — Buyurun Sayın Sözcü. 'Sual 
sordular . Komisyon yok mu? 'Komisyon lüt
fen cevap verin. Eğe r takihedil eni emiş ise su
ali t e k r a r etsin arkadaşımız. 

GECÎCÎ ıKOM'ÜSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL M İ 
TOS ('Cumhur%aşkanımca ıS. Ü.) — H a y ı r (den
d im; Medeni '.Kanunun 53 meü mıaddesine göre 
ibir de rnek kendi tüzüğünde cemiyet -olarak te
şekkül arzusunu izhar etmekle şahsiyet ikfi» 
s-albeder. IRurada köyle İbir tevdi keyfiyeti 
yoktur . 

F a k a t Cemiyetler K a n u n u n d a 'bu şekilde te
şekkül eden dernekler in , mı alkali in en büyük 
mülkiye âmirine tüzükler inin bir nüshasını ver
ime! eri za rure t i mevcut tu r . Şimdi 'bizim önü
müzdeki k a n u n a ıgöre sendika la rda tüzükler ini 
'hazırl ıyacaklar ve bu tüzüğü 'belirli makama, 
IböUge çalışma müdür lüğüne , bölge çalışma mü 
d ü r l ü ğ ü yoksa oramın on yüksek -mülkiye âmiri
me tevdi edeceklerdir . 'Bundan maksa t işe 
vuzuh vermekt i r . Sendikamın teşekkül 'edip 
etmediğinin kes in olarak belli olmasıdır. (Bu 
'tevdi ile 'hükmi şahsiyet teessüs e tmekte ve baş
lamaktadı r . Bunda 'bir adım daha iler1! atıl
mış t ı r , Yani kendi ler ine tüzüğü hazırlamak' ve 
tüzüğü kabul e tmek le 'hükmi şahsiyetin doğma
sı cihetine g id i lmemiş ; sendikaların arz ettiği 

.önem it ibariyle, bunların çalışma mıüdürlüğib 
ne 'veya 'mülkiye amirl iğine tüzüklerini tevdii 
suret iyle ancak, kükmıi şahsiyet ik'fisa'betmeleri 
derpiş edilmiştir. Atkadaşumuı suallerine bu 
suret le cevap vermiş oldum. Kendisinin İbir 
değiş t i rge önergesi olmadığına göre -maddenin 
aynen kamu] edilmesini, rica ediyorum. 

M E H M E T H A Z E E (Kars) — Komisyona 
sual so rmak ist iyorum, 

B A Ş K A N —- Komisyona, sual soruyor, Bey
efendi. 

M E H M E T H A Z E R (-Kars) — B u ehemmi
yet te 'bir sendika için niçin çalışma müdürlük
lerine m ü r a c a a t takdim en derpiş edilmişi ir de. 
o yoksa şayet mülkiye âmirine müracaa t Lizu-
mundan 'bahsedilmektedi r. 
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(m;i<d<K(>MisY(.)x sözcüsü ÂMİE AR-

TU'S (Cumhurbaşkanınca; S. -Ü.) ' - - - Efendim 
arz edeyim. 'Bütün kanunda bunların sicilleri
nin tutulması (yalısına 'Bakanlığına verilmiştir. 
Çalışma, ik ıkanhğ ı ile ilgili sicilin tanzimi mül
kiye âmirine verilirse ; mıalûmıuâJiniz, mülkiye 
âmiri, iea'bmda, kü tün bakanlıkları lemsi I -eri en 
bir 'hüviyete 'haizdir, pek yerinde olmaz. Fa
k a t orada Çalışma Bakanlığının temsilcisi -olan 
çalışma müdür lüğü mevcut ise ilgisinden dola
yı tereilhan k u resmi makamlara verilmesi da
ha uygun olur. 

MBTDTET FTAZK.lt (Kars) - - T ü r mahzuru 
yok mudur? , 

(İEÇİCİ rCOM'l'SYON SÖZCÜSÜ AMİL AR 
TU'S (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Komisyon 
bunda, bir mahzur mütalâa etmiyor, 'bilâkis çok 
faydalı o lduğu kanaat indeyiz. Çünkü 'bunla
rın 'bütün muamelât ı çalışma müdür lüğüne ve 
Çalışma 'Bakanlığına ait t ir . 

B A Ş K A X —'Buyurun Sayın Çağa. 
tîSA'T ÇAÇA ('CumlhuHbaşkanınea S. Ü.) — 

Efendim, muhterem komisyonun ibu in'hiraf için 
ileri sürdüğü selbep hiç de tatmin edici değil , 
'bilâkis tüzüğünün larikinim atılması ve imza-
siyle k i r l ik te hükmi şaksiyet ik t isakedecekt i r 
'Bunun ne zaman verildiğini şüpheye- düşürebi 
lir.. 'Mülki amirlik lâzınılgelen malc'buzıı zamıa 
mımda, vermiyekil ir . Bundan Ibirtakım haklar 
doğar, veya zıyaa uğrayabi l i r . Or ta yerde ana 
•kanun olan, M'edem'i. 'Kanunun koymuş .olduğu 
prensiplerden inhiraf etmeye lüzum yok. Sen
d ika la r 'ehemim i yellidir. Ama Medeni Kanunum 
tanz im -ettiği cemiyetlerin de, ve n ika yel Ibu da 
bir cemiyettir , Cemiyetler 'Kanununun acık bı
rakt ığı noktalarda, -Medeni Kanun altı kamuna 
tak i olacağı zaten söyleniyor. Onun için ko
misyondan rica ediyorum, böyle muhtelif 'ka
nun la r l a aynı mescit» hakkında, muhtelif hü
kümlerin. sevk edilmesi mevzuatta, 'karışıklığı 
mucibimin r. 'Cemiydi er, kükmıi şahsiyetler , 
Medeni 'Kanunla, tanzim edilmiştir. 'Onun ama 
prensipler i makfuz kalmal ıdı r . Bendeniz ko
misyondan kıı .maddeyi geri almasını ve kuma 
muvazi hale getirmesini t ek ra r rica, edeceğim. 

BAŞKAN - - B u y u r u m Sayın Tlazer. 
M E H M E T H A Z E R (Kars) —Muhterem ar

kadaşlar , Komisyon başkanının sualime veridi-
ği cevap şu esaslardan t a t m i n k â r değildir. Bir 
defa cemiyet mahiyet inde olan sendikanın bük-
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mi şahsiyet iktisabedebilmesi için, Devleti 
temsil eden mülkiye âmiri nezdinde bu irade
nin izhar edilmesi hem lâzımdır, hem de zaruri
dir. Çalışma Bakanlığının teşkilâtı, Çalışma 
Müdürlükleri, Bölge Müdürlükleri sadece tek
nik bakımından hizmetleri yürütmek için ku
rulmuş teşekküllerdir.' Halbuki mülkiye âmiri 
Devlet namına Devleti temsilen muameleler 
görmek yetkisinde makam olduğu için irade
nin o makamlar nezdinde izhar edilmesi lâzım-
gelir. İkincisi, bizim mevzuatımızda, Devlet 
vahdetini muhafaza etmenin lüzum ve zarure
tini ayrıca derpiş etmek te lâzımdır. Bugün 
meriyette bulunan bir i l tdare Kanunu vardır, 
Devletin bütün idaresini, bütün teşekkülleri bir 
murakabe esası etrafında toplamış bulunmak
tadır. Bunu zedeliyen her hareketten kaçınmak 
lâzımdır. Ayrıca bu hizmetlerin görülmesi, ihti
lâfların halledilmesi için de takibedilecek en 
salim yoldur. Yani mülki âmirler sadece diğer 
hususlarda değil, sicillerin tutulmasında, ma
lûmat toplanmasında da yetkili kılmak lâzım. 
Bunları Bölge Çalışma Müdürlükleri yapabilir 
ama, "Devleti temsil eden bir makam olması iti
bariyle, mahallin mülkiye âmirine izhar edil-
miyen bir irade ile hükmi şahsiyet iktisabedi-
lir mi? Ayrıca mülki âmir aynı zamanda o mm-
takadaki Devlet zabıtasının âmiri olduğu için 
böyle bir teşekkülün mevcudiyetini o makam 
vasıtasiyle de ilgililere duyurmak imkânı hâsıl 
olur. Yani arz ettiğimiz gibi hem idarede vah
deti sağlamak ve hem mevzuattaki çelişmeleri 
önlemek, hem de yetkililer arasında yeni bir 
görev ve sorumluluk ihtilâfı doğurmamak için 
mevcut kanunlarımızda takibolunan usulden 
ayrılmamak lâzımdır. Komisyon sözcüsünün 
dermeyan ettiği sebeplerden hiçbirisi bu esas-
dan ayrılmaya yeterli mucip sebepler değildir. 
Kanunlarımızın umumi esasını her zaman mah
fuz tutmak lâzımdır. Bu esaslardan inhiraf 
eyliyen bu teklifin, bu maddenin komisyonca 
geri alınarak arz ettiğim esaslarda yani î l İda
resi Kanunun derpiş ettiği esaslar içinde tan
zim edilmesi lâzımdır. Aksi takdirde idareyi za
ten başka yollarla salahiyetlerini kısmışız, ida
rede birtakım ihtilâflar çıkmıştır. 

Bu yüzden getirilen hükümlerin ihtilâf do
ğurmaması lazım gel ir. Komisyondan ela bu 
noktayı nazarı dikkate alarak ısrar etmemesini 
rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Eyidoğan. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlar, İsviçre'den 
tercüme ettiğimiz Kanunu Medeniye göre Türk 
Kanunu Medenisine göre cemiyet tüzel kişiliğe 
haizdir. Bir mameleke sahibolmak hakkına ha
izdir. Huzuru hâkimde müddei ve müddeialeyh 
olmak hakkına haizdir. Bu hakları nasıl haiz 
olacağını Kanunu Medeni göstermiştir. Ayrıca 
hukuku âmme kanunlarımızdan olan Cemiyetler 
Kanunu bu mevzuun diğer tafsilâtını ihtiva et
mektedir. Elimizde tetkikimize mevzu olan Sen
dikalar Kanununda ise bu mesleki teşekküller 
sureti umumiyede dernekler ve cemiyetlere na
zaran gayet istisnai bâzı haklar ve vazifelerle 
teçhiz edilmiştir. Meselâ: Husumete ehil olmak, 

' iş akitlerinden mütevellit dâvalarda müzahareti 
adliye vazifesi görmek, müntesiplerinin aidat
larını, ücretlerinden doğrudan doğruya kestir
mek. Her halde üyeler aidatını kendisi getirip 
tevdi etmiyor. Bu diğer derneklerde ve cemiyet
lerde görmediğimiz fevkalâde hükümleri ve 
şartları ihtiva eden birtakım vazifeler ve salâ
hiyetlerdir ki, bu meslekî teşekküle kendi erba
bına hizmet etmeye daha iyi yetişebilsin diye 
verilmiştir. Grev ve Lokavt Kanununda göre
ceğimiz veçhile bir sendikanın bir de greve ka
rar verme yetkisi olacaktır. O bakımdan tüzel 
kişiliğin tekevvününü belirli formaliteye bağla
makta fayda vardır. Bendeniz esas itibariyle 
maddenin lehindeyim. Yalnız bu en yüksek mül
ki ve idare âmiri üzerinde epey münakaşa geç
miştir. Ondan Hazer arkadaşımı teyid ederim. 
Şu bakımdan; bizde vilâyetleri, kazaları, kanun
lar birer idare cüzütam olarak tarif ederler. Bu 
cüzütamı parçalamıyalım arkadaşlar. Bilmiyo
rum takrir hazırlayan arkadaş var mı! Eğer 
takrir gelirse buna taraftar olacağım, takrir gel
mezse ben bir takrir vereceğim. Arzı hürmet 
ederim. 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Sözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Muhterem 
arkadaşlarını, bu hükmi şahsiyet iktisabı mesele
si hakkında birkaç kelime söylememe müsaade
nizi rica edeceğim. Bilindiği gibi derneklerin 
hükmi şahsiyet kazanmaları mevzuunda müta-
addit usuller vardır. Bunlardan bir tanesi der
neğin dernek olarak teşekkül etmek arzusunu 
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kendi tüzüğünde ifade etmek suretiyle hükmi 
şahsiyet kazanmasıdır. Medeni Kanunumuz ge
nel olarak bu prensibi kabul etmiştir. Diğer 
bir usul de derneklerin İçendi tüzüklerini belirli 
bir makama tevdi etmek suretiyle hükmi şahsi
yet iktisabetm eleridir. Birçok memleketlerde 
bu usul revaçtadır ve yürürlüktedir. Gene di
ğer bir usul, derneklerin hükmi şahsiyet ikti
sap edebilmeleri için belirli bir makama tüzük
lerini vermeleri ve o makamdan müsaade alma
ları usulüdür. Yani o makamın bu derneğin 
kurulmasına, teşekkülüne izin vermesi usulüdür. 
Bu talbiatiyle daha zorluk çıkaran bir usul oldu
ğu için pek az memlekette yürürlüktedir. Bizim 
Medeni Kanunumuz en kolay usulü, yani tüzü
ğün tanzim edilip kurucular tarafından kabul 
•edilmesi vo inızalanmasiyle derneğin tüzel kişi
lik kazanması usulünü kabul etmiştir. Fakat 
ana kaide olarak bunun kabulü sendikalar gi
bi memleketin sosyal hayatında ve çalışma ha
yatında binçıok hükümler ve vazifeler deruhte 
etmiş olan teşekküllerin arz ettikleri önem iti
bariyle ana kaideden farklı olarak diğer bir 
usule tabi tutulmalarına mâni teşkil etmez. 
Yüksek huzurunuza sunulmuş olan tasarı da bir 
izin alma, kurulmadan evvel müsaade alma 
sistemi derpiş edilmemiştir. Fakat buna mu-
kaibi.1 bu önemli kurumların hangi tarihte hük
mi .şahsiyet iktisabedeeekleri hususunun alelade 
bir tüzüğe ve altında kurucuların imzasını ihti
va eden, hiçbir makamdan tasdikli o'lmıyan 
belgeye bırakılmaması ve hükmi şahsiyet ikti-
sabedi'liş tarihinin kesin olarak bilinmesi için, 
resmî makama tevdi edilmesi ve o tevdi tarihin
de hükmi şahsiyet iktıisabettiğiriin kabulü cihe
tine .gidilmiştir. Bu bakımdan ana kaidelerin 
bir istisnası olan bu sistemin sendikalara mün
hasır olan bu sistemin hukukî bakımından hiç
bir zedeleyici tarafı yoktur. Daima yüksek ma
lûmlarınız olduğu veçhile ana kaidelere bâzı za
ruretler tahtında kanun koyucu bâzı istisnalar 
sevk edebilir, bu da o istisnalardan bir tanesi
dir. Tevdi edilecek olan resmî makam mesele
sine gelince; hakikaten komisyonda da bu me
sele üzerinde duruldu, görüşüldü. Mülkiye 
âmirine verilmesi lehinde mütalâalar ileri süren 
arkadaşlarımız oldu, hattâ bendeniz de onlar
dan birisiyim. Fakat gerek Çalışma Bakanımı
zın, .gerek ilgili arkadaşların verdikleri izahat 
kargısında bu teşekküllerin doğrudan doğruya 
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çalışma hayatımızı ve çalışına tekilâtmı ilgilen
diren hüviyetleri dolayısiyle çalışma müdürlü
ğüne bunun verilmesi ve çalışma müdürlüğü
nün bulunmaması halinde en büyük mülkiye 
âmirine vermesi şıkkı kabul edildi. Maahaıza 
ısrar buyrulduğu takdirde burada her iki ma
kama tevdi meselesi düşünülebilir. Ancak bun
dan da bâzı mahzurlar ortaya çıkacaktır; ko
misyonda bunları da düşündük. Birisine ayın 
beşinde verir, diğerine de ayın onunda verir. 
Arada geçen zamanda acaba hangisi daha ev
vel hükmi şahsiyeti kazanmıştır gibi birtakım 
tereddütler, münakaşalar doğabilir. Bu itibar
la çalışma müdürlüklerinin pek tabiî olarak du
rumu kendisinin bağlı bulunduğu en büyük 
mülkiye âmirine bildireceği de göz önünde tu
tularak madde metnüıin aynen muhafazası ye
rinde olur, düşüncesindeyim. 

Sadık Artukmaç. arkadaşımız mahallin en 
yüksek mülkiye âmiri tabirine iliştiler. Haklı
dırlar bir ,zuhul olmuş, müstamel olan tabir 
bu değildir. Yüksek değil en büyük mülkiye 
âmiri demek lâzımdır. Müstamel olan da. bu
dur. Binaenaleyh, en yüksek yerine en büyük 
mülkiye âmiri demek suretiyle maddenin düzel
tilmesi icaibetmektedir. Kâtip arkadaşlardan 
bunu rica ediyorum. Bu suretle maddenin ay
nen kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Hazer. Oyla
rını kullanmıyanlar lütfen kullansınlar. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, 
Komisyon sözcüsünü dikkatle dinledim, bizim 
mütalâamızı cerheden hiçbir esbabı mucibe 
dermeyan etmediler. Ayrıca muhafazası lâzım-
gelen bir sistemi bir prensipi zedelemek için 
komisyon kendi noktai nazarında mücerret ıs
rar etmiştir. Biz, hulasaten tekrar edeyim, 
mevcut ve müesses bir nizamın bozulmaması 
için hattâ bir bölge çalışma müdürlüğü bulu
nan yerlerde dahi aslolan kuruluş meselesi ola
rak bir resmî makam nezdinde iradenin tesbi-
tidir ki, bu kuruluşun izne bağlı olması mana
sında değildir. Nizamnamesini filan gün imza
lamış olması, iradenin izharının tekemmülü vo 
teşekkülü için kâfi değildir. Bunun Devlet na
mına böyle bir muameleyi kabule yetkili olan 
bir mercide yanılmasında hiçbir mahzur yoktur. 
Bilâkis çok büyük faydalar vardır. Bir sistemi 
hususi bir maksatla hiçbir mucip sebep göster-
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nıeden bozmaktada fayda yoktur. Devlet ida
resinde vahdeti muhafaza etmek için nasılki ce
miyetlerin bütün cemiyetlere siyasi partiler te-
teşekkülleni de dâhil iradelerini bir resımî 'ma
kam olan, Devleti temsil eden idare âmirleri 
nezdiııde izhar ediyorlarsa onlara karşı hi-
tabediyorlarsa sendikaların da aynı şekilde 
müracaat etmeleri için hiçbir mâni sebep yok
tur. Ve sendikacılık, bakımından, işçi hakları 
bakımından da hiçbir zararı yoktur; bilâkis 
bunda fayda vardır. İdarenin ileride sempa
tisini, müşterek hareketini, ahenkli çalışmanın 
yolunu da bulmanın başlangıcı bu olur. Bir
birine daha kuruluş anında aynı istikâmetler 
tutmuş, birbirini tanımıyan 2 teşekkül değil, 
birbirine lâzım, birbirini tamamlıyan, birbi
rini tanıyan 2 teşekkül halinde bunları mü
talâa etmek ve Devlet vahdetini, Devlet otori
tesini muhafaza etmek için bu esası komis
yonun kabul etmesi lâzımdır. Komisyon eğer 
fikrinde ısrar ederse bu arz ettiğim sebeplere 
göre bir de takrir takdim edeceğim, müraeaa-
tin mutlaka mahallin mülkiye âmirine yapıl
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydmer. 
Oylama 'muamelesi bitmiştir. 

• HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim; en büyük mülki âmir kendi 
mahallî idaresinde bulunan bütün idari ve in
zibati işlerinden mesul olduğu için bu yet
kinin ona verilmesi ve fakat mesele iş mevzuu
na taallûk etmesi itibariyle de çalışma bölge 
müdürlükleri olan yerlerde bu yetkinin ona 
da verilmesi halinde karışıklık meydana 
gelecektir; çünkü tarih itibariyle birine evvel 
veya sonra verildiği gibi iddialar dolayısiyle 
arkadaşımız tarafından ve komisyon sözcüsü 
tarafından mahzurlu olduğu ileri sürülmüştür. 
Bu, çaresi bulunmıyan bir mahzur değildir. 
Çaresi şudur : Hangisine evvelâ verilmişse 
o tarihten itibaren muteber addederiz. Serd 
edilen mahzur tamamen ortadan kalkar. Bina
enaleyh tensip buyurulduğu takdirde iki ma-
'kama veıülmesi kabul edildiği takdirde en 
evvelâ kime verilmişse o tarihi mebde itiraz 
etmekle arz edilen mahzurlar da bertaraf edil
miş olur. Ricam budur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Tak
rirleri okutuyorum efendim. 
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Yüksek Başkanlığa 

A) 12 nci maddenin 1 nci bendinin ikinci 
satırındaki (soy adlan) kelimesinin (soy adla
rını), 3 neü satırındaki (sanatları) kelimesinin 
(sanatlarını), 4 ncü satırındaki (en yüksek mül
ki âmire) ibaresinin (mahallin en büyük mülki
ye âmirine) şeklinde değiştirilmesini ve (halin
de) kelimesinden sonra (ve) kelimesinin ilâve
sini ; 

B) 12 nci maddenin 2 nci bendinin 1 nci 
satırındaki (teşekkülün) kelimesinin çıkarılma
sını; (kurucuları) kelimesinin (kurucular) şek
linde değiştirilmesini; 3 ncü satırındaki (sanat
ları) kelimesinin (sanatlarını), (ikametgâhları) 
kelimesinin (ikametgâhlarını) şeklinde değişti
rilmesini ve (ile birlikte) kelimelerinin çıkarıl
masını ('gazetede) kelimesinden sonra (;) nok
talı virgül işaretinin konulmasını ve (veya) ke
limesinin çıkarılmasını; 4 ncü satırındaki (bu
nunla 'beraber) kelimelerinin çıkarılmasını; 5 nci 
satırındaki (merkezine) kelimesinin (merkezine 
de) şeklinde değiştirilmesini; 6 nci satırındaki 
(mahallin en yüksek mülki amirliğinin) ibare
sinin (mahallin en büyük mülkiye amirliğinin) 
şeklinde değiştirilmesini; 

O) 12 nci maddenin 3 ncü bendinin 1 nci 
satırındaki (örneği) kelimesinin çıkarılmasını; 
2 nci satırındaki (edilecek) kelimesinden sonra 
(esaslar dairesinde, birer sicil tutarlar. Bu si
cillerin bir örneği Çalışma Bakanlığına gönde
ril ir.) kelimelerinin konulun asını; 

Ç) 12 nci maddenin 5 nci bendinin 1 nci 
satırındaki (denetçilerinin) kelimesinin (denet
çilerin) şeklinde değiştirilmesini; 4 ncü satırın
daki (maddede ki hükümler uygulanır.) ibaresi 
yerine (madde hükümleri uygulanır.) ibaresinin 
konulmasını; 

Arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmae 

Sayın Başkanlığa 
12 nci maddenin birinci fıkrasında «Mesle

kî 'teşekkülün tüzüğünden» sonra üçüncü satır
da «Bölge Çalışma Müdürlüğüne, o mahalde 
bölge çalışma müdürlüğü yoksa..» ibaresinin çı
karılmasını; 
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Ve dördüncü satırda «en yüksek» yerine «en 

büyük mülki âmirine» denilmesini Yüce .Sena
tonun ka'bulüne arzını teklif eylerini. 

Zonguldak 
Aikif Eyidoğan 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle sendika tüzü

ğünün en büyük mülkiye âmirine verilmesinin 
9 ncu maddede tashih edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

K a rs 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Komisyon. 
C-EÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMÎL AB 

TUS (Cumhurbaşkanınca 'S.' Ü.) — Efendim, 
takrirlerle birlikte maddeyi Komisyona istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Madde takrirlerle birlikte Ko
misyona. verilmiştir. 

13 ncü madd'eyi okutuyorum. 

Oran, katılıma ve şeJkilleri 
MADDE 13. — 1. Bu kanuna «öre kurulan 

meslekî teşekküllerin genel kurullarının ve bu 
teşekkül şubelerinin kongrelerinin toplanma sa
yısı, üye tamsayısının salt çoğunluğu (yarıdan 
bir fazlası) dır. Meslekî teşekkül tüzüğünde da
ha yüksek bir oran tesbit edilir. Bu oran sağla
namazsa, ikinci toplantı, birinci toplantı günün
den en çok onbeş gün sonraya bırakılır, ikinci 
toplantıda toplantı oranı aranmaz. 

Q. Belli bir birlik veya federasyona üye 
olmak yahut 9 ncu maddenin 1 nci bendinin (e) 
fıkrasında belirtilen sendika fardan birine katıl
mak, sendika genel kurulunun toplantı oranına 
ıgör? toplanan genel kurul üyelerinin yarıdan 
•bir fazlasının oyunun alınması ile mümkündür. 
Belli bir konfederasyona üye olmada da, birlik, 
federasyon ve 9 ncu maddenin 1 nci bendinin 
(c) fıkrasında belirtilen sendika genel kurulları 
ivin aynı hüküm uygulanır. 

3. Birlik, 9 ncu maddenin 1 nci bendinin 
(c) fıkrasında belirtilen sendika, federasyon ve 
konfederasyonların kurulmasında da 2 nci bent 
hükmüne uyulur. 

4. Bir sendikanın üyesi olduğu birlikten 
veya federasyondan; birilik, 9 ncu maddenin 
1 nci bendinin (e) fıkrasında, belirtilen sendika 
veya federasyonun üyesi olduğu 'konfederasyon

dan çekilmesi, çekilmek istiyen teşekkülün genel 
kurulunun toplanlı oranına göre toplanan genel 
kurul üyelerinin üçte ikisinin oyunun alınması 
ile mümkündür. 

5. Milletlerarası teşekküllere katılma ve c/e
kilmede de 4 ncü bent. hükmü uygulanır. 

(i. Sendikaların birleşmesi, genel kurulları
nın yapacakları toplantılarda üye tamsayıları
nın salt çoğunluğunun alacağı kararla olur. 

Birliklerin, kendi aralarında, federasyonla
rın kendi aralarında ve konfederasyonların ken
di aralarımla birleşmelerinde de aynı hüküm uy
gulanır. 

Birleşme ile ilgili usul ve merasim 'konusun
da 12 nci .maddemin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları uy
gulanır. 

9 ncu ımadde hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
(JEÇÎOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü ) — Daha 
evvel maddede bâzı tashihler var, müsaade eder
seniz onları arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim; tashihler 
varmış. 

CEOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTTVS (Cumhurbaşkamnea S. Ü.) — Muhte
rem arkadaşlarım; özür dilerim, bâzı baskı ha
taları olmuş bu takdirde maddeden bir mâma 
çıkmıyor, birkaç noktaya taallûk ettiği için ev
velâ 13 ncü maddenin 3 ncü satırında «mesleki 
teşekküller tüzüğünde daha yüksek bir organ 
tesbit edilir» değil bu «tesbit edilebilir» olacak. 
Ondan sonra «'bu oran sağlanamazsa» geliyor. 
Orada «İm» 'kelimesi silinecek efendim. «Tesbit 
edilen oran sağlanamazsa bu takdirde» diye de
vam ediyor. Sonra 2 nci bendde 1 nci satır «9 
nen maddenin 1 nci bendi» değil «2 nci bendi 
olacak» «9 ncu maddenin 2 nci bendinin (C) fık
rasında» diye devam edecek. Yine ayını bendde, 
2 nci bendin de 4 ncü satırında sonuna doğru 
«9 ncu maddenin 1 nci bendi» değil «2 nci ben
di» Olacak sonra 3 ncii bendde «Birlik, 9 ncu 
maddenin 2 nci bendinin (C) fıkrasında belir
tilen sendika, "federasyon ve konfederasyonların 
kurulmasında da 2 nci bendin hükmüne uyulur» 
diye devam ediyor. «4 ncü bendde bir sendikanın 
üyesi olduğu belirtilen» değil «biriliğin veya fe
derasyonun» olacak ve onu takibeden «birlik» 
kelimesi silinecek ve «9 ncu maddenin 1 nci ben-
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çoğunluk» aranımık. Aynı zamanda neyi ara
yacağız? 1 nci toplantıda ekseriyet temin edi
lemedi ise, 2 nci toplantıda mevcudun çoğun
luğu ile toplanılacak. Bu mevcudun, üçte ikisi 
hiçbir şey ifade etmez. 

2 ncisi; gerek çekilmek, gerek girebilmekte 
genel kurulun üye tam sayısının çoğunluğunu 
•aramak lâzımdır. Aksi takdirde pek az sayıda 
girme ve çıkmalar mümkün olabilecektir. 'Çün
kü, 1 nci toplantıda ekseriyet temin edil mi-
yecek, 2 nci toplantıda çok az sayıda toplana
cak. Bu çok az sayının salt çoğunluğu, veya 
üçte iki çoğunluğu hiçbir şey ifade etmiyebilir. 
Halbuki, mühim olanı gerek girmelerde gerek 
çıkmahır da, bâzı şekilleri tesbit etmek lâzım
dır. -Bu sebeple her ikisinde de, gerek çıkma
da. ve gerek teşekküle girmek taleplerinin 
genel kurul üye tamsayısının salt çoğunluğu 
ile olması lâzım. Bunun temini için bir öner
ge; veriyorum. Kabulünü istirham ediyorum, 
hürmetlerimle. 
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dinin..» değil, «0 ucu maddenin 2 nci bendinin 
(O) fıkrasında belirtilen, sendika veya federas
yonun» diye devanı ediyor ki burada «sendika 
veya federasyonun» şeklindeki iki kelime siline
cek. «Üyesi olduğu konfederasyondan çekilmele
ri» olduğu gibi yanlış. Efendim üyesi oldukları 
konfederasyondan çekilmeleri, «çekilmek iste
yen» diye devanı ediyor. Bundan ibaret tashih
ler. 

1Iİ DA YET AVDIN KR (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, nıüsade ederseniz bir sualim 
var. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sıraya göre. 
Buyur Say m Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 13 ncü madde
nin 5 nci bendinde «Milletlerarası teşekküllere 
katılma ve çekilmede 4 ncü bend hükmü uy
gulanır diyor. 4 ncü madde hükmüne göre 
ise bir teşekkülün mensubolduğu birlik veya 
federasyondan çekilebilmesi için çekilmek is
tedikleri teşekkülün genel kurullarının 2/3, 
girmede ise salt çoğunluk aranmaktadır. Şim
di bir dış teşekküle her hangi bir birlik veya 
hususi teşekkülün girmesi için her hangi bir 
şekilde bu kanun hüküm koyabilir. Ama dış 
teşekkülden çekilmeyi nasıl tanzim edebili
riz. Çünkü 4 ncü bend hükmü uygulanır di
yor. 4 ncü bend de ise üst bir teşekküle girme 
veya çıkma hüküm altına alınmaktadır. 
Dış bir teşekküle girmeyi bu kanun hükme 
bağlıyabilir- Ama bir dış teşekkülden ayrıl-
rılmayı nasıl nizamlıyabilir ? Onu biz bu 
kanunda nasıl getirebiliriz"? Bu mümkün de
ğildir. Bir dış teşekkül statüsü - dış teşekkü
lün var ise - onun hükmü altına alır. Bu 
kanunla dış bir teşekküle girmiş bulunan 
her hangi bir teşekkülün ayrılması için biz 
burada oran koyamayız, bir oran getiremeyiz; 
bu sebeple fıkranın şu şekilde düzeltilmesi lâ
zım. «Milletlerarası teşekkülleri; katılmada dör
düncü bend hükmü uygulanır. Ayrılma şeklini 
dış teşekkülün tüzüğü veya statüsü tesbit 
eder» Dış teşekkülün statüsü şeklinde değişti
rilmesi lâzımdı i'. 

Ayrıca teşekkülün üst bir teşekküle girmesi 
için salt çoğunluk arıyor ise'k çekilmek için 
de üçte iki çoğunluk "aranmaktadır ki, bir mu
vazene olmuyor, «f-ekilmek için üçte iki bir 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bu 13 
ncü maddede tatbikatta aksaklık vermek ihti
mali olan bir ibare var; 2 nci satırda «salt 
çoğunluğu» deniyor, parantez içinde (yarıdan 
biı- fazlası) denilmiş. Bu kanaatimce hatalı
dır. Yarıdan bir fazlası mahkeme kararları ile 
sabit olduğu veçhile, ihtilâf mevzuu olagelen 
bir şeydir. Farz edelim ki, 21 kişilik bir he
yette yarıdan bir fazlası, 2 şekilde tesbdt 
edilebilir. Birisi on buçuktur. Buçuk insan 
olamaz, yarısı, ondur bir fazlası 11 denebildiği 
gibi.» Diğer bir bakıma göre de on buçuk, ya
rını. insan olamaz, yarısı on bir, bir fazlası 
on. iki kişidir gibi ileride dâva mevzuu olabi
lecek hâdiselerin ortaya çıkması çok 'muhte
meldir. Bu sebeple maddedeki, yarıdan bir faz
lası ibaresinin çıkarılması yerinde olur. Bu
nun için bir önerge takdim etmiş bulunuyo
rum. 

Ayrıca, maddedeki insicamı, temin etmek 
için maddenin son fıkrasında, «1, 2 ve 3 ncü 
fıkralar, uygulanır» diyor; falan maddenin, 
12 nci maddenin. Halbuki bundan evvel gelen ve 
takibcdeıı maddede (bend) ibaresi kullanılı
yor ki o da yerindedir. Bunu da fıkraları ke
limesinin bendleri olarak değiştirilmesine, ka-
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nundaıki insicamı ahengi temin etmesi bakı
mından lüzum vardır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydıner. 
Sıra ile söz veriyorum efendim. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Müsaade ederseniz soru sormak is
tedim. 

BAŞKAN — Peki efendim, yalnız sualler 
sözler bittikten sonra. 

Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen

dim ; madde, Âmil Beyefendinin ifade buyur
dukları gibi çok muğlâk yazılmış. Bu 1 nci 
sayfada bir kere, benim tesbit ettiğim, «be
lirtilen» değil; «Birliktir». Bunu zaten kendi
leri de söylediler. Nisap meselesinde 4 ncü 
bendde neden değişiklik vardır1? 4- ncü bende 
üçte iki nisabı konulmuştur, niçin? Öbürleriıı-
döki nisap aynen olmalı. Onun için yarı nisa
bını ben teklif ettim birde 6 nci bendde, «Sen
dikaların birleşmesi, genel kurullarının yapa
cakları toplantılarda üye tamsayılarının salt-
çoğunluğunun alacakları kararla olur» diyor. 
Asıl mühim nokta burada. 200 üyesi olan bir 
sendika ile 20 üyesi olan bir sendika, 30 üye
si olan bir sendika birleşse, salt çoğunluk; 
öbür 200 âzah olanın vereceği karar demek 
olacaktır. Bu itibarla burada her ikisinin ay
rı ayrı salt çoğunluklarını aramak zarureti 
vardır, ifade; zaten bnuu kasclediyoıv Ama ya
zılış şekli müşterek toplantıda üye tamsayısı
nın gibi anlaşılıyor, öyle olunca sendikaların, 
kalabalık olanının öbürlerine tahakküm, et
mesi gibi bir netice doğurabilir. Bu itibarla 
ben, bu ciheti daha vuzuh verici bir şekilde 
yazdım. 

«Sendikaların birleşmesi, genel kurullarının 
yapacakları toplantılarda üye tamsayılarının, 
salt çoğunluğun alacakları kararlarla olur.» 
çünkü ayrı ayrı karar mevzubahistir, zaten ka
sıt odur. Açıkça bunum belirtilmesi zarureti 
yardır, maksadı tam teminetnıek ve bir tahak
küme gitmemesi bakımından.. 

Ayrıca, bu maddenin çok karma karışık ol
duğu ifade buyuruklu; bu takririn ışığı altında, 
Komisyonun geri alarak maddeyi tekrar kaleme 
alması çok iyi olur. Tabii Komisyon geri almaz
sa oylarımızı kullanacağız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergün. 
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I ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. U.) 

— Muhterem arkadaşlar; yüksek müsaade ve 
müsamahanıza sığınarak, arkadaşlar 'tarafından 
tekrar edilen bir hususu düzeltmek bakımın
dan sözlerime başlamak istiyorum. 

Bir basını hatası olarak, Albüme -soyadını; 
Ergül olarak geçmiş, esas itibariyle Ergün'dür. 
Bunun bu şekilde düzeltilmesini arkadaşla rım-

I dan istirham edeceğim. Yine Albümde, 2 nci 
İşletme Müdürlüğü işim olarak gösterilmiştir. 
Ben hiçbir zaman işletme 'müdürlüğü yapma
dım. 2 nci İşletme Müdürlüğü iş yeridir; bunu 
da bu şekilde düzeltirim. 

Şimdi kanun metni üzerinde mütalâamı arz 
etmek istiyorum. Çok değerli Komisyon Söz
cüsü metnim o ncü maddesinin içinde yer alan 
2,- o, - 4 - ııolu Ibendlerin karışık olduğunu ve 
bir matbaa hatası bulunduğunu ifade ve bunun 
tashihini burada yaptılar. Ben bunun Büyük 

| Millet Meclisince kabul edilmiş olan 2, - 3, - 4 -
ııolu 'bencilerin aynen kabul edilmesini, orada 

I icabeden sarahatin bulunduğunu, bu maksatla 
Millet Meclisince kabul olunan metmiıı aynen 

I kabul edilmesini rica edeceğim. Bunun için 
ayrıca bir takrir Yüksek Başkanlığa takdim 
ettim. Bunun dışında altıncı bendde bulunan 
birleşme, sendikaların, birbirleri ile birleşmele
rini temin etmek (bakımından Millet Meclisi met-

i ninde; «toplantıda hazır bulunanların çoğuu-
j luğu» tâbiri .kullanılmıştır; halbuki bizim 

Komisyon metninde «üye tamsayısı» denildiğine 
göre bir sendikanın diğer bir isendika ile Ibirleş-

j mesi 'halinde bu tamsayı münasebeti ikolay ol-
| mıyacak. Meselâ, Otobüs İşletmesini ele alır-

ısak; Otobüs İşletmesinin 6 bin işçisinin sendi-
| kaya kayıtlı olduğunu kabul edersek, bunun 
j yarıdan bir fazlasının bir 'araya gelmesi miinı-
j kün değildir. Bu iki tarafın bir anlaşmaya var-
! dıkları ve birleşmeyi kararlaştırdıkları vazıh 
• okluğuna gJre bu birleşmeyi kolaylaştırmak 
; lâzımdır.' Bunu, kolaylaştıracak şekilde de bir 
| takriri Yüksek Başkanlığa takdim ediyorum. 
j Onun için (toplantıda hzır bulunanlar) şeklin 
| de 'düzeltilmesini istirham ediyorum. 
I BAŞKAN — Buyurun, Sayın Turhangil. 
! FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efendim, 
i Komisyonun tahmin ediyorum, redaksiyona ta-
: bi tutması yönünden bu maddeyi geri alacağı 
i muhtemeldir. Bu (bakımdan bendenizin bir is-
' tirhamım olacaktır. Maddenin 1 nci bendinim 
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son. fıkrasında 2 nci toplantıda toplantı oranı 
aranmaz der. Şimdi esasen kesinlik ikinci top
lantı ile olacağına göre; «ikinci toplantıda» tâ
biri lüzumsuzdur, kanaatindeyim. «Bu toplan
tıda oran aranmaz» şeklinde konulursa daha iyi 
olur. Bir de aynı maddenin 6 nci (bendinin; 
«birliklerin kendi aralarında, federasyonların 
kendi aralarında ve konfe'derasyonlarııı kendi 
aralarında birleşmelerinde de aynı hüküm, 
uygulanır» deniyor. Bu «kendi araların
da» tâbiri üç, defa geçmek suretiyle buradaki 
kanun yapımı yönünden kulağa hoş gelmiyeu 
hal 'oluyor. «Birliklerin, federasyonların, kon
federasyonların 'kendi aralarında birleşmelerin
de ayni hüküm uygulanır» denirse, bu fazla 
olan «kendi aralarında» tâbirleri kalkmış olur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?... Buyurun 
efendim. 

Müsaade buyurursanız oylama neticelerini 
arz edeyim Hidayet Bey. 

Üçüncü madde hakkında (122) iştirak var
dır, (120) kabul (1) ret (1) çekinser. 

Beşinci madde hakkında (121) iştirak var
dır. (120) kabul, (1) çekinser. 

Atıneı madde'hakkında (118) iştirak, (117) 
kabul, (1) çekinser, 

Sekizinci maddeye (124) iştirak, (128) ka
imi, (1) çefeinser, 

9 ncu maddeye, 124 iştirak; 123 kabul, 1 çe
kinser. 

fil nci maddeye, 12(2 iştirak; 121 kabul, 1 çe
kinser. Arz ederim. 

Buyurun efendim. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Efendim, .birinci bendde «bu oran 
sağlanmazsa 2 nci toplantı, 1 nci toplantı gü
nünden en çok 15 ıgün sonraya bırakılır» ibaresi 
vardır. Bununla bir haddi âzami tâyin ediyor, 
faaliyet için. Fakat bir haddi asgarisi yoktur. 
Halbuki, mümasil toplantılarda intizam ve işle
rin olup bittiye 'gitme halinin meydana gelme
mesi, fevri bir hal olmaması için bir asgari müd
det tâyini lâzırngelir. Yani bu madde ıslâh edi
lemezse, bugün, ertesi gün alelacele bir toplantı 
ile iş olup bittiye getirilebilir. Onun için, bence 
hukukan emsali cemiyetlerde olduğu gibi vazi
yeti temin için asgari bir haddin tâyini lâzım
dır. 
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Asgari bir had âzami bir had ne olmalıdır? 

Eğer bu madde ıslah edilmezse ertesi günü kim
senin duyamıyacağı, veyahut nisabın hasıl olup 
olmıyaeağı bilinmediği bir vaziyette bir emriva
ki ile karşılaşılır ki bu hukuka aykırıdır ve em
sali toplantıları nizama sokan kaidelere aykırı
dır. Binaenaleyh ben Encümenden rica ediyo
rum, asgari bir had tayin edilmelidir. Âzamisi 
15 gün müddet yazılmış buna asgarisi için de, 
hiç olmazsa, 3 gün falan bir müddet konmalıdır. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen? Yok. Tak
rirleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
13 ncü maddenin : 
1. 4 ncü fıkrasındaki (üçte 'ikisinin oyunun 

alınması ile mümkündür) kelimeleri yerine (ge
nel kurullarının yapacakları toplantılarda üye 
tamsayılarının salt çoğunluğu ile mümkündür.) 

2. 5 nci fıkranın: 
Milletlerarası teşekküllere katılmada 4 ncü 

bend hükmü uygulanır. Ayrılma şeklini teşekkü
lün tüzüğü veya statüsü tesbit eder; şeklinde 
değiştirilmesini -arz ve talep ederim. 

Kars 
Sırrı At alay 

Y üksek ,B a ş'ka nl ığa 
A) 13 ncü maddenin 1 nci bendinin 2 nci 

satırındaki (yarıdan bir fazlası) kelimelerinin 
çıkarılmasını; 3 ncü satırındaki (edilir) kelime
sinin (edilebilir) şeklinde değiştirilmesini; 

B) 13 ncü maddenin 2 nci bendinin 3 ncü 
satırındaki (yarıdan bir fazlasının) kelimeleri
nin çıkarılarak yerine (çoğunluk) kelimesinin 
konulmasını: 

C) 13 ncü maddenin fi nci bendinin 3 ncü 
fıkrasındaki (fıkraları) kelimesinin (bendleri) 
şeklinde değiştirilmesini;" arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

•GEÇİDİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL 
ARıTUS ('Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Komis
yon takrirlerle birlikte bu maddeyi de geri alı
yor. 

'BAŞKAN — O halde madde; takrirlerle bir
likte Komisyona verilmiştir. 

Meslekî teşekküllerin faaliyetleri 
MADDE 14. — 1. Bu kanuna göre kuru

lan meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak genel 
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hükümlere göre sahiboldukları yetkilerden baş
ka, aşağıda, zikredilen faaliyetlerde bulunabilir
ler : 

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak; 
b) Toplu İş sözleşmesi akdetmek; 
e) t ş anlaşmazlıklarında ilgili maika.ni ve 

mercilere, uzlaştırma ve hakem kurul lar ına, iş 
mahkemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun 
hükümlerine göre başvurmak veyn mütalâa bil
d i rmek; 

d) Çalıştırmayı doğuran hukukî münase
betle ilgili hususlarda sosyal sigortalar, emekli
lik ve benzeri hakkımı kullanılması ile ilgili 
olarak üyelerine ve mirasçılarına hukukî yar
dımda bulunmak; 

e) Mevzuattan, örf ve âdetten, toplu iş söz
leşmesinden veya meslekin müşterek menfaatle
rinden doğan hususlarda veyahut yazılı müra
caat Uvri üzerine 2 nci maddenin birinci bendin
de zikredilen akidlerden doğan haklariylc sigor
ta İnaklarında üyelerini ve mirasçılarım temsili en 
dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâvadan ötürü 
husumete ehil olmak; 

f) Kanun ye milltlcrarası andlaşma hüküm
lerine -göre toplanan kurullara temsilci gönder
mek; 

>g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ih
tiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, lokavt, eğitim ve 
sair sosyal ve kiiltüren maksatlar için tesis ve
ya dernek şeklinde, yahut meslekî teşekküllerin 
bir kolu halinde yardımlaşma sandıkları kur
mak; üyeleri yarar ına sigorta mukaveleleri ak
detmek; 

h) Kanuna 'göre grev veya lokavta kara r 
vermek ve idare etmek; 

i) İşçilerin veya iş verenlerin meslekî bil
gilerini art ıracak, millî tasarruf ve yatır ımın 
gelişmesine ve reci verimliliğin çoğalmasına hiz
met edecek veya genel kül tür ler ini genişletecek 
kurs ve konferanslar tertiplemek, «ağlık ve spor 
tesisleri, kütüphane, basımevi ve benzeri kül tü
rel tesisler kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi 
ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağ-
1 amak: 

j ) üyeler i için kooperatifler kurulmasına. 
çalışmak veya bu gibi teşebbüslere ya rd ım et
mek veyahut bizzat; kooperatifler kurmak yahut 
kurulmasına yardım etmek; 

k) Mesleklerinin icrası için lüzumlu her ne
vi ham veya yarı mamul madde, eşya, alet, ede
vat ve makinaları üyelerine kiralamak, ödünç 
vermek «veya lıibe etmek; 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatle
rini her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her 
konu hakkında inceleme ve araşt ı rmalar yapmak. 
ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için hor 
tür lü kanuni yollardan faaliyet sarf etmek. 

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek
küller, hizmetlerinde, üyeleri arasında tam eşit
liğe uymak zorundadır lar . 

.'k Bu kanuna göre kurulan işçi teşekkül
leri, gelirlerinin en az yüzde, beşini, üyelerinin 
bilgi ve kü l tü r seviyelerini yükseltmek için kul
la n inak zor undadır lar . 

4. Toplu iş sözleşmesi, Cîrev ve Lokavt Ka
munu hükümleri saklıdır. 

B A Ş K A N — Madde hakkında söz isteyen! 
B u y u r u n Sayın Ağı rnasl ı. 

NİYAZİ ACUKNABLI (Ankara) — Efen-. 
dim, 14 ncii maddede, baş la rafta; 2 nci satır
da (faaliyetlerde bulunabilir) deniyor, her hal
de bu (faaliyetlerde de bulunabil ir) olacak, bir 
(de) ilâvesi iyi olur. 

(.1) f ıkrasında; «üyeleri için, kooperatifler 
kurulmasına çalışmalı veya bu gibi teşebbüslere 
yardım etmek ve yahut bizzat kooperatifler kur
mak yahut kurulmasına yardım etmek» gibi. B u 
hulasaten şudur, üyeleri için, .kooperatifler kur
mak yahut kurulmasına yard ım etmek. Bi r yı
ğın sözün hülâsası yani orada fuzuli t ekrar olu
yor; çünkü, birbirinin kurulmasına yard ım et
inde hem çalışmak, hem yardım etmek, daha çok 
yardım etmek gibi mânalar veriyorki, bu olmaz. 
Bunda bir yanlışlık olmuş herhalde. 

B u n u n da düzeltilmesini rica ediyorum. Bi r 
de «toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanun hü
kümleri saklıdır» diyor. Elbette öyle bir ka
nun tçıkıp yürür lüğe girince hükümleri gayet 
tabiî saklı olur. Burada tekrar zikretmek olmaz. 
Van i fuzuli şeylerle bu kanunun 14 ncü madde
si doldurulmuştur . Bu biraz da tekliften sonra 
herkesin şu da buluınsa bu da olsa iyi olur gibi 
mülâhazalarla konmasını istediği hükümlerdir . 
B i r kere 15-16 nci maddelerde çok daha az bir 
satır la bu kanun aynen ifade edilirdi. Ne ise 
olmuş; fakat bu lüzumsuz şeyleri çıkaralım diye 
iki takr i r takdim ediyorum. Bir tanesi bu ka-
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nun hükümlerinin saklı olduğu, saklı olmıamas 
meriyet halinde olan yürürlük halinde olan 
kanunları saklı olacağı kadar tabiî bir şey de
ğil. Medeni Kanunun hükümleri de saklıdır di
ye niye demiyoruz? Cemiyetler Kanunu hüküm
leri de saklıdır, diye niye demiyoruz. T. Ceza 
Kanım unun hükümleri de aklımıza gelebilir. 
Buna hiç lüzum yoktur. Bir de arz ettiğim gibi 
(J) bendindeki o, lüzumsuz kooperatif kurul
an asma biraz çalışmak sonra biraz da yardım et
mek gibi olan uzun boylu lâfların »kaldırılması 
(için iki takrir takdim ediyorum, kabulünü istir
ham ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yok. Takrir
leri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddenin (J) bendinin arz olunan 

sebeplerle aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

J) Üyeleri için kooperatifler kurmak ya
hut kurulmasına yardım etmek, 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü .maddenin 4 nolıı bendinin maddeden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA. BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara Milletvekili) — Efendim, Sayın Ağır
naslı'nm itiraz ettikleri (Ü) bendinin uzun ve 
girift olmasının sebebi şu: iBu maddede, sendi
kalara sınırlı olarak teşebbüslerde bulunmak im
kânı tanınmıştır. Şirketler halinde, ancak koope
ratif yolu ile her türlü teşebbüse girme imkânı 
tanınmıştır. 

Şimdi, Sayın Ağırnaslı'mn ileri sürdükleri 
değişikliği yaparsak, sendika, sadece üyelerine 
kooperatifler kurdurmak yahut kooperatiflere 
yardım etmek hakkına sahibolaeak. Halbuki biz 
diyoruz ki; bizzat kendisi de kooperatifler ku
rabilsin veya kurulmasına yardım edebilsin. 
Kendisi de; ortak olarak, yani şerik veya doğ
rudan doğruya yatırımcı olarak yapamadığı bâ
zı teşebbüsleri de kooperatif kurmak veya koo
peratiflere ortak olmak suretiyle yapabilsin. 
Yani iki ayrı mâna. Bir, üyelerinin kooperatif 
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kurmasına yardım etmek, bir de kendisi koope
ratifçilik yapması biraz gülünç olmakla bera
ber, bu bakımdan zaruret olduğuna inanıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ay diner. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, dördüncü bendde «Toplu 
Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanununun hüküm
leri saklıdır» diyor. 

Halen böyle bir kanun yoktur. Doğmamış 
oğlana kaftan biçilmez. Eğer behemehal bir 
hüküm koyaeaksa grev ve lokavt hakkında 
konacak hükümler mahfuz olur, aynı hüküm
ler konabilir diye bir istisnai hüküm konul
ması iktiza eder. — 

Fakat Ağırnaslı arkadaşımızın da belirtti
ği gibi, buna zaten lüzum yoktur. Binaenaleyh 
halen mevcut böyle bir kanun olmadığına gö
re mevcut olmayan kanunu burada zikretmek 
abestir, doğru değildir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Herhal

de istibale matuf bir hüküm tedvini mahiyeti
ni taşıyan bu hususu, kanun tedvini tekniği
ne uymadığını da kabul buyurmuş olacaklar 
ki Bülent Beyefendi de son fıkradan bahset
mediler, her halde onun kaldırılmasını doğru 
buldular. 

Yani, dördüncü fıkradan Toplu İş Sözleşme
si Grev ve Lokavt tabirinin, Hidayet Beye
fendinin buyurdukları gibi, daha çıkmamış 
bir kanunun şimdiden hükümleri mahfuzdur 
diyerek parlâmentonun kendisini bağlaması 
gibi bir hükme lüzum yoktur. Eğer böyle bir 
kanun çıkarsa elbetteki hükümleri olacak ve 
elbetteki hükümleri yürüyecek ve muteber ola
caktır. Kanun çıkmazsa, kabul buyurmazda
nız elbetteki çıkmıyacak bir kanun hükümle
rine buradaki atfın hiçbir sebebi kalmıyacak-
tır. O cihetle sayın vekil bey ve komisyonla 
mutabakattayız. Yalnız bu (1) bendindeki 
üyeleri için kooperatifler kurmak veyahııtta 
kurulmasına yardım etmek tabirinde bizzat 
kurmak, üyelerine kurdurmak ve saire hepsi 
var, bu itibarla ben grift olmasına rağmen da
ha geniş bir salâhiyet tanıma bakımından his
siyatıma gerçi çok yakın geldi ama öyle de
ğil bu haliyle kâfi geliyor. Üyeleri için koope
ratifler kurmak, yahut kurulmasına yardım 
etmek deyince hepsini içine alır. Hepsini ih-
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liva ediyor. Çünkü üyeleri için kooperatifler 
kurmak deyince kurmak fiili zaten bizzat kur
mayı ifade eder. Altımla yardım etmek tabi
ri vardır. O da kurulmasına yardım etmeyi 
gösterir. Evet yani fuzuli yere genişletmenin 
hiçbir sebebi olmıyacağı kanaatindeyim. O iti
barla maddeyi küçülterek kabul buyurmanı
zı istirham ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz 
istiyen? Yok. Takrirleri tekrar okutuyorum. 

(Niyazi Ağırmıslı'nın birinci önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ne düşünüyor'l 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — (J) bendinin 
sonunda; «..Yahut kurulmasına yardım etmek.» 
ibaresi vardır. Bu ibarenin silinmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Madde ne şekli alıyor. Lütfen 
okurmusunuz ? 

OEÇİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Devamla) — «Üyeleri iyin kooperatifler 
kurulmasına çalışmaık veya bu gibi teşebbüs
lere yardım etmek veyahut bizzat kooperatif
ler 'kurmak.» 

BAŞKAN — Yani son fıkranın son; «Yahut 
kurulmasına yardım etmek» i kaldırıyorsunuz, 
öylemi efendim "l 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS ('Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet efen
dim 4 kelimeyi sondan sikiyoruz. 

BAŞKAN — Yani sondaki 4 kelimenin 
kaldırılmasını istiyorsunuz. Hükümetçe de mu
vafık mıdır'» (İstişare edin, sesleri) 

Takriri reyinize sunacağım, takriri nazarı 
itibara alanlar.. Almıyanlar... Alınmıştır, 

2 nci takriri okutuyorum. 
(Niyazi Ağırnalı'nın ikinci önergesi okun

du) 
BAŞKAN —- Efendim, Sayın Ağırnaslı öner

gelerinde olmıyan bir kanun konmuş, diyor
lar. Bir takrir daha vardır onu da okutuyorum. 
Efendim. 

Başkanlığa 
4 ncü bendin kaldırılmasını teklif ede

rim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hidayet Ay diner 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —• Efendim, 

bu maddede sendikaların yapacağı işleri 
tadadı olarak saymıştır. Halbuki sendikala
rın yapacağı en mühim iş, bundan sonraki gö
rüşeceğimiz Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
Kanununda belirtilen toplu sözleşme yapma, 
greve ve lokavta karar vermektir. Şimdi bu 
maddede eğer toplu sözleşme yapmak, grev ve 
lokavta karar verme yetkilerinden hiç 'bahse
dil uıezse maddenin 'baş tarafında «genel hü
kümlere göre^» deniyor, yani Cemiyetler ve Me
deni Kanuna göre haiz oldukları yetkiler mah
fuz olmak üzere şu aşağıdaki salâhiyetleri haiz
dir, deniyor. Bu aşağıdaki salâhiyetler de 
sayılmıştıi' : Bir, iki, üç diye. O zaman bir ih
tilâftı sebebiyet verebilir. Bunun için bu dör
düncü bende konmuştur. Ama henüz kanun 
çıkmadığı için burada dikkat buyurıılursa ka
nun kelimesini kullanmıştır. Kanun kelimesi
ni çıkarmak suretiyle bu dördüncü bendin toplu 
iş «özleşmesi yapmak, grev ve lokavta karar 
verme şeklinde düzeltilmesi meseleyi halle
der. Ve o zaman. çıkimyan, kanun, falan gibi 
münakaşalara da lüzum kaiın'az. 'Fakat 4 ncü 
bendde işaret edilen hükme şiddetle ihtiyaç 
vaıdıi". 

BAŞKAN — Buyurun, Saym Coşkunoğlu. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muh

terem arkadaşlarım, bu kanunkar bir küldür. 
Eğer biz bidayette Toplu Sözleşme, Grev ve 
Lokavt Kanununun konuşmasına başlamış ol
saydık, o tasarı da kanunlaşacaktı ve bu hü
küm bu şekilde kalucaktı. Anayasanın sarih 
hükmü, hu. kanunun mütemmimi olan o kanu
nun kabul edilmemesine imkân var mı? Ben 
saym sözcünün mütalâasına dahi iştirak etmi
yorum. Öyle maddeler var ki, biz kabul edi
yoruz, burada gelecek maddelere atıf yapıyo
ruz. Efendim, gelecek maddeler kabul edil
medi; binaenaleyh, bu maddedeki falan mad
deye atıf hükmünü kaldıralım, diyor muyuz1» 
Bu onun gibi bir şey. Bu o 'kadar sarih açık 
bir hüküm. Binaenaleyh, buramdaki bu hüküm, 
4 numaralı bendin aynen 'kalması lâzımdır-
Bunun esbabı mucibesi izahını bendeniz bula
mıyorum, mâruzâtım budur. 

BAŞKAN -.- Bir takrir daim var efendim. 

Başkanlığa 
.14 ncü madde (j) bendinin sonundaki «ya-
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hut kurulmasına yardım etmek» kelimelerinin 
kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN' —• Komisyon da buna iştirak et
miştir. Bit teklifi reyinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. (Mad-
dü geri alınsın sesleri.) 

Buyurun, komisyon. 
GEOİOt KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü-) — 
Kanunun çıkmasını istemiyorsanız o başka, ka
nunun çıkmasını istemiyorsanız hepsini geni 
alın. 

Efendim, sonuncu bendde zuhur eden ihtilâfı 
§ıı şekilde hallediyoruz. 4 nolu bendi tamamen 
kaldırıyoruz, onun yerine komisyon şunu dü
şünüyor. «1 nolu bendin «B» fıkrasına toplu iş 
sözleşmesi akdetmek, grev ve lokavta kurar 
vermek.;» şeklinde bir ibareyi ilâve ediyoruz. 
1 nolu bendin «B» fıkrasına toplu iş sözleşmesi 
akdetmek var zaten. «Grev ve lokavta karar 
vermek diyoruz. Sonunda 4 nolu benddi tama
men siliyoruz efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın sözcü 
(h) fıkrasında zaten var... 

BAŞKAN — Evet var, şu halde.... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Dördün kalk
ması kâfidir efendim. 

BAŞKAN —• Buyurun Efendim. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Bu dördüncü 

bendim yazılış 'hikmeti yok. Kalkması lâzım. 
Çünkü mevcut bir kanun yok iken o kanunun 
hükümleri mevcuttur demeye bir zaruret yok
tur. Yalnız ihtilâfı 'anlamıyorum. Şimdi gele
cek yeni kanun zaten şu, şu işleri görür diye 
yazacak. Bumun hükümleri burada mahfuz tut
maya lüzum neden hissediliyor, Ibunıı anlamıyo
rum. Eğer gelecek kanunda bu hanunla her 
hangi bir iltibasa mahal verilecek bir ihükiiın 
olursa orada denilir ki, Sendikalar Kanununda
ki hükümlerden ayrı şu, şu işleri de yapabilir. 
Binaenaleyh; 4 ncü Ibendi kaldıralım. Yeni ge
lecek kanunda buma zıt bir hüküm varsa, onu 
düzeltiriz veyahut Millet Meclisinde düzelir, 
mesele de hallolur ve bu kadar da müzakereye 
lüzum kalmaz zannederim. 

Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen

dim, mevcudolmıyan bir hükmün bu maddeye 
dercini doğru bulmuyorlar, Niyazi Ağırııaslı 
Beyefendi. Ben Sayın Bakan'm beyanından şu
nu anladım: Diyorlar k i ; sendikalara verilen 
yetkiler bu madde ile tadadi olarak tesbi't edil
miştir. 4 ncü bendden de şunu anlıyorum- Top
lu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hü
kümleri belki Ibu tahdidi olan yetki ve grevlerin 
dışına çıkan ek görevleri sendikalara vermiş ola
caktır. O bakımdan buradaki Ibu hüküm lâzım
dır. 

Şimdi ikinci yönden: Bu maddenin içinde 
grev ve lokavt hükümleri henüz gelecek bir ka
nunla kabul edileceği bedihi olduğu halde ıbu 
kanunun hükümleri saklıdır, mevzuun üzerinde 
durulması yerinde olmasa gerektir. O bakımdan 
4 ncü bendin de aynen muhafazasında hiçbir 
mahzur bulunmadığı kanaatindeyiz 

BAŞKAN —. Buyurun Ağırııaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efendim, 

tekrar söz aldım, özür dilerim. Bu mesele bâzı 
hükümlerin ve Ibâzı hükümlerin değil de hattâ 
topluca bununla ilgili olabilecek hükümlerin 
taptan mahfuziyeti hususu belki atlanmıştır, on
lar mahfuz tutulsun gibi, kusura bakmayın bir 
zihnî tembelliğe yol açar. Yani bu kelimeyi kul
lanmak istemezdim. Ama niçin, hangi 'hüküm
leri eksik buluyorsak Grev ve Lokavt Kanunu, 
gelince bunu görüşürüz. Ve eğer şimdi Vasfı 
Gerger Beyefendinin buyurdukları gibi bu hü
küm, çünkü bir tarih meselesi, saat meselesi. 
veya kanunun numarası meselesi olarak bir fark 
meydana gelecektir. Yani Toplu Sözleşme ve 
Grev Kanunu ya bu kanundan hiç olmazsa bir 
numara sonra veya bir gün sonra veya hiç ol
mazsa bir saalt sonra ilân edilecektir. Tam bir 
mutabakat olması mümkün değildir. Zamanda 
mekânda ve sairede fark vardır. O halde mu
ahhar kanunla çıkmış olan ıhüküm mukaddem 
kanundaki hükümleri zaten değiştirir, ilâve 
eder. Onun hükmü zaten mahfuz kalır. Binaen
aleyh, tedvin tekniği bakımından niçin illâ çık
mamış kanuna atıf yapalım, bir. Niçin illâ umu
mi, bir ibare ile o kanunun hükümlerini mah
fuz tutma durumuna düşelim, iki. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Komisyon 
kabul etti. 
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NİYAZİ AĞ I EN ASLİ (Devamla) — 1 nei 

•bencide zaten toplu iş sözleşmesi ihtilâf lan var. 
Oraya bir şey ilâve edilmeksizin bunun kaldı
rılması lâzım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, başka söz iıs'tiyeu? 
Yok. 2 sayın üye, 4 ncü Ibeııddeki, Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri 
saklıdır, 'hükmünün çı'kari'l masını teklif etmek
tedir. Sayın Sözeli bu hususta ne düşünüyorlar. 

(İEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TlıS ((Mmhıubaşkasınea S. Ü.) — 4 ncü bendi 
çıkarmakla yetindik. 4 ncü bendi çıkardık. 

BAŞKAN —• Komisyon muvafakat etmekte
dir. 4 ncü bendin çıkarılmasını reyinize sunu
yorum. Kabul edenler... lEtnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şu halde kanunun (,j) 'bendindeki «yahut 
kurulmasına yardım etmek» kelimelerinin çıka
rılması ile kabul etmiş oluyorsunuz. 

Maddeyi son şekliyle okuyoruz. 

Mesleki teşekküllerin faaliyetleri 
MADDE 14. — 1. Mu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak genel hü
kümlere göre saihibolclukları yetkilerden başka, 
aşağıda zikredilen faaliyetlerde (bulunabilirler: 

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak; 
b) Toplu iş sözleşmesi akdetmek; 
c) İş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve 

mercilere, uzlaştırma ve hakem kurullarına, iş 
mahkemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun 
hükümlerine göre başvurmak veya mütalâa bil
dirmek ; 

d) Çalıştırmayı doğuran hukukî nıünase-
betle ilgili hususlarda sosyal sigortalar, emekli
lik ve benzeri hakların kullanılması ile ilgili ola
rak üyelerine ve mirasçılarına hukukî yardımda 
bulunmak; 

e) Mevzuattan, örf ve âdetten, toplu iş söz
leşmesinden veya mesldkin müşterek menfaat
lerinden doğan hususlarda veyahut yazılı mü-
raeaatleri üzerine 2 nei maddenin birinci ben
dinde zikredilen akldl erden doğan haklariyle 
sigorta (haklarında üyelerini ve mirasçılarını 
temsilen dâva ve bu münasebetle açtığı dâvadan 
ölürü husumete ehil olmaJk; 

i') Kanım ve milletlerarası andlaşına hü
kümlerine göre toplanan kurullara temsilci gön
dermek; 
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g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ih

tiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, lokavt, eğitim ve 
sair sosyal ve kültürel maksatlar için tesis veya 
dernek şeklinde yahut meslekî teşekküllerin 
bir kolu halinde yardımlaşma sandıkları kur
mak; üyeleri yararına sigorta mukaveleleri 
akdetmek; 

İh) Kanuna göre grev veya lokavta, karar 
vermek ve idare etmek; 

i) İşçilerin veya iş verenlerin meslekî bil
gilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın 
gelişmesine ve reel verimliliğin çoğalmasına 
hizmet edecek veya, genel kültürlerini genişle
tecek 'kurs ve konferanslar tertiplemek, sağlık 
ve spor tesisleri, kütüphane, basımevi ve ben
zeri kültürel tesisler kurmak, işçilerin boş za
manlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için 
imkânlar sağlamak; 

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

k) Mesleklerinin icrası için lüzumlu her 
nevi ham veya, yarı mamul madde, eşya, alet, 
edevat ve makinaları üyelerine'kiralamak, ödünç. 
vermek veya hibe etmek; 

1) Üyelerin refah ve meslekî menfaatleri
ni her hangi Ibir şekilde ilgilendirelbileeek (her 
konu hakkında inceleme ve araştırmalar yap
mak ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştiriluuesi 
için her türlü kanuni yollardan faaliyet sarf 
etmek. 

2. Bu kanuna göre kuruları meslekî teşek
küller, hizmetlerinde, üyeleri arasında- tanı eşit
liğe ııymaik zorundadırlar. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler... Et m iyen ler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza sunulmuştur. 

Ticaret yapma yasağı 
MADDE 15. — Bu kanuna, göre kurulan 

mesleikî teşekküller ticaretle uğraşamazlar. 
' 14 ncü maddenin 1 nei bendinin (i) ve (1) 

fıkraları gereğince bu meslekî teşekküllerin (kur
dukları tesislerin işletilmesinde, - üyelerinin bu 
tesislerden istifadesi hali hariç - kâr amacı 
gütmeleri caizdir; ancak, bu şekilde elde 



BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY ('Kars) — 16 um madde

nin başlığiyle .1 nei fıkrası 'birbirine uyınaımak
ta. 2 nei fıkrası ise fazla bulunmaktadır, arz 
edeyim. Şimdi 16 ,neı maddede yasak edilmesi 
istenilen kişiler değil, faaliyetlerdir. Millet 
Meclislinin «yasak siyasi faaliyetler» 'haslığı 
daha uygun ve. daha yerindedir. Ne söylüyor 
16 ııcı maddenin 'birinci fıkrası: Siyasi partile
re bu teşekküller yardım etmiyeeek, yardım 
kabul etmiyeeek. Onlara ve .onlara 'bağlı te
şekküllere ıgirmiyeeek. \ re, ondan sonra ne ya
pacaktır? Partilerin adı altında 'bir meslekî 
teşekkül kurulmıyaeaktır. Bunlar nedir? Si
yasi faaliyetlerden yasak olmaktır. Yasak si
yasi faaliyetler. Siyasi faaliyetlerden yasak 
olanlar değil. Yasak siyasi faaliyetlerdir «faa
liyet». Başlık, Millet Meclisinin başlığı daim 
doğrudur. Yasak siyasi faaliyetlerdir 'bunlar. 

Şimdi ikinci 'fıkrada, sendika, her hangi bir 
üyenin üye olabilmesi veyahut üyeliğini «m-
'hafaza için bir siyasi partiye mensu'bolup ve
ya olmaması şartım nazarı itibara almıyacak-
tır. Zaten 1 nei fıkrada ne diyor: TTiç'bir siyasi 
partiye girememe kaydını koyuyor. Ayrıca bu 
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edilen kâr, bu teşekküllerin üyeleri ve 'mensup
ları arasında ristürn şeklinde de olsa dağıtıla
maz. 14 ncü maddenin 1 nei bendinin (j) fık
rası gereğince dağıtılacak ristürn bu hükme 
tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok. Maddeyi reylerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasi faaliyetlerden yasak olanlar 
MADDE 16. — Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküller: 
1. Siyasi partilerden ve onlara bağlı teşek

küllerden 'her hangi bir suretle maddi yardını 
ka;bul edemez ve onlara maddi yardımda bulu
namaz ve onların teşkilâtı içerisinde yer alamaz
lar; bir siyasi partinin adı altında meslekî te
şekkül kurulamaz. 

2. Sendikalar, sendika üyeliği sıfatının ka
zanılmasını ve muhafazasını veya sendikada 
görev alınmasını, üyenin genel olarak siyasi par
tilere veya belli bir siyasi partiye üye olup ol
maması şartına bağlıyanıazlar. Bu kanuna gö
re kurulan diğer meslekî teşekküllerde görev 
almak 'bakımından da aynı hüküm uygulanır. 
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kamunun, 1 nei .maddesinin üçüncü fıkrasında : 
«Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeliğinde. 
teşekküldeki görevlere seçilmekte veya görev
lerde kullanılmakta ve teşekkül 'hizmetlerinden 
istifadede cins, aile, ırk, renk, dil, din, mezhep, 
inanç, siyasi kanaat ve siyasi parti farkı göze
tilmez»1 denilmektedir. Esas kuruluşta siyasi 
parti farkı gözetilmez. Grözetilmiyecek esası. 
'Birinci maddede konuşulan bu. Şimdi, burada 
16 ncı maddeye geliyoruz yine diyoruz ki: Üye
liği mu'ha'faza için siyasi partiye mensuholup 
olmamak. Efendim bu vallahi !billa:hi demek' 
artık. 1 nei maddede 'esas kuruluş, prensip 
konmuş. Teşekküle girme çıkma görev alma
da Ihidbir suretle siyasi kana.!: ve siyasi partiye 
mensubu] mak; ne çıkmada ne girmede ve ne de 
vazife almada, asla fark olmıyacaktır. Böyle
ce 166 ncı maddenin 2 nei fıkrasında tekrar 
'bunu getirmek kanunun tekniğine uygun değil
dir. Tekrar edeyim 'haşivdir, lüzumsuzdur ve 
teferruattır. Bu sebeple 'başlığın «yasak siya
si faaliyet» olması ve 2 nei bendin çıkarıl arası 
için bir önerge vereceğim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — -Sayın Coşkun oğlu 'buyurun. 
KÂMİL OOŞKTTNOÜLU (TTşak) — Efen

dim. Sayın Sırrı Atalay arkadaşımızın müta
lâasına 'bendeniz de iştirak ediyorum. Yalnız 
Ibirinci bendde benim nazarı dikkatimi celbeden 
'bir cihet var. «Siyasi partilerden ve onlara 
bağlı teşekküllerden, deniliyor. Bunun «veya» 
olması blzımgelir, «veya--onlara 'bağlı teşekkül
ler» bir. İkincisi yine bu birinci 'bendde «her 
'hangi bir surette maddi yardım» deniyor. Yar
dımlar mutlaka maddi olmıya'bilir. Binaen
aleyh bu maddi kelimesinin buradan çıkarıl ma
sını teklif ediyorum. Sayın komisyon kabul 
ederler mi, etmezler mi bilmiyorum ? Kabul et
mezlerse bir takrir takdim edeceğim. Bu «mad
di» kelimesinin kaldırılmasını «ve» kelimesi
nin de «veya»' olarak değiştirilmesini istiyorum. 

S HIRI ATALAY (Kars) — Maddi kelimesi
ni çıkarırsak büyük karışıklıklara sebebolur. 

KÂMİL CÖŞKTTNOCİAJ (Devamla) — Bir 
karışıklığa selbeibolmaz. Tehlikeli olmaz, mâ
nevi de demiyorum, maddi de demiyorum, her 
hangi 'bir suretle yardım. Bu şekilde değişmesi 
blzımgelir, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Tak
rirleri okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

16 nci madde matlarının (siyasi faaliyet ya
sağı) şeklinde: değiştirilmıesini arz ve 'teklif 
-ederim. 

Yozigat 
Saıdık Artukmae 

BAŞKAN — 'Sayın Artukmaıç, mıatlap mı 
d emek istediniz, yoksa 'başlık mı 1 

SADIK ARTUKMAO (Yozdat) — Başlık 
efendim. 

BAŞKAN — Çünkü matlap biraz eski Ibir 
tabir oluyor da. Ne ise. 

Yüksek iBaşIkanlığa 
1-0 neı maddenin. 'başlığının «yasak siyasi 

faaliyetler» olarak değiştirilmesini; 
2 nci 'lıendin kaldırılmasını arz ve teklif 

ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 
BAŞKA'N — Komisyon İştirak ediyor mu? 
CrEÖİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TOS (Cum'hurbaışkauınca S. Ü.) —• Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Bu hal

de maddenin 'başlığı «Yasak siyasi (faaliyetler» 
olacaktır ve ikinci bend çıkarılmış 'bulunacak
tır. Komisyon (bunu ka'bul ediyor. IBu 'şekliy
le maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... 

KÂMİL ÖOŞKUNOOLU (Uşak) — Bir tak
rir veriyorum, öf endim. 

(BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, takrir 'ön
ceden yazılır ve verilir. (Mamafih getirin. Yal
nız bir ş/ey vardır, hangisini kalbul edeceğiz, 
efendim. Bir takriri de yasak siyasi faaliyetler 
deniyor, 'bir takrirde siyasi faaliyet yasakları 
denilmektedir. Komisyon hepsini kalbul edi
yor. 

SADIK ARTUKMAO (Yozigat) — B'en Sa
yın Atalay'a iltihak ediyorum. 

BAıŞKAN — İltihak ediyorsanız mesele kal
madı. Efendim takrir- 'gelmektedir. Sayın 
Coşkunoğlu maddedeki «siyasi partilerden»'son
ra. gelen; «ve» yerine «veya» denilmesini iste
mektedir. Bu 'hususa ne diyorsunuz"? 

OEOİOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cuım'hıırbaışkanınca S. Ü.) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — 'İkinci olarak -Sayın Coşkunoğ
lu «maddi» kelimesinin maddeden çıkarılmasını 
istemektedirler. Komisyon ? 
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OEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL Alt-

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılmıyo
ruz efendim. 

(BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Maddi 
kelimesinin çıkmasını kalbul edenler... Etm i yen
ler... Kalbul edilmemiştir. 

Takrir 'henüz gelmemekle iberaiber, şifahi 
olarak vâki tek lifler ini reye 'koymuş oldum. 
Şu halde bu maddeyi bu 'şekilde reyinize su
nuyorum. Kalbul edenler... Mtoıiyenler... Kabul 
edilmişti i". 

Açık oyunuza sunulacaktır. 

İşçi ve iş veren oıümase'betleri 
MADDE 17. —• 1. 2 nci maddenin 1 nci 

'bendinde sayılan kimselerle işçi teşekkülleri, 
bu 'kanun veya sair kanunlar gereğince kuru
lan iş veren teşekküllerine; ve iş 'verenler ile 
yukarda 'ba'hse konu iş veren, teşekkülleri de, 
işçi teşekküllerine üye olamazlar; 

Gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcile
ri veya üyeleri veyahut 'araya koyacakları sair 
'kimseler vasıtasiyle ibi nbirterinin kıırulu'şları, 
idare ve faaliyetlerine, nüfuz tesis etmek nıak-
sadiyle 'müdâhalede hulunama.zlar. 

2. [Bir işçi teşekkülünü 'bir iş verenin veya 
Ibu kanun veya sair kanunlar gereğince kurul
muş Ibir iş veren teşekkülünün kontrol un a ta'.bi 
kılmak 'veyahut 'bunların nüfuzu altında işçi 
teşekkülü kurulmasını talhrik etmek ; 

3. Bir işçi teşekkülünün., 'bir iş veren veya. 
bu kanun veya Cemiyetler Kanunu veya özel 
'kanunlar (gereğince (kurulan, ibir iş veren teşek
külü veya 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı 
Kanun gereğince kurulan bir teşekkül tarafın
dan malî yollarla desteklenmesi gayesiyle faa
liyette tml ummak; 

4. Bu madde hükümleri, esnaflık ve küçük 
sanatkârlık 'kollarında, işçi ve iş veren duru
mumda olanların, 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 
sayılı Kanun gereğince kurulan teşekküller ile 
işbu kanuna göre kurulan teşekküllerde aynı 
zamanda üye olmalarını önlemez. 

BAŞKAN — Madde kakkında. «öz istiyen? 
Buyurun Sayın Artukmaiç. 

SADIK ARİTUKMAO (Yozigat) — H fendim-, 
'bu maddede iki nokta üzerinde durmak lâzım -
geliyor. 'Birisi, ikinci fıkranın son cümlesi ola
rak nüfuz tesis etmek ımalksadiyle müdâhalede 
'bulunmak. Bu nüfuz tesis etmenin kıstası ne-
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diı' ve 'bu nasıl takdir edilir? !P>ıı ıh er .halde 
'bir ölçüye vurulması lâzımugelen 'bir 'husustur. 
Bu .bakımdan ıbu ibare zannediyorum ki, fazla 
'bir vuzulh ister. ""(Bunun, çıkarılması veyahutta 
yerine her hangi Hbir ifadenin konması lâzıange-
lir kanaatindeyim. 

ikincisi, ikinci ve üçüncü fıkraları okudu
ğumuz 'za.m'aıı 'başı var sonu yok. Bu Ibendler-
den ne isteniyor, okuduğumuz zaman görürüz ki, 
ne'istendiği (belli değil. -Meselâ diyor, falan et
mek (bilmeden huluumak. Şimdi onu ara edece
ğim, bunun bir bağlantısı olması lâzım. Ben 
bu nağlantuyı teklif ediyorum. 2 nci 'benddede 
«tahrik -etmek yasaktır»' demek lâzımdır. 

3 ncü 'bendde ise; «.faaliyette» kelimesinden 
sonra «'bulunması da yasaktır» denilmesi lâzım
dır ki, cümleden, ibareden bir anana çıksın. 
Mâruzâtım ibu kadardır, ,bu hususta 'bir ele tak
rir takdim ediyorum, kalbulünü istirham ede
rim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ '('Talbiî Üye) — -Benim arz 

edeceğim hususları ISaym Artukmaç arz etti 
ama, 'birleştirmesini hiraz drfha farklı yapmak 
mümkün. Hakikaten madde bendleri hir bütün 
olarak içlerinde, anlamı tamamlıyorlar. Bura
da 'tamamlanmıyor, bağlantısı da olmuyor. 
2 nci 've 3 ncü 'bend 'birbirleriyle irtibatlıdır. 
«Bir'binine benzer ifadeler olduğu için. 

GEÇİCİ KOMİSYON İSÖZCÜSÜ AMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca IS. Ü.) — Matbaa ha
tası. 

AHMET YIDDIZ ('Devamla) — Matbaa ha
tası ise Millet Meclisinin kahul ettiği 'bend doğ
rudur. Onu Ikalbul edersek 'mesele kalmaız. 

BAŞKAN — Başka süz istiyeni.. Yok. Bir 
takrir var, okutuyorum. 

Yüksek (Başkanlığa 
A)ı 17 nci maddenin 1 nci lb endin in 2 nci 

satırındaki (;) noktalı virgül işaretinin ve 8 
ncü satırındaki (,) 'virgül işaretinin çıkarıl
masını ve ((Olamazlar) kelimesinden sonra 
('bunlar,) kelimesinin ilâvesini; 

Mezkûr 'bendin '2 nci fıkrasının 2 nci satı
rındaki (kuruluşları) kelimesinin (kuruluşla
rına) şeklinde değiştirilmesini <ve (nüfuz tesis 
etmek maksadiyle) ibaresinin çıkarılarak ye-
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rine ('her hanlgi «bir) ibaresinin konulmasını; 

B) 17 nci maddenin 2 nci bendinin 3 ncü 
satırındaki (etmek) kelimesinden sonra, (ya
saktır.) kelimesinin konulmasını; 

O) Aynı maddenin 3 ncü bendinin 3 ncü 
satırındaki Cbıüunmak) kelimesinin çıkarılarak 
yerine (bulunulması da yasaktır.) kelimelerinin 
konulmasını; 

Arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Sadık Artukmae 

BAŞKAN 
Efendim. 

Komisyon, iştirak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AB-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Esas iti
bariyle iştirak ediyoruz efendim. Daha güzel 
yazılması lâzımdır. (Geri alın sesleri.) Arkada
şımızın takririne katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Bu şekilde 
tashih edilmek üzere maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Açık oyunuza sunulacaktır. 

Fesih veya infisah halinde malların devri 
MADDE .18. — Feshedilen veya infisah 

eden sendika, birlik, federasyon ve konfede
rasyon bir iş veren teşekkülü ise mallan, 
yalnız, bu kanun veya sair kanunlar gere
ğince kurulmuş başka bir iş veren teşekkü
lüne; ve bir işçi teşekkülü ise, bu kanuna 
göre kural muş diğer bir işçi teşekkülüne dev
redilir. 

Malların, 'bunlardan gayrı gerçek veya tü
zel her hangi bir şahıs veya teşekkül veya 
müesseseye devri veyahut feshedilen teşekkü
lün, üyeleri arasında paylaşılması yasaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istdyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul eden
ler... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir tak
ririm var efendim. (Oylamada olmaz sesleri.) 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
A) 18 nci maddenin 1 nci' fıkrasının 2 nci 

satırındaki (Yalınız), ve 3 ncü satırındaki (ve) 
kelim elerinin metinden çıkarılmasını; 

B) Aynı maddenin ikinci fıkrasının 1 
nci satırındaki (Şahıs) kelimesinin (Şahsa) ve 
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(teşekkül) kelimesinin de (.teşekküle) şeklinde 
değiştirilmesini; 

Arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — 18 nei maddenin 1 nci fıkrası
nın 2 nci satırındaki (yalnız) kelimesinin ci
femi ması teklif «diliyor. 

Komisyon katılıyor m u ! 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —• Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Takriri 
tekrar okutup oya sunacağım. 

(Sadık Artukmaç'm önereni tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, takriri 
reyinize sunuyorum. Kabul edenler..- Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Maddeyi bu tashih 
edilmiş şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde 
acık oyunuza sunulmuştur. 

İşçi sendikası üyeliğinin teminatı 
MADDE 19. — 1. İşçilerin işe alınmaları; 

sendikalara girmemeleri, muayyen bir sendikaya 
girmeleri veya girmemeleri veyahut belli bir 
'sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten 
istifa etmeleri şartına bağlı tutulamaz. Hiz
met aki ellerine bu hükme aykırı şartlar konu
lamaz. 

Bunun gibi, iş veren, bir sendikaya üye 
olan işçilere sendika üyesi olmıyan işçiler 
veya ayrı sendikalara, üye olan işçiler arasın
da ; işçi alınmasında, işin sevk ve dağıtımın
da, işçinin meslekî ilerlemesi, ücreti, ikrami
yesi ve primleri, sosyal yardım hakları ve di
siplin hükümlerinin uygulanması ve sair hu
suslara ilişkin hükümlerin tatbiki veya ça
lıştırmaya son verilmesi bakımından her hangi 
bir ayırım yapamaz. 

2! nci madde hükmü ile kanunun cevaz ver
diği toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır. 

2. İşçiler, iş saatleri dışında veyahut iş 
verenin rıza siyi e iş saatleri içinde, işçi teşek
küllerinin faaliyetlerine iştiraklerden dolayı 
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işlerinden çıkarılamaz veya her hangi bir se
beple farklı muameleye tabi tutulamazlar. 

?>. İş verenin bu madde hükümlerine ay
kırı hareket etmesi halinde, işçinin İş Kanunu 
ve sair kanunlara göre haiz olduğu foütün hak
lar saklıdır. 

Bu bend gereğince hükmedilecek tazminat, 
işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az ola
maz-

BAŞKAN — Söz istiyen. Yok? Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İşçi teşekkülü idareciliği ve temsilciliğinin 
teminatı 

MADDE 20. 1. İşçi teşekküllerinin yöne
tim kurullarında veya başkanlığında görev 
almaları dolayısiyle kendi rızalariyle işlerin
den ayrılan işçiler; bu teşekküllerdeki görev
lerinin, seçime girmemek, seçilmemek veya 
çekilmek suretiyle son bulması üzerine işe 
alınmalarını istedikleri takdirde, iş veren, 
bunları boş yer varsa, yazılı istemeleri anında
ki şartlarla, eski işlerine veyahut eski işlerine 
uygun diğer bir işe, sair isteklileri tercih ederek 
almaya mecburdur. Bu takdirde, ücrette ve işten 
çıkarılmasında işçinin eski kıdem hakları saklıdır. 

Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki göre
vin sona ermesinden başlıyarak üç ay içinde 
mümkündür. Özel nitelikleri mevzuatla toplu 
iş «özleşmesi hükümleri saklı kalmak şartiyle, 
işten ayrılma tarihinden başlıyarak be§ yıl 
geçmişse, bu hak düşer; yönetim kurulundaki 
veya başkanlıktaki görevleriyle ilgili cürüm
lerden dolayı hüküm giymiş olanlar, bu hak
tan istifade edemezler. 

2- İşçi teşekküllerinin yönetim kurulların
da veya başkanlığında görev almaları dolayı
siyle kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçi
ler, sosyal sigorta primlerini iş verene düşen 
primlerle 'birlikte ödemeye devam etmek 
şartiyle ,eski iş yerlerindeki sigortalılık hak
larını devam ettirebilirler. 

3. a) Bir iş yerinde uygulanan toplu 
iş «özleşmesinde taraf işçi federasyonunun 
(mensubu olan veya o toplu iş sözleşmesinde ta-
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raf bulunan işçi sendikalarından o iş yerinde 
en fazla üyeye sahibolan sendika, o iş ye
rindeki işçilerin salt çoğunluğunu temsil et
mese dahi, söz konusu iş yerinde, toplu iş 
sözleşmesinde başkaca hüküm yoksa : 

i) İş yerindeki işçi sayısı elliyi aşmıyorsa, 
en çok iki; 

ii) îş yerindeki işçi sayısı elli ilâ iki yüz 
arasında ise, en çok dört; 

iii) iş yerindeki işçi sayısı iki yüz ilâ 
bin arasında ise, en çok 'altı; 

iv) îş yerindeki işçi sayısı binden fazla 
ise, en çok sekiz temsilci gösterebilir. 

Bu sayılar, toplu iş sözleşmesi ile yarıdan 
aşağı olarak tesbit edilemez. 

Bu temsilcilerden biri baştemsilci olarak 
•atanır. 

•b) (a) fıkrasında yazılı vasfı haiz olma
makla beraber, iş yerindeki işçiler arasında en 
çok üye bulunan sendika, (a) fıkrasında gös
terilen sayıların yarısını aşmamak ışartiyle, 
iş yeri temsilcisi gösterebilir. Bunlardan biri 
baştemsilci olarak atanır. 

c) (a) ve (b) fıkralarında söz konusu 
temsilci ve baştemsilcilerin ve bu kanuna göre 
kurulmuş işçi teşeküllerinin iş yerinde çalı
şan başkanı, yönetim kurulu üyesi, haysiyet 
divanı üyesi veya denetçilerinin hizmet aikid-
lerinin iş veren tarafından 19 ncu madde hü
kümlerine aykırı olarak feshedildiği, 31 nci 
maddenin 3 ncü bendi gereğince verilen hük
mün kesinleşmesi suretiyle sabit olursa, 19 
ncu maddenin 3 ncü bendi hükümleri saklı 
kalmak kaydiyle, feshedilmiş olan hizmet akdi, 
işçinin, yukarda söz konusu hükmün kesin
leştiği tarihten 'başlıyarak bir ay içinde ya-
ziyle iş verenden istemesi takdirinde, yürürlük
ten kalkmış olduğu tarihe kadar geriye yü
rümek şartiyle yeniden ve kendiliğinden yü
rürlüğe girer. , 

[BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 20 nci maddede 3 
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tane kelime vardır ki ; işçi sendikalarında yö
netim görevi olanların başında Demoklesin kı
lıcı -gibi duracak. 1 nci »bendi okursak; yöneti
cilerin eski işlerine dönebilmeleri «boş yer var
sa» şartına bağlanmaktadır. Bu cidden tehlike
li bir hükümdür. Çünkü insaflı düşünürsek, ve 
toplum gerçeklerine göre bunu kıymetlendirir-
sek iş yerinden her hangi bir işletmenin, iş ye
rinden ayrılıp yönetici olduktan sonra, o işlet
me aleyhinde toplulukta uyuşmazlık çıkaran, 
greve katılan, grevi düzenliyen o işletmeye her 
türlü zararları .getiren bir yönetici-görevine dön
mek isterse o işletme onu kolaylıkla istemiye-
cektir. Oerçekten maddede bâzı şartlar konmuş
tur, kontrol edilebilir veyahut işletmeye terei-
han alınabilir gibi hükmü vardır, ama bunu 
önliyebilmek için birçok metotlar da vardır, iş
letmenin sahibi, artık biliyoruz toplum hayatı
mızda bunlar olur, daha önceden bâzı müracaat
ları da el altında bulundurur hemen işten ay
rılacağından onlardan bir tanesi ile, eğer boş
sa dolduruverir veya mümkünse boş yer olma
dığını kolaylıkla söyl ivebilir. Hattâ böyle, bana 
güçlükler ^çıkaran bir kimseyi alıp çalıştırmak-
tansa az işçi ile çalışmaya razıyım, diyen bir 
kanaatle hareket edebilir. Maddenin bu şekliyle, 
yöneticilik vazifesi aldığı zaman işletmenin 
hoşuna gitmiyen hareketlerde 'bulunan kimsele
rin tekrar geriye dönmeleri kapısı burada ka
panmış gibi geliyor bana. Böyle olmazsa bile 
yöneticivi büyük mikyasta 'bağlar. Sonra tekrar 
döneceği yerdir - af buyurun tâbirimi - «tilkinin 
dönüp dolaşıp geleceği yor yine kürkçü dükkâ
nıdır» lâfı bu yöneticiyi bir baskı altında bu
lunduracaktır. 

Onun için, müsaade buyurursanız İm 3 ke
limeyi buradan kaldıralım. Esasen, hükümler 
konmuştur. Tercihan alınır ve saire söyleniyor, 
şartlardan bahsediliyor. Ama boş yer varsa şar
tına bağladığınız andan itibaren, ondan sonra 
söylenen, bütün şartlar yok olur, sadece o ka
lır ve bu (kuvvetli şarta dayanacak boş yerim 
yoktur, demek mümkün olacağı -gibi, boş yer 
olmadığını göstermek için türlü tertipler müm
kündür. Daha önceden arz ettiğim gibi, böyle 
ihtilâflar çıkarıp sonra dönmesi muhtemel olan 
bir yöneticiyi almamak için peşinen böyle mü-
racaatleri kabul eden işletmeleri el altında bun
ları bulundurur. Daha dönmeden, müracaat et-
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meden hattâ müracaat ettiği zaman bile müra
caatım bir gün 2 gün geciktirir, belli olmaz bu, 
derhal yerini doldurur ve onu işe almaz. Onun 
tâyinini birkaç ay hiç olmazsa, 'geciktirebilir. | 
Böyle bir 'gecikme tehlikesi, dönüşte girememe i 
tehlikesi olan bir yönetici kanaatimce sendika
larda beklenen, aktif faaliyeti yapamaz. Onun ı 
için müsaade buyurursanız, yöneticileri büyük i 
bir tehdit altında, bulunduran bu kelimeleri 
kaldıralım. Sonca kaç kişi? Bunlar korkulacak 
bir şey değil. Bir işletmede yönetici olarak kaç 
kişi çıkar veya kaç kişi bunlardan geriye dö
ner1? iBir veya 2 kişi en çok, dönebilecek işlet
meye. Çünkü yöneticilerin miktarı belli, her iş
letmeden .çıkanlar belli. Bütün bunlar birden 
de dönnı iveceği ne göre çok az kimse bir, bile
mediniz belki 2 olur, bilmem, miktar söyliyemem 
ama, kanaatimce bu büyük !bir rahatsızlık ve
recek ve komisyon da. Rayın Bakan da, zanne
dersem kanaatime katılır, böyle bir sosyal ku
rumu kurarken buna güç verecek nitelikteki 
kimseleri tehdit altında bulunduracak hükmün. 
ıRayın Komisyonun ve TTükürnetin kaldırmakta 
biraz cömert davranmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Rayın Bakan. . | 

OALTŞMA BAKANT BÜLENT ECEVÎT 
(Ankara 'Milletvekili) — Efendim, Sayın Ah
met Yıldız'm kaygılarına katılmakla beraber, 
biz bu kanunun hazırlarken bütün ilgililerin 
haklarını, menfaatlerini bir denge içinde düşün
meye m e oburuz. Onları da göz önünde tutmak 
lâzımdır. 

Şimdi, mutlaka sendika yöneticilerinin, bin, 
veya iki bin işçi çalıştıran büyük fabrikalar
dan, gelecekleri faraziyesini ka'bul edersek, Sa
yın Yıldız yerden *göğe kadar haklı olur. Bin, 
iki bin kişilik bir fabrikada daima bir kişiye 
yer bulunabilir. Ama pekâlâ bir berberin ya
nında çalışan tek işçi de sendika üyesi olarak 
ayrılmış olabilir. O, sendika yöneticiliği vasfı
nı kaybedip de eski işine (geri dönmeye başla- 1 
dığı zaman, bir kişiden fazla çalıştırmaya ıgücü 
yetmiyeeek olan bir berberin, veya her hangi 
başka sanatkârın, veya bir başka iş vereni sen 
ille bir iki işçi daha alacaksın diye zorlamak, 
insafa sığmasa gerektir. Kaldı ki, nitekim ye
ni hazırlanan îş Kanunun tasarısında, îş Kanu- I 
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nu tek i§çiye kadar teşmil edildiğine göre, bu 
bahsettiği ihtimal şimdiye kadar olduğundan 
daha kuvvetle vâridola-eak demektir. 

Onun için her halükârda, nihayet iş veren
leri de ihtiyacından fazla işçi çalıştırma duru
muna sokmamak gerektir. 2 nci, nihayet kim
seyi bir iş verenin başına işe yaramıyacağım 
bilebile o iş verene yüklemek Devletin vazifesi 
olmasa gerektir. Bir kimse bir iş yerinden uzun 
bir süre ayrı kalmışsa tekrar o işe döndüğü za
man işe yaramaz hale gelmiş olabilir. Bunun 
içindir ki, Millet Meclisi ve Senato encümenleri 
5 yıllık bir süre koymuştur. Sendika yönetici
sinin, işten ayrıldığı tarihten itibaren 5 yıl geç
mişse; eski iş yerlerindeki işine dönme hakkı 
düşecektir. Yani, beş yıl içinde o işindeki tec
rübesi ve el yatkınlığı, beden yatkınlığı büsbü
tün zail olabilir. O takdirde o işçi o iş verene 
yük olabilir düşüncesi; Hükümete, komisyona 
hâkim olmuştur. Ancak, metinde bâzı tashih
ler yapılabilir, meselâ, iş veren bunları «boş yer 
varsa» almaya mecburdur, demişiz. Bu «yer bo-
şalırsa» diye düzeltilebilir. Yani sendika yöne
ticisinin yöneticilik ödevi sona erdiği anda, boş 
yer olmıyabilir, ama ilerde yer boşalabilir, bu 
şekilde yumuşatabiliriz. «Boş yer varsa» yerine 
«Yer boşalabilirse» diyebiliriz. Sonra, 1 nci ben
din 2 nci fıkrasında şöyle bir değişiklik yapa
biliriz. «Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki 
görevin sona ermesinden başlıyarak 3 ay için
de mümkündür.» denmiş metinde. Bunu «3 ay 
içinde müracaat edilirse mümkündür» hale ge
tirebiliriz. Bu takdirde 2 nci cümle, «özel nite
likteki mevzuatla toplu iş sözleşmesi hükümleri 
saklı kalmak şartiyle, işten ayrılma tarihinden 
başlıyarak 5 yıl geçmişse, bu hak düşer» deni-
*yor ki, bu üç aylık müddet yerine, 5 yıllık müd
det işliyecek demektir. Yani hüküm bu şekilde 
kaldığı takdirde bir işçi, sendika yöneticisi se
çiliyor bu yöneticilikten ayrılıyor, üç ay içinde 
bir yer boşalmazsa eski iş yerine geri dönmesi 
hakkı ortadan kalkıyor. Metin bugünkü şekli
ne göre, fakat 3 ay içinde müracaat edilirse, 
diye bir tadil yaparsak, eğer meselâ, bir işçi 
sendikası yöneticisi 2 yıl yöneticilik yapmış, yö
neticilik ödevi üzerinden kalkıyor. Tekrar eski 
iş yerine dönmek istiyor. Yöneticilik sıfatı üze
rinden kalktıktan sonra 3 ay zarfında müracaat 
ediyor. Fakat o sırada, boş yer yok; ama işin
den 2 yıl ayrı kalmış, daha 3 yıl beklemek hakkı 
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olacak. Yani işinden ayrıldığı tarihten itibaren 
beş yıl zarfında bir iş yeri açılırsa iş veren ter-
cihan başkasını değil, o kimseyi almaya mecbur 
edilir. Böylelikle Sayın Ahmet Yıldız'm görü
şüne biraz daha yaklaşmış ve aynı zamanda iş 
verenlerin hakkını da yeteri kadar korumuş 
olacağız, kanaatindeyim. 

Yani birinci bendin birinci fıkrasındaki 
«boş yer varsa» ibaresi «yer boşalırsa» olması-
m> 

ikinci fıkrada da; «üç ay içinde müracaat 
edebilir» ibaresinin eklenmesini teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Ba
kan ile görüşlerimiz yaklaştığı için teşekkür 
ederim, zaten her zaman öyle, uzak olmaz gö
rüşlerimiz. 

Yalnız, ben görüşümün gerçekleşeceği inan
cında pek değilim. Kadrosu çok dar olur, bir 
iki kişi olur, orada, iş vereni kolluyor, yüzlerce, 
binlerce işçisi olan bir iş yerini de serbest bıra
kıyoruz. Ancak, bunu kullanmakta biraz daha 
insaflı olmak gerekir, kanaatindeyim. 

Şunu arz edeyim ki, esasen böyle bir iki ki
şilik iş yerinde böyle bir ihtilâf olmıyacak, 
onun aleyhinde grev olmıyacak. Onun aleyhin
de bir şey pek ender olur. Büyük iş yerlerinin 
geriye dönenleri almıyacağı eğer arzu buyuru-
lursa Sayın Komisyon ve Sayın Bakan öyle 
mahdut miktarda işçi çalıştıran, işçiyi koruyan 
bir şey koyalım, diyor. Ama bizim esas endişe
miz şahsan çok büyük işletmelerin böyle oyun
lara gireceği. Günkü, bunların içinde kadroları 
kapalı göstermek imkânı daha kolaydır. Bin
lerce işçi var, gelene iş yok deme imkânı daha 
kolaydır. Bu vesile ile esasen ihtilâfı da çıkara
cak büyük iş yerleridir. Grev yapılacak iş yer
leridir. Yoksa bir marangoz yanında bir kişi 
daha çalıştırıyordu. O iyi netice aldı, geriye gel
diği zaman ona iş yoktur, der. 

Sonra bir şey var ki, gerekçeyi tekzlbediyor. 
Yapamazsa ya bir işe yaramazasa nasıl olur, 
diyor. O zaman kanunda bunun için bir hüküm 
koymamıştır. Kanunda dikkat buyurulursa yer 
var, dedikten sonra yarar, yaramaz, kimse ter-
cihan alınır, diyor. O halde kanun Say.m Baka
nın buyurduğu bir gerekçeyi kabul ederek ka
pıyı yaramazlara kapatmamış. Kapıyı biraz ra-
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hatsızlık veren yöneticiye kapatmış. Benim ba
şımı derde koyan bu yönetici büyük işletme
lerin içinden çıkıp, büyük işletmelere, kar
şı işçi faaliyetlerini idare eden, vazife alan
ların geriye dönmesi ve işsiz kalması tehlike
si karşısında insan pasif kalır ve bu işçi 
yöneticileri pek randımanlı olamaz. «Bunla
rı boş yer varsa, yazılı istemleri anındaki 
şartlarla, eski işlerine yahut eski işlerine uy
gun diğer bir işe» alır. diyor madde. Yani mad
de mutlaka ayrıldığı zaman ve işine döndüğün
de oradaki adamın atılıp yerine gelmesi gibi 
bir hüküm koymuyor. İşletmeye gelmiş, bit
iş de yok. Her bangi bir yerinde bir iş bulun
muş oraya da verebiliyor, kanun. Ona da ka
tılıyorum ; çünkü mutlaka, yerine birisi gel
mişse, onu geriye çıkarıp da bunu koymak 
hususunda kâfi bir hüküm koymak da doğru 
değil ve çok darlaşıyor. Bilhassa bir iki işçi
yi çalıştıran iş yerleri için. İşe yaramazları, 
iş yapamıyaca'kları korumayalım, ama yöne
tici olarak aktif rol alanların cezalandırılma
sı mahiyetinde olan ve onu hakikaten aktif 
bir iş yapma imkânından yoksun bırakan, böy
le bir hükmü lütfen sayın bakan, biraz yan aş
sa da bu hükmü kaldırsak ve bunun yerine 
arzuladığımız bir demokratik hükmü koysak. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ergim. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim, 20 nei maddenin 1 nci bendi üze
rinde Ahmet Yıldız Bey söylenmesi lâzım ge
leni ifade etti. 

Ben, 2 nci bendi üzerinde duracağım. 
İşei teşekkülleri yönetim kurullarında va

zife alan ve bu vazifesi icabı işinden eyrılan 
sendika yöneticilerinin sigorta haklarının yan-
maması bakımından işinden ayrılan bu arka
daşların işçi ve iş veren hissesini ödemek su
retiyle sigorta hakları devam edecek ve bu su
retle sigortalılık haline halel gelmiyecektir. Fa
kat yine yöneticilerin içerisinde sigortaya tabi 
olmıyan bir kısım işçiler vardır; bunlar sen
dika yöneticisi olarak vazife almaktadır, sen
dikalarda, teşekküllerde. Meselâ D. D. .Yolla
rında Emekli Sandığına dâhil olanlar vardır. 
Askerî iş yerlerinde çalışan işçilerin Emekli 
Sandığına dâhil olanları vardır ve bir gün ön
ce de müzakeresini yaptığımız işçi vasfında 
olup da T. C. Emekli Sandığına dâhil olanlar 
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vardır . Bunlar ın da emeklilik haklar ının zail 
olmaması bakımından bu .maddeye, emekli 
ifadesinin de geçirilmesi suretiyle, vuzuh ve
rilmesini istirham edeceğim. Komisyon her
halde buna, teklifime i t ibar edecektir. B u hu
susta hazırlamış olduğum takdiri de Yüksek 
Başkanlığa takdim ediyorum. 

Mâruzâtını bundan ibaret t i r . 
A H M E T N U S R E T TUNA (Kastamonu) — 

Efendim, ikinci fıkra hakkındak i son mütalaa 
hak ika ten isabetlidir . Çünkü bizde bu sigorta 
halikını başka başka müesseselerden temin 
eden kimseler vardı r . Yalnız bendenizin naza
rı d ikkat imi celbeden husus ş u d u r ; Emekli 
Sandığına dâhil olan bir kimsenin işçi sayı
lıp sayıl mıyaeağı keyfiyet idir . 

Tasarının 2 nci maddes in i müzakere eder
ken )>u hususu münakaşa mevzuu ettik ve 
bunu komisyon geri almıştı. Yani işçi niteli
ğini görmekte olduğu hizmet mi gösterecek, 
yoksa kendisinin sosyal güveni iğini temin ba
kımından Emekli Sandığına tabi oluşu sıfatı
nı t ây inde bir rol oynuyacak mı ? Bu husus 
münakaşa mevzuu oldu ve komisyon 2 nci mad
deyi geri almıştı. Bendenizin kanaa t ine göre 
şimdi, 2 nci madde tedvin edilmeden buraya 
Emekl i Sandığındaki , işçilerin de emeklilikle
rinin verilmesi suretiyle emeklilik haklar ı de
vam eder şeklindeki bir fıkra ilâvesi kanunun 
esasım ve şu kanuna kimlerin tabi olacağı hu
susunu zedeliyebilir. Komisyondan ist irham 
•ederim. 2 nci madde de tedvin edilmemiş, fa
kat şu 2 nci fıkrada bir haksızlık mevcut tur . 
20 nci maddeyi, alsınlar, her iki maddeyi birlik
te te tk ik buyursun la r ; bunu ist irham ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen ? Yok. Tak
r i r ler i okutuyorum. Efendim. 

Y üksek E aş kaı ılığa 
20 nci maddenin '.) ncü bendinin (b) fıkra

sının 2 nci sa t ı r ındaki (Üye) kelimesinin (Üye
si) o l a r ak değiştiri lmesini arz ve teklif ede
rim. Yozgat 

Sadık Artukmaç. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
20 nci maddenin 1 nci f ıkras ındaki ('Boş 

yeı- varsa) kel imelerinin tasar ıdan edcaninni
sini arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız Suphi Cürsoyt rak 
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C. Senatosu Yüce Başkanl ığına 

Müzakeresi yapılan Sendikalar kanun ta
sarısının 20 nci maddesinin 2 nci bendinin aşa
ğıdaki şekilde değiştiri lmesini aız ve teklif 
ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ömer Ergim 

Madde 20. — 2) İşçi teşekküllerinin yö
nelim kurul la r ında veya başkanl ığında görev 
almaları dolayısiyle kendi r ı /asiyie iğlerinden 
ayrılan işçiler, sosyal sigorta ve emekli prim
lerini iş verene düşen primlerle birlikte öde
meye devam etmek şart iyle, eski iş yer ler inde
ki sigortalılık ve emekli haklar ın ı devam etti
rebilirler. 

Sayın Başkanl ığa 
20 nci maddenin birinci bendinin dördün

cü sat ı r ındaki «hoş yo- varsa yazılı istemleri 
anındaki şar t lar la» ibaresinin «Yer boşalırsa, 
o andaki şar t lar la», olarak değişt i r i lmesini ; ay
nı bendin ikinci fıkrasının birici sa t ı r ındaki 
«Uç ay içinde mümkündür» sözleri arasında 
«müracaat edilirse1» ibaresinin oklennıemni arz 
ve teklif ederiz. 

Konya Konya 
Muammer Obuz Sedat (Junırah 

BAŞKAN - - Efendini, t akr i r le r i birer bi
ler oku tup oyunuza sunacağını. 

(Sadık AHukmaiç'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN - - Zaten bir maddi hatadır , ko
misyon da kabul ediyor. Bu şekilde tashih edi
lecektir. 

(Ahmet Yıldız ve Suphi Oürsoyt rakün öner
gesi t ek ra r okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon Katılmıyor. Tek
lifi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kit
iniydiler... Kabul edilmemiştir . 

ÇALİŞMA BAKANI BÜLENT E C E V İT 
(Ankara. Milletvekili) — (Boş yer varsa) ibare
sinin (yer boşalırsa) şeklinde değiştirilmesini 
teklif ederim. 

i>AŞKAX ----- Şimdi Bakanın bir teklifi var
dır. Esasen Bakanlar ın yazılı teklif vermesi 
âdet değildir. Ama... Efendim, şimdi maddenin 
dördüncü sat ı r ında (boş yer varsa) yerine (yer 
boşalırsa) diye teklif edilmektedir . Komisyo
nun bir düşüncesi var mı efendini? 
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GKÇİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AK-

TÜ S (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Muaui'.ner 
Obuz ve Sedat Cura rai ı arkadaşımızın da bir 
teklifi vardı . 

MUAMMLR OBUZ (Konya) — Biz Baka
nın teklifini benimsedik efendim. 

BAŞKAN — Ömer Lrgün 'ün önergelerini 
t ek ra r okutuyorum. 

(Ömer Lrgün 'ün önergeleri t ek ra r okundu.) 
BAŞKAN' — Lfeııdim. arkadaşımızın 1 es

li fi ire komisyon ne diyor? 
GEÇİCİ -KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR

TTIK (Cumhurbaşkanınca. S. .Ü.) — ıBiz bunu 
kabul e tmekte yetkili değiliz. Lmek'ıi Sandı
ğının ve Maliyi' Vekilinin konuşması icabetler. 

BAŞKAN — Hükümet ne düşünüyor 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLLNT LCLYİT 

(Ankara Milletvekili) —- Maliye Vekâletinin 
görüşünü bilmeden ben de bu hususta bir şey 
söyliyemem. 

BAŞKAN — Maddenin 2 nei madde ile de 
ilgisi vardır . 2 nei madde henüz kabul edilme
miştir. 2 nei maddenin Emekli Sandığı mev
zuatı ile tezat halinde olması keyfiyeti vardır . 
Bunun tashihi lâzımgelmektedir . Ben bu ka
naat teyim. 

(Muammer Obuz ve Sedat Çumralı 'mıı öner-' 
• geleri t ek ra r okundu.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Â M İ L AR-
TÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılıyoruz. 
Önerge sahipleri ilk kısım için 'Bakanın teklifi
ne kat ı lmışlardır . İkinci kısma kat ı lmıyoruz. i 

BAŞKAN — Bu teklifi oya sunuyorum. Ka- \ 
bul edenler... Ltmiyenler... Kabul edilmiştir. \ 

İyi ama ikinci önergedeki emeklilik hakkın- j| 
da bir mütalâa beyan ötmediniz. * 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AIÎ-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) -— Lfendim bu i' 
ayrı bir şeydir. 

ÖMER LROÜN ((Cumhurbaşkanınca S. Ü.) !: 
— Söz ist iyorum, efendim. \ 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) j 

— Huzurunuzu belki lüzumsuz olarak işgal edi- ] 
yorum. F a k a t her halde bundan önceki konuş- j 
malar ımda meseleyi daha enine boyuna ortaya J 
dökememiş olmamdan ileri gelmektedir . Bu ha- } 
kumlan Türkiye Cumhuriyet i Emekli Sandığıy- > 

le alâkalı hüküm 2 nei maddenin içindedir. Bu 
madde ise komisyondadır . Henüz neticeye bağ
lanmamıştır . Benim arz etmek istediğim budur. 
Diğer taraf tan hâli hazırda kendileri bareme dâ
hil değildir. Yani ücıvilcri, baremle teshil edil
memiş, ayrı bir merkezî rejim içinde, serbest re
j im içinde tesbit edilen işçiler vardır . Lakat bu 
işçiler çok eskiden kurulmuş , sigorta, kurulma
dan evvel kurulmuş , emekli sandıklar ının içinde 
bulunan kimseleri (Bu sandık lar da 2 tanedir , 
birisi Devlet Demiryolları işçileri Emekli San
dığı, diğeri Askerî İşçileri Emekli Sandığıdır) ve 
burada, çalışan arkadaş lar , halen sendikaya gi
ren kimselerdir ve bunlar halen sendikalarda 
vazife A'e görev almış kimselerdir. Bu bakımdan 
sigortalı olanların primleri ödenmek suretiyle 
sosyal haklar ı devam ederken yine işçi olup da ; 
sendika yöneticiliğinde bulunan fakat sigorta 
ile ilişiği buluumıyau arkadaş la r ın da yönetici
lerin de primleri ödenmek suretiyle haklarının 
devam etmesinden ibaret t i r . Takr i r imin mahiye
ti budur. Bu bakımdan her halde muhterem ko
misyon bu izahat ımdan sonra takr i r i kabul ede
cek, yakınl ık gösterecek ve i t ibar edecektir , 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Oylarını kul lanmıyanlar lütfen 
kullansınlar. . . Oylama muamelesi bitmiştir. 

Sayın Bakan , Buyurun. 
ÇALIŞMA B A K A N I BÜLLNT E C E V İ T 

(Ankara Milletvekili) — Efendim, şimdi Sayın 
Ömer Lrgüıvün, ikinci açıklamasından sonra 
hem vaziyet daha vazıh, hem de halli daha kolay 
hale geldi. Öyle anlaşılıyor ki, kendileri Emekli 
Sandığına bağlı olan işçileri kasdetmemişlerdir. 
Sadece İşçi Sigortalarına bağlı olmayıp da As
kerî Muavenet Sandığına veya Devlet Demiryol
ları Sandığına bağlı olan işçileri kastetmişlerdir. 
Bu hüküm maksat itibariyle zaten onları da kap
samaktadır. Çünkü ikinci bencide sözü geçen 
sosyal sigorta kavramı; İşçi Sigortaları sosyal si
gortası değildir. Münhasıran böyle olsaydı ma-
jüskiil harflerle yazılırdı. Burada umumiyetle 
sosyal güvenlik ve sosyal sigorta kastedilmiştir! 
Bu da Türkiye'de geniş ölçüde İşçi Sigortaları , 
küçük ölçüde arkadaşımızın bahsettiği 2 sandık 
taraf ından yapılmaktadır . Bu izahatımla madde
nin maksadını bu şekilde açıkladığıma göre Sa
yın Ömer Ergün arkadaşımızın arzuları yerine 
gelmiş olur zannediyorum. Ancak, bu sandıklar 
prim verine aidat aldıkları için her hangi bir an-
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kısma/lığı ortadan kaldırmak üzere «sosyal si
gortadan primlerini veya aidatını» sözü eklenirse 
arkadaşımız İni şekildi' takrir lütfederlerse o za
man maksatları hâsıl olmuş olacaktır. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN - - Sayın Mrgün, mutabık mısınız 
e Tendim? 

ÖMÜR UIKHİN {Cumhurbaşkanın™. S. Ü.) 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — •() halde Sayın Bakanın teklif
leri veçhile «Sigorta primlerini \'eya aidatını» 
kelimelerinin ilâvesinde mutabakat hâsıl olmuş
tur. Maddeyi bu şekilde tashihle oylarınıza suna
cağım. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Efendim, 
benim de bir ta'kririnı vardı, okunmadı. 

[BAŞKAN —• Onu evvelce arz etmiştim. Sa
yın Obuz'ıın takriri, «boş yer varsa» yerine, «yer 
boşalırsa» şeklinde' tashihini istemektedir. Tek
rar oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sonra, «üç ay içinde müracaat edilirse», şek
linde iki kelimenin ilâvesini de teklif etmek
tedir. Teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi yapılan bu değişikliklerle birlikte 
tekrar okuyoruz. 

İşçi teşekkülü idareciliği ve temsilciliğinin 
teminatı 

MADDE 20. — 1. dişçi teşekküllerinin yö
netim 'kurullarında veıya başkanlığında görev 
almaları dolayısiyle kcndli rızalariyle işlerinden 
ayrılan işçiler; bu teşekküllerdeki görevlerinin, 
seçime girmemek, seçilmemek veya çekilmek su
retiyle son bulması üzerine işe alınmalarını is
tedikleri takdirde, ,iş veren, bunları yer boşalır
sa, yazılı' istemleri anındaki şartlarla, eski iş
lerine veyahut eski işlerine uygun diğer bir işe, 
sair isteklilere tercih .ederek almaya mecbur
dur. Bu takdirde, ücrette ve işten çıkarılmasın
da işiçinin eski kıdem hakları saklıdır. 

Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki göre
vin sona ermesinden başlıyarak üç ay içinde 
.müracaat edilirse .•mümkündür. Özel nitelikteki 
mevzuatla toplu iş sözleşmesi hükümleri saklı 
kalmak şartiyie işten ayrılma tarihinden başlı
ya rak beş yıl geçmişse, bu hâk düşer; yönetim 
kurulundaki veya başkanlıktaki görevleriyle 
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ilıgili cürümlerden dolayı hüküm giymiş olan
lar, bu haktan istifade edemezler. 

12. l'şçi teşekküllerinin yönetim kurulların
da veya başkanlığında görev almaları dolayı
siyle kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçi
ler, sosyal sigorta primlerini veya aidatlarını 
iş verene düşen primlerle veya aidatla birlikte 
ödemeye d ov anı etmek şartiyie, eski iş yerlerin
deki sigortalılık haltlarını devam ettirebilir
ler. 

o. a) Bir iş yerinde uygulanan toplu iş 
sözleşmesinde taraf işçi federasyonunun men
subu olan veya o toplu iş sözleşmesinde taraf 
bulunan işçi sendikalarından o iş yerinde en 
fazla üyeye sahibolan sendika, o iş yerindeki 
işiçileriıı salt çoğunluğunu temsil etmese dahi, 
söz konusu iş yerinde, toplu iş sözleşmesinde 
başkaca hüküm yoksa : 

i) İş yerindeki işçi sayısı elliyi aşmıyor
sa, en çok iki; 

fi) İş yerindeki işçi sayısı elli ilâ iki yüz 
arasında ise, en ıç'ok dört; 

iii) İş yerindeki işçi sayısı iki yüz ilâ bin 
arasında ise, en çok alttı; 

iv) İş yerindeki işçi sayısı binden faizi a ise, 
en çok sekiz temsilci gösterebilir. 

Bu sayılar, toplu iış sözleşmesi ile yarıdan 
aşağı olarak tesbit edilemez. 

Bu temsilcilerden biri baştemsilci olarak 
atanır. 

b) (a) fıkrasında yazılı vasfı haiz olma
makla. beraber, iş yerindeki işçiler arasında en 
çok üyesi bulunan sendika, (a) fıkrasında gös
terilen sayıların yarısını aşmamak şartiyie, iş 
yeIÜ temsilcisi, gösterebilir. Bunlardan biri baş-
temsilei olarak atanır. 

c) (a) ve (b) fıkralarında söz konusu 
(temsilci ve baştemsilcilerin ve bu kanuna göre 
kurulmuş işçi teşekküllerinin iş yerinde çalı
şan başkam, yönetim kurulu üyesi, haysiyet di
vanı üyesi veya denetçilerinin hizmet aJkidleri-
nin iş veren, tarafından 19 ncu madde hüküm
lerine aykırı olarak feshedildiği, 31 nci madde
nin o ncü bendi gereğince verilen hükmün ke
sinleşmesi suretiyle sabit olursa, 19 mcu mad
denin )•> ncü bendi hükümleri saklı kalmak kay-
diyle, feshedilmiş olan hizmet akdi, işçinin, kü
lt arda söz konusu hükmün kesinleştiği tarihten 
başlıyarak bir ay içinde yaziyle iş verenden 
istemesi takdirinde, yürürlükten kalkınış oldu-
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ğu tarihe, kadar geriye yürümek şartiyle yeni
den ve kendiliğinden yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Acık oyunuza sunulacaktır. 

Meslekî teşekküllerin sağladığı kaklardan 
istifade 

MADDE 21. — Bu kanıma göre kurulan 
işçi veya iş veren teşekkülünün kendi faaliyet
leri .sayesinde üyelerine sağladığı hakların, o 
teşekkülün üyesi olmıyanlara teşmili, bahtee ko
nu teşekkülün yazılı muvafakatine bağlıdır. 

Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanunu 
ılıükümieri sakildiv. 

BAŞKAN —• Bir takrir var, okutuyorum. 

Yiüksek Başkanlığa 
2.1. nei maddenin son fıkrasının maddeden 

çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Urfa 

Vasfı Gerger 
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BAŞKAN —• Esasen Komisyon kabul etmiş

ti. Komisyonun bir sözü var mı efendim 1 

OBOİOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —• Hayır efen
dim. 

BAŞKAN —• Takriri reylerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
son fıkra maddeden çıkarılmıştır. 

Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde açık oylarınıza arz edilecektir. 

Efendim, müsaadenizle yarım, saat bir isti
rahat etsek, yarını saat sonra saat 17,15 te top
lanmak üzere bir istirahat saati veriıyorum. 
Oturum açıldıktan sonra, tekrar yoklama yapı-
1 a c a k t ir. ('Gü rü 11 ü 1 e r) 

Kapanma saati: Ki,45 

İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 17,45 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Sendikalar 
Kanunu üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 

Mamelek ve gelirler 
MADDE 22. —- 1. Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküllerin gelirleri : 
a) Üyelerinden alacakları aidat; 
b) Kanuna göre yapabilecekleri faaliyeti et

ile eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyet
lerden sağlanacak gelirler; 

c) Bağışlar; 
d) Mameleklerinin gelirlerinden ibarettir. 
2. Genel ve katma bütçeli idarelerle mahal

lî idareler ve muhtarlıklar ve bunlara, bağlı sa
bit ve döner sermayeli müesseseler, sermayesi

nin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiy
le kurulan iktisadi teşekkül ve müesseselerle 
sermayelerine Devletin iştiraki bulunan banka
lar, kanın kurumu niteliğindeki meslekî teşek
küller dâhil olmak üzere özel kanunlarla kuru
lan bankalar ve teşekküller, bu bendde zikredilen 
idare teşekkül ve bankalar tarafından ödenmiş 
sermayesinin en az yarısına katılmak suretiyle 
kurulan teşekküllerle bunların aynı nisbette ka
tılması ile kurulan müesseseler, işbu kanuna gö
re kurulan, meslekî teşekküllere her hangi bir 
şekilde malî yardım ve teberruda bulunamaz
lar. 

S Ağustos 1961 taıihli ve 844 sayılı Kanu
nun 1 nei geçici maddesi hükmü saklıdır. 
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I). Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek

küller, üyesi bulundukları milletlerarası teşek
küllerden ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bu
lunduğu milletlerarası teşekküllerden gayrı dış 
kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin alın
madıkça, yardım kabul edemezler. 

4. Bu teşekküllerin eğitim, kütüphane ve 
spor tesisleri ile meslekî öğretimleri ve toplan
tıları için lüzumlu menkul ve gayrimenkul mal
ları haczedilemez; bu mallar vergiye tabi tu
tulamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın. Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlar, 22 nci maddenin ikinci bendinde 
genel ve katma bütçe idareleriylye mahallî ida
reler ve muhtarlıklar ve bunlara bağlı müesse
selerden bahsedilmektedir. Burada arz etmek 
istediğim şey şu: Mahallî idareler, yüksek ma
lûmlarıdır ki, vilâyet özel idareleri, belediyeler 
ve köyler mahallî idareler olduğuna göre burada 
«muhtarlıklar» diye bir şeyden bahsetmek fahiş 
hata olur. Muhtarlık, mahalle muhtarlığı da 
vardır, fakat hükmi şahsiyeti haiz olduğunu ben 
zannetmiyorum. Buradaki muhtarlıktan mak
sat köy idaresini kast etmemek içindir. Fakat 
hatalı bir kullanıştır. Mahallî idare dediğimiz 
zaman, bunun içine vilâyet özel idaresi köy ida
resi ve belediye idaresi girer. Onun için bu fa
hiş bir hatadır, muhtarlık kelimesinin çıkarıl
ması lâzımdır. Oysa ki, dün konuştuğumuz dör
düncü maddeyle, buradaki hükümler bir tena
kuz teşkil etmektedir. 

Sonra bir de, 1 nci geçici madde diye bahse
dilmekte. Bendeniz zannediyorum ki; 1 nci ge
çici madde değil de geçici 1 nci madde demek 
daha uygun olur. Bunun da bir redaksiyon zü
hulü olarak kabul edilmesi lâzımdır. Bu hususta 
bir takrir sunuyorum. Yüksek tasviplerinize arz 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• "Efendim, takriri okutuyorum. 
Yalnız takrirde geçici 1 nci madde veya 1 nci 
geçici madde diye bir şey yoktur. 

Yüksek Başkanlığa 
A) 22 nci maddenin 2 nci bendinin 1; nci 

satırındaki (muhtarlıklar ve) kelimelerinin çı
karılmasını, 5 nci satırındaki (idare) kelimesin
den sonra (,) virgül işaretinin konulmasını; 
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B) 22 nci maddenin 4 ncü bendinin 1 nci 

satırındaki (kütüphane) kelimesinden sonra 
(ve) kelimesinin konulmasını; 

Arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN iSAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) ~ 

Muhterem Başkan, Muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri ve Muhterem Bakan, benim na
zarı dikkatimi celbeden 22 nci maddenin 4 ncü 
bendidir. Bu, tera ve îflâs Kanunun hükümle
rine göre istisnai bir madde teşkil ediyor. Bu 
maddede istisnai hüküm çok. Kanunlarımızda 
buna benzer- hükümler mevcuttur. Ancak bu 
tesislerden .mütevellit alacakların hacizden is
tisna edilmesi iktiza eder. Spor tesisi için lü
zumlu malzeme alınmış, bedeli ödenmemiş. E... 
Şimdi adam verdiği bu malzemenin bedelinden 
dolayı alacağı sebebiyle bunu haczetmiyecek 
mi? 

Binaenaleyh istisnai maddeler konurken 
kanaatimce, bir tadil teklifi de vereceğim, şöy
le bir hüküm ilâve etmek iktiza eder. Bu tesis
lerden mütevellit alacaklar haricinde haczedi
lemez. Binaenaleyh eğer Encümen ve Bakanlık 
katılıyor! arsa, o zaman ayrıca bir teklif verme
me lüzum kalmaz. Efendim teklifimi veriyorum 
hürmetlerimle. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) 
Başkanım önergeme ilâve yapıyorum. 

Savm 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç takrirlerini 
tashih etmişlerdir, tashihi i şekliyle önergelerini 
okutuyorum. 

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

satırındaki (muhtarlıklar ve) kelimelerinin çı
karılmasını, 5 nci satırındaki (idare) kelimesin
den sonra (,) virgül işaretinin konulmasını; 

B) 22 nci 'maddenin 4 ncü bendinin 1 nci 
satırındaki (kütüphane) kelimesinden sonra 
(ve) kelimesinin konulmasını; 2 nci bendin son 
fıkrasındaki (kanunun) kelimesinden sonra ge
len (1 nci) kelimesinin çıkarılmasını ve geçici 
kelimesinden sonra (1 nci) kelimesinin konul
masını arz ve teklif ederim. 

Yozgat, 
Sadık Artukmaç 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTU1S (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Komis
yon da ikinci bendin son küçük satırında ve 
kelimesinin yerine veya kelimesinin konmasına 
katılıyor, veya kelimesinin bulunması lâzımdır. 
«Malî yardım veya teberruda bulunmazlar» ol
ması lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim «ve» kelimesi «veya» 
olarak tashih edilecektir. 

ÖMER LÛTFİ IDOZCALI (İzmir) — Efen
dim, bir de (İB) fıkrasındaki «kanuna1 göre...» 
diyor, bunun «bu kanuna göre» olması lâzımdır. 
Tashih ederse -Sayın .Sadık Artukmaç arkada
şımız, isabetli olur. 

BAŞKAN — B fıkrasında kanuna göre ye
rine «bu kanuna göre yapabilecekleri faaliyet
ler.» 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca ,S. Ü.) — Efendim, 
bir başka kanun ile kendisine faaliyet imkânı 
verebilir. 

BAŞKAN — Bir takrir daha var, okutuyo
rum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
22 nci maddenin 4 ncü bendinin aşağıda ya

zılı şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
4) Bu teşekküllerin eğitimi, kütüphane, 

spor- tesisleri ile meslekî öğretimleri ve toplan
tıları için lüzumlu menkul ve gayrimenkul mal
ları bunların alınış veya yapılış bedelleri adedi 
hariç, haczedilemez. 

Aydın 
Osman ıSaim Sarıgöllü 

'TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
«Veya imalât» kelimelerinin de ilâvesi lâzım. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Takrir aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Efendim şu son takrir bizim İcra İflâs Kanu
nunun hükmüne uygundur. Yalnız böyle bir ta
dilin yapılmasına lüzum olmadığı kanaatinde
yim. Çünkü İcra İflâs Kanunumuz haczi ka
bil olmıyan veya olanları tadat ettikten sonra j 
bunun istismarı. olarak bir malın alınmasından ; 
doğan borçlardan dolayı o malın haczedilebile-
ceğmi istisnai bir hüküm olarak kabul etmek- , 
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tedir. Binaenaleyh burada haczedilemezler 
sözü o İcra İflâs Kanunundaki haczedilemez 
inalların tadadından ibarettir. 

Bunun istisnai bir hükmü vardır, o da o ma
lın alım satımından doğan alacaktan dolayı 
haczinin mümkün olduğu istisnai bir hükümle 
İcra ve İflâs Kanununda gösterilmiştir. Bura
da, İcra ve İflâs Kanunu ayrıca tadada ve tas
rihe ve dolayısiyle teklifte olduğu veçhile bir 
tadadı yapılmasına lüzum olmadığı kanaatinde
yim. 

Hürmetlerimle. 
ÖMER LÛTFİ BOZCAL1 (İzmir) — Takrir 

lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Takririn le

hinde. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muhte

rem arkadaşlar; eğer bu takrir kabul edilmiye-
cek olursa, teşekkül eden bu hükmi şahsiyete 
karşı her hangi bir şahsın hiçbir itibarı olmaz. 
Çünkü, oraya verilecek her hangi bir mal, em-
tea, tesisler, bunun bedelini, onu temsil eden 
kimsenin şahsında değil; kanunun teminatında 
alması iktiza eder. Eğer kanun şu 4 ncü fıkra
daki şekli ile kalırsa, İcra ve İflâs Kanununun 

I haczedilmez mallar arasına saydığı, istisnaları 
i dahi burada ithale imkânı olamaz. Çünkü bu bir 
i hususi kanundur. Umumi kanunun, hususi ka-
I nunlarm mevcudolmadığı zamanlar tatbik edi

leceği, bir hukuk kaidesidir. Ya bu 4 ncü fıkra
nın tamamen çıkarılması, veyahutta takrirde 
işaret edildiği gibi; eğer borç halen alınmış 
olan ve yapılmış olan bir iş veya metanı karşı
lığı ise, bunun için o malın haezedilmesi iktiza 
eder. Bir misalle arz edeyim. Bu teşekkül yazı
hane, daktilo makinası ve saireyi, bir ticaret
haneden satmalmmıştır, senedi vermiştir. An
cak, günü gelmiştir, ödememiştir. Alacaklısı ken
di verdiği emtiayı haczedemezse bu bir haksızlık, 
kasıt olur. Bunu kanunla himaye etmeye im
kân yoktur. Eğer bu tesisin muhafazasını, yaşa
masını istiyorsak, evvelâ itibar sağlamamız, ik
tiza eder. İtibar da kanunun himayesi ile olur. 

Bu itibarla arkadaşlarımın vermiş olduğu 
takririn kabulü iktiza eder. Takdir Yüksek He
yetinizindir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
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filhakika icra ve îflâs Kanunumuzda, böyle bir 
hüküm mevcut. Yani, haczi caiz olmıyan mallar 
sayılmıştır ve o mallardan doğan alacaklar hak
kında yine istisnaya rücu edilerek haczin caiz 
olduğu ve haciz yapılabileceği ifade edilmiştir. 
Fakat biz burada dördüncü bende bu sayılan 
eğitim, kütüphane, spor tesisleri v. s. için haciz 
yapılamaz, hükmünü koyunca artık îera ve İf
lâs Kanununun da bu kabil haczi caiz olmıyan 
mallardan doğan alacaklar iyin haczin yapıla
bilme hükmü uygulanamaz. Çünkü, bu özel bir 
kanundur. İcra ve İflâs Kanununun o hükmü
nü bertaraf eder. Bu itibarla, söz konusu mal
lardan doğan alacaklar için haciz yapılacağı 
maddede ifade edilmesi lâzım, bu gözden kaç
mış, Sayın Sarıgöllü arkadaşımızın takririne ka
tılıyoruz. Yalnız, ifade biraz acele ile pek tat
minkâr olmamış, tensip buyurursanız, gayri
menkul mallar, bu mallarla ilgili alacaklar hı-
riç, haczedilemez. Yani, «bu teşekküllerin eği
tim, kütüphane ve spor tesisleri ile, meslekî 
eğitimleri ve öğretimleri ve toplantıları için lü
zumlu menkul ve gayrimenkul malları, (virgül), 
bu mallarla ilgili alacaklar hariç, haczedilemez. 
Bu mallar vergiye tâbi tutulamaz» bu şekilde 
yapılması icabediyor. Onun dışındakiler zaten 
oylandı. Katıldık bu suretle kabul Duyurulma
sını rica ederim. 

BAŞKAN — Osman Saim Sarıgöllü'nün 
önergesini tekrar okutuyorum : 

(O. Saim Sarıgöllü'nün önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Komisyon bu maddede muta

bık. «Bunların alış ve satış bedelleri» yerine 
«Bu mallarla ilgili alacaklar hariç» kabul et
mektedir ve bu şekilde iştirak etmektedirler. 
Komisyonun yaptığı bu değişiklikle önergeyi 
reyinize sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekildeki değişikliklerle maddeyi okuyo
ruz. 

Mamelek ve gelirler 
MADDE 22. — 1. Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküllerin gelirleri : 
a) Üyelerinden alacakları aidat; 
b) Kanuna göre yapabilecekleri faaliyet-
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ler ile eğlence, müsamere ve konser gibi faali
yetlerden sağlanacak gelirler; 

c) Bağışlar; 
d) Mameleklerinin gelirlerinden ibarettir. 
2. Genel ve katma bütçeli"idarelerle mahal

lî idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner ser
mayeli müesseseler, sermayesinin tamamı Dev
let tarafından verilmek suretiyle kurulan ikti
sadi teşekkül ve müesseselerle sermayelerinde 
Devletin iştiraki bulunan bankalar, kamu ku
rumu niteliğindeki meslekî teşekküller dâhil 
olmak üzere özel kanunlarla kurulan bankalar 

. ve teşekküller, bu bendde zikredilen idare, te
şekkül ve bankalar tarafından ödenmiş serma
yesinin en az yarısına katılmak suretiyle kuru
lan teşekküllerle bunların aynı nisbette katıl
ması ile kurulan müesseseler, işbu kanuna göre 
kurulan meslekî teşekküllere her hangi bir şe
kilde malî yardım ve teberruda bulunamazlar. 

8 Ağustos 1961 tarihli ve 844 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesi hükmü saklıdır. 

8. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek
küller, üyesi bulundukları milletlerarası teşek
küllerden ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bu
lunduğu milletlerarası teşekküllerden gayrı dış 
kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin alın
madıkça yardım kabul edemezler. 

4. Bu teşekküllerin eğitim, kütüphane ve 
spor tesisleri ile meslekî öğretimleri ve toplan
tıları için lüzumlu menkul ve gayrimenkul mal
ları, ıbu mallarla ilgili alacaklar hariç, haczedi
lemez ; bu mallar vergiye tabi tutulamaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oya sunulacaktır. 

Aaidat 
MADDE 28. — 1. Bu kanuna göre kuru

lan meslekî teşekküller, üyelerince ödenecek 
aidat miktarını, Cemiyetler Kanunundaki ka
yıtlara bağlı kalmaksızın tesbit edebilirler. 

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

8. Belli bir iş yerinde çalışan işçilerin en 
az dörtte birinin belli bir sendikaya veya bir 
arada hareket eden muhtelif sendikalara nıeıı-
subolması halinde, bıı işçileri temsil ettiğini 
tevsik eden sendika veya sendikaların yazılı 
müracaatı ve aidatı kesilecek sendika üyesi iş
çilerin listesini vermesi üzerine, iş veren, üye-
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lik aidatını ve toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanunu gereğince o sendikaya veya onun 
mensubu olduğu federasyona ödenmesi gerekli 
dayanışma aidatını, işçilere yapacağı ücret te-
diyatmdan kesmeye ve hangi işçilerin üyelik ve
ya dayanışma aidatını kestiğim bir liste halin
de ilgili sendikaya bildirmeye mecburdur. Bu 
hükme göre üyelik veya dayanışma aidatını 
kesmiyen iş veren ilgili sendika veya sendikala
ra karşı, kesmediği aidat tutarınca sorumludur. 

Sendika; bu hizmeti karşılığında iş verenin 
masraflarını, iş verenin talebi üzerine, ödeme
ye mecburdur. 

4. îş verene başvuran işçi sendikası veya 
sendikaların 3 ncü bencide gösterilen vasıfta 
olup olmadıkları konusunda iş verenle sendika 
veya sendikalar arasında anlaşmazlık çıkması 
takdirinde, iş verenin veyahut sendika veya sen
dikaların yazılı müracaatı üzerine, anlaşmazlık, 
müracaat tarihinden itibaren üç iş günü içinde 
bölge çalışma müdürlüğünce çözülür. Bölge ça
lışma müdürlüğünün bu konudaki kararlarına 
karşı ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı bil
diri tarihinden başlıyarak üç iş günü içinde ma
hallin iş dâvalarına bakmakla görevli mahke
mesine itiraz edebilirle!'. Bu itiraz, üç iş günü 
içinde kesin olarak karara bağlanır. 

BAŞKAN — Söz istiyenL. Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Açik oyunuza arz edilecektir. 

Mülk iktisabı 
MADDE 24. — Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküller, kanun ve milletlerarası 
andlaşmalarda gösterilen gaye ve görevlerinin 
gerektirdiği her nevi mülk iktisabına ehildir
ler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel kurul 
MADDE 25. — 1. Bu kanuna göre kuru

lan meslekî teşekküllerin genel kurullarının 
mücbir sebepler dışında üç yılda bir toplan
ması ; 

2. Genel kurullarda veya şube kongrelerin
de Başkanlık Divanı ve komisyon seçimleri ha
liç, bütün seçimlerin gizli oyla yapılması; 
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3. îki genel kurul toplantısı arası devreye 

ait hesap raporu ile denetçi raporunun ve gele
cek devreye ait bütçe teklifinin genel kurul 
üyelerine müzakereden önce dağıtılması; 

Mecburidir. 
BAŞKAN — Buyurun, Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 3 ncü benddeki, 

genel kurul üyelerine müzakereden önce denet
çi raporunun ve iki devre arasındaki hesap ra
porlarının dağıtılması' şekli biraz hatalı olsa 
gerek; genel kurul üyelerine müzakereden 
önce dağıtılması.. Müzakere nedir? Toplantı 
mıdır, görüşme midir? Bunun genel kurul top
lantısından önce dağıtılması mecburiyetinin 
konması lâzımgelir. Yoksa, ıgenel kural üyele
rinin, müzakereden önce dağıtılması. Cemiyet
ler Kanununa göre, genel kurul toplantıların
da müzakere denen 'bir şey yoktur. Genel ku
rul toplantısı vardır, görüşmeler vardır. 

Bir önerge veriyorum. Komisyon müsaade 
ederse bunu 'bu şekilde düzeltelim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

IS. Ü.) — Efendim, burada yine müddet, asgari 
bir müddet meselesi çıkıyor; genel kuruldan 
önce dendi mi, ıgenel kuraldan 5 dakika evvel 
verir ve orada hiç tetkike imkân olmadan bu 
(halledilir. Binaenaleyh buna bir gün, iki gün, 
üç ıgün ıgibi had koymak lâzımigelir. Bunu rica 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun (Sayın Artükmaç. 
iSADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Bu mad

dede Millet Meclisinin metnine (göre bir deği
şiklik yapılmış. Bu değişiklik de, 2 nci hend^ 
deki «şube kongrelerinde» ibaresinin eklenme
sinden ibarettir. Bu ibare eklenmiş olduğuna 
göre; madde matlaibının yahut da Sayın Baş
kanın ifadesiyle haslığının .genel krtrul ve şube 
kongresi olarak düzenlenmesi gerekir. 1. 

ikinci, üçüncü 'bendinde iki genel kural vre-
ya sulbe kongresi toplantısı arası gibi bir tas
hihin yapılması gerekir kanaatindeyim, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 
mı? (Sayın Bakan sıöz istemişlerdi. Buyurun 
efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI (BÜLENT EJGEVİT 
(Ankara Milletvekili) — Efendim, raporların 
genel kurul toplantısından birkaç gün önce 
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dağıtılması yolundaki teklif esas itibariyle ye
rinde olmakla beraber, uygulama kabiliyeti 
olacağını zannetmiyorum. Çünkü hu Igenel ku
rullara işçiler uzak yerlerden ıgelirler, işleri 
dolayısiyle günü ıgüııüne ancak yetişebilirler. Bu 
birçok münakaşalara sebebolacaktır. Şu kadar 
•günde elimize .geçti, geçmedi diye. Müsaade 
buyurursanız bu hususu sendikaların tüzükle
rine bırakalım. Nihayet her- şeyi de kanunla 
tanzim edebilecek durumda değiliz. Teşekkür 
ederim. 

.SIRRI ATALAY (Kars) — Bizim teklife 
katılıyor musunuz ? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECE V İT 
(Devamla) — Evet efendim, Hükümet olarak 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Teklifin biri;, müzakereden 
evvel. Katılıyor musunuz efendim'? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Müzakere
den evvel kelimesini kaldırıp, toplantıdan ön
ce, «genel kurul toplantısından önce dağıtılma
sı» genel kurul toplantısından evvel dağıtıla
maz, toplantıdan önce dağıtılması şeklinde, ka
bul ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaıç'ın önergesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
A) 25 nci madde matlabının (Cenel kurul 

ve şube kongresi) olarak değiştirilmesini; 
ıB) Aynı maddenin 1 nci bendinin 1 nci 

satırındaki (mesleki) kelimesinden sonra gelen 
ibarenin ; (teşekküller ıg-enel kurullarının, müc
bir sebep olmadıkeja, üç yılda bir toplanması;) 
şeklinde değiştirilmesini; 

C) Aynı maddenin 2 nci bendinin 1 nci sa
tırındaki (kongrelerinde) kelimesinden sonra 
(;) virgül işaretinin konulmasını; arz ve tek
lif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaıç 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FUKTOT TURHANGtfL (Aydın) — Efen

dim, Cemiyetler Kanununa ıgöre hiçbir 'teşek
külün toplantısının 3 yılda yapılması tecviz 
edilm'emjeiktedir. Acaba neden, genel kurul top
lantısı mücbir ,sdbebolm!ajk|sızın '3 «ene sonra, 
deniyor? Bu itibarla bu müddet hanigi erbabı 
mucibe ile tesbit edilmiştir? Mücbir sebepler 
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olmadıkça 3 senede bir toplantı yapılması la
zım denince, bunlar üç .seneden kısa zamanda 
öenel Kurulu toplıyamıyacaklardır, ki bu mii-
k (im ibulgünlkü mevzuat a aykırıdır. 

CEMALETTİN HU I LAK (S<amsun) — .Mii<--
Ibir sebep inzimamı ile mütaakıp senelere gidi
lecek mi toplantı için? 

(JEOİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUiS ((/umhurhaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
arkadaşlar haklı burada ; (en az) kelimesi unu
tulmuş. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendimi. 
OLMALETTİN BULAK (Samsun) — Sa

yın Başkan aydınlatma yönünden, «en geç» ola
rak buyurdular. Fakat yine 3 senelik bir mu-
sus var. Bu 3 senelik müddet yeniden tetkik 
ediliyor komisyonda. 

BAŞKAN — Yani demek istiyorlar ki, ne
den en geç 2 senede demiyorlar. 

CEÖîCİÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AIC 
'TU!S (Cumhurbaşkanınca 'S. Ü.) — Efendim, 
üyelerin toplanması için 'birtakım formaliteler, 
malî zorluklar vardır. 'Bundan dolayı 'bu hu
sus tüzüklerle tâyin edilir. Bir plâf'on verili
yor. 1 senede olur, 1,5 senede solur, 2 senede 
olur. Kendi imkânlarını vermek lâzımdır. 

HİDAYET AYDINLR (Cumhurbaşkanıuca, 
S. Ü.) —ıSöz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Efendim takrir var okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
25 nci maddenin 3 Nolu, bendinin son satı

rındaki (kurul üyelerine) denildikten sonra 
(toplantıdan en az 24 saat) kelimelerinin konul
masını arz've teklif eyleriz. 

Ankara Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Niyazi Ağı rn aslı Hidayeti Aydın er 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca, 

S. Ü.) — Sayın Bakan, 'amelî 'müşkülâttan 
bahisle teklifimize bidayeten muarız olduğunu 
söyledi. Eğer amelî müşkülâtı nazarı itibara 
alacaklarsa ibu teklifi daha evvel 'vermeyip or
tadan kaldıralım. Ve o anda toplantıdan bir 
dakika evvel -verilen rapor tetkik eidildbilir mi, 
onun 'hakkında ne söylenebilir, efendim ? Posta 
var, daiha ihaşka şekiller var, olmazsa, bir gün 

APA 



O. Senatosu B : 84 2 . 7 . 1963 O : 2 
evveJ (sığırır kendilerine tebliğ ederiz. Malımı 
üzerine ınuanıeleler yapılır, meçhulât üzerine 
muamele yapılmaz, mütalâa ve .müzakere olmaz. 
iiinaenaleyiı teklifimiz yerindedir. 

BAŞKAN — Başka. söz istiyen?.. Yok. Tak
rirleri tekrar okutuyorum. Sayın Artukmae'ın 
takriri. 

(Sadık Artukmae'ın takriri tekrar okundu.)' 

'BAŞKAN — Başlığın, Genel kurul ve sulbe 
kongresi olarak değiştirilmesi teklif edilmekte
dir, katılıyor .musunuz ? 

GYJOİÜİ 'KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (CumlhurİKlş kanınca S. Ü.) — Evet. 

BAŞKAN —,1 >ıı suretle komisyon ka'bu] edi
yor. Oyunuza ısunuyorum. Kabul edenler... 
Rtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yine Sayın Artukmae'ın önergesinin (ıl>) 
'bendinde: 

Aynı maddenin 1 nei satırında, 'meslekî keli
mesinden sonra gelen ibarenin, teşekküller ge
nel kurullarının, mücbir se'be'bolmadıkça 3 yıl
da bir toplanması, şeklinde değiştirilmesi iste
niyor. ı Bu raya, en geç kelimesini ilâ've etmek 
sureti ile, komisyonun mütalâası? Nedir. 

GEOİiOı KOMİSYON SÖZOÜSÜ ÂMİL AK
TI TS (Cum!hutfbaşkanınca S. Ü.) — Katılıyo-
i'iız, efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Şimdi ,bir ar
kadaşımızın da takriri geldi. 

EtKRET TURHANOdL (Aydın) — K fen
dim, en. 'geç 2 senede foir'i teklif ediyorum. 

'BAŞKAN — Yeni ibir teklif veriyor. 2 sene
de bir. 

OEOLOf KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
''HCS (CumbuHbaşkanınca S. Ü.) — Katılıyoruz. 

•BAŞKAN1 — Ona da katılıyorlar. Şu kai
de, 3 sene yerine en ıge'e, 2 sene şeklinde oluyor 
teklif. 

Buyurun <eJfendim. 
ÖMER EROrÜN (CumthuHbaşkanınca 'S. Ü.) 

— Efendim; 3 senede bir yerine 2 senede bir 
kongrelerin yapılması 'her zaman •mümkün ola
maz. 'Meselâ, Mr üst teşekkülün kongresinin 
muhtelif illerden, .muhtelif yerlerden delegeler 
gelmesi ve /onların mu'htelif şekilde masraf 
yapmasını icabettireceği şeklindedir. Bilhassa 
en üst teşekküllerin kongrelerinde, Milletler
arası teşekküllerden de temsilciler gelmekte ve 
toplantıları talkibetimektedir. En geç tabirini 

'kabul ediyorum. 3 seneden fazla, olmasın. FV 
, kat onun altında üst, teşekküller' 2 sene, 1 sene, 

âzamisi 3 sene olmak üzere bu tahdidin en ıgeç 
3 sene olarak ka'bul. edilmesini istirham ediyo
rum. 

iBAŞKAN — Bir arkadaşımız, toplantının 
zor olduğundan dolayı 2 sene erken dediler. Bu
yurun 'Sayın Turkangll. 

EİKRET TURHANaîL (Aydın) — Men
dim, bu 3 sene üzerinde durmamızın seib-ebi, şu 
Ibizi öıassasiyete 'götüren nokta yeni kurulmak
ta olan sendikaların, kendilerine taüımil ettiği 
,birçok 'görevlerin mevcudiyeti aşikârdır ve yi
ne tetkik ve kalbul ibuyurduğunuz Ibirçok mad
delerde kabul buyurduğunuz birçok Genel 
Kurulun ittihaz edeceği kararlarla, yöne
tim kurulunun idare edileceği sarihtir. Şu 
hale göre genel kurulu biz, üç yıl müd
detle «en geç» tabiriyle kullandığımız tak
dirde en geç bir tasarrufun yapılacağı mutlak 
bir hakikattir. Sendika idarecileri, genel ku
rulun teklif ve temennilerden uzak olarak uzun 
bir müddet, ki toplanma gelme, karar verme 
müşkülâtı söylendi, ben Ergün arkadaşımıza, Er
gili dedim özür dilerim, geçen oturumda kendileri 
de tavzi'h ettiler. Şuna işaret etmek isterim ki, ibü-
tün Türkiye'ye dağılmış bulunan siyasi partilerin 
kongreleri dahi memleket çapında ifa ettikleri 
hizmette en fazla 2 yılı aşan bir genel kurul 
toplantısına gitmemek zorundadırlar. Bunu ye
ni kuruluş düzeni içinde, demokratik bir niza
mın tesisi hataları, sendikacıların iş tecrii.be-
sindeki hatalarının büyük kongrede ortaya, ko
narak yeni, idealist, iyi, dinamik bir halde 
çalışacak bir verimlemeyi temin yönünden 
sendikaların genel kurullarının daha erken ya
pılmasını şa'hsan 'biz de uygun mütalâa etmek 
teyiz. Kanaatimiz bu merkezdedir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CLMALl^TTİN BULAK (Samsun) — Efen

dim, bu teklif nazarı itibara alındığı takdir
de, mücbir sebepler dışında en geç 2 seneyi 
aşmamak üzere kongre tahdit, takyidedildiğine 
göre, bu mücbir sebep ne olabilecektir? Kong
reyi yapacak, olan idare heyetinin mücbir se
bepleri tadadetmesi uygun olmaz mı? Mücbir 
sebebin tasrih ve tadadedilerek şu hususlar
dan ibarettir, diye maddenin metnine girmesi 
muvafık mıdır? fvomisvon ne diyor? Bu nok-
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tada 'bir tashih yapılması için maddeyi ıgeri al
mak isterler mi? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. t 

GEÇICI , KOMISYON SÖZCÜSÜ ÂMIL i 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, , 

mücbir sebep kelimesi ne mânaya geliyor, müc
bir sebepleri maddede tasrih edemez miyiz, bu- ! 
yurdular. Sayın Cemalettin Bulak arkadaşımız; 
buna arzı cevap edeceğim. Şimdi bir defa ı 
maddenin mânası §u oluyor. Eğer 2 yıl kabul 
edilirse, en geç 2 yılda bir kongrenin yapılma
sı lâzımdır. Fakat mücbir sebepler varsa bu 
takdirde 2 yıl tecavüz edilebilir. 2 yıldan daha 
sonra 2 yıl 3 ay, 2,5 yıldan sonra kongre ya
pılabilir. Mânası bu. 

Bir de mücbir sebebin mânası nedir, buyur
dular. Mücbir sebeplerin ne olduğu hukuk ede
biyatında malûmdur. Ve hiçbir kanunda şun
lar şunlar mücbir sebeptir diye sayılmaz, bunu, 
doktrin ve mahkeme içtihadları halletmiştir. 
Yalnız Yüksek Heyetinizi tenvir etmek ve za
bıtlara geçmesini sağlamak maksadiyle bunlar
dan birkaç misal arz edeyim. 

Meselâ zelzele. Allah korusun, kongrenin 
toplanacağı, sırada ve yerde öyle bir yer sarsın
tısı olur ki kongrenin toplanması, imkânsız ha
le gelir veyahut buna benzer birtakım âfetler 
olabilir. Bu gibi hallerde kongrenin toplanma- • 
sı hiç kimsenin elinde olmıyan birtakım sebep
le geriye bırakılabilir. 

Veyahut Allah korusun, memleketin bir böl
gesinde bir isyan çıkması hali. Veyahut bir 
harb hali. Bu gibi vaziyetlerde kongrelerin top
lanması belirli bir süre geri bırakılabilir. «Müc
bir sebepler hariç» sözünün mânası bu ve bun
ları maddede saymaya imkân olmadığı için müc
bir sebeplerin ne olduğu da arz ettiğim gibi 
hukuk literatürü ile bilindiği için sadece bu 
hukukî terimle, yetinilmiştir. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, kim 
takdir edecek bu mücbir sebepleri1? (Gürültü
ler) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, kongre toplanmamıştır diye müracaat edi
lecek. Kongresini toplamıyor, 2 sene geçmiş- | 
t ir kongresini toplamıyor diye başvurulacak. I 
Evvelâ Çalışma Bakanlığına veyahut mahkeme- I 
ye. Bu vaziyette tabiatiyle sendika kendisini | 
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savunacak; diyecek ki, kongreyi tophyamadını; 
çünkü şu mücbir sebep karşısındayım, onun için 
toplıyamadım, bu vaziyet karşısında mahkeme 
bunun mücbir sebep olup olmadığını tetkik ede
cek ve karar verecektir. 

BAŞKAN — Sayın Sözcü bir sual var. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efendim 

benim de bir sorum vardır, sayın sözcümüzü 
yorduk özür dilerim. Efendim, mücbir sebebin 
kanunda yer aldığını beyan buyurdular. Bizde 
bunun yer alması kanaatindeyiz. Kanunda müc
bir sebep dolayısiyle bu müddet uzatılabilir di
yor. Acaba bu süre 6 ay uzatılabilir mi? Böyle 
bir hüküm konmasını nasıl mütalâa ederler? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR
TUS (Devamla) —• Hayır, çünkü bu mücbir se
bep mefhumunun kendisine aykırı düşer. Müc
bir sebep forsmajör denilen şey. öyle olur ki, 
bizim burada koyacağımız 3 aylık, altı aylık sü
re dahi tatminkâr olmaz. Onun için buna taraf
tar olmuyoruz. 

HİDAYET AYD1NER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, bu işi böyle ihtiyari vaziyete 
sokmak keyfî neticeler doğurur. Bâzı partiler, 
oldu ki, senelerce kongresini yapmadı Bina
enaleyh 2 sene zarfında kongre yapmaya mec
burdur. Kim, falan sendika. Eğer 2 sene zar
fında yapamıyorsa ve esbabı mücbire dermeyan 
ediyorsa ve merci bunu kabul ederse bu tehir 
yapılmalıdır. Yoksa ihtiyari ve keyfî olur. Sa
yın sözcü buyurdular ki, nasıl olsa komiser ta
rafından takibedilecek, takibettiği zaman Ceza" 
Mahkemesine sevk edilecektir, vazifesini yap
madığından dolayı. Ondan sonra eğer esbabı 
mucibeyi mahkeme kabul ederse eder, değilse 
tecziye eder. Bu Nasrettin Hocanın kızının des-
tisi hikâyesidir. Onun için işi keyfilikten çıkar
mak lâzım gelir. Madem ki, vazifem borcum, 
meselâ benim de bir borcum var. Her ahvalde 
vereceğim. Veremedim mi mazeretim bu diyece
ğim. Şu esbabı mucibe var diyeceğim. Eğer 
benim iddia ettiğim esababı mucibe keyfî ise, 
havaî ise onu kabul etmesinler. Çünkü buna 
nezaret edecek makam ve merci vardır. Değilse 
kabul etsin. Çünkü bu şekilde hareket doğru 
değildir. Mahkemeye gidecek ya mesul olacak, 
ya olmıyacak bu doğru değildir. 
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İÜŞKAN :— Buyuran Sayın Artus. ı 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
müsaade buyurursanız 30 neu maddenin 8 
No.lı bendini okuyacağım. 12 nci maddenin 4 
ncü bendi hükmü ile 25 nci maddenin 1 nci ben
di hükmünün, yani üç yılda bir kongre yapma 
mecburiyetinin nasıl tenakuz teşkil ettiğini gö
recek ve belki de maddeyi değiştireceksiniz, I 
belki bunu iki yıl yapacaksınız. O, takdirde yi- I 
ne aynı şey. 

«25 nci maddenin birinci bendi hükmüne ay- I 
kırı hareket eden meslekî teşekkülün, yönetim 
kuruluna, meslekî teşekkül mensuplarından biri
nin başvurması üzerine, mahallin iş dâvalarına 
bakmakla görevli mahkemesinin karariyle işten I 
el çektirilir; bu takdirde, görevli mahkeme, te
şekkülün genel kurulunu kanun ve tüzük hü
kümleri gereğince en kısa zamanda toplamak ve I 
yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar cari iş- I 
leri yürütmekle görevli olmak üzere Medeni Ka- I 
nun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tâ
yin eder.» diyor, 30 ncu madden 8 nci bendi. İş
te kanunda böyle bir hüküm mevcudolduğuna I 
göre, bu şekilde sendika üyelerinden birisinin I 
mahkemeye başvurması halinde, pek tabiî ola- I 
rak, durum iş mahkemesine intikal etmiş olacak- I 
tır. Biraz evvelki maruzatım da bu istikamette I 
idi. O takdirde yönetim kurulu elbette mahke- I 
me huzurunda evvelâ kendisini savunacaktır ve I 
diyecektir k i ; kongreyi toplıyamadım şu sebep- I 
le, şöyle bir mücbir sebep vardır, onun için top- I 
lıyamadım. Böyle bir mücbir sebep varit midir, I 
değil midir? Bu mücbir sebep kabule şayan mı- I 
dır? Mahkeme kararı eğer kabule şayan görür- I 
se o üyenin vâki müracaatini reddedecektir. I 
Eğer kabule şayan görmezse üyelerin müraca- I 
ati dairesinde yönetim kuruluna işten el çekti- I 
rerek ve biraz evvel okuduğum hükümler dai- I 
resinde bir taraftan genel kurulu toplantıya I 
çağıracak, diğer taraftan işleri tedvin etmek I 
üzere, 3 kişilik bir kayyım heyeti veya bir ki- I 
siyi kayyım olarak tâyin edecek, vaziyet bun- I 
dan ibarettir. Bu durum karşısında arkadaşla- I 
rımızın endişelerine mahal olmadığı aşikâr bir I 
hal oluyor efendim, hürmetlerimle. I 

BAŞKAN — Buyurun Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen

dim, Sayın Komisyon Sözcüsü ve üyelerinin, I 
bizi mazur görmelerini rica ederim. Çünkü bizi I 
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bu madde üzerinde hassasiyete sevk eden hu- ' 
sus, bir 3 senelik müddetin verilmesi, ondan son
ra açık bir bono mahiyetini taşıyan mücbir se
bep ki, katıldınız; fakat oylanmadı daha. Şim
di sayın sözcünün beyanına göre mücbir sebep 
Fransızca tabiri ile forsmajör elediler; kanunun 
içinde mevcudolmazsa ve böyle bir hal vâki ol
sa sendika yöneticileri bu mücbir sebebi ken
dilerini sorumlu tutan iş mahkemeleri huzu
runda beyan etmek suretiyle .ki, Allah koru
sun bu bir Sayın Sözcünün de izah buyurduğu 
harb hali, bir millî felâket hali ve bir hastalık 
ve sairedir, böyle bir sendika faaliyetini yapa^ 
mıyacak halin olması karşısında böyle bir hu
sus maddede yazılmasa ve yapsalar mesul ola-* 
bilirler mi? Biz şu hakle Sayın Komisyondan 
rica ediyoruz, üzerinde hassasiyetle durduğu
muz kanunun mevcut bir hükmünün suiistimal 
edilebileceği .endişesinden mütevellit ve forsma
jörün sık sık tartışmalara konu edileceğinden 
dolayı mücbir sebep tâbirinin kaldırılması. 
mücbir sebebin mevcudiyeti .halinde genel ku
rul toplantılarının, uzamasına hiçbir /zaman mâ
ni olmıyacaktır, kanaatindeyiz. Eğer lütfeder
ler mücbir sebep tâbirini kaldı rırlarsa madde
nin aynen kabulünde hiçbir mâni kalmıyaçak
tır. Teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Okunacak takrirler var, buyu
run Sayın Aydmer. 

HİDAYET AYDTNER (Cumhurbaşkanınca 
•S. Ü.) — Efendim, mücbir sebebi tamamiyle 
'kaldıran noktai nazara iştirak etmiyorum. Vu
zuh ve sarahatten kaçmak doğru şey değildir. 

(Bir kere bu mücbir sebebi çıkarmaya gelin
ce; demin işaret buyurdular mücbir sebep şu 
şudur diye ta.dat edilemez; edilemeyince ister 
istemez takdiridir. Çok takdiri bir meseledir. 
İşine gelen mücbir sebep vardır diye tevile sa
par. Çünkü insanlar evvelâ tevil eder, sonra 
sirkat yapar. Tevil eder ondan sonra, da, işi uza
tır uzatmaz, bu yola gider. 

Onun için mademki bu mahkemeye gitmiş, 
iddiayı halletmiş mahkeme iptidaen bu mazereti 
ka.bul edip etmiyeceğini mahkemeye bildirsin. 
Rica ederim Komisyon alsın bunu. Sonra vay 
efendim, esbabı mucibe var .mıydı, yo:k muydu; 
bunun takdiri doğru muydu, değil miydi bir 
sürü muamele yapacağına iptidaen mahkemeye 
haiber versin, yahut da .mahkemeden hariç mer-
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ci varsa ona haber versin. (Bu iş iptidaen halle
dilsin; yoksa iptidaen mahkemelere düşüp de 
böyle oldu, şöyle oldu diye teşettüde, keyfî ve 
indî takdirlere işi bırakmak doğru değildir. 
'Komisyon geri alsın buna bir vuzuh ve sarahat 
versin. Çok partiler, malûmuâliniz, senelerce 
kongre yapmadılar. 

ALÂElDDtN ÇETİN (Çorum) — Muhterem 
senatörler, bendeniz işin hukukî cihetine fazla 
girmiyeceğim. Tamamen tatbikattaki mahzuru 
üzerinde duracağım. Eğer biz bu madde ile, ya
ni mücbir sebepler tahtında uzatılır der ve bu 
uzatma müddetini tahdidetmezsk bunun suiisti
mal edileceğine en ufak şüpheniz olmasın. Biz, 
zarara sendikaları her türlü üyeleri siyasi olum
lara alet olmasın deriz, bunu temenni ederiz, 
ama hazan siyasete âlet olup olmadıklarını 
tesbit de gayet güçtür. Tasavvur ediniz ki, her 
hanıgi bir partizan iktidar veya partizanlığa 
kaçmış her hangi bir siyasi parti, muhalefet, 
kendinden bildiği sendika idare heyetlerine, bu 
madde ile, pekâlâ istediği kadar müddetini 
uzattırır, bilhassa seçime yakın zamanlarda bu
nu yaptırır, memlekette pek çok nahoş hâdi
seler olur. Bu, tatbikatta maalesef olacaktır. 

İkincisi 'bendenizin yine bildiğine göre, ano
nim şirketler dâhil, para ile alâkalı bütün şir
ketlerde ve kooperatiflerde, Cemiyetler Kanu
nuna göre kurulmuş; malûmuâliniz cemiyet te
şekküllerine de hiçbir zaman böyle bir salâhi
yet tanınmamıştır. Burada da işçinin menfaati 
vardır. İşçinin parası vardır, bu kadar kontrol -
dan uzak bir genel kurula teslimi doğru değil- ' 
dir. Bu sebepledir ki, mücbir sebepler tahtında 
tâbiri olsa dahi, bunun, hiç olmazsa 2 ayı geç
memesini veyahut da diğer umumi hükümleri
miz d eki âzami haddi geçmemesini lüzumlu gör-
m ekteyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın .Sözcü. 
OEÇÎOİ KOMİSYON SÖZ'OÜISÜ ÂMİL 

ARTIB (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, evvelâ Sayın Turhangil'den " bağlıyarak 
benden evvel konuşan 3 arkadaşıma arzı ce
vap edeceğim. Şimdi Sayın Turhangiıl dediler 
ki, mücbir sebep halinde kongrenin ıgeri bıra
kılması tabiîdir. Bunu maddeye koymıyalım; 
çünkü suiistimal olur. Fakat mücbir sebeboldu-
ğu zaman kongre pek tabiî olarak geri kalır. 
Bunun mevcudolup olmadığını takdir etmek de 
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mahkemeye aidolduğuna göre, mahkeme tak
dir etsin. Fakat maddeye koymıyalım. Çünkü 
suiistimal edilebilir. Evvelâ hemen şunu arz 
edeyim ki, Ana Kanunumuz olan Medeni Ka
nunda, Borçlar Kanununda ve Ticaret Kanu
nunda birçok yerlerde, birçok maddelerde bu 
ifade mevcuttur. Yani mücbir sebepler hali ha
riçtir, mücbir sebep halin'de mesuliyet yoktur, 
ve sair gibi o maddeler hakkında da aynı mü
lâhazayı ileri süre'bilirler. Şimdi bunu maddeye 
yazmış olmanın faydası şu: Mücbir sebep ha
linde dahi, kanun vazıı bunu maddede zikret
mediği takdirde, mücbir sebep halinde dahi 
kongrenin geri bırakılacağını kabul etmemiştir 
diye bir tefsire yol açabilir. Halbuki daima sa
rahatte fayda vardır. Mücbir sebep halinde 
kongrenin geri bırakılması tecviz edilmiştir. 
Hâkimlerimize ve mahkemelerimize itimadımız 
meycut olduğuna göre bu itimat çerçevesi için
de iş mahkemesimin sağında ve solunda işçi ve 
iş veren temsilcisi bulunan iş mahkemesinin 
durumu takdir edeceğini ve mücbir sebebin bu
lunup bulunmadığını takdir edeceğini, biraz 
evvelki görüşümde arz ettim. 30 ncu maddenin 
8 numaralı bendinde vaziyet gayet açık olarak 
yazılıdır. Mesele mahkemeye intikal edecek, 
mahkeme mücbir sebebin, bulunup bulunmadı
ğını söyliyecektir. Şüphesiz ki, mahkemenin ka
rarı temyiz kabiliyetini haizdir, bu karara gö
re muamele yapılacaktır. 

Binaenaleyh, mücbir sebep teriminin suiisti
mal edilmesi endişesine mahal yoktur. Bu sade
ce bir sendika yöneticilerinin veyahut bir idari 
makamın takdirine bırakılmış değildir. Mah
kemece hal edilecek bir mevzudur. Tereddüde 
ve endişeye mahal olmamak lâzımgelir. 

Diğer arkadaşım Hidayet Beyefendi iyice 
kavrıyamadım, özür dilerim. Hem mücbir se
bep kelimesinin maddede bulunmasını arzu et
tiler, hem de bunun önceden, eğer yanlış anla
madı msa, mahkemece tesbitini galiba arzu et
tiler. Burada önceden olmak, sonradan olmak 
gibi böyle, bir tefrike biz taraftar değiliz. Çün
kü netice itibariyle işi uzatmaktan başka bir 
faydası olmıyaca'ktır. 

Alâeddin Bey •arkadaşımızın tekliflerine ge
lince, Alâattin Çetin arkadaşım, diyorlar ki, 
mücbir sebep olsun maddede, amıa gene her ih
timale karşı bir süre koyalım, yani mücbir se-
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bej) de olsa 6 .aydan veya bir seneden fazla geri 
bırakılamaz diye bir kayıt koyalım. Bunu biraz 
evvel de arz ettim. Sayın Turhanıgil'in bir sua
line cevaiben, bu mücbir sebep mefhumu ile bağ-
daştırılamaz. Çünkü biz buraya, süre koydu
ğumuzu kabul edelim üç, dört, beş, altı ay de
dik. Allah korusun bir salgın hastalık vardır, 
fakat bu sekiz ay devam edecektir. Böyle bir 
vaziyet karşısında maddede altı ay denmiştir, 
binaenaleyh altı ay geçti artık kongrenin ya-
ıpılması lâzımdır, diye ibiöyle rejit, sert bir hük
me gidilemez. Burada mefhumu ifade etmek 
bir subles vermek doğru olan yoldur. Sonra 
Sayın arkadaşlarım, niçin daima suizanla veya
hut bir endişe ile hareket ediyoruz? Bu teşek
külleri yapan insanlar veya tedvin eden, yöne
ten insanların da böyle bilâ sebep kongreleri 
uzun müddet talik etmiyecekleririi, asıl olarak, 
niçin kabul etmiyelim? Asıl olan bu kongrelere 
devam edilmesidir. Zaten kendilerine 3 sene-ya
hut da 2 sene gibi bir marş tanıyoruz, bunun 
dışında .bir forsmajör olması halini, bir mücbir 
sebebin bulunması halini de derpiş ediyoruz. 
Pek tabiî ibunun normal olarak işlemesi asıl
dır. Eğer suiistimal edilirse suiistimale karşı da 
maddede, tedbir almış bulunuyoruz. Madde de 
80 ncu maddenin 8 nci bendinin de derhal iş 
mahkemelinin her hangi bir sendika üyesinin 
müracaatı üzerine hâdisede mücbir sebep bu
lunmadığı ve kanuna aykırı olarak kongrenin 
(geciktirildiği anlaşıldığı takdirde iş mahkeme
si, derhal yönetim kuruluna işten el çektirebili-
yor. Bütün bu tetbirler derece derece alınmış
tır. Bu tetihirler m evcu d olduktan sonra, daha 
fazla endişeye zannediyorum ki, mahal olma
ması icabeder, bu bakımdan biraz evvel arz 
ettiğim değişikliklerle maddenin kaibul buyurul-
masmı istirham ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hüseyin Kal-
paklıoğlu. 

HDlSEVİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Bir sualim var Sayın Başkan. Efendim Sayın 
ıSözcü Bey dediler ki; umumi kaideler arasın
da müdbir sebebin ortadan kalkması ile berab'er 
muayyen bir müddet zarfında bu işin yapıl 
masına dair âmir hükümler vardır. Sayın Ko
misyon Başkanı mücbir sebebin ortadan kalk
ması ile beraber ne kadar müddetde konigreyi 
yapmayı düşünür? Bunu mahkemeye mi bira-
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kırlar, yoksa mühim telâkki ederek oraya bir 
müddetin konulması için bir hüküm düşündü
ler mi?. Mücbir sebebin ortadan kalkmasiyle 
bir ay sonra, iki ay sonra gibi bir müddet tâ
yin etmemenin sebebi var mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUiS (Bcvamla) — Müdbir sebep ortadan kalk
tıktan sonra kongrenin toplanması için müm
kün olan en kısa zamanda kongre toplanacak
tır. Bunu tesbit etmeye de imkân yoktur. Va
ziyete göre değişir, üyelerin bulunduğu şehir
lere göre değişir. Fakat, en kısa zamanda top
lanması lâzımdır. Buraya 10 gün, bir hafta, 5 
•gün diye bir süre konamaz; Çünkü her hâdi
sede değişir. Efendim, tesbite imkân yokıtur. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Yerim
den bir soru soracağım. Zamanını aldığım için 
ıSaym .Sözcüden özür dilerim. 30 ncu maddenin 
8 nci bendinde kayyum tâyin ederek câri işle
rin yürütüleceğine dair bir hüküm vardır. Aca
ba bu şekilde mücbir seibebolmadığı halde Ge
nel Kurulu toplamıyan sendikacılar hakkında 
31 nci maddede bir ceza hükmü görmedim, var 
mıdır, yok mudur bunu rica ediyorum? 

GEÖİGİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Devamla) — Efendim, 31 nci maddede 
•muhtelif cezalar vardır. Madde uzun olduğun
dan müsaade buyururlarsa şu anda hatırlamı
yorum, tetkik edip arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Vasfi Gerger. 
VASFİ GlERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Sözcü bütün konuşmasının 
merkezi sıkletini bir mahkeme mefhumuna bağ
ladı şimdi ben bunu anlıyamıyorum. 

Genel Kurulu toplamakla mükellef olan, me
suliyet sahibi olanlar, her hangi bir sebeple, 

• mücbir sebep veya maddi sebep veya mücbir se
bep değil de kendilerine göre bir sebeple topla
nındı, bunu (.'alışma Bakanlığı tetkik eder, onun 
bu hareketini yerinde kabul eder, değilse Çalış
ma Bakanlığı mahkemeye gider. Niçin Genel 
Kurul Mahkemeye gitsin, idareciler niçin git
sin? Mahkemeye idarecilerin gitmeye hakkı yok, 
salâhiyeti yok ve lüzumu da yoktur. Esas iş bu
rada bozuluyor. Sonra mahkeme, kaydı nereden 
çıkıyor? Hâkim kaydı kanunda pek açık değil 
ve onların mahkemeye gitmeye de mecburiyet
leri yoktur. Bir genel kurul toplantısı için tü
züklerinde kanunda falan tarihte toplanma 



O. Senatosu B : t 
mecburiyeti konur. Bunu yapmıyaniar, onu se
çenler tarafından tazyik altına zaten alınır, bir. 

Denetliyen merci onu tazyik eder, iki. Kabul 
etmiyorsa o da mahkemeye gitsin. Toplamak is-
tiyenler mahkemeye gidip mahkemeden karar 
alıp forsmajörü tesbit etmek gibi bir külfete 
sendikaların idare heyetlerini mecbur etmeye de 
hakkımız yoktur. Bu şekilde bu meseleyi halle
decek şekilde komisyon maddeyi geri alsın bu 
konuşmaların ışığı altında tedvin ederek yeni
den getirsin, boş yere vaktimizi heba etmesin. 
Diğer maddelere geçelim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Aydıner. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, komisyon sözcüsü iş takdir 
edilsin, bunlar yanlış takdir edilmişse mahkeme
ye gitsin, şu müeyyidelerle idare heyetine işten 
el çektirilsin, kayyım tâyin edilsin. Bir1 sürü me
rasim ve külfet. Kendileri behemehal bunu mah
kemeye gitsin dedikleri için ben - takririm de 
okunacak - mahkemeye veya alâkadar mercilere 
müracaat için müddet dolmadan gelsin şeklinde 
teklif ettim. Bendeniz Vasfi Gerger arkadaşımı
zın noktai nazarına iştirak ediyorum. Bu bir 
mazerettir, mazeret ihfa edilir. O halde bu bir 
borç. Borcun edası, vecibenin vâdesi muayyen, 
en son iki sene. Farz edelim iki sene, iki sene 
vadeli benim bir borcum olsa, vâde bitti, ödiye-
medim. Mazeretim varsa, ben gidip borçlu ol
mam ve vecibe tahammül etmem itibariyle gidip 
mazeretimi haber vereceğim. Binaenaleyh ben 
Vasfi Gerger arkadaşımın noktai nazarına ta
mamen iştirak ediyorum. Bu haber verilmeli. 
Esas borç, mükellefiyet meydana çıkmalı, öyle 
keyfî takdire bırakılmamalı. Ben şu vecibemi, 
toplama vecibemi, şu mazeretimle şu esbabı mu
cibe ile yapamıyorum, demeli. Eğer1 alâkalı mer
ci bunu kabul etmiyorsa o vakit iş mahkemeye 
intikal edebilir. Ben verdiğim teklifi bu şekilde 
tadil ediyorum ve rica ediyorum komisyon bu
nu geri alsın ve tezekkür etsin, 

BAŞKAN — Sayın Aydmer takririnizi de
ğiştirecek misiniz? 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Hayır, beyefendi. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bulak. 
CEHALETTİN BULAK (Samsun) — Muh

terem arkadaşlar, bu mücbir sebep tâbiri olduk
ça geniş bir müzakere mevzuu olmuştur. Fakat 
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esasta halledilmiş bir nokta yoktur. Mücbir se
bebin mevcut kanunlarımızda doğru dürüst bir 
tarifi de yapılmış değildir. Mülga Ticaret Ka
nununda ancak ukudatı ticariye kısmında bir 
kısa bahis vardı. O kısımda ortadan kalkmış ol
duktan sonra yerini Medeni Kanuna terk etmiş
tir. Neler mücbir sebep olabilecektir? Efendim 
bunlar için mevcut kanunlarda hiçbir sarahat 
mevcut değildir. Bir Nafıa, Bayındırlık Genel 
şartnamesi vardır. Bunda, onların yaptıkları 
tesbit kendi işlerine, kendi mevzularma taallûk 
eden hususlarda, şunlar mücbir sebeptir diye ta-
dadi şekilde tasrih edilmiştir. Bugün mücbir se
beplerin tatbikatı o şekilde işletilmektedir ki, 
takdir ölçüsü o kadar geniş ve dağınık olmakta
dır ki, bunları telif edip muayyen bir noktaya 
irca etmeye imkân yoktur. Onun için hâdisenin 
hususiyetine göre bir sendika bünyesinde hangi 
faaliyeti, hangi hal ve âmiller, mücbir sebep ol
malıdır; bunu pekâlâ burada takdir edip, tas
rih etmek suretiyle hüküm konulması mümkün
dür. Bunun için bundan kaçınılmasını bendeniz 
fuzuli ve lüzumsuz bir gayret sayıyorum. Muh
terem komisyondan rica ediyorum, mücbir se
bebin ne olabileceğini mutlaka tasrih etmeleri 
gerektiğini, bu dağınıklığı, keşmekeşi iği, tak
dir ölçülerinin hududunun böyle şahıslara ferde 
ve tahsile, liyakata kültürel görüşe, öngörüş 
faktöründen kurtarılmasını ve öylece keyfiliğin 
de bertaraf edilmesini temin etmek için mücbir 
sebep tasrih edilmelidir. Şimdi bu olmadığı tak
dirde, şayet buna imkân görülmezse, vermiş ol
duğumuz takririmiz de böyledir, mücbir sebep 
kelimesini sureti kafiyede kaldırmak icabeder. 

Nitekim, demin bir arkadaşımız hatırlattı, 
bendeniz de kürsüde bunu nakletmiş olayım. 
Bizim Senato ve Millet Meclisinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin her yıl Kasımın birinci 
günü içtima edeceğine dair mevcut bir hüküm 
varken, mücbir sebep olmadıkça içtima eder 
tâbiri nasıl konulmamışsa, konmamıştır. Bu
rada mücbir sebep kelimesinin tamamen kal
dırılıp mutlaka 2 sene içerisinde, 2 senede iç
tima eder tâbirini koymak ve meseleyi hal
letmek mümkündür. Mücbir sebep kelimesinin 
siperi altına gizlenip de bu işi 2 sene, 3 sene, 
4 sene uzatmıyacak, suuiniyet sahibi, idare 
mevkiinde oturmak, yerleşmek istiyen bir ida
recinin hatıra getirmesi bizim, memleketimi
zin bu politika hayatında ve ne bileyim iş 
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hayatında vaziyetleri istismar eden insanların 
olabileceği düşünülürse, mücbir sebebi duru
ma göre tâyin etmek her halde güçtür kana
atindeyim. Onun için rica ediyorum, ya tas
hih için komisyon bunu geri alsın, yahut 
da bu mücbir sebep ibaresini tamamiyle ortadan 
kaldırsın. Mücbir sebepsiz, «En geç iki sene
de içtima eder» tâbiri ile iktifa edilsin ; takriri
mi de arz ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eyidoğan. 

AKİF EYİDOÖAN (Zonguldak) — Eten
dim müsaade buyurursanız bendeniz bu (es
babı mucibe hariç) kelimelerinin tayyını tek
lif ettim. Şu düşünceyle k i ; es'ki hukukumuz
da da, yenisinde de dünyanın medeni hukukun
da ve borçlar kanunlarında ve hukuk usulü 
muhakemelerinde esbabı mücbire mâni bir 
keyfiyettir. Esbabı mücbire hariç borcumu 
vâdesinde ödiyeceğim deyip de 91 gün vadeli 
senet verilmez. Bu sadece 91 vadeli senettir. 
Hğer esbabı mücbire olursa esbabı mucbireyi 
mahkeme dinler. Onun için buna, eski tâbiri 
ile mingayri zikrin maksuttur, denir. Esbabı 
mücbire hesaba alınmıştır, ama zikrolunmaz, 
bunları arz edebildim mi? Bunu normal taraf
lar derin eyan eder. Nerede? İş mahkemesinin 
huzurunda. Onda da, hükümde sevkı dâva şart
tır. Ebette bir taraf gidecek öbür taraf hâ
kimin huzuruna çekecek, o da iddiaya karşı 
defini dermeyan edecek, Yani bunlar huku
kun ve hukuk usulü •muhakemelerinin alfabe
si gibi birtakım şeylerdir. Müsaade buyuru-» 
nuz, takririmi iltifatınıza lâyık görünüz, bu 
ibareyi buradan çıkaralım. Çünkü diğer ka
nunların ve tüzüklerin hiçbirisinde buna ben
zer bir hüküm yoktur. Zikretmeden de aynı hü
küm derpiş edilmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Coşkunoğlu. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Efen

dim, mücbir sebebin ne olduğu nazariyat sa
hasında bile münakaşa edilen bir mevzudur. 
Kanunlarımızda mücbir sebep tadadedilmiş, 
tahdidedilmiş değildir. Borçlar Kanunumuzda 
var mücbir sebep. Eski Ticaret Kanunumuzda 
da bir hüküm vardı. Binaenaleyh mücbir se
bep, şu şekilde tadadedilsin, tahdidedilsin, 
buna imkân yoktur. Mücbir sebep burada yer 
alsın mı almasın mı? Yer almasa dahi mücbir 
sebebin mevcudiyeti halinde böyle bir toplantı-

nın yapılmaması mümkün. Yer «almasa dahi boylö 
bir deficle bulunmak böyle bir iddiada bulun
mak mümkün. Ama vuzuhta fayda vardır. Müc^ 
bir sebebin burada yer alması faydalıdır, vuzuh
ta fayda vardır. Bu itibarla bu, maddenin, fık
ranın aynen kabulü yerinde olur. Sayın ko
misyon «En geç» tâbirini koydular. O şartla 
kabulü yerinde olur. Mücbir sebebi kim tak
dir edecek. ıSözcü burada ifade buyurdular. 
Mücbir sebebi mahkeme takdir edecek arka
daşlar. Mahkemeler de mücbir sebebin ne ol
duğu yolunda bu hâdiselerden daha mühim 
hâdiseler sebebiyle takdir edilmekte ve tat
bikatta yer almaktadır. Daha mühim hâdise
ler geçmekte ve bunu mahkemeler takdir et
mektedir. Yalnız, bazan kendisi de takdir et
mez mahkeme, bilir kişi tâyin eder. kendisi
ne mahsus usullerle bu mücbir sebebi tâyin 
ve tesbit eder. 

Bizim arkadaşlarımızın bir kısmının endi
şelerini İletideniz sütten ağzı yananın haline 
benzetiyorum. 

Bugünkü Anayasa, teminatı böyle keyfî bir 
yolda gitmeye mânidir, kanaatindeyim. 

Anayasa teminatı altında bu şekilde bir 
maddenin kabulünde mahzur olmadığına kaa-
niim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — İki arkadaşımız daha söz is
temiştir, fakat kifayet takriri de vardır efen
dim, okutuyorum. 

O. Senatosu Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Yeterliğin oya arzı

nı rica ederiz. 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Sami Küçük Kâmil Karavelioğlu 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız Selâhattin özgür 

BAŞKAN — Buyurun. Kifayetin aleyhin' 
de. 

MUAMMER OBUZ (Konya) — Behdeiıkin 
işareti hukuk nazariyatından bâzı noktaları ay^ 
dınlatmak mülâhazasmdandır. Komisyon söz^ 
cüsünün, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 
Medeni Kanunundaki mücbir sebepleri zikret-. 
mek suretiyle verdikleri misaller meseleyi iğ-
lâk etmiştir. Komisyon sözcüsünün verdiği mi
saller ve bâzı arkadaşlarımızın üzerinde durdu
ğu mücbir sebep, hukuku hususiyede eşhasın men
faatlerini alâkadar eden ve neticede tazmina-
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tın verilmesini veya verilmemesini icabett iren 
esbabı mücbiredir . Halbuki elimizdeki mev
zii, meseledeki esbabı mücbire bir toplant ı
nın yapılmasına mâni ahvali kasdeder . Bi
naenaleyh hurda müteamel olan esbabı müc
bire kelimesini kul lanmak suret i ile komisyon 
sözcüsünün verdiği misallerle de meseleyi iğ-
Jâık etmek ha ta olur. Bendenizce mücbir se
bep kelimesinin tamamen kaldır ı lmasını veya 
hiç. olmazsa zorlayıcı sebep, mâni hal inde bir 
başka terim kul lanmak faydalı olacaktır . Hür
metlerimle. 

BAŞKAN --— Müzakerenin kifayetini oyla
rınıza, sunuyorum. Kabul edenler.. Ktmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Takr i r le r i okutacağım efendim. 

Başkanlığa 
Madde 25. ----- 1 nci bendin en geç iki yıl

da bir toplanması şeklinde tadil ini arz ve tek
lif eylerim. 

Aydın 
F ik re ; Turhang i ! 

Sayın Başkanlığa 
«Mücbir sebepler» kaydının çıkarılmasını 

arz Ve teklif eylerim. 
Zonguldak 

Akif Kyidoğan 

('. Senatosu Başkanl ığ ına 
25 nci maddenin birinci bendindeki ((fe

nci kurul lar mücbir sebepler dış ındaki) ibare
sinin (Mahall in en büyük mülk iye âmir inin 
t akd i r edeceği mücbir sebepler dışında) diye 
değiştiri lmesinin oylanmasını arz ederini. 

Afyon Karah i sa r 
Dr. Rasim Hancıoğhı 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilen madde metnindeki (Mucip 

sebepler) tâbir inin delâletinin tesibitini, buna 
lüzum hissedilmediği t akd i rde t ayy ın ı rica 
ederiz. 

Aydın Samsun 
l-'ikret Turhanoi l (•emalettin Bulak 

O. Senatosu Başkanl ığ ına 
25 nci maddenin 1 nci bendinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Hilmi Onat 

Madde 25 : 
Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekkül

lerden sendikalar ın genel kurul lar ın ın en az 
yılda bir defa, üst kuruluşlar ın ise en az üç 
yılda bir defa toplanması . 

Başkanlığa 
Mücbir sebebin hak ika ten mevcut olup ol

madığının önceden tesbiti için müddet dol
madan alâkalı makama, bildirilmesini sağlamak 
için maddenin komisyona geri verilmesini arz 
ve teklif ederim. 

(Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

Başkanlığa 
Temenni ve takrir ler in ışığı a l t ında mad

denin, yeniden tanzimi için komisyona iade 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Fikret, Turba ng-i! 

Cumhur iye t Senatosu Yüce Başkanlığına 
Müzakeresi yapı lan Sendika lar Kanun tasa

rısının 25 nci maddesinin 1 nci bendinin bu 
kanuna, göre kurulan meslekî teşekküllerin ge
nel kurul lar ı en geç üç yılda bir toplanır şek
linde kabulünü arz ve teklif ederim. 

Ou'inhurbaşkanınea S. Ü. 
Ömer Krgün 

BAŞ/KAN — İki t ak r i r evvelce okutıılmuş-
tu, mamafih bir kere daha okunsun. 

Yüksek Başkanl ığa 
25 nci maddenin o numaral ı bendinin son 

sa t ı r ındaki (Kurul üyelerine) deni ldikten son
ra (Toplan't ıdan en az 24 saa t ) kelimelerinin 
konulmıasını arz ve teklif eyleriz. 

A n k a r a Ouı ı ıhurbaşkanmea S. Ü. 
Niyazi Ağırnasl ı Hidaye t Aydıner 

Yüksek Başkanl ığa 

a) 25 nci madde mat lab ınm (Oenel kuru l 
ve şube kongresi) olarak değişt i r i lmesini ; 

b) Aynı maddenin 1 nci bendinin 1 nci 
sa t ı r ındaki (Mesleki) kelimesinden sonra ge
len iba ren in : (Teşekküller genel kurul lar ın ın , 
mücbir sebep olmadıkça, -'> yılda bir toplanma
sı;) şeklinde değişt i r i lmesini ; 

c) Aynı madden in 2 nci bendinin .1 nci 
sa t ı r ındaki (Kongreler inde) kelimesinden son-
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ra(,) virgül işaretinin konulmasını; arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Şimdi efendim, 'bu takrirleri 
tasnif edip reye koymak da bir mesele ya. 
(Gülüşmeler) (En aykırı teklif var sesleri) 
(Komisyona havale sesleri) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUiS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Bu, mesele
yi halletmez. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulun yani 
Heyeti Umumiyenin bir fikri olmadan komis
yona gider, komisyon yine aynen getirir. Fa-
k a t ş u n u yap, bunu yap diye bir direktif ver
mek lâzım. 

'Binaenaleyh ben, encümen istemediğine ve 
her hangi bir fikir tebellür etmediğine güre 
komisyona gitmesinde bir fayda mülâhaza- et
memekteyim. Bu itibarla takrirleri en aykırı
sından başlıyarak reye koyacağım. 

En aykırısı evvelâ 'bâzı arkadaşlar, mücbir 
sebep kaydının çıkarılmasını teklif etmektedir. 

Eyidoğan doğrudan doğruya bunu teklif 
etmektedir. Vakıa fikret Turhanlgil'le 'Saym 
Bulak da bunu teklilf etmektedir ama; şu ol
mazsa, binaenaleyh evvelâ maddede mücbir se
bep kaydının çıkarılması hususunu reyinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Fakat bundan sonra- 1 sene gelir. Bir sene 
de az, bereket 6 ay gelmedi. 1 senede bir top
lanması teklifini reyinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Bir 
senede bir toplanma keyfiyeti kabul edilmemiş
tir. 

En gec'2 senede bir toplanması teklifini oy
larınıza sunuyorum. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet, katı
lıyoruz. 

BAŞKAN — Reylerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, J nci fıkrası «'bu kanuna göre 
kurulacak meslekî teşekküllerin genel kurulla
rının mücbir sebepler dışında en geç 2 yılda bir 
toplanması» şeklinde oluyor. Bunu reylerinize 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

•Bu takrirler kabul edilmiş olduğuna göre, 
aykırı tekliflerin j-eye konulmasına mahal kal
maz. 

Ondan sonra bir de Sayın .Sırrı AtaJay'm şi
fahen ifade ettiği ve sözcünün de kabul ettiği 
Niyazi Ağıra aslı ve Hidayet Aydmer'in bir tak
riri vardır. Tekrar okutuyorum. 

(Niyazi Ağırnaslı ve Hidayet Aydmer'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Burada, müzakereden evvel, 
toplantıdan evvel dağıtılması isteniyor, bir de 
Aydın er arkadaşımızın 24 saıat evvel dağıtılma
sı teklifi vardır. Bunun imkânsız olduğunu 
ifade etmişlerdir, mamafih bu teklifi de reyini
ze sunacağım. 24 saat evvel dağıtılmasına ko
misyon iştirak etmiyor. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

SADİK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
Hükümetten bir şey soracağım. 'Müsaade hu
yundur mu? 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SADİK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Bfeııdim, 

burada genel kuruldan 'bahsedildi. Kİ bette 
komisyonun tadiline göre şube kongreleri yapı
lacaktır. Bu maddede lüzumlu yere şube kon
gresinin ilâvesi için hüküm koymak lâzımgelir. 
Acaba Hükümet bu hususta ne düşünüyor. 

BAŞKAN '-—•Buyurun efendim. 
ÇALİŞMA BAKANİ BÜLENT EOEVİT 

(Ankara Milletvekili) — Efendim, şube kongre
si kabul edildiğine göre gerekli şekil verilmesi 
lâzım. «İki genel kurul veya şube kongresi 
toplantısı arası.» 

BAŞKAN — Bu kanuna göre kurulan mes-
ieikî teşekküllerin genel' kurullarının ve şube 
kongrelerinin en geç 2 yılda bir toplanması hu
susunu tekrar reylerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir takrir daha var, maalesef yazısını oku-
yamadım. 

SADİK ARTÜKMAÇ (Yozgat) Bir noksan
lık var. 3 ncü bendinde 2 genel kurul (toplan
tısı veya şube kongresi arası şeklinde olaöaktır. 
Sayın Bakan'm ifadelerine göre. 

BAŞKAN — 2 Genel kurul toplantısı. Sayın 
Artulkmae. 

SADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan Ibunu oya arz edecek imisiniz'? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Vasfı Gerger. 
VASFÎ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu maddenin sonuna bir fıkra ilâ
ve edilmesini rica edeceğini. «Bu hususların 
tanzimi Ibir 'talimatname ile düzenlenir» diye 
bir şey koyalım. Bütün (bu görüşmelerde hfısıl 
olan 'tereddütleri iz'ale edecek hükümleri sonra 
bir talimatname ile tanzim etsinler. Meselâ ne 
vakit toplanacağı, nasıl yapılacağı, kongrenin 
idare şekli için sendikaların İdare kurullarına 
ışık tutmak zarureti de vardır, bu mücerret 
hükümleri bu işleri yürütmek biraz zor olur. 
Daha kolaylık olur. Beş on maddelik bir tali
matname ile Bakanlık I bu işi yapabilir. 

BAŞKAN — Sayın Gerger'in 'önergesini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
25 nei 'maddenin, sonuna aşağıdaki hükmün 

ilâvesini arz ve teklif ederim. 
Urfa 

Vasfi Gerger 

«Bu hususların tanzimi için 'bir 'talimatname 
yapılır.» 

BAŞKAN —• Etlendim, Komisyon katılmıyor. 
mamafih takriri reye koyuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat). - U fendim, 
biraz evvel işaret buyuru!an hususu reye 'koy
madınız; (genel Ikurul tonlantısı ve şube kong
resi) (veya sesleri) (veya olmaz sesleri) (gü
rültüler) 

BAŞKAN — Efendim, bu esas dairesinde 
müsaade ederseniz Komisyona verelim. 

Komisyon, kalbul buyuruyor musunuz? (Evet 
evet sesleri) 

Şu halde Koalisyona, veriyoruz. 

Görevlilerin ücretleri 
MADDE 20. — Bu kanuna göre kurulan mes

lekî teşekküllerin idarecileri ve temsilcilerine 
verilecek ücretlerle her türlü ödenek ve yolluk
lar Genel Kurul tarafın'dan tesbit olunur. 

Bu kimselerin 3ıer türlü ücret, ödenek ve 
yollukları, idare 'kurulunca Genel Kurula su
nulan faaliyet .raporunda gösterilir. 

Bu kimselerin, sendika üyesi olmak sıl'a-
tiyle esasen hakları olan tediyeler, bu madde 
hükmünün dışındadır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. M'ad-
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deyi reylerinize sunuyorum. Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mal bildirimi 
MADDE 27. — Sendikaların başkan ve yö

netim ıkurulu üyeleri, bu göreve seçildikten son
ra üc ay içinde, kendilerinin, eşlerinin ve ve
layetleri altındaki çocuklarının malik bulunduk
ları malları ve gelirlerini gösteren bir bildiri
mi noterliğe tevdi etmek zorundadırlar. Bil
dirimin verildiğine dair noterlikten alınacak 
belgeler denetçilere verilir. Bu (belgenin hangi 
noterlikçe verildiği, tarih ve numarası yönetim 
kurulu karar defterinin özel (bir sayfasına kay
dolunur. 

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

Bu mecburiyete uymıyanların başkanlık 
veya yönetim kurulu üyeliği sıfatları Ibir aylık 
müddetin bitiminde 'kendiliğinden düsjer. 

Bu bildirimlerde yazılı olanlar açıklanamaz. 
AneJalk, talep üzerine, yargı mercilerine veya 
denetleme ve inceleme yetkisine ısahip diğer 
makam ve m ercilere tevdi olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Reylerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... lEttmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Sendikaların (defter ve kayıtları 
MADDE 28. — Bu kanuna göre kurulan (mes

lekî teşekküller aşağıda yazılı defterleri ve ka
yıtları tutarlar. 

a) «Üye kayıt defteri», bu deftere üyelerin 
'kimlik ve adresleri, çalıştıkları iş yeri, sendi-
(kaya giriş tarihleri ve yükümlü oldukları aidat 
miktarı kaydedilir ve imzaları bulunur; 

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

c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara 
sırasiyle kaydedileceği «Gelen ve giden evrek 
kayıt defterleri»; 

d) Gelen evrakın aslının, giden evrakın su-
<retinin saklanacağı «Gelen ve giden evralk dos
yaları» ; 

e) «Zimmet defteri»; 
f) «Aidat», «gelir» ve «gider defterleri»; 
g) Yönetim kurulunun bir zabıtla tesbit 
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edeceği ve numaralanmış ve idare heyetince mü
hürlenmiş varidata ait Ikopyalı makbuzlarla sar
fiyatın fatura, evrak ve kaydiyesini muhafazaya 
mahsus dosyalar; 

h) «Bilanço, envanter ve kesinhesap 'def
teri» ile, üye kayıt, karar, aidat, kongre divan, 
'başkan ve (kâtiplerinin yönetim Ikıırulu ile be-
ıraiber imza edecekleri «Genel kurul kararları
nın yazılmasına mahsus defterler» in [kullanıl
masından önce noterlikçe tasdikli olması mec
buridir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÖMER IiÛTFİ BOZCALI (İzmir) — 28 ııci 
maddenin (u) fıkrasında imzaları bulunur de
ğil; alınır olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, -oy I amanın 
neticelerini arz ediyorum. 

Madde 14. (113)iştirak (112) kabul, 
(1) çekinser, 

Madde 16. (108 iştirak (107) kabul, 
(1) çekinser, 

2.7.1963 O : 2 
Madde 17. (104) iştirak (102) kabul, 

(1) red (1) çekinser, 
Madde 18. (106) iştirak (105) kabul, 

(1) çekinser, 
Madde 20. (110) iştirak (109) 'kabul, 

( l)ret , 
Madde 21. (114) iştirak (114) kabul. 
22 nci madde; (118) iştirak, (114) kabul, 

(4) red, 
Madde 23. (112) iştirak ve (112) kabul. 
Vakit geçmiştir. Fakat bu maddeyi de oku

yalım. isterseniz.. 
(En mühim bir madde üzerindeyiz, çok tar

tışılacak bir maddedir, yarma bırakalım sesleri.) 
BAŞKAN — Arkadaşlarımıza (bilhassa te-

şelkkür ederim, bu şekilde tatilden evvel bütün 
işlerimizi bitirebileceğiz. Kanunları zamanında 
çıkartırız. Efendim. Baş'ka türlü kanunlar çık
maz. 

Yarın saat 14,00 te toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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Sendikalar kanunu tasarısının 3 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoghı 
Muoip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mohmot Özgüneş, 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Hay d ar Tünek an at 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaikuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 120 
Reddedenler : i 

Çekinserler : l 
Oya katdmıyanlar : 5Q 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhatıgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Ham li Oğuzbeyoğlu 
Kadri öz taş 
Hasan Aid Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoglu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayangil 

_. Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Ak s oy 
Halit San kaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddm Çetin 

DENİZLİ 
.Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Baııguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
l^elımi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Vr.th'ı Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat Öztürkçiue 
Kurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanırı a n 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozmalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurcr 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüsıeyin Kalpak] ıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELÎ 
Eûtl'i TokoğJu 

KONYA 
Sedat Çıı m rai ı 
Mustafa Oiııckli 
Muammer Obuz 
Alımet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
NTıvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik ülusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdiilkennı Saraçoğlu 

MUĞLA 
M nal la, Akarca, 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
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ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÎNOP 
Suphi Battır 

C. Senatosu B : 
SİVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Deuıirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

84 2 . 7 . 1963 O : 2 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

Hidayet AydiJi*r 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Ulus 
Âdil ünlü 

[Reddeden] 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 

[Çekinser] 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 

[Oya katılmtyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Emanullah Çelebi 
Sezai O'Kan (î.) 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (î.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan " (İ.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tlgrel 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

İÇEL 
TalSp özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(D 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğk. 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat öçten (1.) 
Ziya önder (1.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlıı 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
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C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acıkalım. (î.) 
Esat Çağa * j 

Enver Kök (I.) 
Sahir Kurutluoğln 
Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] 
Edrişeüür 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

Samsun 

Yekûn 
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Sendikalar kanunu tasarısının Ş nci maddesine verilen oylarm sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 
Üye sayı» : 185 

Oy verenler : 121 
Kabul edenler : 120 

Reddedenler : 
Çekinserler i 

Oya katılmıyanlar 60 
Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçam 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

Fikret Turhangil 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öz taş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topcuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğhı 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halît Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

Rdhmi Sanalan 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rıfat Öztürkçine 
Nui'ullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanıman 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özer demli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahine t Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mualilâ Akarca 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
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Zeki Kum ruhi 
RtZE 

Necip Danışoğlu 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cem alettim Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

O. Senatosu B : 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman H&cıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

84 2 . 7 . 1963 O : 2 
URFA 

Vasfi Gerger 
UŞAK 

Kâmdl Coşkun oğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE-
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 

Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Brgün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orhay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

7 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğhı 

[Oya kattlmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Sezai O'Kan (I.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Sakıp ön al (I.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar ( t ) 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zereu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Om ay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (t.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 

tSMfR. 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Ata!ay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçjigi! 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunav 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskendeır 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (î. Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öeteıı (İ.) 
Ziya Önder (t.) 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çettintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açıkalın (t.) 
Enver Kök (t.) 
Ragıp Üner 
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[Açık üyelikler] 

Eskişefhir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 

<mm^ 
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Sendikalar kanunu tasaırısmın 6 neı maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde ikabııl edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuleır 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağım aslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

185 
118 
117 

0 
1 

63 
4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR GAZİANTEP 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öz taş 
Hasan Ali Tiirker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
.Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangi] 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarı kaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi San alan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi UçagÖk 

Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçme 
Nurulla.h Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusıman 

KOOAELÎ 
Rifa't Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraç o 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 
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SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Semi O'Kan (t.) 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Mehmet Nuni Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
HalU Ağar (î.) 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
ffcifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulus oy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

Ö. Senatosu B : 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
V&sfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (î.) 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
îhsan Ha mit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
îzzet Birand 
Hilmi Onat 

2.1.1963 O : Û 
ZONGULDAK 

Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(D 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat (I. Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdü Ünlü 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya önder (I.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt. 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (I.) 
Enver Kök (I.) 
Ragıp Üner 

[Çekinser] 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 

[Oya katilmıyanlar] 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
] l'.akkâri 
î»ttaıbul 

Samsun 

Yektin 



C. Senatosu B : 84 2 . 7 . 1963 O : 2 
Sendikalar kanunu -tasarısının. 8 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.,' 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 123 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : l 
Oya katümıyanlar : 57 

Açık üyelikler : 4 

TABÎÎ ÜYELER 
liefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
ttmanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Palın özdüek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu I 
(Mal Tevfik Karaaapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman AlisİToğiu 
Sabit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet ÎJkuçan 
Mustafa özer 

[Kabul 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURSA 
1 lisan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayaıar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hali t Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azım i Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Oiray 

edenler] 
I ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gravsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
Nİzamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
I Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Baksak 
Ethem Menemencioğlıı 
Rifat öztürkçine 
Nurallah Esat Sümer 
özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 
Derç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Dozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
I Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusret 1 uiicı 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ukısman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erk ut 
A. Bahattin Öz/bek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Oener 

— 505 — 



ÖRDÜ 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapaniı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SÎNOP 
Suphi Batur 

Ö. Senatosu B : 84 
SİVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Osman Haeıbaloğlu 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kamkurt 

2 .7 .1963 O : â 
UŞAK 

Kâmil Ooşıkunoğlu 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettiln Uluç 
Âdil Ünlü 

[Çekinser] 

SİVAS 
Ahmet Çekemnoğlu 

[Oya kahlmıyanîar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan (î.) 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rasiım Hancıoğlu 

AMASYA 
Mıacit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı OğuzBekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur tFlusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
Hüseyin Otfin 

BURSA 
Calhit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (1.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hami t Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet lzmen 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Hilmi Onat 

KARS 
S i m Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Muhittin Kıhç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunav 

(t) 
MANİSA 

Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danış oğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
{'Vnıalettin Bulak 

SÎVAS 
Rifat Öçten (1.) 
Ziya önder ( t ) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın (1.) 
Enver Kök (1.) 
Ragıp Üner 
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Ö. Senatosu B : 84 2 .7 .1963 O : 2 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 Samsun 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 Yekûn 4 

*>o<t 



C. Senatosu B : 84 2 . 7 . 1963 O : 2 
Sendikalar kanunu tasarısının 9 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kaim! edilmişti. 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kmanullah Çelebi 
Vehbi Krsü 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Solâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Silki Ulay 
A it m et Vıldız 
Muzaffer Yurdakııler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnee-
o£lu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlıı 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı 185 
Oy verenler \ 2 1 

Kabul edenler 12ü 
Reddedenler 0 
Çekinserler 1 

Oya katılmıyanl ar : 6ü 
Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

10 n ver Aka 
Haindi OğıızbeyoğJıı 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğln 

BİTLİS 
Cevdet Gcboloğlu 

BOLU 
Rahmi An kan 
Sırrı IJzunhasanoğln 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Ha üt Sarakaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azım i Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aymıksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
O/avsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizanıettin Özgü. 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Tfalıit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçiaıe 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahinci ray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğiu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûı ı'i Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Diuckli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
10 m in Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
M nalla. Akarca 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NÎĞDL 
Kudret Baykan 
i/zel Oerıer 

ORDU 
E.sref Ayhan 
Zeki Kıımrulu 
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RtZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 

SAMSUN 
(Vm a I ettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
I ât if Av ki 11 

C. Senatosu B : 
SİNOF 

Suphi Bat ur 
SÎVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Haicıbaloğlu 

TRABZON 
Vusul' Demıirdağ 

84 2 .7 .1963 O :2 
URFA 

Vasfi G-erger 
UŞAK 

K ânvi 1 Ooşîkunoğlu 
YOZGAT 

Sadık Artukmac 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 

Hidayet Aydı nur 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir KunıtluoğTu 
Kâzım Ofbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Burhan ettin IThıç 
Adil Ünlü 

[Çekiuser] 
SÎVAS 

Ahmet Çekemoğlu 

TABU ÜYELER 

tik rem Acuııer 
Suphi Clürsoytrak 
Kadri Ka])lan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan (İ.) 

ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 

Halil Ağar (I.) 

AFYON KARAHİSAR 
K'asim llancıoğiu 

AMASYA 

Macit Zeren 

ANKARA 

Viya/i Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
K i fat Etker . 
İbrahim Saffet O m. ay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap tfg< 

BURDUR 
Hüseyin 0tan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (t.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Kelimi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

[Oya katılmıy anlar] 
İSTANBUL 

Celi! Cevherioğlu 
İZMİR 

izzet Birarıd 
Ömer İjfıtfi Bozca lı 
IIilmi Onat 

KARS 
Sırn Atalay (Bşk. V.) 
.Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Su ad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Muhittin Kılıç' 

MALATYA 
M (di met Zeki Tulunay 
(T.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzını Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Selâmi üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
K-sat Mahmut Kara k ı r ı 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çe ti ut aş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik \r\a\ 

C. BAŞKANINCA Sfî 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevaıt Açı kalın (1.) 
Enver Kök (I.) 
Ragıp Üner 
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0. Senatosu B : 84 2.7.1963 O : 2 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 



O. Senatosu B : 84 2 . 7 . 1963 O : 2 
Sendikalar kanunu tasarısının 11 ne i maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde 'kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Musitafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 121 

Kabul edenler : 120 
Reddedenler : 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 60 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğln 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırn Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çeıtin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gevsi Uçagök 

edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamesttin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmıan 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

Lûtiı Tokoğlu 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
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SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

C. Senatosu B 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlıı 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

84 2 . 7 , 1963 O : 2 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğhı 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Uluc, 
Âdil Ünlü 

[Çekinser] 
SİVAS 

Ahmet Cekenıoğlu 

[Oya katîlmıyanlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Suphi öürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
( t Ü.) 
Sezai O'Kan (İ.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Sakip önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHİSAR 
Kas i m Hancı oğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
<B.) 
Itifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Maıısu:1 Ulusoy 

AYDIN 
Jskend'T Cenap Ege 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Ilam.it Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat; l'asinli 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
TaMp Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Su a d Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Şevket Kö<ksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Kifat öçten (t.) 
Ziya Önder (1.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oevat Aerkalm (I.) 
Enver Kök (î.) 
Ragıp Ün er 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 

http://Ilam.it


O. Senatosu B : 84 2 . 7 . 1963 O : 2 
Sendikalar kanunu tasarısının 14 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir. 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Unaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnee-
oğlu 
Celâl Tervfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
inelim i Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turkangil 

BALIKESİR 
Knver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
113 
112 

0 
î 

68 
4 

[Kabul 
Kadri ö'ztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Getıoloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hallit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

edenler] 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbım 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztünkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfd Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal O pal 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

' NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanüı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 
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O. Senatosu B : 84 2.7.1963 O : 2 
SÎVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acaner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan (î.) 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Gelip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Afcar (1.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B. 
jlifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulus-oy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Reşat Zaloğlu 
URPA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurl 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
O BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 

[Çekinser] 
SİVAS 

Ahmet Çekenıoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BURDUR 

Hüseyin Otan 

BURSA 
Calhit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (1.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Biranıd 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Ha'yri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki T-J.unay 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskemder 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

[Açık üyelikler] 

Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoglu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdlil Ünlü 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten (1.) 
Ziya önder (1.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevtköt Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnei 

C. BAŞKANINCA SE-
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açılkalın (1.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 

Enver Kök (1.) 
Ragıp Üner 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 



O. Senatosu B : 84 2 . 7 . 1963 O : 2 
Sendikalar kanunu tasansınm 16 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 73 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tımçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
TvHsmı Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlıı 
Celâl Tevfik Kara sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
(Isınan Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet flkuean 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman - Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbe3roğlu 
Hasan Alî Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayaııgi 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
II al it S arı kay a 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul ' 

ELÂZIĞ 
Kasim G-iray 

ERZURUM 
Nurettin Aymıksa 
Rahmi Sanalaıı 

ESKİŞEHİR 
G-avsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizanıettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
AH Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turfıan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Bmanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Suphi Karaman 
Sezai CK&n (î.) 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
tbrahim Saffet Om ay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

C. Senatosu B : 84 2 . 7 . 1963 0 : 2 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Âmil Artus 
Hidayet Ayduıcr 
Ömer Er gün 
Sadi Koçaş 

[Çekinser] 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 

[Oya kahlmıyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BURDUR 

Hüseyin Otan (t.) 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan (I.) 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
İhsan Ham it Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin. Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talıip Özdofey 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlıı 

İZMİR 
İzzet Bir and 
Enis Kan su 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç, 

KÜTAHYA 
A. Bahattin özlbek 

MALATYA 
Mehmet Zelki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

Samsun 1 
__ 

Yekûn 4 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Senge.1 
Bıırhanettin Uluç 
î  dil Ünlü 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten (1.) 
Ziya, Önder (I.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğhı 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (İ.) 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök (t.) 
Ragıp Üner 



C. Senatosu B : 84 2 . 7 . 1963 O : 2 
Sendikalar kanunu ıtasarısının 17 nci maddesine verilen oyların sunucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlıı 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

185 
104 
102 

1 
1 

77 
4 

[Kabul edenler] 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
»Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal.it Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasiım Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemeneioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetikin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettdm Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
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C. Senatosu B : 84 2.7.1963 O : İ 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğah 

O. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 

Sakır Kunıtİuoğîü 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 

Âdil Ünlü 

[Reddeden] 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Çekinser] 

SİVAS 
Ahmet Çekemıoğlu 

/Oya kaUlmvyanlar] 
TABÖ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Bmanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan (t.) 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AFYON KARAHISAR 
Rasiım Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AMASYA 
Maoit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 

Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
Mansıır Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BITLÎS 
Cevdet Gefooloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENIZLI 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan. Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Cellil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçüne 

IZMtR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçligiL 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(D 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğkı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya Önder (I.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
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fülfcfitt 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

6. Senatosu 
YOZGAT 

Neşet Çetintaş 
ZONGULDAK 

Tevfik inci 

B:84 2.7.1963 Ö:â 
G. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (î.) 

Hasan Kangal 
Enver Kök (î.) 
Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] 
Eskişeiür 1 I Samsun 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 Yekûn 4 

»>•« 



C. Senatosu B : 84 2 . 7 . 1 9 6 3 O : 2 
Sendikalar kanunu tasarısının 18 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneg 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmıet tlkuç&aı 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katümıyanlar 
Açık Üyelikler 

185 
106 
105 

0 
1 

75 
4 

[Kabul 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
HaMt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Aami Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasiım Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Salbahattin Orhan 

GÜMÜŞANE 
HaLit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Sema 

edenler] 
İSTANBUL 

Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit AlpkkeındeT 
Orhan Süersam 

MARDİN 
Keınil Oral 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 
MUŞ 

ihsan Akpolal 
NEVŞEHİR 

İbrahim Şevki Atasağun 
NİĞDE 

izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğ.u 
Cahit Tokfföz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylem ezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 



C. Senatosu B : 84 2 .7 .1963 O : 2 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

G. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artos 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanetfcin Uluç 
Adal Ünlü 

[Çekinser] 

SİVAS 
Ahmet Çekeoııoğlu 

[Oya katılmty anlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
(l .Ü.) 
Sezai ÖKan (1.) 

Mehmet Şükran özkaya 
Sîtikı ülay 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal (I.) 

ADIYAMAN 
Hali Ağar (1.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz îııce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
d.) 
Mansur Ulu soy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otaoı 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (î.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Harnit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat PasinM 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyüre'k 
Fethi Başak 
Ceül Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Ataiay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlıı (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten (î.) 
Ziya önder (I.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zalophı 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetantaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (î.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök (î.) 
Ragıp Üner 

_ 5 2 1 • — 



Ö. Öenatööü B : M â . 7 .1963 Ö : Û 
[Açık üyelikler] 

Samsun 1 Eskişehir 
Hakkâri 
fetaobul Yekûn 4 



O. Senatosu B : 84 2 . 7 . 1968 O : İ 
Sendikalar kanunu tasarısının 20 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tuııçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
Rasiım Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayın 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
110 
10Q 

1 
0 

71 

[Kabul 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türk er 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halat Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

edenler] 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Meııemeneioğlu 
Hifa't Öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcak 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rısa Ulusman 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetibin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap • Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağuü 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ÖRDÜ 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapamlı 

SAMSUN 
Cemalettan Bulak 
Fetlıi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğltl 

TEKİRDAĞ 
Oemal Tarlan 
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TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haöibaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

ÜRFA 
Via«fi Gerger 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan (I.) 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Sakıp Önal 

ADJYAMAN 
Halil Ağar (t.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Om ay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap E »e 

BÎLEOtK 
Talât Oran 

0. Senatosu B : 84 2 . 7 . 1963 0 : 2 
Esat Mahmut Karakuıi 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğhı 

VAN 
l'Vıruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 

[Reddeden] 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

[Oya kaUlmıyanlar] 
BlTLÎS 

Cevdet Gebo-loğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (1.) 

DENÎZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamil; Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat PasinK 

GİRESUN 
Mehmet İzm en (B.) 

[Açık ü\ 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

IZMlR 
tzzet Birand 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başikan.) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
LûtfiTokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunnv 
(t) 

MANİSA 
Feı it Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

yelikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım OAay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanetfcin Ulu? 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rlifat öçten ( t ) 
Ziya Önder (1.) 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oevaft Açılka'lm (1.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök (I.) 
Ragıp Uner 
Adil Ünlü 
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C. Senatosu B : 84 2 . 7 . 1963 O : 2 
Sendikalar kanunu tasarısının 21 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nun Âdem-
• oğlu 
(Talip Avşar 

AFYON KARAHISAE 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevt'ik Karasapaıı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alisi roğlu 
Sabit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhamgil 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler 114 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : o 
ÇeMnserler : o 

Oya katılmıyanlar 67 
Açık üyelikler 4 

[Kabul 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlıı 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 
Sırrı Uzıınhasaııoğlu 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gevsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbün 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

edenler] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlıı 
Rifat Öztiirkçkıe 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Ijû'tfi Bozcah 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğhı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. BaJhattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhau 
İzzet O ener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turlum Kapatın 

SAMSUN 
(Vıualettin Bulak 
Fethi Tevotoğlu 
Cahit Toksröz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Zihni Betîl 
Osman Hacıhaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Damirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vastt'i Gerger 

C. Senatosu B : 84 
Esat Mahmut Karaku 

UŞAK 
Kâmil Coşfcuııoğlu 

VAN 
Iharak Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

2 . 7 . 1963 O : 2 
ZONGULDAK 

Ta 'ik Remzi I >n 11 ;\ıı 
Akif E yi doğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıııer 
Esat Cağa 

Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orhay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Ulue 
Âdil Ünlü 

[Oya kahlmıy anlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan (I.) 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünal di 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Oınay 
Mansur Ulus oy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sâbı-i Çağlayan-
gil 
Baki (T üz ey 
yerel! Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hatrıiıt Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertıığ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynu'ksa 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Melhmet izm en (B.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okvayuz 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Celil Cevherioğiu 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Biratıd 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Üt'gü|)lii 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûffi Tokoğlıı (l Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıe 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulutıay 
(î.) 

MANİSA 
E erit Alpisken de t-
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Halci m ı Menteşeoğhı 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (I.) 
Ziya Önder (1.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (I.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök (İ.) 
Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yok Oı 



G. Senatosu B : 84 2.7.1963 O : 2 
Sendikalar kanunu tasarısının 22 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(.Madde kabul edil iniştir.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 118 
Kabul edenler : 114 

Reddedenler : 4 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıy anlar : 63 
Açık üyelikler : 4 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nura Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapaaı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

[Kabul 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

edenler] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeııcioğlu 
Rifat öztürkçiıue 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkeriın Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 
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O. Senatosu B : 84 2 . 7 . 1963 O : 2 
URFA 

Vasfd Gtarger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER] 
'Âmil Artııs 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 

Sahii' Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Giirsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan ( t ) 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurd aküler 

ADANA 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Rifât Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulus oy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 

[Oya katılmıyarilar] 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat ' 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (t.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hâmit Tigrel 
(Başkan V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celal Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet tzmen (B.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Ce'lil Cevherioğlu 

İZMİR 
izzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç. 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 
(t) 

MANİSA 
Ferit Al pisken der 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (1.) 
Ziya önder ( t ) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (1.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök (1.) 
Ragıp Üner 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun : 1 

Yekûn 4 



O. Senatosu B : 84 2 . 7 . 1963 O : 2 
Sendikalar kanunu tasarısının 23 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ref et Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem-

w 1 
oğlu 
S** T • A 

Galip Avşar 
Meihmeıt Ünaldı 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 112 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : Q 
Oya katılmıyanlar : 69 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

BALIKESÎR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlü 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabra Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
x\lâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettdn özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

Vehbi Aksoy 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Kıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin öz/bek 

MANİSA 
Emin Açar 

Orhan Süersan 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
MARDİN 

Kemal Ora] 
Abdiilkerim Saraçoğ] 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kuanruiu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Bertil 
Osman Haeıbaloğlu. 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 
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O. Senatosu B : 84 2 . 7 . 1963 O : 2 
URFA 

Vasfd Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk [şık 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi G-ürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan (I). 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasiım Haneıoğlu 

AMASYA 
Miacit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bakata (B.) 
kifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Marasur UTusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Gefoologtfu 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 

l Oya, katılmıyanlarj 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-
gii 
Şeref Kayalar 
CaJhit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
ihsan Ham.it Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasiım Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Metanet îzmen (B.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçinje 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşik. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (İ.Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet 7,eki Tulunay 
(t) 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskendea1 

Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Neditn Evliya 
MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 

Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengei 
Burhanettin Uhıç 

Âdil Ünlü 

MUŞ 
ihsan Akpolat (I. Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya önder (I.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın (I.) 
Hasan Kangal 
Enver Kök (I.) 
Ragıp Üner 

EskişeMr 
Hakkâri 
istanbul 

[Açık üyelikler) 
Samsun 

Fekûn 4 

http://Ham.it


Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

SEKSBNDÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

2 . 7 . 1963 Sah 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 

Hasan Ah Türker'in, Ege ve Atatürk üni
versitelerine bağh bir Veteriner Fakültesi açıl
masına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/166) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Toprak dergisi sahibinin üniver
site gençliği tarafından yapılan sorgusuna dair 
İçişleri ve Adalet bakanlarından sözlü sorusu 
(6/171) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçUgil'in, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çiftçi evlerine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/173) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Ensti
tüsünde cereyan eden hâdiseye dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/182) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçdigil'in, Polatlı Ortaokulunda yurt
taşlık bilgisi okutan öğretmenin, öğrencilerine 
sorduğu sorulara dair, Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/183) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nm, 27 Mayıs İnkılâbından 
sonra toplanan silâhlara dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/188) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'ın, memleketimizdeki posta 
dağıtıcılarına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/189) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nın, Bakanlık Teftiş Heyeti Re
isi Naci Gürol ile Sümerbank eski Genel Mü
dürü Salâhattin Akyol hakkındaki bir emrin 
yerine getirilmemesi sebebine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/191) 

9. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para 
ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Sabahattin Adalı'nın, Hatay'ın Reyhanlı, Kı
rıkhan Amik Ovasında fazla miktarda yağan 
yağmur sebebiyle buğday mahsulünün tama
men yok olduğuna dair Tarım ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/193) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, tren bileti ücretlerinde 
öğretmenler için uygulanan tenzüli tarife ile 
deırgi ve kitaplarından alınan posta ücretleri
ne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/194) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Söke Ovasının nehir taş
kınlarından korunması hususunda ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve Tarım 
bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi M. 
Hilmi Onat'in, toprak gıdalama konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/197) 

14. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi M. 
Hilmi Onat'in, Orman Genel Müdürlüğü teşki
lâtı hakkında Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/198) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi M. 
Hilmi Onat'm, Veteriner Fakültesinde halen 
okuyan talebe miktarına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/199) 

(Devamı arkada) 



16. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'm, Diyanet İşleri Teşkilâtı 
kanun tasarısı ile köylerdeki camilerin durum
ları ve dinî personelin ücretleri hakkında Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldan Üye
si Tarık Remzi Baltan'in, Millî Eğitim rejimi
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/201) 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 55 nci maddesinin niçin tatbik edil
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/202) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker'in, Manyas ilçesi hudutlar 
dahilindeki hayvan şap hastalığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/203) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

X I . — Sendikalar Kanunu teklif ve tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan meıtni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. 
(M. Meclisi 1/286, 1/382; C. Senatosu 1/216) 
(S. Sayısı : 161) [Dağıtma tarihi : 17.6.1963] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük tekliii 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 

kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu. (M. Meclisi 1/273, C. Senatosu 
1/21) (S. Sayısı : 162) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6 . 1963] 

X 2. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu kurulması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Ge
çici Komisyon raporu (M. Meclisi İ/219, C. Se
natosu 1/213) (S. Sayısı : 169) [Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1963] 

X 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi .2/270, C. Senatosu 
2/47) (S. Sayısı : 170) [Dağıtma tarihi: 26 . 6 . 
1963] 

X 4. — Maden Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru (M. Meclisi 1/285), C. Senatosu 1/244) 
(S. Sayısı: 171) [Dağıtma tarihi: 27 . 6 . 1963] 

5. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sosyal İşler ve İçişleri komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/209; C. Senatosu 
1/248) (S. Sayısı : 172) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 


