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1. — GEÇEN 1 

Finansman kanun tasarısını görüşmek üze
re, tadarının havale edilldiği komisyonlardan 
üçer üyenin iştiraki ile bir geçici komisyon ku
rulmasına dair Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanı Yiğit Köker'in önergesi okundu ve kabul 
olundu. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Ka
bını Gülek ve Feridun Cemal Erkinin grupa 
dâhil olduklarına dair Kontenjan Grupu Baş
kanı Cemal Madanoğlu'nun, yazısı okundu, 

Mardin Üyesi Abdulkerim Saraçoğlu'nun, 
Güven Partisinden istifası sebebiyle, Cumhiri-
yet Senatosu Hesaplarını inceleme ve Sosyal 
işler Komisyonlarından çekildiğini bildiren 
önergesi okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı görevinin, 
yenisi seçilinceye kadar devam edeceği ve Ge
nel Kurulda sözcülüğün ÇanakkaJle üyesi Nahit 
Altan tarafından yapılacağına dair Danışma 
Kurulu kararı okundu, üzerinde yapılan gö
rüşmelerden sonra Danışma Kurulu karan 
kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi için 

Sayfa 
İşleri BaşkanJlığımn yapmış olduğu ara
maya dair yazılı soru önergesi ve Başba
kan adına Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin cevabı. (7/674) 31:33 

TANAK ÖZETİ 

bir saat ayrılması, ondan sonra kanun tasan ve 
tekliflerinin görüşülmesine dair Başkanın tek-
l;fi kabul edildi. 

Başkan seçimi için yapılan iki seçim turun
da adaylardan hiç birisi yeter çoğunluk oyunu 
a]anladıklarından, seçime gelecek birleşimde 
devam olunacağı bildirildi. 

1 Temmuz 1970 Çarşamba günü ısaat 15,00 te 
Birleşik Toplantı yapılacağı bildirildi. 

6138 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hak
kındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
in esi ve bu kanuna bir ek ve bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı görüşüldü ve 
•tasarının kanunlaşması kabul edildi. 

2 Temmuz 1970 Perşembe günü saat 15,00 
t e toplanmak üzere Birleşime saat 19,30 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Lûtfi Tokoğlu Doğan Barutçuoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Nuri Âdemoğlu'nun, Ankara, istanbul 
ve İzmir vilâyetlerindeki hastanelere dair 
yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın ce
vabı. (7/677) 33:34 
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0. Senatosu B : 86 2 . 7 . 1970 O : 1 

2. GELEN KÂĞITLAR, 

Tasarı 
1. — Emlâk Vergisi kanım tasarısının Mil

let 'Meclisince kabul olunan metni. (Millet Mec
lisi 1/332; Cumhuriyet Senatosu 1/1130) 
(İçişleri, Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarına) (Müddet : 10 ar gün) 

Rapor 
2. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasa

rısının Millet Mecliîince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma 
ve imar - iskân, içişleri, Malî ve iktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru) (Millet Meclisi 1/154; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1126) (S. Sayısı : 1456) (Dağıtma tari
hi : 1 . 7 . 1970) 

»>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN - - Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Doğan Barutçuoğlu (Manisa) 

BAŞKAN — 86 ncı Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, çoğunlu
ğumuz var müzakerelere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Balıkesir Üyesi Nejat Sarhcalı'nın; Bolu 
ve Tarsus spor kulüpleri arasında varlığı iddia 
edilen şike neticesinde doğan Balıkesir olayları
na dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı iki aded söz ta
lebi vardır. Balıkesir'de üç günden beri devam 
eden olaylar ve bunlara sebebolan Hükümetin 
tutumu hakkında gündem dışı Sayın Nejat Sar-
lıcalı söz talebediyorlar. Sayın Sarlıcalı, 10 da
kikayı geçmemek üzere, size söz veriyorum. Bu
yurun efendim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem Senatörler; üç günden beri 
Balıkesir'de büyük olaylar cereyan ediyor. On-
binleri bulan kütleler gece ve gündüz muayyen 
zamanlarda bâzı nümayişlerde 'bulunuyorlar ve 
bâzı şeyleri anlatmak istiyorlar. 

Olaylar manen ve maddeten büyük 
zararlara sebebolmuş ve halk ille Hükümet kuv
vetleri müteaddit defalar karşı karşıya gelmiş
lerdir. Henüz hareket durulmamış ve yarının 
neler getireceğini bugünden kestirmek kabil 
olamıyacak bir noktaya gelmiştir. Olay gazete
lerde okuduğunuz gibi bir spor hâdisesinden 
meydana gelmiş giîbi görünür ise de haddizatın
da Hükümet içerisinde vazife gören Spor ve 
Gençlik Bakanlığına bağlı Futbol Federasyo
nunun yaptığı ihmale, aldığı hatalı kararlara 
dayalıdır ve bu hatalı kararlar maatteessüf şe
hirler arasmdaJki spor temaslannı, vatandaşları 
birbirine yaklaştıracak yerde birbirine düşman 
edecek nc-ktaya kadar getirmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bundan tam 1,5 ay ön
ce bu kürsüden yapmış olduğum gündem dışı 
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bir konuşmada adetâ bu hâdiseleri görür gibi 
oümıış ve o zaman alâkalıların esaslı ve ciddî 
tedbirler almaları lâzımgeldiğini ifade etmiştim. 
Gençlik ve Spor Bakanı bu mütalâalara bugüne 
kadar bu kürsüden cevap vermek ihtiyacım bile 
duymamıştır. Hâdiseler o günden bu yana bir 
tertip ile değil bir ihmal ile büyümüş ve bütün 
memleketi müteessir eden bir noktaya varmıştır. 
Ben, 1,5 ay evvel burada yaptığımız konuşmada 
meselenin ciddî olduğunu, konunun bir spor 
çevresini aşaraik şehirler arası mücadele ve mü
samaha durumuna geldiğini, o sebeple Hüküme
tin bâzı basit tedbirler almasını tavsiye etmiş
tim. Ama, Hükümet maalesef spora da politika 
soktuğu için asıl kapatılması lâzımgeften, hâdi
selere sebebolan futbol sahalarını kapatacağı 
yerde açık bırakmış ve açık tutulması lâzımge-
len sahaları, Balıkesir hareketinin aleyhine ka
patmıştır. Neticede işte bu noktaya kadar gel
miş bulunuyoruz. 

Ben, bu konuşmamın sınırlarının içinden Bo
lu şehrini, Bolu spor hareketini, hiç şüphesiz, dı-
şarda tutuyorum. O, ayn bir konudur, bizim 
mevzuumıızla ilgili değildir. Ama, bir ay önce 
iki şehir karşılaşması arasında bir şike olayı 
ortaya atıldığı zaman iki büyük şehrimizin bü
yük iddialarla sinirlilik noktasına geddikleri bu 
konuda Spor ve Gençlik Bakanlığının ve fede
rasyonun yapması lâzımgelen şey şu idi : Der
hal ertesi gün bütün teşkilâtı ile, bütün gücü 
ile Tarsus'a gidecek, o bölgede hâdiseye muh
telif kollardan el koyacak ve şike var mıdır, 
yok mudur meselesini 3 gün içinde karara bağ
lıyacak idi. Ne yaptı? Bu büyük şehirleri ilgi
lendiren bu konu TRT vasıtasiyle ilân edildik
ten bir hafta sonra bir tek müfettiş tahrik edil
di, bir tek müfettiş bir ayda rapor hazırladı ve 
bir ay sonra Federasyon Başkanının Amerika'-
daki Dünya Kupası maçlarından dönüşünü bek
lemeye değin hâdise bir ay uzatıldı. O bir ayflık 
müddet içerisinde sanıldı ki,: iki büyük şehir, 
alınacak her hangi bir netice karşısında, soğuk
kanlılığa doğru götürülecek ve bu mesele hafif
letilecek, örtbas edilecekti. İşte hâdiseler göste
riyor ki, bunun tamamen aksi ve tersi olmuştur. 

Spor ve Gençlik Bakanının bu kadar ihma
liyle vatandaşlar arasında bu derece büyük 
münazaa meydana getirmeye ne hakkı vardır, 
Futbol Federasyonunun bu derece ihmali ile Ba

lıkesir'de vatandaşlar ile askerî kuvvetleri bir
birinin karşısına getirmeye ne hakkı vardır? 
Spor Bakanlığının ve Federasyonun bu derece 
ihmali ile meselâ Türk Parlâmentosunda vazife 
gören C. H. P. li, Millet Partili milletvekili ve 
senatörleri istenmiyen adam ilân edilinceye ka
dar bu konuda ihmal göstermeye ne hakkı var
dır. 

Bütün mesele şuradadır : Ciddî bir idare, 
ciddî bir tetkik ve sonunda da herkesi inandı
rabilecek derecede bir karara varmak icabeder. 
Spor ve Devlet Bakanı îsmet Sezgin ne diyor, 
bakın. Dün söyledi «şikeyi önlemek için gerekli 
mevzuat değişikliği yapılacaktır» Yani şikenin 
mevcudoîduğunu kabul ediyor ve bunu önlemek 
için yeni mevzuat değişikliği lâzımgeldiği ve 
ihtiyaç halinde kendini gösteriyor. Ve ilâve edi
yor. «Ancak, federasyonun Bolu Sporun şam
piyonluğu yolunda verdiği kararı hiç kimse de
ğiştiremez.» Bir büyük şehrimizde 20 bin kişi 
sokağa dökülmüş, nümayiş yapıyor, bunun kar
şısına çıkan Spor Bakanı böylece bir beyanat 
veriyor. Bu, hâdiseleri tahrik etmekten başka 
hiçbir şeye yaramaz ve niteikim bu sözler üzeri
ne hâdiseler bir misli daha artmıştır. 

Sonra da yine Federasyonun bu konuda ver
miş ollduğu kararda 1964 senesinde Kasımpaşa 
ile Karşıyaka kulüpleri arasında ortaya atılan 
şike iddiası muvacehesinde, Danıştaym almış ol
duğu kararı gösteriyor. Danıştaym almış oldu
ğu karar başkadır. Hükümetçe varılması lâzım
gelen karar başkadır. Hükümet, bugünkü hâdi
seler karşısında haklı bulduğu taraf için kararı
nı verir ve açıkça, şike varsa «vardır» der. On
dan sonra mesele Danıştaya, yargı merciine git
tiği zaman yargı merciinin varacağı karar bü
tün bir milleti tatmin eder ve bu türlü hâdisele
re sebebiyet verilmez idi. Şimdi, federasyon 
açıkladığı kararında diyor ki; «altı tane fut
bolcuyu ceza heyetine verdim. Ortadaki 130 bin 
lirayı ben kabul etmiyorum, ne istiyorsanız ya
pınız.» Ve sonra da dönüyor. «Şike yoktur» di
yor. Çelişkiye düşüyor. Bir defa mevcudiyetini 
kabul ediyor, altı sporcuyu ceza heyetine verir-
kende hâdisenin mevcudolmadığinı itiraf edi
yor ve diyor ki, «130 bin liralık bu spor rüşveti 
idareciler arasında bir anlaşma ile doğmamış, 
spor taraf tarlan tarafından ödenmiştir.» 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı; iki dakikanız 
var, hatırlatıyorum efendim. 
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NEJAT SARLIOALI (Devamla) — Arka
daşlar, acaba bu kadar büyük bir parayı, bunu 
toplamak imkânını bulan spor idarecilerinden 
başkası bir araya getirebilir de bu büyük orga
nizasyona girebilir mi? Muhterem arkadaşla
rım, aziz senatörler; Avrupa'da tatbikat şike 
konusunda, yani sporda para ile alışveriş yapa
rak bir tarafın yenilmeye razı olması konusun
da en şiddetli tedbirler alınmıştır. Sporda rüş
vet bu suretle önlenilir. Bunu şu veya bu mü
fettiş raporu ile bu kadar büyük bir zaman için
de oyalanmasına hiçbir memleket razı olmamış, 
en küçük bir şike ihtimali karşısında kulüpleri 
de taraftarlarını da sahafları da kapatmış, hep
sini cezalandırmıştır. 

Futbol Federasyonunun 1964 olayı karşısın
da yapmış olduğu tamimde de aynen; şike ola
yı dolayısiyle, Türk sporuna getirilecek zarar 
göz önünde bulundurularak, en küçük bir hâ
dise karşısında en ağır cezalar tertibedileceği 
bütün spor âlemine, ama yeni Sezgin Bakanlığı, 
Spor ve Devlet Bakanlığı işte maalesef bu ko
nuya da politika soktuğu için, memlekette bö-
lünmiyen yalnız sporcular kalmıştı. Onları da, 
başarı ile, karşı karşıya getirmiştir. Bu kürsü
den Federasyonun ve Devlet Bakanlığının ka
rarını takbih ediyorum, protesto ediyorum, say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sarlı-
calı. 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sııad Hayrı 
Ürgüplü, haşhaş ziraatının tahdidini tazammun 
eden kararname hakkında demeci. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın 
Ürgüplü, afyon ekiminin kısıtlanması üzerinde 
gündem dışı söz talebinde bulunmuşlardır. Sa
yın Ürgüplü buyurunuz efendim. 

SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkanım, muhterem ar
kadaşlar, belki bu son günlerin heyecanlı hare
ketleri karşısında hepimizin nazarından kaçmış 
olan bir kararnameyi mevzuuibahsedeceğim. 
Memleketimizde afyon ekimi evvelâ afyon in
hisarının kuruluşu ile, ondan sonra onu istihlâf 
eden Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından idare 
edilmiş, tahditlidir. Her yıl neşredilen kararna
me ile iller, ilçeler ve hattâ ilçelerdeki köyler
de hudutlandırılarak ekimi yapılır, Hükümet 

tarafından TMO eliyle satınalmır, fakat dışar-
daki fiyat büyük fark arz ettiği için kaçakçılık
la mütemadi mücadele devam eder. Bu, iki üç 
gün evvel neşredilen bir kararname. Mevcudo-
lan tahdidi âzami bir miktara çıkarmış, o ka
dar ki, 1971 senesinde birtakım vilâyetlerde de 
daha geniş bir tahdide gidileceği ifade edilmiş
tir. Evvelâ; bizim halkımız, hamdolsun, afyonu 
narkotik olarak kullanmaz. Ve memleketimiz
den ihracedildiği zaman ilâç sanayiinde kulla
nılır, Binaenaleyh, bizim halkımız bu illetle mu
sap değildir. Halkın istifadesi hem kökünden 
olur, hem yağından olur, hem de toprağı din
lendirdiği, ikinci mahsulü daha iyi bir verime 
kavuşturduğu için, halk tarafından çok dikkat
le izlenir ve çok güç de bir ziraat şeklidir. 

Şimdi, uzun zamandan beri devam eden mü
dahalelerin bu son senede biraz daha şiddetlen
diğini hissediyoruz ki, bu kararname neşredil
miş bulunuyor. Ve yine anlaşılıyor ki, uzun se
nelerdir mukavemet eden Hükümetimiz bu sene 
kararnamede bir tahdit yoluna girmek zarure
tini hissetmiştir. Biz uyuşturucu maddeler mev
zuunda beynelmilel anlaşmalara dâhiliz. Ama 
kendi elimizden geleni yapıyoruz, memleketi
mizde ziraati tahdidetmişiz, kontrol altındadır. 
Ve üreticinin elinden de mahsulü, imkânımız 
nisbetinde, değer fiyatla alıyoruz. Ama, Türki
ye'nin ve Türk üreticisinin hudutlar dışında, 
Amerika'da afyon üzerinde sanki bütün sosyal 
dâvaları, tıbbi dâvaları halledilmiş gibi - ki ora
yı da biliyoruz ne haldedir - Çin mahallelerinde 
sabahtan akşama kadar sarhoş insanlar dolaşır. 
Bizim üzerimizde yaptığı bu tazyikin yeni ol
madığını arz etmiştim. Bugünkü kabinede kıy
metli arkadaşlarımızdan beş, altı arkadaşımız 
bu mevzuu gayet iyi bilirler. Ve iyi bir talih 
eseri ki, Tarım Bakanı Tufhan Kapanlı arkada
şımız bu dâvada Bakanlığının politikasını ga
yet kuvvetli esasları ile göstermiş ve afyon eki
minde ne gibi çareler, tedbirler düşündüklerini 
ve tatbikine geçtiklerini de ifade etmişti. O za
man dördüncü koalisyonunuz Amerika'nın bu 
tazyikine mâruz kaldı arkadaşlar. Ve Hariciye 
Vekilimiz Bakanlar Kuruluna bunu intikal et
tirdi. Uzun müzakereler oldu ve nihayet Türk 
üreticisinin yetiştirdiği bir mahsulün başka top
raklarda kullanılış şeklinde, oradaki sosyal za
rarların mesuliyetini Türk üreticisine yükliye-
meyiz kanaati ve prensibi ile bunlar reddedildi 
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ve kararname esasen tahditli olan, hangi bölge
ler iyi afyon yetişmesine imkân veriyorsa ora
larda ekimin devamına müısaade etti. Bunda 
Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının büyük 
mesaisi ve mesuliyeti vardır ve o zamanki Ti
caret Bakanı arkadaşımız Macit Zeren de bu 
kararnamenin hazırlanmasında büyük emek 
fsarf etmiştir, bütün işin içyüzünü gayet iyi bi
len arkadaşlarımızdır. 

Şimdi, aradan bu kısa müddet geçtikten son
ra bu seneki tahdit, gelecek sene artarak, öyle 
(bir şey gözüküyor ki, arkadaşlar yol olur diye 
endişe ediyorum. İkili anlaşmalar, emin olunuz, 
bu yollardan odur. Ben onun da içinde ve kıs
men mesuliyetini taşıyan arkadaşınız olarak bu
lundum, muayyen yardımlar göstererek bizden 
bâzı haklar istihsal eden bu devletler ve bilhas
sa başında ABD ki, en kuvvetli, malî imkânlara 
en çok nail oüan odur, ondan sonra diğer teklif
lerle karşı karşıya çıkmışlardır. Bunların he
pinizi ne kadar üzdüğünü ve ne gibi münakaşa
ların mevzuu olduğunu hatırlarsınız, hâlâ de
vam eden bir dert olarak Türk Milletinin başın
dadır. 

Binaenaleyh, şimdi zirai sahamızda bir zira
at çeşidi mahsulümüz var. Bu mahsule başka bir 
memleketin müdahalesini ve müdahale hakkını 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 30 Hazi
ran 1970 tarih ve 85 nci Birleşimde almış oldu
ğunuz karar gereğince Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı seçimi muamelesine geçiyorum. 

anlamaya imkân bulmuyorum. Ve bunu para 
ile, yardım ile tahdidedip Türk müstahsilini bu 
duruma sokmayı da kendilerinin salâhiyetleri
nin tamamen dışında kapitüler mahiyette («Bra
vo sesleri» alkışlar) bir hareket olarak tavsif 
ediyorum. Bu itibarla, tazmin edilecekse; arka
daşlar, nasıl tazmin edeceksiniz. Şimdiki değerli 
Ticaret Vekili arkadaşımıza müracaatları ola
cak. Köy İşleri Bakanlığına müracaatları ola
cak. Peki bu sene tahditten menettiğiniz vatan
daşları ve köyleri biliyoruz, kararnamede yazılı. 
Onları tazmin edeceksiniz, Ondan evvel geçen 
sene, daha evvelki seneler menediHmiş olanlar, 
uzun seneler bu memnuiyetten muztaribolan 
Türk üreticisinin hakları ne olacak ve bütün 
bunların haklarını temin etmek için Amerikan 
Milletine avuç mu açacağız arkadaşlar? Bu iti
barla çok değerli Hükümet erkânına bu mâru
zâtı huzurunuzda arz etmeyi vazife saydım. Ge
çirdiğimiz birtakım hâdiseler üzüntü vermekte
dir. Bu da bunlardan biridir ve teakup etmesin
den ve mütevali şekilde çeşitlenmesinden endi
şe ettiğimi de arz etmek isterim, hepinizi hür
metle selâmlarım arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ür
güplü. 

Kur'a ile tasnif heyetini tesbit ediyoruz efen
dim. Sayın Çumralı? Yok. Sayın Akyürek? Yok. 
Sayın İrtuğ, seçimle ilgisi bulunması hasebiyle 
dâhil etmiyoruz efendim. Saym Çağatay bura
dalar, Sayın Tekin buradalar. Sayın Küçük bu
radalar. Tasnif heyeti Sayın Çağatay, Sayın Te-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Emlâk Vergisi kanun tasarısının, Fi

nansman Kanununu görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyonda müzakeresini istiyen Geçici 
Komisyon Başkanı Yiğit Köker'in önergesi 

BAŞKAN — Muhterem senatörler gündemin 
müzakeresine geçiyorum. 

Bir önerge var, okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinde görüşülerek Cumhuriyet 

Senatosuna intikal etmiş olan Emüâk Vergisi 

kanun tasarısının, Finansman kanunu tasarısını 
görüşmek üzere kurulmuş bulunan Geçici Ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenelr... Etmiyenler... Önerge ka
bul edilmiştir efendim, 

6. — SECİMLER 
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kin ve Sayın Küçük'ten teşekkül etmektedir, 
efendim. 

Vazifeliler zarf ve kâğıtları dağıtınız. 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, 16 ncı 

tur seçimlerine başlıyoruz efendim. 
(Ad okunmak suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye?... 
Yok. Oj'lama muamelesi bitmiştir efendim. 

Muhterem tasnif heyetinin yerlerine teşrif
lerini rica ederim. 

Tasnif heyetinden gelen raporu okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için ya

pılan oylamaya (107) üye katılmış ve neticede 
aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında göste
rilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif heyeti 
Üye 

Akif Tekin 
Üye 

Nazif Çağatay 
Üye 

Sami Küçük 

1 — İbrahim Şevki Atasağun 
2 — Selâhattin Cizrelioğlu 
3 — Celâl Ertuğ 
4 — Macit Zeren 

(46) 
(3-1) 
(22) 
( 2) 

5 —Tekin Arıburım 
6 — Celâlettin Coşkun 
7 — Bos 

( 1) 
( D 
( D 

107 

BAŞKAN — Böylece, Anayasanın 84 neü 
maddesindeki nisap teşekkül etmemiştir. 

Şu seçimin neticesi ümit verici bulunmamak
tadır. Bu sebepten zamandan tasarruf etmek 
kasdiyle, Muhterem Heyetinize, elimizde mev-
cudolan kanun tasarı ve teklifleri hakkında 
mevcudolan önergelerin 
geçilmesini oylarınıza arz edeceğim. 

görüşülmesi hususuna 

Seçimin bırakılıp, kanım tasarı ve teklifleri 
hakkındaki önergeler üzerinde görüşmeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyen-
ler... Kanun tasarı ve teklifleri üzerindeki öner
gelerin görüşülmesi kararlaştırılmıştır efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Duru
mu anlıyamadım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir saat müd
detle seçimlere devam edecektik, Seçime 107 sa
yın üye iştirak etmiş ve alman âzami oy 46 dır. 
92 ye varmak için ümit tahassul etmemiştir. Bu 
sebepten zamandan tasarruf etmek istedik, efen
dim, 

7. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile 
bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 4 er üye cdımnak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/191; Cumhu
riyet Senatosu 1/1123) (S. Sayısı : 1453) (i) 

BAŞKAN 
efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum, 

Sayın Başkanhğa 
Gündemde bulunan 1453 sıra sayılı Sendika

lar kanunu tasarısının bütün islere takdimen 

(1) 1453 S. Sayılı basmayazı 
nundadır. 

tutanağın so-

öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Gündoğan, buyurunuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, hatibin 
sesinin duyulabilmeği için muhterem heyetinizi 
sükûta davet ediyorum efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Biraz 
önce Muhterem Başkan tarafından okunan bir 
önerge ile 274 sayılı Sendikalar Kanununun, 
bütün kanunlara öncelik kazandırılmak sure-

I tiyle, müzakeresinin istendiği anlaşılmaktadır. 

— 7 - * 
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Değerli arkadaşlarım, kanunun özü ve se-
bebolduğu büyük toplumsal hâdiseler yüksek 
malumlarınızdır. Bu kanunun memleket düze
yinde yarattığı ve hattâ yaratması melhuz so
nuçlar: iyice değerlendirebilmek için çok rahat 
bir ortamda enine, boyuna ve derinlemesine 
tetkikine ihtiyacolduğu izahtan varestedir. Oy
sa, yarın 3 Temmuz 1970 Cuma günü mensubu 
bulunduğum C. H. P. nin büyük kurultayı var
dır. Bu kurultay dolayısiyle normal çalışma 
günlerimizin dışında, Cuma günü dahi çalışma
ya dair alman kararın ara verilmek sureti ile 
değiştirilmesini istiyen bir önerce takdim etmiş 
bulunuyorum. Bu önergemin geçerli olması için 
riek muhterem A. P. Grupu Başkanına durumu 
ilettim ve ricada bulundum. Kendisinin bana 
muvafakat ettiğini bildiren nazik cevabını da 
burada kendi müsaadeleri ile ifade etmek iste
rim. Şayet, bu kadar yıldır bu çatı altında ya
sama görevi yaptığımızı ve biraz evvel ifade et
tiğim anladı ve ağırlığa ile ve kuraltavrnmm 
yarm yapılacağı göz önüne almamak çok nca 
ediyorum, p-ündemimizde daha ön sıraca ^ulu
nan Devlet tiyatroları, operalan kanunlanru 
bufrün görüşelim. Önümüzdeki haftayı bu eok 
önemli kanuna hasredelim. O zaman hin değil
se acele ve çabuk iş yapmış olmanın hataların
dan sakınmış olabiliriz ve memlekette vüvük 
toplumsal olaylara sebebiyet vermiş olan ^u ka
nun üzerinde her üyenin genişlikle, rahatlıkla 
bilgi söylemesini temin etmiş olumz. Sayın Ko
misyon Başkanından tekrar istirham ediyomm. 
bu özel ricamızı, aslında önemli bir rica; daha 
doğrusu önemi, muhtevasından gelen ricamızı 
kabul buyursun. Çok rica edeceğim bizi müşkül 
durumda bırakmasınlar. 

Derin saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gün-
doğan. 

Söz istiyen sayın üye mi var efendim? 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Söz istiyo

rum. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, buyurunuz 
efendim. 

S3REF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, filhakika Fikret 
Gündoğan arkadaşım benimle konuştu. «Müş
tereken bir takrir verelim» dediler. Ben kendi
sine, sadece birinci kısım mütalâası için, «Gru-
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pumla konuştuktan sonra muvafakat cevabı 
verebilirim» dedim. Fakat şimdiki sözleri ko
nuşmamızı aşıyor. Şimdi, mesele nedir? Yarın 
C. H. P. nin kurultayı var. C. H. P. li değerli 
üyeler kurultayda bulunmaya mecbur. E, şu ka
nunu yarın da görüşmeye devam edeceğimize 
göve bu kanun hakkında da kıymetli fikirlerini 
beyan etmeye mecburlar. Biz de bu fikirleri öğ
renmeye mecburuz, «yarınki toplantının taliki 
hususunda bir takrir vereceğim» dediler. Ben 
de, «Grup arkadaşlarımı gördükten sonra mu
vafakat edebilirim» dedim. Nitekim yarınki 
toplantının yapılmamasına muvafakat ederiz. 
Ancak, ikinci konuşması şu : Bugün 274 sayılı 
Kanuna başlamıyalım. Bugün 274 sayılı Kanu
na başlanması iki bakan arasında mutabakat 
halindedir. Millî Eğitim Bakanı ile Çalışma Ba
kanımız arasında mutabakata varılmıştır. İve
dilik, öncelik takriri de verilmiştir. Arkadaşla-
T n müsaade etsin bugün kanunlara başlıya-
l.rnı, yürüdüğümüz kadar yürüyelim. Arkadaşlar 
kıymetli fikirlerini söylesinler, yarın elbette de
ğerli Halk Partili arkadaşlarımın bu en mühim 
günlerinde bulunmaya mecburdur. Yarın otu
nun yapmayız. Maruzatım bu efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya-
ia~. Önerge üzerinde söz istiyen sayın üye var 
mı?... Yok. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
(A. P. sıralarından; «hangi önerge» sesleri) 

Öncelik önergesini efendim . 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öncelik 

önergesi kabul edilmiştir efendim. 
Muhterem senatörler, 274 sayılı Kanunun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 31 nci mad
desine bir tıkra ile T)U kanuna ikinci madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının müzakere
sine geçiyorum. 

Komisyonunun raporunun gerekçesinin oku
nup okunmamasını oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Gerekçenin okun
maması kabul edilmiştir. Tasarının tümü üze
rinde evvelce söz istiyen sayın üyelerin adlarını 
takdim ediyorum. Şimdi söz istiyen sayın üye
lerin adları Sayın Kâtip üyeler tarafından tes-
bit edilmekte bulunmaktadır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ne vakit is
temişler, daha kanunun müzakeresine başlanma
dan mı istemişler? 

8 — 
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BAŞKAN — Sayın özden, gündemde bulu
nan kanun tasarıları üzerinde söz istemek, İçtü
zükçe mâni bir hal teşkil etmemektedir. Nite
kim, bu kanun tasarılarının 85 nci Birleşimde 
müzakeresi için öncelik takrirleri ele mevcut bu
lunuyordu. Eu sabah istediler, dün istediler. Şim
di o sırayı takdim ediyorum. 

Grupları adına söz talebeden sayın grup
lar : Millî Birlik Grupu adına Saym Vehbi Er-
sü, C.H.P. Grupu adına Saym Gündoğan, A.P. 
Grupu adına Saym Ucuzal. 

Şahısları adma söz istiyen saym üyeler : Sa
ym Hazer, Saym İsmen, Saym Küçük, Saym 
Madanoğlu, Saym Koksal, Saym Sökmen, Sa
yın Güvenç. 

Buyurun Sayın Çumralı. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Grup adına 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym Çumralı, G.P. Grupu 
adma siz de söz istiyorsunuz. 

Saym Kâtip üyeler tesbit ediyorlar. Şimdi 
okuyacağım efendim. 

Muhterem senatörler, demin okuduğum isim
lere ilâveten Saym özden, Saym Altan, Saym 
Öztürk, Saym Gürsoytrak söz sırası almış bu
lunmaktadırlar. 

Muhterem senatörler, bugün Yüce Cumhuri
yet Senatosunda Büyük Türk Milletinin her 
şeyden evvel muhtacolduğu millî huzura mües
sir bir mevzu üzerinde müzakerede bulunacağız. 
Millî huzuru tesis ve tarsini ile alâkalı müzake
relerin yapıldığı şu anda, hiç şüphe yok ki, aziz 
milletimiz, kendisinin yegâne mümessili bulun
duğu Yüce Parlâmentonun bir uzvunu teşkil eden 
Yüce Senatoda müzakerelerin huzur içinde cere
yan etmesini haklı olarak arzu etmekte ve bek
lemektedir. Muhterem senatörlerin bu müza
kerelerde yüce şahsiyetlerinin ağırlığı ile mü
tenasip hareket edecekleri şüphesiz bedihidir. 
Bu ahval ve şerait tahtında dahi Riyasetin muh
terem senatörlerden ricası, müzakere esnasında 
274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı üzerinde söz alan 
muhterem senatörlerin dâvayı vaz'etmekte iddia 
ve müdafaada ihtiyar edindikleri üslûbu beyan
da Riyasete yardımcı olmaları, bilhassa kürsüde 
bulunan hatibin görüşlerine iştirak etmedikleri 
zaman hissiyatlarını oturdukları yerden izhar 
etmemelerinden ibaret bulunmaktadır. Riyaset, 

muhterem senatörlerin bu ricaya iltifat edeceği 
inancı içindedir. Bu inançla muhterem senatör
lere müzakerelerin daha başlangıcında teşekkür
lerimi ve sonsuz saygılarımı sunarım. 

Millî Birlik Grupu adma Sayın Ersü, buyu
runuz efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA VEHBÎ 
ERSÜ (Tabiî Üye) — Değerli arkadaşlarım, 
274 sayılı Sendikalar Kanununun değişikliği hak
kındaki tasarı üzerinde Millî Birlik Grupunım 
görüşlerini, temennileirini ve tekliflerini arz et
mek için huzurlarınızda bulunuyorum. 

Bu konudaki beyanlarımızı, her zaman oldu
ğu gibi, tarafsız ve objektif bir şekilde ortaya 
kolacağız. Mevcut işçi teşekküllerinden hiçbiri
ne taraf veya karşit olarak görüşlerimizde yer 
vermiyorum. Böyle değerlendirilmesini istirham 
ediyorum. 

Kamu oyunda büyük yankılar ve olaylara se-
bebolan bu tasarının peşin hüküm ve art düşün
celerden uzak ve geniş bir hoşgörü içinde Yüce 
Senatodan daıha mükemmel bir şekilde çıkması
nı arzu ediyorum. Çalışma hayatımıza huzur ve 
âdil bir çözüm tarzı getireceğini bütün teşekkül
lere inandırmak zorundayız. Aksi halde toplum
daki huzursuzluğu artırmış oluruz. Hepinizin 
itibar edeceğini sandığımız bu temenniden son
ra asıl konuya geçiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, her kanun tasarısı ha
zırlanışından, nihai şeklini alıncaya kadar çe
şitli safhalardan geçer Bunlar, demokratik usul 
ve yöntemlerle hazırlanmış mıdır? Hukuk ku
rallarına uygun mudur? Anayasamıza uygun 
mudur? Toplumun bir derdine çare oluyor mu? 
İşte biz, tasarıyı bu açılardan ele alıyoruz. 

Saym senatörler, Hükümetle ilgililer 7 yıl
lık uygulamada görülen boşlukların doldurul
masını, uyuşmazlığa yol açan hususların gide
rilmesini tasarıya gerekçe olarak göstermekte
dirler. Hareket noktası bu olunca, konuyla il
gili bütün teşekküller, üniversiteler ve bunların 
değerli otoritelerinin de fikirlerini alarak, ka
muya açık bir tartışmadan sonra olgunlantırıl-
mış bir tasarı üe huzurlarınıza gelmeleri ge
rekirdi. 

Komisyon raporlarında bilim kurulları ve 
bunların uzman kişileriyle temaslar sağlandığı
na ait bir bilgi olmadığı gibi basındaki yakın
malar ve bizzat komisyonda gördüğüm durum 
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böyle olumlu bir tutun: ve davranıştan ısrarla 
kaçınıldığı kanısını yaratmaktadır. 

Oysa su ana kadar basında ve birçok açık 
oturumlarda konu hâlâ tartışılmakta ve birçok. 
değerli çözüm yolları gösterilmektedir. Modern 
devlet idaresinde ciddî faydalar sağiıyacağı aşi
kâr olan böyle bir metottan kaçınmanın sebep
lerini anlamakta bizler güçlük çekiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının T.B.M.M. 
nde görüşülmesi sırasında talihsiz birkaç deme
ce değinmek istiyorum. 

Sayın Çalışma ve İçişleri bakanları bir, iki 
konfederasyonu kastederek bu teşekkülün ko
münist olduğunu ve kapatacaklarını ilân buyur
dular. Eski bir Çalışma Bakanı ve görüştüğü
müz tasarının geçtiği Komisyonun Başkanı da 
tasarının tek kelimesinin dahi değinmeden ka
nunlaşacağını açıkladılar. 

Bir konfederasyon başkam da «biz de işçile
rimizi sokağa dökeriz» tehdidini savurdular. 

Ayrıca, bilim adamlarının tepkilerine de per
vasızca meydan okundu. 

Bu demeçleri kısaca yorumlarsak kanlı olay
lar, tehditler, peşin hüküm ve art düşüncenin 
tasarıya hâkim olduğunu, sorumlu kişilerin 
sorumsuz beyanları ile çıkar gruplarının irade
lerinin Parlâmento iradesinin üzerinde olduğu 
zan ve bilimlerini açıkça görüyorum. C halde bu 
tasarı, daha müzakeresi sırasında, peşin hüküm, 
art düşüncelerle malûl hale getirilmiştir. Böyle
ce tasarının hazırlanması ve tartışılmasında ob
jektif ve demokratik usul ve yöntemlere yer ve
rilmemiştir. 

Tasarı hukuk kurallarına da ardını çevirmiş
tir. Şöyle k, tasarının genellik vasfı yoktur. Bu 
tasan Sendikalar Kanunu olduğuna göre tüm. 
sendikaları, içine alan hükümleri ihtiva etmesi 
yerine hiçbir demokratik ülkede görmediğimin ve 
emsali bulunmıyan bir şekilde sendikalararası 
ayırım yapmakta, bir kısmını tutarken diğerleri
ni yok etmek istiyen hükümleri getirmektedir. 

Bugün mevcut iki konfederasyondan biri 
mutlaka tasfiye olacaktır. Sendikalara girme ve 
çıkma da kısıtlandığından gerek sendika özgür-
lüğii gerek çalışanların sendika seçme öfîgrrll-
ğünü de yok etmektedir. 

Ayrıca, kanunların makable teşmil edilemi-
yeceği, yani kazanılmış hakların geri o"! îmma-
ması oluşmuş bir hukuk kuralı iken tasan bu 
hakları ela yok etmektedir. 

Yine bu tasarı, uluslararası yasa ve anlaşma
lara da aykırıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesi, Uluslararası Çalışma Teşkilâtı anlaş
maları ve yasalarının düzenlediği teşekküllere 
filen üye olarak katıldığımıza göre altında im
zamız bulunan veya bulunmıyan yasa ve anlaş
ma ilkelerine riayet etmek zorımluğu kendiliğin
den doğar ve bugimedek doğmuştur da. 

Değerli arkadaşlarım, buraya kadar olan 
açıklamalarımla tasarının hazırlanmasında usul 
ve esas yönünden gördüğümüz eksik ve kusur
lara temas ettik. Çalışma alanında önemli bâzı 
sorunları gözerken çok dikkatli ve titiz davranıl-
nıası gerektiğine işaret etmek istedik. 

Ayrıca, bu çözümler aranırken gerekçelerle 
getirilen hükümlerin birbirine uymadığını da be
lirtmek isterim. Bugün Türkiye'de bir sendika 
enflâsyonu olduğu gerekçesine bizler de katılı
yoruz. Bâzı sendikaların birer geçim vasıtası 
haline getirildğini de biliyoruz. Birçok işçi ve 
işveren sarı sendikalarından da haberdarım. De
mokratik ve faşist ülkelerdeki sendikaların du
rumunu da inceledik.. Hattâ bunlarda çok az sa
yıdaki sendikaların daha da azaltılması cereyan
larının bulunduğunu da bilyoruz. Fakat, faşist 
ülkeler hariç, hiçbirinin bizdeki gibi Devlet 
müdahalesiyle bugünkü hallerine gelmediklerini 
ve özgür sendika savaşlariyle sonuç aldıklarını 
da biliyoruz. 

Tasarıyı hazırlayanların örnek aldıklarını be
yan ettikleri Batı - Almanya modelinde sendika 
sayısı 20 yi aşmıyor. Ama; sendikal faaliyetleri 
düzenliyen bir tek kanunları olmadığını da so
rumluların dile getirmelerini çok arzu ederdik. 
Bu ülkede çalışanların sendika seçme özgürlü
ğünü kısıtlı yan bir tek hüküm bulunmadığı bir 
yana bunları kısıtlamanın suç olduğunu sorum
lularımızın bilmelerini istiyoruz. 

Batı - Almanya Anayasasının konumuzla il
gili maddesini beraberce eleştirelim : «Çalışma 
şortlarının ve iktisadi şartların korunması ve 
düzeltilmesi için dernek kurmak hakkı herkese 
ve her türlü mesleke garanti edilmiştir. Bu hak
kı kısıtlamaya veya engellemeye yönelmiş her 
türlü anlaşma geçersiz ve hükümsüzdür. Bu ama
ca dönük tedbirler kanun dışıdır.» 

İtalyan Anayasasında da şöyle dile getirili
yor konu : --Sendika kurmak serbesttir. Sendi
kalara, merkezî veya mahallî makama kaydını 
yaptırmaktan başka hiçbir ödev yükletilemez.» 
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Japon Âr::::z-ii\.zı ile : «İşçilere örgütlenme, I 
ımüzakercya girimine ve birlikte hareket etme 
haklan ç?ran-;i edilmiştir» deniliyor. 

Değerli arkadaşlarım, dünya sosyal müca
deleler tarihinden ve hür dünya devletleri ana
yasalarından aktardığımız bu özel bilgilerden 
sonra getirilen tasarıyı kendi Anayasamızın 
hükümleriyle karşılaştırarak sonuca varmak is
tiyoruz. 

Tasarının 2 nci maddesi yıllardan beri pek 
çok anlaşmazlıklar yaratan işiç - memur prob
lemini büyük ölçüde çözme amapcını gütmek
tedir. Genellikle bu maddeyi olumlu karşılıyo
ruz. Ancak, kamu hizmeti görevlilerinin mük
tesep haklarının korunması veya teminata bağ
lanması gereğine de işaret etmek istiyoruz. 

Bu maddenin 4 ncü fıkrasında; uyuşmaz
lıkların Yüksek Hakem Kurulunun, üst yar
gı mercilerine müracaat yolunu kapatarak ke
sin hüküm vereceği işaret edilmektedir. 

Tasarının 5 nci maddesi ise iki hüküm ge
tirmektedir. Birincisi; üyelik hakkı ile ilgili
dir. Tasarıda yer alan hüküm aynen şöyle : 
«Madde 5 - Fıkra 1 — Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllere üye olmak ihtiyaridir. 
Üyelik, üye kayıt fişinin veya kayıt defterinin 
imzalanması - önemli bulduğumuz bu noktayı 
dikkatinize arz ediyorum - ve meslekî teşekkü
lün yetkili organının kabulü ile kazanılır.» 

Tasarının 5 nci maddesinin getirdiği hü
küm, üyelik hakkının sınırlandığını - bilhassa 
dikkatinize arz etmek istediğim paragrafı ile -
Anayasamızın 48 nci maddesine açıkça aykırı
dır. 

Anayasamızın 48 nci maddesi şu hükümle
ri ihtiva etmektedir değerli arkadaşlarım : «Ça
lışanlar ve işverenler, önceden izin almaksızın, 
sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bun
lara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma 
hakkına sahiptirler.» Dikkat buyuracağınız 
gibi hiçbir sınır ve hiçbir tahdit yoktur. 

46 nci maddenin ikinci fıkrası : «işçi nite
liği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin bu 
alandaki hakları kanunla düzenlenir.» Kim
ler? «işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti gö
revlileri.» Yani iğcilerle ilgili hiçbir hususu 
ihtiva etmemektedir yine. 

46 nci maddenin üçüncü fıkrası da şu hük
mü ihtiva etmekte : «Sendika ve sendika bir-
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İlklerinin tüzükleri, yönetim ve işleyişleri de
mokratik esaslara aykırı olamaz.» Dikkat bu
yurun hiçbir kanundan söz etmiyor, tüzükten 
bahsetmesine rağmen, yöntemden bahsetmesine 
rağmen sendikaların çalışmasını bir kanunla 
asla düzenlemiyor. Yani kanun koyucu kanunu 
ihmal etmiş veya unutmuş değildir. 

Şimdi, 46 nci madde, çalışma hayatını dü-
zenliyen başlıca maddedir. Anayasanın, bunu 
ilgiliyen daha birçok maddeleri var. 46 nci 
madde de vuzuha kavuşursa, Yüce Senatoda 
açık oturumlarda görüştüğümüz gibi, çelişki
lere düşmezsek Anayasamıza uygun mu, aykırı 
mı rahatça görebiliriz. 

Anayasanın 11 nci maddesi hakların özün
den bahsediyor. Şartları şunlar : «Temel hak 
ve hürriyetler, Anayasanın özüne ve ruhuna 
uygun olarak ancak kanunla sınırlanabilir. 

Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu 
düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi 
sebeplerle de olsa, bu hakkın ve hürriyetin 
özüne dokunamaz.» 

Anayasanın 12 nci maddesi hiç kimseye im
tiyaz tanımıyan hükmünü ihtiva etmektedir. 

Yine Anayasamız, Devletin sınırlarını, va
sıflarını ortaya koyarken Sosyal Hukuk Dev
leti olduğunu da orta yere koymuştur. 

Şimdi, bu açılardan baktığımız zaman, 46 nci 
maddenin 1 nci fıkrasiyle Anayasamız diyor M: 
«Çalışanlar, işçiler istedikleri gibi sendika ku
rar ve bu sendikalara istedikleri gibi serbestçe 
girer ve üyelik hakkı kazanır, ya da kendisi 
üyelikten ayrılabilir.» Yani hiçbir sının yok. 

Tasarının maddesi, ilgili kuruluşun kabulü
ne bağlıdır, «üyelik hakkının kazanılması» di
yor. Yani getirilen tasarı demek istiyor M; 
bir işçi bir sendikaya müracaat baklana sahip
tir ama üyelik hakkını ancak gireceği kurulu
şun ilgili, görevli kurulları verebilir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa müracaat 
hakkı tanımamış. Anayasa, çalışanın bir sen
dikaya serbestçe üye olması hakkını tanımış
tır. Evvelâ bu husus bu noktadan Anayasaya 
tamamiyle ve açıkça aykırıdır. 

Sayın Bakanın, komisyon müzakerelerinde 
izlediğim kadariyle, çeşitli Anayasa maddele
rinde, bunun kanunla düzenleneceğine ait mi
sallerini lütfettiler. Tipik örnek olarak da Ana
yasanın 56 nci maddesini gösterdiler. Yani 
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siyasi partilerin örgütlenme hakkı, özgür, ser
best.. Dikkat buyurun burada, «kanunla sı
nırlanır» diye bir hüküm yoktur diyor, sayın 
Bakan. Ama buna rağmen bir Siyasi Partiler 
Kanunumuz vardır ve pek çok sınırlar koy-
muşuzdur, demektedirler. Halbuki, Anayasanın 
56 ncı maddesini takibeden 57 nci madde siya
si partilerin çalışmalarını kanunla sınırlıyor. 
Bu kadar açık bir gerçeği sayın Bakanın bize 
örnek olarak bir daha vermemesini istirham 
ediyorum. 

Anayasanın 46 ncı maddesinin 3 ncü fıkra
sı, ne diyor efendim: Kanundan hiç bahsetme
den «sendika ve sendika birliklerinin çalışma
ları yöntemleri, tüzükleri, demokratik usul ve 
esaslara aykırı olamaz» diyor. Dikkat buyurun, 
Anayasa teferruata inmiş, bir sendikanın tüzü
ğünü dikkate almış, bir sendikanın yöntemini 
dikkate almış, fakat kanununda asla söz etme
miş. Çünkü, altında imzamız bulunan insan 
Haklan Evrensel Beyannamesi ve çeşitli çalış
ma alanlarındaki anlaşmalara imza koyan bir 
kısmına imza, bir kısmına da fiilen katılmış 
olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasa
sının 46 ncı maddesi esasen bu hükümlerden 
müntekildir. 

Yani, serbestçe işçi, hayatını tanzim etme 
esasından hareket etmiştir, Anayasa. 

Hiçbir Batı ülkesi göremiyoruz ki - bilhas
sa Hükümetin bize örnek gösterdiği Batı Al
man modelinde - yalnız bir tek fıkra ile, mad
de ile lâfla, böyle bir paragrafla çalışanların 
nasıl Toplu Sözleşme yapacağını, çalışanla ça
lıştıran arasındaki hükümden başka sendikal 
faaliyetlere ait tek bir kanun yok. 

O hald& bir defa kanun bahis konusu değil. 
Bahis konusu olmadığı için «efendim, biz bun
dan önce kanun çıkardık.» Yani kanun çıkara-
mazmıyız? Kanunlar çıkarsak bile, kanunların 
tamamiyl-3 bu Anayasanın hükümlerine uygun 
olması şartına bağlı olduğunu her halde müş
tereken ka rai ederiz. 

Değerli arkadaşlarım, ekmek parası kaza
nacak bir işçi sendikaya müracaat ediyor. (A) 
sendikasına diyor ki «ben, sana üye olmak isti
yorum.» Gene, Sayın Bakanın daha önce verdi
ği misallere göre; bu, girilmek istenen sendika
nın yetkili organının kararına bağlı olduğuna 
göre, şöyle buyuruyorlar «Efendim, bir grev 

kırıcı ise bu adam» o sendika bu adamı alır 
mı? 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin Anayasasını ihlâl, hiyaneti vatan 
eden suçlu, yüce mahkemeler tarafından hü
kümlü sonra bütün bunlara Türkiye Cumhuri
yeti Devletinin en yüksek kademelerinde görev 
yapma imkânını veren sizler, bir fukara işçinin 
ekmek parası kazanmak için gireceği sendikayı 
sınırlıyorsunuz da, âli divanların verdiği karar
ları hiçe sayıyorsunuz. Bunları af yetkisine 
dayanarak affediyorsunuz, ama «sen, sendika
ya girip ekmek parası kazanamazsın» diyorsu
nuz bir işçiye. Böyle bir vicdan anlayışını, böy
le bir adalet anlayışını biz tanımıyoruz. 

Bu maddenin 2 nci fıkrası da 16 yaşında ve 
16 yaşından küçük olan, çalışan çocuklarla il
gili hükmü ihtiva etmektedir. 

Tasarıya göre 16 yaşından küçük olanlar, 
kanuni temsilcilerinin yazılı muvafakati ile 
sendikalara üye olabilirler. 16 yaşından küçük 
çocuklar ancak kanuni yetkililerinin yani vasi, 
veli, kanunen tâyin edilmiş diğer, şahısların 
bir sendikaya o 16 yaşından küçük çocuğun 
girmesi için bir belge verdiği takdirde ancak 
sendikaya girebilecek. Sendikalı işçi olabile
cek. 

Medeni kanun karsısında bu hü i£mü fazla 
kınamıyoruz. Reşidolabilme imkânı 18 yaşın
dan itibaren almıyor ve Türkiye Cumhuriyeti 
yasalarında çeşitli yaş sınırlamaları mevcuttur. 
Bu noktada bir itirazımız yoktur, arkadaşla
rım. 

Yalnız önemli olan nokta şu: Bugün Tür
kiye'de milyonlarca insan köylerden şehirlere 
akıyor. Ankara % 70 in üzerinde gecekondu 
nüfusuna ulaştı, % 80 civarında. Yani köyden 
şehre doğru durmadan bir nüfus akıyor. Do
ğurganlık oranı yüksekliği dolayısı ile genç 
nüfus devamlı artmakta. Ayrıca, Türkiye Cum
huriyeti sınırları içinde komşu devletlerimizle 
kıyasladığımız zaman en düşük millî gelir ora
nına sahibiz. Yani fert başına düşen millî gelir 
hem düşük, hem de dağılması gayriâdildir. O 
halde kişiler arasında fakirlik, millî gelirde eli
ne geçen nisbeti yalnız rakamlarla çarpma, böl
me ameliyesi ile yapamıyacağız. 

İşte, bu sebeplerle Türkiye'de genç nüfus
lar içerisinde okuma imkânsızlıkları karşısında 
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çalışmaya doğru yönelmiş olan bu 16 yaşındaki 
çocukların sayısını her birimiz sanayi çarşıla
rına, işyerlerine gittiğiniz zaman bunlardan bin-
lercesini görürsünüz. 

O halde, biz bu çocuklara sendikalara gir
me hakkını kısıtlamak değil, biraz sonra arz 
edeceğim bâzı imkânlar vermeliyiz. Biz 16 ya
şından küçük çocukları böylece kısıtlıyalım, 
karanlık işyerlerinin karanlık oyunlarına terk 
edelim, köprü altlarını, duvar diplerini onlara 
münasip görelim, sonra ahlâk yarışmasına çı
kalım. 

Kanun, evvelâ ahlâkilik yönünden de ye
rinde değildir. Genç çocukları bir sendikanın 
sinesinde barındırmak işçi ile, işverenle, sendi
kalarla anlaşarak bunlara güzel imkânlar ver
mek lâzımgelirken; «git, hırsız, yankesici, etini 
satarak her ne şekilde geçineceksen geçin gibi 
bir mânayı tahtında müstetir bulunduramaz. 

Bir misal olarak; işveren, işçi sendikası, Al
manya'da gördüğümüz gibi, Türk işçilerine ya
pılanlar gibi, işçilerimizin emeğini en çok öl
çüde sömürebilmek için, fabrikanın bitişiğin
de - insan gibi yatılır mı yatılmaz mı? Bilmi
yorum, gitmediğim için görmedim - ama, hiç 
değilse işçiyi orada barındırıyor veya barındır
ma imkânları sağlıyan siteleri kuruyor, ondan 
sonra da âzami randımanı alıyor. Memleketi
mizde bu husus daha yeni, yeni gelişmekte. Fa
kat şu 16 yaşından küçük kız ve erkek çocuk
ları karanlık işyerlerinin şartlarına terk etmek, 
bizim vicdanımızla bağdaşamıyor arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının 6 ncı mad
desi de üyelikten ayrılma ile ilgili hükümleri 
getirmektedir. G-ördüğümüz kısıtlamalardan bi
ri de burada mevcuttur. 

Tasarı diyor ki: «Bir kişi beğenmediği sen
dikadan çıkacaksa şahsan notere gidecek, no
terden imzasını, parmak izini - her ne hal ise 
tasdik ettiren bir noter belgesi ile o işçi sendi
kasından ancak bu şartla ayrılabilir. 

Gene 46 ncı maddenin 1 nci fıkrasına dö
nelim. «işçiler, çalışanlar istediği gibi sendika 
kurar, üye olur ve çıkar.» Gene hiçbir tahdit 
yoktur arkadaşlarım. Bizim burada kullandığı
mız, kanunda gördüğümüz tahdit, bir noter bel
gesine dayalı olmasıdır. Bunun için Sayın Ba
kan ve değerli birçok arkadaşlar komisyonda 
da; daha önce bu yönde bâzı faaliyetlerin bu

lunduğunu, alınmış bâzı kararlar olduğunu be
yan ettiler. Bu kararları elbet bizler de biliyo
ruz. Ancak, meseleyi şu noktadan ele almak is
tiyoruz:. 

Notere gitmek bize neyi sağlıycaktır? Bil
diğiniz gibi yukarda arz ettiğim sebeplerle bir
çok işsiz, köylerden şehirlere akın eden çoğun
lukla henüz daha el yordamı ile etrafını tanı
ma imkânlarından mahrum bu insanlar, bir iş
yerinde haklarının daha iyi korunması^ bâzı 
imkânlara sahibolabilmesi için sandikalı olmak 
lüzumunu duyacak bir sendikaya başvuracak, 
ya da zaten birçok sendikalarımız adam avlama 
işi ile esasen meşgul. Bu adam sendikalı olarak 
daha iyi imkânlar almak için önüne 3, 5, 15 ta
ne belge konulduğu zaman bütün bunların hep
sini birden imzalamaması için aklına hiçbir kö
tü düşünce gelemez. 

Yani, sendika bir işçi için elinde birçok 
müracaat belgelerini bir anda tarihsiz olarak 
taşımaktadır. İşçi (A) sendikasından ayrılıp 
(B) sendikasına gitmek istiyor. Noter huzu
runa gidiyor. - Bu kanunun getirdiği hüküm 
içinde, bunun şartlarında - noterde «(A) sen
dikasından istifa ettim» diye imzalıyor. Noter
den belgesini alıyor, istifa ettiği sendika er
tesi günü yeniden bir tarih koymak suretiyle 
esasen altında imzası mevcudolan bir sendika
ya girme istek belgesini yenide piyasaya çıkar
mak suretiyle işçinin sendikadan istifa etmedi
ğini ortaya koyabiliyor. 

Bir defa, elbetteki, gayriahlâki. Fakat fu
kara işçi 50 - 60 lirayı götürdü, notere ödedi 
buna rağmen hâlâ istemediği sendikadan ayrıl
ma imkânına sahibolamadı. Demek ki getirdiği
niz hüküm işçinin işine yaramıyor değerli arka
daşlarım. 

Ya bu işçi acaba noter huzuruna nasıl gi
der?. işçi bir sendikadan haklarını daha iyi 
korunmadığına kaani olduğu zaman ayrılmak 
ister. Durum bu olunca, işyerinden izin alarak 
notere gitmesi lâzım ki o günkü yevmiyesin
den olmasın. Çoğunlukla bu memnuniyetsizler, 
anlaşan sendikalarla işveren arasında güzel bağ
lantılar kurulmuş ise, işçi bu sendikadan ayrıl
mak için açıkça müracaat etme imkânına sa
hip değildir değerli arkadaşlarım. 

Bu takdirde anasını öldürecek., babasını öl
dürecek, bir yakınını öldürecek yani yalan söy-
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liyecek. «Anam öldü, babam öldü bana izin i 
verin» diyecek. Ya da başka yalanlar soyliye-
eek. 

Değerli arkadaşlarım, dikkat buyurursanız. 
Gene kanım ahlâki bir yönde değil, isçiyi, ça
lışanı ahlâksız bir yöne sevk ediyor. Yalan soy-
liyerek ancak bu isi başarabilecektir, Arkadaş
larım, çoğu kez bunun doğru yolu yok. İllâ tüm 
olarak yok demiyorum, dikkat buyurulsun, bir 
ölçüde bunun doğru söyliyerek bilinmesine im
kân vermez. O halde yalan söyliyerek gidece
ğim, ben. Ya da yanımda yakalanırsa, çünkü 
sendikacı beni adım, adım takibediyor, O tak
dirce o işyerinden atılmayı göze alarak ben 
notere gideceğim, Dikkat buyurun. Evvelâ; 
işçiyi birçok rizikorlarla karşı karşıya bırakı
yoruz, bir, Ofayriahlâki yönlere sevk ediyoruz, 
iki. " | 

Bütün bu şartlar altında sendikalı bir işçi 
istifa etmek için notere gittiği zaman orada ya
pacağı masraflar da şunlardır: 

Komisyonda Sayın Adalet Bakanlığının tem
silcilerinden öğrendiğimize göre, 12 lira 75 ku
ruş bir masraf ödemek zorundadır. Sayın Tunç-
kanat'ın işaret ettiği noktaya, bunu teemmül 
ederken dikkate almamış idim. Yani harçların 
artması konusunu. Bir işçi çalıştığı yerden no
tere kadar gidecektir, arkadaşlarım, Dikkat j 
buyurun, İstanbul'da vapurla bir yandan bir 
yana geçmek 150 kuruştur ve gidiş, dönüş üç 
liradır. Eğer o trafiğin de akıntısına kapılırsa-
mz pek büyük bir zaman haroıyacaktır. I 'erm 
acıktığı zaman da birkaç kuruşla karnını do
yurmak zorunda kalacaktır. Zira, çok uzun bir 
kesafetin içindedir, bu iskrden çıkarken. De
rnek istiyorum ki. 12,75 lira ile kalmaz muhte
rem arkadaşlarım, Ama biz, yuvarlak rakam
larla bunu söyliyelim, Ben ortalama 20 lira ola- I 
rak alıyorum bir işçi ücretini; 40 - 59 lira yev
miye alanlar da var. izinsiz olarak işyerinden 
ayrıldığı takdirde bir işçi yevnıiyssini de ala
mayacaktır, etti sizlere 35 lira. Bir gün. izinsiz 
işyerine gelmediği için, Pazar yevmiyesini de j 
alamayacaktır, 20 lira da buradan kaybedecek
tir, eder 55 lira. Komisyonda bu misalim orta
lama 60 lira idi. Takdir buyurulur ki, daha 
fazla gelir sağlıyan bir işçinin bu yaptığımız 
hesabı 55 - 30 lirayı değil, 70 - 80 lirayı dahi 
bulabilir. Eu kadar masrafı yapan bir işçiye 
sonradan yine, demin arz ettiğim belge ile, | 
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«Hayır, buradan istifa edemezsin, sen bu sen
dikanın üyesisin.» diyecekler ve karşısına bir 
belge çıkaracaklar. O halde, kanunun bu mad
desi hangi yararı savunuyor? Kanunu getiren
lere bunu soruyorum. Kanunun bu maddesi bi
ze ne getiriyor? Ahlâkiliği yok, istismarı ön-
liyeıniyor, o halde; yapaynbuz bir hüküm geti
riyoruz ve «ne yapalım. Yarg^ayra da böyle bir 
kararı var, gitsin hiç değilse noterden tasdik 
ettirsin istifasını da bis de bu i§in içinden çı
kalım» diyoruz, Pratik hiçbir sonuııe yok. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda bir nokta
ya daha temas etmek isterim. Sendikalar o hal
de neden bu kadar dolambaçlı yollara boşvu-
rurlar da, biz de bu elan. önleyemeyiz ? Kanun 
getirici diyor ki, «işte ben bu dalaveraları ön-
liyeceğim, sarı sendikacılığı önliyeceğim, sarı 
sendikacıyı yok edeceğim, iğcinin hakkını savu
nacağım.» iddiaları bunlar, yani tatbikatta gör
düğüm boşlukları dolduracağım. Halouki, sen
dikacının hesabı başkadır değerli arkadaşlarım. 
Sendikacı, bir işyerinde işçiler 1/4 ten daha 
aşağı düşerse, dayanışma aidatın alannyacak. 
O halde, ister benini üyem olsun, ister olmasın. 
ister ölü, ister diri ben o işyerinde 1/4 ölçüsün
de üyeye salıibolduğumu işverene ispatlarsam 
veya ilgili yerlere ispatlarsam., ben o işyerinden 
l / e ü temsil ettiğim için üye aidatı alacağım. 
Kaldı ki, bir î vyori kabul edelim, I 000 tane işçi 
çalışıyor. Sendikalar bir araya geliyor, işveren
le cturuyorlar. «Benim bu kadar üyem var. al 
cetvelini benim aidrtrmı kesiver.» diyor. «Kaç 
üyen var tenin?.•> Dikkat buyurun işyerinin ça
lışan üye*'. bin kip, •••80!3 kişi var, «benim bu
rada çakşenırro deniyor, OvÇ'ct güzel. İkinci 
sendika geliyor, -d:en im burada çalışan 785 
üyem var» diyor. Değerli arkadaşlarım, bin ki
şilik bir verde bir de bakıyorsunuz ki, karşı
mıza iki cine yalvn çakgsn çıkıyor, Bunun için
den de bu yollarla ykm çıkıinıae, Sütün kera
met, sendikacı v?~ame kekerdeniv devem et
tirsin. 

Başka bir nokta daha; ~:ondlbueî sendika
sını barındırabilmek için, - hele yeni kanuna 
göre daha başka güçlüklerle karşılaşıyoruz 
ya,,, - bir yerde Toplu Sözleşme yetkisi alma 
şartına bağlıdır, Çmbıkü, işçilerine imkân veren 
bir sendika, saat ücretine 25 kuruşluk veya 
günlük ücretine 1 liralık, 2 liralık bir artırma-
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yi başaran bir sendika, başaramıyan sendikaya 
nazaran işçiler arasında daha iyi yer tutack. 
Dolayısiyle işçiler, bir yerden bir yere atlama 
imkânlarını arayacaklardır. O halde, dikkat edi
lecek hususlardan bir tanesi, sendikal mücade
lede önemli olan hususlardan bir tanesi; Toplu 
Sözleşme yetkisini alabilmektir. Toplu Sözleşme 
yetkisini belgeler üzerinde yapıyoruz. Çok de
rin ve geniş bir konu olduğu için birçok misal
ler vermek mümkündür. Fakat, bunlardan te
vakki ediyorum. 

işte bu Toplu Sözleşmesi yetkisini alabil
mek için sendikacı o işyerinde mümkün oldu
ğu kadar kendisine bağlı, kendisinin sendikalı 
işçisinin çok olduğunu ispatlamaktan doğuyor. 
Buna sonunda bâzı çözüm yolları getireceğiz. 
Nasıl bunun içinden çıkarız? Madem ki, bütün 
'soysuzlukları sizler de ikrar ediyorsunuz, «evet 
burada kötülükler vardır, itşe biz de bunları 
önlüyoruz.» Biz de diyoruz ki, hayır siz önle-
miyorsunuz. Bâzı tekliflerimizi huzurlarınıza 
getireceğiz. 

Burada deriz ki, hakkın özü, - Bunu açık 
oturumlarda da yanlış olarak dinledim. Yine 
komisyondaki değerli üyelerin de yanlış beyan 
etmelerine şahidolmak bahtsızlığına uğra
dım. - nedir? İşçinin, çalışanın özü nedir? Ge
lirinin artması, sendikacının özü nedir? Yetki
ler alması, özler bunlar. Biz sendikacıya veya 
işçiye endrekt olarak birçok yollardan bu yet
kilerini kısıtlarsak, onların haklarının özüne 
tecavüz etmiş oluruz. Bu noktada evvelâ gayet 
açık olmamız lâzımdır. Ekmeği ile oynıyacağım, 
hakkın özüne dokunmadım. Gayri mümkündür 
böyle bir i!zah tarzı. Sendikaya girmesini kısıt-
lıyacağım, hakkın özüne dokunmadım, sendika
dan çıkma hakkını kısıtlıyacağım, hakkın özü
ne dokunmadım. 'Daha sonrası bir sürü sendika, 
federasyon ve konfederasyonu tasfiye edeceğim, 
hakkın özünü dokumadım. Değerli arkadaşla
rım, Anayasanın sarih hükmüne de bu kanun 
aykırıdır. 

ileride bir tekerrüre düşersem beni mazur 
görünüz; «o halde ne teklif ediyorsunuz, söyle
yin de biz de 'bunu anlıyalım diyeceksiniz.» Bu
nu - belki notlarımda daha sonra gelir. - şu an
da arz edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının sanıyorum 
ki, 20 nci maddesinde; 50 işçi bulunan işyerin-
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de 2, elliden sonra şu kadar işçi çalıştırılan 
yerde 'sendikanın 4 gübj, 8 gibi işyeri temsilcisi 
bulundurabileceği yazılıdır. 

Deriz ki, bir işyerinde işveren, çeşitli sendi
kalar Vsr büroda çalışsınlar. Kapılarına yaftala
rını assınlar. Ahmet oğlu Mehmet (A) sendika
sından istifa etti, assın buraya kâğıdını. Asma
dı.. (B) sendikası kontrol etsin, işveren kontrol 
etsin onu ve o assın oraya. Dikkat buyurun, hiç
birini müferi'i almıyorum, 'hepsi kollektif bir 
büroda çalışırken bunu yaptırıyorum. Yani, oto-
kontrol içerisinde yaptırıyorum. Hani, defter
darlıkta vergi beyanlarının açıklanması gibi. 
Ahmet mi çok kazanıyor, Mehmet mi çok ka
zanıyor, birbirimizi otomatikman kontrol ediyo
ruz. Burada da asalım yaftaları, devamlı su
rette işçilerin listeleri ^bulunsun. istifa eden, 
ölen, ayrılan ve saire devamlı olarak buralara 
Mensin. Ve bu, eğer Çalışma Bakanlığı mura
kabe edecekse, işte buraları zaman zaman kont
rol ve murakabe ederek, teftiş ederek, burada 
ciddî murakabeyi ve düzeni sağlasın. Olmadı 
efendim, - buna rağmen büyük ölçüde bununla 
sonuç alacağımıza biz kaaniiz, çünkü, menfaati 
olan bütün insanlar karşı karşıya 'geliyorlar, 
aynı yerde bulunuyorlar, artık bunların bölge 
temsilcisi de karşılarına 'geldiği zaman Çalışma 
Bakanlığının kolay kolay lâf ebeliği yapmaları 
mümükn değildir arkadaşlarım. Çünkü, dördü 
birden, üç sendika, bir işveren ve niüıayet Ba
kanlığın temsilcisi geldiği zaman, dördü birden, 
beşi birden yüzyüze hesaplaşacaklardır. Diye
lim ki, bunda bâr miktar kaçak oluyor. Ve önem
li olan, - bu kanunla getirilmek istenen güçlü 
sendikaların - asıl önemli olan kısmı da toplu 
sözleşme ve işkolu yetkisidir, - o halde burada 
bir üyenin dahi yeri vardır. Eğer bir işçi birin
den diğerine geçmiş gözükürse, ben 1/3 nisbeti-
m kaybetmiş olabilirim. Binaenaleyh, burada fair 
k'^i yüzünden ben sakat bir duruma düşerim 
ve bu hakkı alamam. 'Sendikacı olarak bu iddia
da bulunabilir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun için bir alter
natif daha teklif ediyoruz. Üç tane sendika, iş
veren ve Sayın Bakanlık temsilcisi, lütfetsinler, 
orada referandum gününü daha önce ilân etsin
ler, koysunlar sandığı ortayere, sendikalar top
lu sözleşme yetkisi almak istiyor, buyurun iş
çiler. Hangi sendikaya toplu sözleşme yetkisi 
vermek istiyorsanız, oyunuzu kullanın derler, 
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bütün sendika temsilcileri işveren temsilcisi, 
Bakanlık temsilcisi huzurunda gizli oy, açık tas
rif, hangi sendikanın yetki alacağı lâzımgeldi-
ğini açıkça görebilelim. Demek ki, birinci alter
natif boşluğunu ikinci alternatiflere kapatmak 
suretiyle ve rijit değil, ters değil, sert değil, 
demokratik bir usul 51e işyerinde yetki imkân
larını tesbit edecek yollar mevcuttur. Bizim tek
lifimiz bu. 

Esasen demimden beri arza çalıştığım Ana
yasanın 46 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası, «De
mokratik usullerle sendikalar çalışır.» der. Tü
züğü ona uygun olacaktır, yönetimi ona uygun 
olacaktır, işleyişi ona uygun olacaktır. Bir de
fa okuduğum için tekrar etmek istemiyorum bu 
fıkrayı. Bu demokratik usul nedi'r öyle ise .. 
Demokratlık usul, bir hak sahibinin kendi hak
kını, kendi iradesi ile tecelli ettirmesidir. Ken-
dj yetkisine, kendi hakkına bir başkasının mü
dahale imkânını veren bir tasarruftan, bir bas
kıdan kurtulmuş olmasıdır. Demokratik usul 
bu. Demek ki, bizim teklifimiz aynı zamanda 
Anayasanın 46 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasına 
en uygun çözümü de beraber getiriyor. Eğer 
Sayın Bakanın Komisyonda ifade buyurdukları 
gribi veyahut birçok ilgililerin söylediği gibi 
bunun mahzurları vardır hususuna gelirsek ak
lımıza başka şeyler gelir arkadaşlarım. Sandık
tan çıkmanın faziletini devamlı savunan insan
lar, geliyorlar, Devletin kaderine sandıktan çı
karak el koyuyorlar; ama dört tane fukara işçi 
karnını doyurmak için sendikalı olacak. Bunu 
sandığa gönderirsek Türkâye'de 'kıyamet, ko
par. Böyle bir izahı da bizler anlıyamıyonız, 
beyler. Hem memleketin kaderine sandıkla 
hükmedeceğiz, ama, işçiye sandıkla hakkını 
vermiyeceğiz. Ne ile vereceğiz? Benim siyasi 
irademe tabi olacak veya işverenin menfaatleri
ne uygun olarak verebileceğiz. Ben vereceğim, 
siz veremezsiniz, Anayasa da veremez, kanun da 
veremez, ben vereceğim, işte bu Devlet benim, 
kanun benim anlayışımın ta kendisidir arkadaş
lar. Böyle bir şeyi şiddetle reddederiz. 

Şimdi bu tasarının 6 ncı maddesine gelmiş 
bulunuyoruz. Burada ufak bir tuzak var, onu 
da arz etmek isterim. 

Tasarının 6 ncı maddesinin 1 nci fıkrasının 
2 nci bendinde şöyle bir hüküm var; «Teşekkül
den ayrılan veya çıkarılan üyenin ayrılış veya 

çıkarılış tarihi, üye kayıt fişlerine - dikkat bu
yurun - üye kayıt fişlerine veya defterine kay
dedilir» Nereye üye kayıt fişlerine veya defte
rine. Niçin? «üye kayıt fişine ve defterine» de
ğil. Ben kayıt fişine işliyeceğim, kanuni vecibe
yi yerine getireceğim. Sorumlu makam beni si-
gaya çektiği zaman fişi götürmiyeceğim, def
teri götüreceğim. Kayıtlı efendim, burada, öbür 
tarafta işimi görmeye çalıştığım zaman defteri 
yok edeceğim, fişi çıkaracağım ortaya. Yok de
ğerli arkadaşlarım. Böylesine tuzakları bu ka
nunun neresine saklasanız bulunur, bunlar yu
tulmaz. Bu da kanunun yüz kızartıcı tarafların
dan birisidir arkadaşlar. 

Şimdi, tasarının 9 ncu maddesindeki husus
lara sıra geldi. Bu madde bildiğiniz gibi sendi
ka, federasyon ve konfederasyon kuruluş şart
larını düzenliyor. Hemen bunu peşinen arz ede
lim M, tasarının bu maddesi şimdiye kadar bü
yük kargaşalıklara sebebolacak ve olan hür 
sendikacılığı da yok edecek. Emsaline ancak 
faşist ülkelerde Taşlanabilecek bir madde oldu
ğunu peşinen arz ederim. G-erçi maddenin ge
rekçesi şu: Madde gerekçesinde diyor ki, «ben, 
Türkiye'de güçlü sendikalar yaratacağım.» 
Maddenin gerekçesi de bu, güçlü sendika. Dik
kat buyurunuz. Şimdi, güçlü sendika yaratma 
yerine geliyoruz. Maddenin tümünü okumuyo
rum değerli arkadaşlarım. 2 nci fıkrasının (A) 
bendi: «Bir işçi sendikasının Türkiye çapında 
faaliyet gösterebilmesi için kurulu bulunduğu 
iş kolunda çalışan sigortalı işçilerin en az 1/3 
ünü». (B) fıkrası: «işçi federasyonlarının aynı 
işkolunda mevcut sendikalardan en az ikisinin 
biraraya gelmeleri ve işkolunda çalışan sigorta
lı işçilerin en az 1/3 ünü temsil etmeleri gere
kir.» (C) fıkrası: «İşçi konfederasyonları (A) 
ve (B) fıkralarına göre sendika ve federasyon
lardan en az 1/3 ünü, Türkiye'deki sendikalı 
işçilerin en az 1/3 ünü üye sıfatiyle biraraya 
gelmeleri suretiyle kurulur.» Kanunun getirdi
ği madde bu arkadaşlarım. Ne diyor? Türkiye 
çapında. Bu izahını da şöyle yapıyorlar arka
daşlarım. «Efendim, tabelâsına koyuyor, Tür
kiye bilmem ne sendikası» değil diyorlar. Lâf
la olmaz. Lâfla zaten olmaz, işte oraya Türkiye 
değil, Dünya Sendikalar Birliği yazsa, o sendi
ka ne yapabilir arkadaşlarım. Böyle gerekçe 
olur mu? Yazmış, Türkiye çapında sendikayım 
ben. Üyen var mı? Paran var mı? Yok. E.. Dün-

— 16 — 



0. Senatosu B : 86 2 . 7 . 1970 O : 1 

ya çapında sendikayım diye yaz. Bunlar gerek
çe olamaz arkadaşlar. Yani gerekçe gayriciddî. 
Sonra 113 ve sonra Hükümet diyor ki, «Ben sen
dika özgürlüğünü asla kısıtlamıyorum ve asla 
zedelemiyorum.» Dikkat buyurun. Bir yerde, 
bir işkolunda 10 000 işçi var. Bunun 1/3 ço
ğunluğunu elinde bulunduracak bir sendika 
Türkiye çapında yetkili sendika, güçlü sendika 
olacaktır. Kanun çıkacak, yürürlüğe girecek. 
Bunu bir defa kanunla düzenliyeceğiz biz, son
ra Ahmet bey sendika kuracakmış, Mehmet bey 
sendika kuracakmış. Mevcudu tasfiye ediyoruz, 
beyler. Mevcut sendikaları ve konfederasyonla
rı tasfiye ediyoruz. O halde hür sendikacılığı 
bu kanunla evvelâ öldürüyoruz, boğuyoruz. 
Hükümetin ve hepimizin de tanığı olduğu sen
dikal faaliyetlerdeki düzensizlikler, bozukluk
lar hepimizin iştirakle kabul edilmiş olmasına 
rağmen tasfiye yolu bu değildir arkadaşlarım. 
Tasfiye metotlarını arz edeceğiz. Böylece tasfi
ye olmaz. Bunun metodu hür sendikacılıktır. 
Bugün Dünyada gösteremezsiniz sendika, sen
dikayı boğarak, kanunla Hükümeti yanma ala
rak, arkasına alarak, Hükümet sendikayı önü
ne katarak sendikayı boğar. Yok böyle bir sen
dikal faaliyet beyler. Ben ve bu 10 000 kişilik 
yerde 3 330 küsur tane üyeyi bir anda defteri
me kaydedeceğim. Buyurun beyler, ben Tür
kiye çapında yetkili sendikayım deyip orta yere 
çıkacağım. Bu -mümkün müdür değerli arkadaş
larım. Hangi sendika bir anda böyle doğabilir. 
«Efendim kurulsun da sonra büyüsün» Nasıl 
büyür, evvelâ cenin halindeyken boğuyorsu
nuz. öldürdükten sonra da dirilsin diyorsunuz. 
Basübadelmevt böyle anlaşılmaz arkadaşlar. 

Yine Anayasanın 46 ncı maddesinin 3 ncü 
fıkrası ne diyor? Kanununa bile temas etmiyor, 
bırakıyor onu da. «İşçi teşekküllerinin, tüzük
leri de, isletmeleri de, yönetmeleri de demokra
tik usullerle olur. Her halde demokratik usulü, 
tutıvp birisine boğdurmak suretiyle anlıyoruz. 
Böyle bir demokratik usul de elbette ki, Ana
yasaya aykırı. 

Bu madde aynı zamanda cok büyük ihtilâf
lara yol açacak arkadaşlar. Mevcut anarşinin 
daha çoğunu göreceğiz, Çünkü demin arz ettim. 
5 nci maddede bir tuzak daha vardı. Orada di
yor ki, «bir isçi veya isçi yöneticisi bir yerden 
bir diğer sendikaya geçerken o sendikanın üye

si olabilmesi, ancak o sendikanın yetkili organı
nın kabulü şartına bağlıdır.» Şimdi dikkat bu
yurun. Sayısı 3 300 veya 30 000 önemli değil. 
önemli olan özdür. Açıkça görüyoruz M, Tür
kiye'de bugün bir konfederasyon 1/3 in üs
tündedir. Mevcut işçilerin 1/3 ten çoğunu bün
yesinde barındırıyor. Diğerlerini kanun çıkın
ca tasfiye edeceğim. Bilfarz (A) sendikasından 
bir vatandaş, birçok vatandaş, (B) sendikasın
dan birçok vatandaş ve yönetici gelecek bir iş-
kolundaM sendikaya... E., bizim feshe ne oldu? 
Kanunun fesih maddesi de var arkadaşlar. Ge
len tasarının ayrı bir fesih maddesi de var ar
kadaşlar. Zaten kanunu getiren bunları tasar
lamış. Fesihten sonra ne yapacağım ben diye. 
Geleceğim ben, falan konfederasyonun falan iş-
kolundaki sendikasına üye olmak istiyorum. 
Şartı nedir, dikkat buyurun. O sendikanın ve
yahut konfederasyonun veya ona bağlı fede
rasyonun ilgili kurullarının, yetkili kurulları
nın kabulü şartına bağlı. «Haydi geç oradan, 
sen dişlisin ben, seni almıyorum.» 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar acz içerisin
de, bu kadar vatandaşı birbirinden ayıran bir 
hüküm bir memlekette kanun değil, ancak ka
nunsuzluktur. 

Bir defa işçinin ekmeği ile oynamaya başla
dık mı bunun arkasından gelecek facialar ta
savvurun üstünde olacaktır, arkadaşlarım. 
Anarşiyi o zaman bizzat kanun yapıcısı; bizzat 
kanun, anarşiyi hazırlıyacaktır arkadaşlarım. 
O halde ne hukuk kurallarına, ne adalete ne de 
kanun tekniğine ve hakkına uygun bir tasamı-
fn kn.llanmworuz, arkadaşlarım. Bunun yerine 
•onlnma biraz daha anarşiye îridin, diyoruz. 
Acaba, bu anarşi arzusunun arkasından ne gele-
^Qk? Yoksa gafil miyiz, göremiyor muyuz bu 
anarşiyi. 

Değerli arkadaşlarım, 9 ncu madde kendi 
hali ile yalnız bir hususta değil. Haydi diyelim 
ki. bir anda mümkün olmıvan bir hali biz ka-
hnl edalım. Divelim ki. bir anda bir işkolunda 
sn. kadar coS-unln^n kapanmış bir sendika mev-
cnt veya doğdu. Fakat yaşatmıyorsunuz, bey
ler, onu da yaşatmıyorsunuz. Bakalım simdi bu 
madde ile ilgili olarak kanunun differ başka 
maddelerim de birlikte uy<mlarsak, tatbikata 
ko^rsnk ne kad^r hatalı yolda olduğumuzu 
hep beraber göreceğiz. 
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Tasarının 21 nci maddesi: Madde 21. — «Bu 
kanuna göre kurulan işçi veya işveren teşekkü
lünün kendi faaliyetleri sayesinde mensupları
na sağladığı hak ve menfaatlerin o teşekkülün 
mensubu olmıyanlara teşmili bahse konu teşek
külün yazılı muvafakatine bağlıdır.» Burada 
ben yetki alan bir sendikayı temsil ediyorum. 
(A) işyerinde bir tek üyem yoktur, benim. 
Ama, Türkiye çapında yetkili işkolu sendika-
sıyım ben. Şu (A) işyerinde - dikkat buyurun -
hiç işçim yoktur. Ama, o işkolunda toplu söz
leşme yetkisi aldım. ben. O işyerinde çalışan 
bilfarz bin, on bin, kaç kişi varsa onlara bu iş
kolu sözleşmesinden doğan hakların o işyerin
deki insanlara verilmesini ben lütfedersem ala
caktır. Bu lütfün arkasında ne vardır arkadaş
larım, siyasi, ahlâki, gayriahlâki ne derseniz 
her türlü oyun vardır. Görüyorsunuz ki, madde 
tek basma değil, başka maddelerle de adam 
akıllı pekleştirilmiştir. 

Gelelim bir başka maddesine, tasarının 23 
ncü maddesine. Yine bu 9 ncu madde ile ilgili 
olarak kıvanıyorum. Değerli arkadaşlarım de
ğerli vakitlerinizi almamak için lüzumlu yerle
rini okuyorum. Madde 23. «Kurulu bulunduğu 
işkolunda yetki almış sendikanın veya yetki 
alınmamış ise» dikkat buyurun arkadaşlarım 
yetki alınmamış ise. Yetki almamış ise değil. 
Eğer yetki almamış diye düzeltse belki fazla 
bir şey olmıyacak. Fakat yetki alınmamış ise. 
E.. Ne olacak o zaman? üye aidatları var ya, 
dayanışma aidatı sendikaların. 1/4 çoğunluğum 
var benim, hattâ, daha fazla çoğunluğum var 
benim. Bırakın 1/4 ü, işyerindeki işçilerin 
% 100 ü bana bağlı fakat buradaki mekaniz
maya göre yetki alınmamış hükmünden yarar
lanarak yetki almış sendika benim karşıma çı
kacak. Diyecek ki, «senin buradan aidat kesme
ye hakkın yoktur, yetki benim» ihtilâf çıktı, 
ihtilâf mekanizması işliyor burada. Sırası ile gi
diyor. işveren şu 3 gün içinde şunu yapıyor ve 
nihayet mahkemeye kadar gidiyor. Fakat işye
rindeki bütün işçiler benim bile olsa, bırakın 
1/4 ü, tümü benim olsa, ben o işyerindeki işçi
lerin dayanışma aidatını alamıyacağım, sendi
ka olarak arkadaşlarım. Çünkü, madde ona gö-
re hazırlanmıştır, özür dilerim, kanunu hazır-
lıyanların gözlerinden kaçmış olduğunu kabul 
ederek ifade etmek istiyorum, bu kadar çirkin 
mekanizmaları. Her halde bunu bilerek yapa-

I caklarmı sanmıyorum. Bu bakımdan saydığı-
I mız bu hususların hepsini sonunda nasıl bir çö-
I züme bağlıyacağımızı da arz edeceğim. Şimdi, 
I görüyoruz ki, bu 9 ncu madde birçok maddeler

le bağlantılı olarak Türkiye'de sendikalan ben 
nasıl arzu edersem öyle kurarım, konfederas
yonları ben nasıl arzu edersem öyle kurarım 
zihniyetinden hareket edilerek huzurunuza 
sevk edilmiş bir kanun değişikliği ile karşıkar-
şıyayız. Tabiî izaha lüzum görmüyorum. Üye 
aidatı almıyan bir sendikanın yaşamıyacağım 

I elbette hepiniz bilirsiniz. Bunun için herkesçe 
malûm olan hususları söyliyerek vakitlerinizi 
almak istemiyorum. E.. Sonu ne oldu demiyesi-
niz diye bu ufak ilâveyi arz etmiş bulunuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde, yani 9 ncu 
madde Türkiye gerçeklerine de uygun değil-

I dir. Bu tasarı her ne kadar sigortalı işçileri dik
kate almakta ise de Sosyal Sigortalar Kurumu
nun Türkiye'de amacı bütün vatandaşları sigor
talı hale getirmektir. Bunu hepimiz biliyoruz. 
Bu sebeple sigortalı olmasalar bile gelecekte si
gortalı olacak tarım işkolundaki işçileri de dü
şünmek zorundayız. Tasarıda bunlara hiç yer 

I verilmemiştir, arkadaşlar. Hiç yer verilmemiş
tir. Bilhassa tarım işkolunda bu aykırılık ken-

I .̂ini gösteriyor dedim ve buna işaret ettim. Tür
kiye çapında güçlü sendikalar yaratalım der
ken tarım işkolundaki milyonlarca isçi ve işçi 
vlesine büyük bir darbe indirmektedir, bu ka-
îiım tasarısı. Zira, tarım iskolundaM büyük nü
fus cok geniş bir coğrafi alana yayılmıştır. 
Türkiye'nin birçok vilâyetlerini birden içine 
"lan bir bölgede ancak Türkiye'nin güçlü sen
dikasın?. bulabiliriz. 10 vilayetini, 15 vilâyetini 
birden içine alacak güçlü bir sendikayı ancak 
bulabiliriz arkadaşlar. Çünkü, çoğunlukla yap
tı ormız iş, tahıl ziraatidir, çoğu da bu tarım iş
kolunun üyeleridir çalışanlar. Bunların en az 
1/3 ünü kaüsıyacak sendikalar, isçilerin çalış
tıkları yerlerin ve onların içinde bulundukları 
sosyo ekonomik şartların çok uzağında ve şart
lardan bihaber olarak milyonlarca insanı yönet
mek ve haklarını işveren karşısında korumak 
durumunda olacaktır. Nerede, Konya'da Tür
kiye çamnda bir tarım işkolunda sendika ku
rulur, Ağrı'daki vatandasın hakkını koruyacak. 
İnsaf buyurun arkadaşlar. Sayın Bakan hulul 

I yaptığımı sanmasınlar. Takdir buyururlar M, 

18 — 
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tarım işkolundaki nüfus pek geniştir ve yaygın
dır. Türkiye çapındaki 1/3 dediğiniz zaman, iş
te Türkiye'yi üçe bölersek, Türkiye bir tarım 
ülkesi olduğuna göre, şuradan şuraya kadar bir 
sendika, buradan buraya kadar bir sendika. Nü
fus kesafetini hesaba alırsak doğu bölgemiz nü
fus kesafeti bakımından en zayıf yerdir, istan
bul'da oturacağız, Ağrı'daki, Hakkâri'deki va
tandaşın haklarını idare edeceğiz. Olmadı, gi
der geliriz efendim. E., ne hacet, işçinin parası 
ile durmadan seyahatler tertipliyelim, gidelim 
gelelim ve sonra da işverenin elinden müsaade
sini alalım, meseleyi halledelim gelelim. 

Görüyorsunuz M, tarım - iş koluna da ağır 
bir darbe indiriyor bu tasan arkadaşlar. Bu 
demektir ki, tarım - iş kolunda çalışan milyon
larca insan, işverenin insafına terk edilerek ya 
da kaderi ile başbaşa bırakılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, buraya kadar olan 
maruzatımızı özetlersek, çalışanlar hür iradele
ri ile kendi kaderlerini kendileri tâyin ede
miyor. Çalışanlar bu kaderlerine kendile
ri el koyamadıkları gibi, kanun ayrıca 
bâzı imtiyazları da beraberinde getiriyor. Hal
buki arz ettim, Anayasanın başlangıç maddele
ri de bunlara tamamiyle karşıt maddelerdir. 
Yani hiçbir kimseye ve zümreye imtiyaz verile
mez. Hür sendikacılık yerine, bir devlet sendi
kacılığı getirme anlamını taşımaktadır. Böyle
ce Anayasanın 11, 12, 46 ve 47 nci maddelerinin 
açık ve kesin hükümlerine aykırı düşmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, tasarının 14 ncü 
maddesi hakkındaki görüşlerimizi de arz ede
rek, maddelerin eleştirilmesini tamamlamış ola
cağım. 

Bu 14 ncü madde, meslekî teşekküllerin fa
aliyetleri ile, üyelerine bâzı imkânlar sağlamak
tadır. Maddeyi genel olarak olumlu karşılıyo
ruz. Ancak, maddenin (J) fıkrası üzerinde bir 
nebze durmak istiyoruz. 

14 ncü maddenin (J) fıkrası : «Üyeleri için 
kooperatifler kurulmasına, çalışmak veya bu 
gibi teşebbüslere yardım etmek veyahut bizzat 
kooperatifler kurmak yahut nakit mevcudu
nun, burada nakil yazılmıştır, onun da düzeltil
mesi gerek, nakit mevcudunun % 30 dan fazla 
olmamak ve üyesine göre, en çok üyesi bulunan 
işçi veya işveren konfederasyonunun muvafa
katini almak kaydı ile sınai ve iktisadi teşeb
büslere yatırımlar yapmak.» 
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Görüldüğü gibi fıkra, yatırım ve kontrol 
hükümleri gibi iki unsuru ihtiva etmektedir. 
ilk bakışta memleket ekonomisinde faydalı gi
bi görünmektedir. Fakat, mevcut konfederas
yon ve sendikaların malî durumlarına bakarsak 
gerçekten bir yarar sağlamıyacağını hemen gö
rürüz. 

Bugün en büyük işçi teşekkülü olan Türk-iş'-
in yıllık 6 000 000 civarında bir gelire sahibol-
duğuna ve bu gelirin tamamının ücret, yolluk 
ve çeşitli giderlere harcandığını yıllık bilanço
larından öğrenmekteyiz. Erzurum kongresinde, 
Doğu bölgemize yatırımlar yapılarak buraların 
kalkınmasına yardımcı olacakları gibi sevindi
rici beyanlarına tasarıda asla raslamadık. An
cak, Sosyal Sigortalar Kurumu kongresinde 
kurum gelirleri ile, Koç - Holding ve bunlar gi
bi şirketlerden tahviller alınmasının salık ver
diklerini gördük. Fıkrada asıl önemli husus, 
kontrol mekanizmasıdır. En çok üyesi bulunan 
işçi veya işveren konfederasyonun muvafakati
ni şart koşmuştur. Aslında bu hüküm, bir kon
federasyonun, diğerini kontrol altına alması ve 
gelir sağlamak istiyen işçi teşekküllerini de
mir bir pençe altına alarak güçlenmelerini ken
di arzu ettikleri seviyede tutmak içindir. Yani, 
hem tasfiye etmek içindir, hem de mevcutlar 
var da benim işime gelmiyorsa, onları da de
vamlı surette ekonomik yönlerden kıskıvrak 
elimde tutacağım, gelişmesini böylece kısıtlıya-
cağım. 

işçi kuruluşlarından birinin, diğerini malî 
kontrolü altında bulundurduğunun ilk örneği
ni böylece dünyaya bizler vereceğiz, arkadaş
lar. 

Hafızalarınızı yoklarsanız değerli arkadaş
larım, pek yakında İngiltere'de bir seçim sonu
cu Hükümet değişikliği oldu. İşçiler, daha doğ
rusu sorumlu sendikaların başlan Hükümete 
bir deklerasyon yayınladı, bir işbirliği teklifin
de bulundu arkadaşlara^ 

ingiliz işçisi yeni Hükümete diyor ki, «senin 
ile işbirliği yaparım, ancak sen işsizliği önler-
sen veya çok büyük ölçüde azaltırsan, eğer sen 
yatırımlan artırarak daha iyi imkânlan işçile
re sağlarsan, iş sahalarını daha çok genişletir
sen, yabancı sermaye ile değil de, mümkün ol
duğu kadar yerli sermaye ile bunu daha çok 
yaparsan, vergi reformu yaparsan - yalnız ver-
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gi reformunu da ekonomik bakımdan güçsüz 
olanlar yararına, patronlar yararına değil -
sen eğer işçilere, çalışanlara daha kolay imkân
ları sağlamak için geniş ölçüde konutlar yaptı
rır, ucuz kiralarla onlara kiraya verirsen.» 

Dikkat buyurun, değerli arkadaşlarım, bir 
işçi teşekkülü devletin anapolitikasını çiziyor. 
Yabancı sermayeden yerli sermayeye, vergi re
formundan işçi ve patron haklarına ve diğer 
sosyal haklara kadar seninle ancak bu şartlar 
içinde ben işbirliği yaparım, diyor. 

Elbette çok arzu ederiz ki, biz de yakın bir 
gelecekte en modern bir toplum haline gelelim. 
işte burada bir işçi teşekkülünün zihniyeti, iş
te önümüzdeki kanun tasarısı. Bunun için fazla 
bir şey söylemiyeceğim takdirlerinize bırakıyo
rum. 

Arz ettiğimiz bu gerçekler karşısında Hükü
met, «biz sendika kurmayı yasaklamıyoruz» di
yor. Tasarıda sendika kurmak yasaktır diye 
cidden bir hüküm yok. Ancak, sözünü ettiğimiz 
hükümler sendika kurmayı yasaklamıyor ve 
mevcutları tasfiye etmiyor da, acaba bizlerin 
bilmediği ve anlamadığı çok olumlu bâzı amaç
lar mı güdüyor, bunların açıklanmasını istir
ham ederiz. Kaldı ki, sayın İM bakanın açık be
yanları, tasarıdaki açık ve gizli kapaklı bâzı 
hükümler ve tasarı gerekçesini kendileri yalan
lamakta ve çelişkilere düştüklerini de göster
mektedir. 

Sayın iki Bakan, DİSK'i siyasal görüşlerin
den dolayı kapatacaklarını ilân etmişlerdir. 
Şimdi, bir de hüküm getiriyoruz tasarıda, tasa
rının 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında diyo
ruz ki, yine çoklarını okumuyorum, «bu teşek
küllerin kurulduğunda, üyeliğinde, teşekkülde
ki görevlere seçilmekte veya görevlerde yarar
lanmada, cins, aile, ırk, renk, dil, din, mezhep, 
inanç, siyasi düşünce ve siyasi parti ayırımı 
gözetilemez.'» işte beyanlar, işte kanun tasarısı
nın önümüze getirdiği husus. Biz falanı tasfiye 
edeceğiz.. 

Değerli arkadaşlarım, bu konumuzla ilgili 
olmadığı, için açık bir tartışmaya girmiyorum. 
O nasıl tasfiye edilir, nasıl yapılır, zararlı mı
dır, değil midir? Bütün bunların metotları ay
rı. Ama, burada hem Anayasan olacak, ben bu
na bağlıyım diyeceksin, hem kanun maddesini 
getireceksin, «siyasi inançlardan dolayı kimseye 
dokunamazsın diyeceksin, hem de ben seni tas-
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fiye edeceğim diyeceksin.» E.. Buna sorumsuz
luk denir, arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlar, şayet bu bahsettiğim te
şekküle kanunlarımızın yasakladığı birkaç çar
pık ideoloji sahibi girmiştir derseniz, buna ait 
delillere sahipseniz, bugüne kadar bunların 
adalet huzuruna neden çıkarılmadığının hesa
bını Yüce Meclislere sizler vermelisiniz. Kaldı 
ki, bir pire için bir yorgan yakılmaz. Kullandı
ğınız metot, birkaç kişiyi tasfiye ederim der
ken, dünya kamu oyunda Türk sendikacılığına, 
özgür sendikacılığa çok ağır bir darbe indiril
mektedir. 

Uygulamak istediğiniz bu tasfiye metodu 
ile, bir de sayın Adalet Partisinin program ve 
ilkeleri ile karşılaştırmak suretiyle kısa bir kı
yaslama yapmak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Adalet Partisi özel teşebbüs-
cüdür, Adalet Partisi, toplumcu değil bireyci 
bir görüşe sahiptir, Adalet Partisi, merkezî 
plânlamaya karşıdır, Adalet Partisi, merkezi
yetçi değil, ademi merkeziyetçi bir partidir ve 
Adalet Partisi, her türlü tekele karşıdır. 

Peki, ilkeleriniz bu iken, sendikacılıkta te
kelciliğe gitmek nereden aklınıza geldi yarata
cağınız bu sendika tekelciliğinin yarın memle
keti nereye götüreceğini hiç hesapladınız mı? 
Bugün üç kişinin hakkından gelemediğiniz için 
tasfiyeye gidiyorsunuz, yarın rakipsiz, kendi 
başına buyruk koca bir teşkilâtın içine bâzı 
sızmalar olursa, o zaman ne yapacaksınız. Bun
dan doğacak olayları ve anarşiyi nasıl önliye-
ceksiniz? Kaldı ki, bütün dünyada sendikalar 
hür sendikal mücadelelerle ve tabiî seleksiyon 
yolları ile bugünkü durumlarına gelmişlerdir. 
Sosyal ve ekonomik hayatın itici gücü olmuş
lardır bu sendikalar. O halde, bizde tutulan yol 
yanlıştır, arkadaşlar. Kabahati birkaç kişiye 
yüklemekle bunların içiiîden çıkamayız. Türki
ye'mizde buhran varsa, bunu iktidarın zihniyet 
ve kullandığı metotlarda aramamız gerekiyor. 
Nitekim burada birçok örneklerini de vermiş 
bulunuyorum. 

Bütün olayları tahriklere bağlarsak, tahrik
çilerin Devletten çok daha güçlü olduğu kanı
sını hiç birimiz yaratmaya mezun değiliz. 

Yurdumuzda, Adalet Partisi iktidarından 
bu yana, hepsi birbirinden vahîm olaylar cere
yan etti. Bunların hepsini hoşgörü ile karşıla-
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diniz, «memlekette kanun var» dediniz, nihayet 
sıkıyönetime kadar geldik. İstanbul olayların
dan sonra, rüzgârlı Sokakta DiSK'e bağlı bir 
büroyu komandolar tahribe derken, polis seyir
ci kalırsa, Ziya Gökalp Caddesindeki bir sendi
kanın etrafında bütün gün ve gece sabaha ka
dar güvenlik tedbirleri aldığını değerli Hükü
met üyesi acaba bize nasıl izah eder. 

Dönerli arkadaşlarını, Sayın Bakan ĉ ziir di
lerim, belki İçişleri Bakanlığını ilgilendiren bir 
konuya temas ettim, ama evimin çok yanında 
olduğu için gözlerimle müsahade ettim, Sayın 
Kmaytürk'te belki müsahade etmiştir, lütfen 
yanılgıya düşmeyin. 

Bu konuşmamızı şöyle özetlersek, bu tasarı 
çağın koşullarına ve onun modern yönetim usul
lerine ayak uydurmıyan iktidarın bir acz belgesi 
olarak nitelendirilebilir. Bu tasarı, çok talihsiz 
bir zihniyet ve zamanda ele alınmıştır. Şayi ol
duğuna göre Cemiyetler Kanunu ve Ceza kanun
larımız değiştirilerek daha ağır hükümler getiri
lecektir. Anayasa kuruluşlarının bir kısmının 
kısıtlanması ve bir kısmının daha genişliklerle 
donatılarak çağ dışı formüller arandığı özlemi
nin yaygınlaştığı bir döneme raslatılmıştır. ik
tidarın dilinden düşürmediği tedbirler manzu
mesinin bir halkası olduğu kanaatini de pekleş
tirmektedir. 

işte değerli arkadaşlarım, tek kelimesini da
hi değiştirmeden kanunlaştıracağınız tasarının 
nitelikleri bunlardır. Tasarıyı bu hali ile kanun
laştıracak ve onaylayacak vicdan, izan ve sorum
luluk taşıyanları uyarıyoruz. 

Tasarı komisyona iade edilerek, Senatodaki 
müzakerelerin de ışığı altında yeniden düzen
lenmelidir. 

Birçok nahoş olaylara sebep verecek bir ta
sarıyı, anarşiyi "bünyesinde taşıyan bir tasarıyı 
bu hali ile kabul etmenizde büyük zararlar var
dır. 

Değerli arkadaşlarım; Türkiye'de ağır bir 
bunalım ve otorite buhranı da vardır. Nihayet 
sıkıyönetime kadar da bu noktadan gelmiş bulu
nuyoruz. Hükümetin basiretsiz hareketleri git
tikçe bu bunalımı artırmaktadır. Bu tasarı da 
bunlardan biridir. Silâhlı Kuvvetlerimizi bu 
mücadeleler içine atarak polis ve asayiş kuvveti 
gibi kullanarak yıpratmaktayız. Devletimizin 
başlıca beka unsurlarından biri olan Silâhlı 
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Kuvvetlerimizin tarafsızlığından ve onun askerî 
adaletinden asla şüphemiz yoktur. Ama, onu yer
siz ve haksız olarak yıpratanların karşısındayız. 
Bu sebeple Hükümetin sıkıyönetim kararma kar
şı çıktık. Ordumuzu yıpratacak her türlü tasar
ruftan iktidar sahiplerinin kaçınmasını tavsiye 
ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; görüşlerimizi arz ettik. 
Son olarak Devletin bütün yetkilerini ellerinde 
bulunduranlar, sorumlu kişiler bir tek konuda 
bile yeterli ve gerçekçi tedbirlerle Yüce Meclis
lerin önüne gelememişlerdir. 

Devlet otoritesini, bütünlüğünü ve bekasını 
tehlikeye sokacak ve bundan böyle de sokmaya 
devam edecek kişilerin makamlarını fuzuli iş
galden vazgeçmelerini hatırlatır ve hepinizi say-
giyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ersü. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA VEHBİ 

ERSÜ (Tabiî Üye) — Söz sıramızı Güven Par
tisine veriyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Çumralı, buyurunuz efendim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA SEDAT 
ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; memleket içerisinde mü
him olaylara sebebolan bu kanun tasarısı Sena
toya gelip, Geçici Komisyon teşekkül ettikten 
sonra Adalet - Anayasa Komisyonu Üyesi sıfa-
tiyle bu kanunun Geçici Kornişondaki müzakere
lerine ben de iştirak ettim. Ve başından sonu
na kadar iki esası muhafaza etme gayret ve ça
basında bulundum. Bu kanun gerçekten Türk iş
çisinin menfaatlerini haleldar eden bir tasarı 
mıdır, değil midir? Bu getirilen kanun tasarısı 
ve teklifi ki, birleştirilmiştir. Anayasaya uzak
tan yakından bir aykırılık taşır mı, taşımaz mı? 
Bu esaslar dâhilinde Komisyonda tetkik edilmiş
tir. Naçiz görüşlerime göre bunlara muhalif en 
ufak bir hareket görmüş olsa idim, en ufak bir 
anlam taşıdığını görmüş olsa idim, ilk defa mu
halefet edecek ben idim. Şimdi arz ereceğim 
sebeplerle bir kısım mütalâalara, bir kısım mü
lâhazalara iltifat etmek yerinde olmıyacaktır. 
Ben, şahsan yaradılışım itibariyle, polemikle uğ
raşacak bir insan değilim. Hür hukuk kaidele
rine, hukuk anlayışına göre burada gerçekten 
Anayasaya muhalif bir hal var mıdır, yok mu-
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dur? Bunları mimiktin olan kısalıkta eleştirmeye 
çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım; Anayasamız sendika 
kurma hakkını, toplu sözleşme ve grev hakkını 
anahatlariyle düzenlemiştir. Anayasamızda yer 
alan esaslardan biri, çalışanların ve işverenle
rin önceden izin almaksızın sendikalar ve sen
dikalar birliği kurabilmeleridir. Anayasada yer 
alan diğer önemli hüküm; çalışanların, işveren
lerin sendikalara serbestçe üye olma ve üyelik
ten ayrılma hakına sahip bulunmalarıdır. Sen
dika ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim 
ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı ola
maz. Bu maddeyle ilgili Kurucu Meclis Anaya
sa Komisyonu raporu ve tutanakları incelendi
ği zaman Anayasamızda ilk defa yer alan bu 
haklan tanziminde teferruatlı hüküm sevk et
mek istenmemiş ve ihtiyaçlara göre kanun 
vâzıına ilerde belirecek ihtiyaçları ve edinile
cek tecrübelere göre gerekli tedbirleri tesbit 
hususunda geniş bir hareket serbestisi tanıdığı 
görülmektedir. Tabiî kanun yazımın hareket 
serbestisi 46 ncı maddenin, biraz önce belirt
tiğim, temel ilkelerine ve Anayasamızdaki «hak
ların özüne dokunulamaz» kaidesi ile sınırlıdır. 
Anayasamızın bu hükümlerine uygun olarak 
1963 yılında 274 sayılı Kanun tedvin edilmiştir. 
Sendikalar Kanununda sendikaların amaç ve 
faliyeti olarak göz önünde tutulması gereken 
hususlar, 274 sayılı Kanunun 33 ncü maddesin
de yer almıştır. Sendika hürriyeti üzerinde tar
tışmaların yapıldığı şu sırada özellikle 30 ncu 
maddenin 4 numaralı bendine dikkati çekmek 
isterim. Bu bentle açıkça belirtildiği üzere sen
dika, Anayasanın 1 nci, 2 nci maddesiyle 3 ncü 
maddesinin 1 nci fıkrası, 4 ncü maddesi. 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası, 57 nci maddesine uy-
mıyaıı bir amaç güdemiyeceği gibi her hangi 
bir faaliyette de sendikalarının bulunamıyaca-
ğmı âmirdir. 

Demek oluyor ki, sendikalar, Cumhuriyete 
aykırı bir gaye güdemezler. Gerek Anayasanın 
başlangıç kısmındaki ilkelere ve gerekse insan 
haklarına dayalı millî, demokratik, lâyik ve sos
yal hukuk devleti anlayışı dışında olamazlar. 
Türk Devletini, ülkesi ve milletiyle, bölünmez 
temel ilkesine bağlamak zorundadırlar. Sendi
kalar, Türk milletine ait hâkimiyetin belli bir 
kişiye, bir aileye, bir zümreye veya sınıfa aidol-
masını savunamazlar. Lâiklik anlayışı dışında 

amaç taşıyamayacakları gibi faaliyet ele göste
remezler. Ve nihayet sendikalar; gerek tüzük
leri ve gerekse işleyişleri bakımından demok
ratik kurallara uymak zorundadırlar. 

Sendikalar Kanununu ve onun değişikliğini 
Anayasanın, biraz evvel belirttiğim bu temel 
prensiplerinin ışığı altında, mütalaa etmemiz 
gerektir. Getirilen bir kanun değişikliği eğer 
Anayasanın bu temel ilkelerini zedeliyorsa ve 
sendika hürriyetinin özüne dokunuyorsa şüphe
siz her şeyden önce Anayasaya aykırılık yö
nünden kabule şayan olamaz. Ancak, biz getiri
len kanun teklifinde bu mahiyette her hangi 
bir Anayasaya aykırılık bulunduğu iddiasının 
bugüne kadar açıkça ortaya konmuş bulundu
ğuna şahidolmadık. Hemen söyliyelim ki, ana
yasalar dâhil olmak üzere hukuk kaideleri, 
cemiyetin huzur ve saadetine yararlı oldukları 
ölçüde, değer taşırlar. Bizim Anayasamız, hür
riyetleri yok etme hürriyetini kabul etmemiş, 
aşırı diye adlandırılan akımları Anayasa dışı 
saymıştır. Türkiye'de Sendikalar Kanunu, sen
dikacılığın, bir hür düzen müessesesi olarak var 
olmasını ve gelişmesini sağlayıcı olmalıdır. Üze
rinde en çok tartışılan madde, Sendikalar Ka
nununun yeni 9 n c u maddesi olarak ileri sürül
mektedir. Bu madde ile belli iş kolunda Türki
ye ölçüsünde faaliyette bulunacak sendikanın o 
iş kolundaki işçilerin 1/3 ü toplaması ölçüsü, 
sendika enflâsyonunu bertaraf edici bir tedbir 
olacak teklif edilmiş bulunmaktadır. Türkiye'
de sendika sayısı alabildiğine artmıştır. İşçi 
menfaatlerini korumıyan çıkarcı bir sendikacı
lıktan, işçi aleyhine çalışan ve işverenle gizlice 
uyuşan sarı sendikalardan şikâyet yaygındır. 

Bunun dışında millî bünyemize aykırı, aşırı 
akımların temsilcisi sendika faaliyetleri sezil
mekte ve görülmektedir. İşçi haklarının korun
ması için güçlü sendika fikri genellikle kabul 
ediliyor, ancak buna mukabil bu hedefe kanun 
yolu ile ulaşılamaz iddiası ileri sürülüyor. Hal
buki Anayasa ilkelerine uygun bir kanunun sarı 
sendikayı ortadan kaldırmaya ve güçlü sendi
kayı kurmaya elverişli ise güçlü sendika fikri
ni savunan milliyetçi Türk işçisinin gerçek 
dostları böyle bir kanunun lüzumsuzluğunu 
iddia edemezler. Sendikalara güç kazandırabi
leceğinin en iyi örneğini, 274 sayılı Kanunun 
kendisi vermektedir. Bu kanunun sendika aida-
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tiyle ilgili hükmü, Türk sendikacılığını güçlen
diren geliştiren en mühim bir unsur olmuştur. 
Sendika^ra üye olmak ve sendikadan çıkmak 
Ana3/asaya göre serbesttir. Sendikadan çıkışı 
noter marifetiyle tevsik etme lüzumunu belirten 
8 ncı madde değişikliği de bâzı çevrelerce Ana
yasaya aykırı sayılmak istenilmiştir. Bu madde
nin komisyonda müzakeresi sırasında bir arka
daşımızın ileri sürdüğü bir husus üzerinde 
önemle durulmuştur. Noter marifetiyle sendi
kadan çıkışta bir işçinin 60 - 70 lira gibi ağır 
masraflara, ağır külfetlere., noter harcına taM 
tutulacağı ileri sürülmüştür. Biz biliyoruz ki, 
halen yürürlükte olan kanunlarımızda bu işler
den dolayı yapılan her türlü işlemler resim ve 
harçtan muaftır, kaydı bulunmaktadır. Bunun 
üzerine, benim teklifimi kabul eden Geçici Ko
misyon Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Müdür
lüğünde noterlik islerine bakan bir arkadaşı
mızı davet etmiştir. Bundan aldığımız bilgiye 
göre; eğer yukarda mahsurlarını belirttiğimiz, 
çıkıştaki yapılan sahtecilik dolayısiyle, kendisi 
hariçten yazar, götürür notere tasdik ettirirse 
vereceği miktar 520 kuruştur. Eğer notere pi
çler, doğrudan doğruya notere tanzim ettirirse 
vereceği miktar 1 270 kuruştan ibarettir, 

Bu, bugün halen mer'i olan kanunun acık 
hükümleri icabıdır. Burada işçiye 70 lira, 60 li
ra, 80 lira gibi bir külfet tahmil edileceği de dü
şünülmemektedir. Âmme intizamı yönünden 
şekle bağlanması gereken, burada şimdi uzun 
uzun sayıp, döküp vaktinizi almak istemediği
miz, birçok şeklî akitlerde de bu yolda hüküm
ler konmuştur. Bugün gayrimenkul tapu me
murunun huzurunda alınır, satılır. «Benim alım -
satım serbestim vardır» diye herkes dilediği şe
kilde bunu yapamadığı gibi, «evlenme de benim 
için sarih bir haktır, memur huzuruna gitmeye 
lüzum yoktur, ben istediğimle evlenirim» de de
nemez. Burada âmme intizamı bahis konusudur. 
Verilen ücret de verilen noter harcı da, arz et
tiğimiz gibi, bugün yürürlükte olan kanunların 
icabına uygundur. 

Türkiye'de belirttiğim şekilde sendika kayıt
larının sıhhatsizliğinden ve bu kayıtlarda bir
çok tahrifler, sahtecilikler yapıldığından hemen 
hemen bütün sedikacılar şikâyetçi olmuştur. 
Televizyonda 2 - 3 gün evvel yapılan bir açık 
oturumda bunu açıkça sendikacı arkadaşlar 
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ifade etmişlerdir. Gazetelerde, günlük yayınlar
da da bunu açık açık görmekteyiz. Bir işçi bir 
sendikaya girerken elinden 5 - 6 kâğıt alındığı 
ifade edilmiştir. Bu kâğıtlara parmağını bastı
rıp, imzasını attırdıktan sonra; her hangi bir 
vesile ile sendikadan işçi ayrıldığı zaman, 
«Efendim o ayrılmıştır ama, işte şu belgeyle 
tekrar kaydolmuştur.» gibi 1980 tan bu yana bu 
274 sayılı Kanunun tatbikatiyle görülen aksak
lıklara, sahteciliklere, tahriflere, işçiyi aldat
malara mahal vermemek için bu kay dm lüzu
muna biz de şahsan inanmış bulunuyoruz. 

Hukuk alanında bir iradenin izharını şekle 
bağlamak, hür iradeyi asla zedelemez ve orta
dan kaldıramaz kanısındayız. Sendikadan çıkı
şın sıhhatini tevsik rnaksadiyle konmuş olan ve 
bugün çok sayıda tarihsiz giriş beyannamesi 
imzalatmak suretiyle yapılmakta olan birçok 
usulsüzlükleri önlemek hedefini güden bir hü
küm Anayasaya aykırı sayılamaz. Sendikaların 
üye sayısının, sendikaların sahibolacağı yetki
ler bakımından önemi vardır. Demokratik ülke
ler mevzuatında, «en çok temsil kabiliyeti olan 
sendika» veya «birlik» gibi deyimlere raslanır. 
Bu bakımdan sendikalar üye sayısının tam ve 
sıhhatli olarak bilinmesine ihtij^aç vardır. Bu 
maksatla 6 ncı maddeye konan tevsik şartının, 
sendikadan çıkma hürriyetini kısıtlamadığı, 
ortadan kaldırmadığı inancındayız. Getirilen 
hükümler objektiftir. Bu şartları yerine geti
ren her sendika ve federasyon veya konfede
rasyon aynı hükümlerden faydalanır. 

Bir kanaatimizi de bu vesile ile son söz ola
rak belirtmek istiyoruz :Asıl Anayasa dışı 
olan eylemler, hür sendikacılığı, ihtilâlci sos
yalizmin, komünizmin maksatlarına alet etmek
tir. Hem Türk işçisini, hem bütünüyle Türk mil
letini bir esaret ve kölelik düzenine sürüklemek 
istiyenler Anayasanın dışındadır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çumraîı, teşekkür ede
rim efendim. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, örfi idare ilânına sebebolan ve Anayasaya 
aykırı olduğu iddia edilen bir kanun görüşülür
ken ekseriyetimiz yoktur. Senatonun iradesini 
belirtebilmesi için kanun müzakeresinin çoğun
luğun bulunduğu zamanda yapılması gerekir. 
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BAŞKAN — Müsaade ederseniz, Riyaset ar
kadaşlarımızın dışarda istirahat etmekte oldu
ğu zehabmdadır. İkazınız üzerine zil çalaca
ğım, 5 dakika içinde ekseriyet olup olmadığı 
tesbit edilecektir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Önem veril
miyor. 

BAŞKAN — Sayın özden, bir emriniz mi 
vardı? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Efendim, 
önem verilmiyor kanuna, bilhassa iktidar kana
dından. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Anlı-
yamadım... 

BAŞKAN — Sayın Ege, bir emriniz mi var 
efendim? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mü
zakerelere niçin devam edilmediğini anlıyama-
dım. 

BAŞKAN — Muhterem Ege, müzakere nısa-
bmm mevcudolmadığı ikazında bulundu bir sa
yın senatör. Diyeceksiniz ki, 5 kişi ayağa kalk
madan yoklama yapılamaz, fakat 52 nci mad
denin son fıkrasında bir ikaz neticesinde Baş
kanlık Divanı ekseriyetin bulunup, bulunmama
sında şüpheye düşerse, o takdirde resen yoklama 
yapmak mecburiyetindedir. Yoklamayı yap
tığımız saman ekseriyetin tahassül etmesini bek
liyoruz, zil çalıyorum, efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan bu mevzuda usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen buyurunuz, Sayın Ren-
deci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; bu birleşim nisapla 
açılmıştır, Tüzüğün aradığı, kanunun aradığı 
nisapla açılmıştır. Açıldıktan sonra bir mevzu
un müzakeresine geçilmiş ve o mevzuda gruplar 
adına ve şahısları adına görüşmeler devam et
mektedir. Benim, içtüzük anlayışıma göre ve 
olması lâzımgelen şekle göre, bir oylama mua
melesine, Senatonun bir kararına iktiran etmesi 
lâzımgelen bir mevzua girilmeden, mevcut ni
sapla müzakereye devam edilir. Vaktaki bir 
kifayet takriri verilir, veyahut da bir mevzuda 
bir arkadaşımız Yüce Heyetin bir kararını alma
ya lüzum gösterir, o zaman bu kararı almadan 
önce nisabın mevcudolup olmadığına, Senatoda 
ekseriyetin bulunup bulunmadığına dikkat çe

kilir, ayağa kalkılır veyahut da 5 kişi ayağa 
kalkar yoklama istenir. Şimdi, böyle bir du
rum yok. Nisapla müzakere açılmış, bir mevzu 
üzerinde konuşmalar devam ediyor. Daha grup
lar adına görüşmeler dahi bitmemiş iken, Sena
tonun çalışma saatine daha oldukça uzun bir za
manımız varken, sadece Senato böyle çalışamı
yor, nisap yoktur v. s. gibi bir zihniyetle top
lantıyı dağıtmaya kalkmanın manası olmasa ge
rek. Bence bu görüşün de hukukî ve Tüzüğe uy
gun tarafı yoktur. Bu sebeple müzakerelere de
vam edilmesi, yoklama yapılmaması lâzımgeldi-
ği kanaatindeyim. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sendeci, teşekkür ede
rim. 

Muhterem senatörler, muhterem Heyetinizce 
ve Yüce Türk milletince bilinmesini arzu etmiş 
olduğumuz bir husus vardır: Riyaset, emriniz
de sabaha kadar çalışmaya hazırdır. Yalnız Ri
yaset, İçtüzük hükümlerine kendini mutlak su
rette bağlı hissetmektedir. Şimdi, 52 nci mad
denin Sayın Renleci'nin ifade ettiği hususları 
izah eden fıkralarını okuyorum efendim. 

«Madde 52, fıkra 2; üye tamsayısının yarı
sından bir fazlası hazır bulunmadıkça görüşme
ye başlanamaz.» 

«Madde 52, son fıkra; oturum esnasında ye
ter sayıl olup olmadığında. - yani 52 nci madde
nin 2 nci fıkrası - Başkanlık Divanı tereddüde-
der veya üyelerden beşi sözle veya yazılı olarak 
yeter sayı olmadığını ileri sürerse yoklama ya
pılır.» 

Tüsüğün âmir hükmünü Riyaset tatbikle mü
kelleftir. Bir sayın üyenin ikazı karşısında 
Başkanlık Divanını teşkil eden sayın kâtip üye 
arkadaşlarımla görüştüğümde ekseriyetin oldu
ğunda teredclüdettiklerini ifade ettiler. Bina-
ennaleyh, Riyaset olarak 52 nci maddenin son 
fıkrasını tatbikle mükellefiz. Hizmeti devam 
ettirebilmek için de zil çalıyor ve 5 dakikalık 
müddetle de muhterem arkadaşlarımı davet edi-
yorum, gelmezlerse bu günahı Riyasette değil, 
ekseriyetin bulunmamasında aramalarını Yüce 
Heyetinizden rica ve istirham ediyorum. Yok
lama yapılacak efendim. 

(Ad okunmak suretiyle yoklama yapıldı.) 
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VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. î 
Ü.) — Sayın Başkan, bir hususu işaret etmek 
istiyorum. Bugün sabahleyin gündeme başla
dığımız sırada, sayın grup başkanvekiHerine \ 
C. H. P. nin kurultayı dolayısı ile vermiş olduk
ları bir talırir vardır. Bu yoklama sonucuna ı 
göre şayet ekseriyetimiz yoksa Yüce Senatonun 
yarın, saatinde toplanması gerekmektedir kana
atindeyiz, acaba yanılıyor muyuz? Sayın Baş
kanlıktan soruyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Güvenç, benim fikrimi 
benden veciz olarak ifade ettiniz. Aynen, zati-
âlinizin fikrini Yüce Heyete ifade ederek, yarın 
Yüce Heyeti toplantıya davet edeceğim, efen
dim. 

Heyeti umumiyede 64 kişi bulunmaktadır, 
müzakere nisabı bu adedle mevcut değildir. Bu 
sebeple daha evvel almış bulunduğumuz karar 
gereğince.. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, verilen önergeyi bari usulen oylaymız da 
hak yerini bulsun. (A. P. sıralarından «olmaz» 
sesleri) I 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Kars halkının, yiyecek, tohumluk, 
hayvan temini için Ziraat Bankası veya diğer 
bankalarca kredi açılmasına dair yazılı soru öner
gesi ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in cevabı 
(7/606) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kars Üyesi 

Sırrı Atalay 

1. Kuraklığa mâruz ve halkı çaresiz kalmış 
Kars halkının yiyecek tohumluk hayvan yemini 
tedarik için Ziraat Bankası veya diğer banka
larca kredi açılma ve sair imkânı sağlamak su-
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BAŞKAN — Sayın özden, bir dakikanızı ri
ca edeyim. Muhterem senatörler, müsaade eder 
misiniz, hitap bana yapılmıştır, cevabını takdim 
edeyim. Sayın özden, eğer bu şekilde hareket 
edecek olursam bu kararın hukukan muteber ol
duğunu iddia etmek imkânına mâlik miyiz. Mü
zakere nisabı bulunmıyan bir yerde, karar ni
sabı mevcudolabilir mi? Ben de böyle bir emri
vaki ile karşılaşacağımı zannetmediğim için 
muhterem Güncloğan'm takririni daha başlan
gıçta oya koymadım ve bunun teessüsü içinde
yim, onu da ifade etmek isterim. Ama, şu anda 
hukukan bu takriri oya koymama imkân olma
dığı zahirdir. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, re'sen yapabilirsiniz. 

BAŞKAN — Bunu re'sen yapamam. 
Sayın senatörler, 86 ncı Birleşimi 3 Tem

muz 1970 Cuma günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

retiyle bir program halinde yardım yapılmış 
mıdır? 

2. Kuraklığın tesirlerini göstermiye başla
dığı 1 . 7 . 1969 tarih ile 1 . 11 . 1969 tarihleri 
arasında : 

a) Kars ili, ilçe ve köyler itibariyle her han
gi nam ve şekilde olursa olsun yapılan yardım
lar nelerdir (Ziraat Bankaları, Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Halk Bankasınca) 

b) Banka veya Tarım Kredi Kooperatifleri 
aracılığı ile yapılan ve açılan yeni kredi miktarı 
1 . 7 . 1969 tarihi ile 1 . 11 . 1969 tarihi arasında 
ne kadardır? (ilçeler itibari ile) 

3. Ziraat Bankasınca talep sahiplerine yem 
tedariki vergileri üzerine kredi açılması işlemi 
hangi tarihte başlamış hangi ilçelerde kaç ta-
lepçinin ne miktarda ihtiyacı karşılanmıştır? 

* - • • "—HO- I I 

8. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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4. Kuraklığa mâruz Kars'ta halkın az sıkın
tı ile ve ekonomik yıkıntıya mâruz kalmadan 
kışı geçirmeleri için gerekli 300 milyon liralık 
nakdî banka kredisi için Ticaret Bakanlığının 
düşündüğü bir çare ve uygulıyacağı bir program 
var mıdır? 

5. 1 . 1 . 1968 tarihi ile 1 . 11 . 1069 tarih
leri arasında (Bankaca sakınca yoksa kredi açı
lanların isimleri açıklamak üzere) Kars il mer
kezinde ve geri kalan 14 ilçe merkezinde oturan 
şahıslara 10 000 lira ve yukarısında, 50 000 ve 
yukarısında 100 000 ve yukarısında 500 000 ve 
yukarısında açılan projeli kontroller veya her 
hangi bir nam ve şekildeki Ziraat Bankası kre
disi açılanlar sayısı ve yukardaki limitlere göre 
heı* birine açılan kredi miktarı nedir? 

6. 1 . 1 . 1969 tarihi ile 1 . 11 . 1969 tarih
leri arasında, Kars il merkezi ve ilçe merkezi dı
şında köylerde oturanlara 5 nci soru maddesin
de gösterilen şekilde kaç kişiye ne kadar mik
tarda kredi açılmıştır? 

7. Kars ili nüfus - çiftçi ailesi sayısı, halkın 
geçimini münhasıran tarıma bağlı olması sebe
biyle : 

a) Eski borçlar nazara alınmadan, 
b) Verilecek sanayi yemleri mahsubu yapıl

madan, 
c) Her çiftçi ailesine 2 000 liradan az olma

mak üzere Ziraat Bankası kredilerinin açılması 
hususunda Bakanlığın gerekli tedbirleri alma
sını talebediyorum. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 30.6.1970 

îç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 4 (140.2) 14594 

Banka ve Kredi 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Kars üyesi Sim Atalay'ın ya
zılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 7 . 11 . 1969 gün ve 10033-5465-7/606 

sayılı yazınız. 
3 . 12 . 1969 gün ve 4/24773 sayılı yazımız. 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sim Ata-

lay'ın, Kars halkının ihtiyaçları ile ilgili ola
rak bankalarca açılan krediler hakkındaki 
yazılı soru önergesi cevabının hazırlanarak gön
derilmesi T. C. Ziraat Bankası ve T. Halk Ban
kanı Genel müdürlüklerine yazılmıştır. 

Bu defa T. C. Ziraat Bankası G-enel Müdür
lüğünden alınan 6.6.1970 gün ve 1234/185455 
sayılı yazıda; 

Doğu bölgesinde geçen sene hüküm süren 
kuraklık sebebiyle mahsulleri hasar gören ve 
hayvan yemi temininde sıkıntıya düşen çiftçile
rin kredilerden zamanında faydalanabilmeleri
ni teminen bankalarınca her türlü tedbire te
vessül olunduğu, bu meyanda; mahsulleri ka
nuni nisbetler dâhilinde hasara uğrayan çift
çiler üzerindeki alacaklarını ertelemeye tabi 
tutarak yeni dönem zirai ihtiyaçları için kre
dilerden faydalandırılmaları temin olunduğu, 
diğer taraftan, vâdesi geçen veya kanuni ta
kibata intikal eden hesaplardan borçları bulun
ması sebebiyle kredilerden istifade edememesi 
ieabeden sürü sahiplerinin aynî yem kredile
rinden faydalandırılmaları, bu nevi kredilerin 
plasmana bağlı kalmadan yürütülmesi ve kü
çük sürü sahiplerine 1 000 liraya kadar açıla
cak kredilerin nakden tediye olunması kararı 
alınarak ilgili şubelerine lüzumlu talimatın ve
rildiği, ; 

öte yandan; çiftçilerimizin her türlü yatı
rım ve işletme kredisi ihtiyaçlarını teknik 
bilgi ile birlikte yeter ölçüde karşılamayı ve 
müessir bir kontrol altında kullandırmayı hedef 
güden bir proje kredisi olan zirai kalkınma 
kredisi, programın tatbik edildiği diğer illerde 
olduğu gibi Kars ilinde de muhatabolan çiftçi
lere ihtiyaçları nisbetinde yeterli miktarda açıl
dığı, Kars ilinde bu kredilerin ağırlık merkezi
nin hayvancılık üzerinde (açılan, plânlanan 
kredilerin % 86 sı) olduğu, 

Bildirilmiştir. 

Bu konu ile ilgili olarak tanzim edilen cet
veller ilişikte takdim kılınmıştır. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

Gürhan Titrek 
Ticaret Bakanı 
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2. — Kuraklığın tesirini göstermeye "başladı
ğı 1 . 7 . 1969 ve 1 . 11 . 1969 tarihleri ara
sında Ziraat Bankasınca açılan kredilerin mik
tarını gösterir cetvel. 

Kontrollü 
Mahal Banka Kooperatif zirai Krd. 

Kars 
Aralık 
Ardahan 
Arpaçay 
Çıldır 
Digor 
Göle 
Hanak 
İğdır 
Kağızman 
Posof 
Sarıkamış 
Selim 
Susuz 
Tuzluca 

451 828 
486 635 
758 140 
706 137 
612 676 
400 000 
270 000 
144 850 
625 050 
590 157 
26 150 

971 320 
48 000 
44 974 

491 110 

285 000 
40 785 

108 975 
527 615 
117 749 
118 000 
390 000 
129 600 
293 908 
339 114 

473 871 
77 000 

771 000 
15 729 

1 057 920 
401 300 
761 650 
193 660 

970 159 
770 246 

29 000 
104 000 
380 050 

3, — Geçen yıl bölgede vukubulan kuraklık
tan zarar gören hayvan sahiplerine 15.91969 -
26 . 2 . 1970 tarihleri arasında Ziraat Banka
sınca ve tarım kredi kooperatiflerince; açılan 
kredileri gösterir cetvel. (Hayvan yemi temini 
konusunda) 

Bankaca ve T. K. kooperatiflerince açılan kredi 

Mahal Miktarı Çiftçi adedi 

Kars 
Ardahan 
Arpaçay 
Digor 
Göle 
Hanak 
Kağızman 
Posof 
Sarıkamış 
Selim 
Çıldır 
Susuz 
Tuzluca 

9 008 964 
3 908 420 
9 939 863 
4 533 000 

13 004 765 
707 650 
880 380 
141 435 
270 405 
380 000 
970 000 
336 440 
454 465 

6 115 
4 214 
7 895 
2 484 
8 231 
2 177 
2 116 
296 

3 980 
4 900 
2 117 
3 558 
3 985 

61 535 787 52 068 

4. 1 . 11 . 1969 tarihi itibariyle Kars böl
gesi çiftçileri üzerindeki Ziraat Bankası kaynak
larından ve 7457, 933 sayılı Kanunlarla sağla
nan fonlardan bankaca ve Tarım Kredi Koope-
ratülsrince açılan kredilerden mütevellit ala
caklarını gösterir cetvel; 

Mahal 

Kars 
Aralık 
Ardahan 
Arpaçay 
Çıldır 
Digor 
Göle 
Hanak 
İğdır 
Kağızman 
Posof 
Sarıkamış 
Selim 
Susuz 
Tuzluca 

Bankaca acılan 
Krd. 

8 923 513 
3 550 223 
9 639 236 
6 778 895 
5 605 722 
4 403 000 
15 082 717 

930 000 
9 052 079 
3 103 678 
3 047 656 
4 279 560 
993 000 

3 294 030 
3 553 353 

T. K. Koop. ce 
açılan krediler 

3 182 589 
2 211 914 
7 773 812 
5 789 335 
2 981 689 
2 894 678 
4 423 489 
2 066 979 
6 436 404 
2 028 519 

2 812 619 
3 895 631 
4 826 800 
2 539 114 

67 
93 
34 
33 
59 
01 
21 
27 
11 
13 

13 
36 
79 
62 

7457 sayılı Ka
nunla açılan 
Zir. Kİ. Krd. 

4 292 275 
401 300 
930 730 
193 660 

970 159 
1 103 022 

29 000 
104 000 
380 050 

933 sayılı Ka
nun gereğince 
teşvik ve G. Krd. 

2 393 100 
1 104 750 
5 289 600 
1 732 850 
1 507 400 
337 300 

3 712 200 
280 000 

1 698 305 
262 500 

270 000 

643 500 
589 000 

82 236 662 53 863 577 49 8 404 196 19 820 505 

— 27 — 



Teşvik ve Geliştirme fonlarından Kars ili ve ilçelerine hayvancılık konus 
tarihleri arasında açılan kredileri gösterir cetve 

00 

İl ve ilçe adı 
Kars 
Aralık 
Ardahan 
Arpaçay 
Çıldır 
Dig-or 
Göle 
Hamak 
İğdır 
Kağızman 
Sarıkamış 
Susuz 
Tuzluca 

Toplam 

10 001 
Çiftçi 
sayısı 

—. 
— 
14 
5 

— 
— 
4 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

23 

- 50 000 
Açılan 
kredi T. 

—. 
— 

469 600 
180 000 

— 
— 

120 900 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 

770 500 

50 001 
Çiftçi 
sayısı 

7 
2 

24 
8 

11 
2 
7 

— 
7 

— 
— 

1 
— • 

69 

(933 sayılı Kanuna göre) 
Kredi Grupları (Tl.) 

- 100 000 
Açılan 
kredi T. 

639 100 
131 750 

1 770 60O 
707 850 
872 400 
110 300 
566 700 

— 
635 700 

— 
—. 

98 000 
— 

5 532 400 

100 001 -
Çiftçi 
sayısı 

12 
8 

26 
7 
5 
2 

27 
2 
5 
2 
1 
3 
3 

103 

500 000 500 
Açılan 

kredi T. 

1 754 000 
973 000 

3 049 400 
845 000 
635 000 
227 000 

3 024 600 
280 000 

1 062 605 
262 500 
270 000 
545 500 
589 000 
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Ziraat Bankasınca Kars ili ve ilçelerinde 7457 sayılı Kanun gereğince 
kalmmına kredilerini gösterir cetvel : 

Kredi grupu Çiftçi Kredi grupu Çiftçi 

Merkez 
Kağızman 
Ardahan 
İğdır 
Arpaçay 
Tuzluca 
Aralık 
Susuz 
Selim 

(10.000-50.000) 

3 288 917 
635 904 
876 230 
527 140 
82 000 
287 050 
344 450 
104 000 
29 000 

adedi 

119 
21 
37 
18 
3 
8 
12 
4 
1 

(50.000-100.000) 

1 003 358 
345 868 
54 500 

443 019 
111 660 
93 000 
56 850 

— 
— 

adedi 

18 
6 
1 
8 
2 
1 
1 

— • 

— 

Toplanı 6 174 691 223 2 108 255 37 

1 . 1 . 1969 ve 1 . 

Kredi grupu 
(100.000 den fazla) 

121 250 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

121 250 

11 . 1969 tari 

Çiftçi 
adedi 

1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
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5.5. 1970 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met Ozgüne.fin, Tutak Savcılığının yapmış ol
duğu bir aramaya dair yazılı soru önergesi ve 
Başbakan adına Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin cevabı (7/671) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî üyesi 

Mehmet özgüneş 
Soru : 1. 
Tutak Savcılığının 10 . 10 . 1966 gün ve 

966/1652 sayılı müsaadesi ve Diyanet İşleri Baş
kanlığı müfettişlerinin iştiraki ile Abdurrahman 
Dürre'nin Tutak'taki evinde 10 . 10 . 1966 günü 
saat 16,00 dan 17,45 e kadar yapılmış olan ara
mada elde edilen evrakın fotokopileri Diyanet 
İşleri Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığına ve 
Başbakanlığa gönderilmiş midir? 

Soru : 2. 
Arama esnasında ülkemizin ve milletimizin 

bütünlüğü aleyhine bâzı evrakın ele geçirilmiş 
olduğu doğru mudur? 

Soru : 3. 
Aramada elde edilen evrak ve ilgili kişiler hak
kında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

Soru : 4. 
Ele geçirilmiş olan evrak arasında, 
a) Türklüğü tahkir eden bir şiir, 
b) Milletimizin bir parçasını ayrılığa teş

vik ve tahrik eden, Arap harfleri ile yasılmış 
25 sayfalık bir yazı var mıdır? 

T. C. 
Diyanet işleri Başkanlığı 30 . 6 . 1970 
Personel Dairesi Başkanlığı 
öz. iş. Md, 5; 121-/191 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 5 . 1970 tarih, Genel Sekreterlik, 

Kanunlar Müdürlüğü 7/671/10516/6884 sayılı 
yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Mehmet 
özgüneş'in Tutak sabık müftüsü Abdurrahman 
Dürre hakkında Tutak C. Savcılığının yapmış 

olduğu bir aramaya dair, 5 . 5 . 1970 tarihli ya
zılı soru önergesine verilen cevap leffen sunul
muştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
i Hüsamettin Atabeyli 
j Devlet Bakanı 
İ 
I Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Mehmet öz

güneş'in Tutak eski Müftüsü Abdurrahman 
Dürre hakkındaki 5 . 5 . 1970 tarihli yazılı 

soru önergesine verilen cevap 
Cevap 1. Tutak ilçesi eski Müftüsü Abdur

rahman Dürre'nin Tutak'taki evinde 10.10.1966 
günü yapılan aramada elde edilen evrakın foto-

' kopiieri Diyanet işleri Başkanlığınca Cumhur
başkanlığına ve Başbakanlığa gönderilmiş oldu
ğuna dair her hangi resmî bir kayda raslanma-
mıştır. 

Cevap 2. Abdurrahman Dürre ile ilgili dos
ya 19 . 11 . 1966 tarihte müfettişler tarafın
dan Teftiş Kurulu Başkanlığına intikâl ettiril
miş ise de halen. görevinden alınmış bulunan Tef-
tiş Kurulu eski Başkanvekili Rahmi Özer tara
fından onbir ay gibi bir gecikmeden sonra Per
sonel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilmiştir. 

Söz konusu dosya Merkez Disiplin Kuruluna 
sevk edilmiş ise de Abdurrahman Dürre'nin sa
vunması mevcudolmadığından, ikmâl edilmek 
üzere Personel Dairesi Başkanlığına iade edil
miştir. Ahiren dosya hakkında gerekli iş
lemin sonuçlandırılmadığına ve fezlekede mu
kayyet bâzı mektup fotokopilerinin bulun
madığına muttali lunmuş, bunun için Di
yanet İşleri Başkanlığınca yeniden tah
kikat açılmıştır. Tahkikat halen devam etmek
tedir. Dosyada mevcut evraklar içerisinde 
Türklüğü tahkir edecek mahiyette bir kayda 
raslanmamıştır. 

Cevap 3. Abdurrahman Dürre Tutak ilçe
sinden alınarak Erfelek ilçesine ve bilâhara Mal
kara ilçesi müftülüğüne nakledilmiştir. Yapılan 
tahkikat sonucuna göre adı geçen hakkında ge
rekli kanuni işlem yapılacaktır. 

Cevap 4. Söz konusu dosyadaki evraklar 
içerisinde 25 sayfalık Arap harfleriyle yazılmış 
bir yakıya raslanmadığı gibi, Türklüğü tahkir 
eden bir şiire ve Milletimizin bir parçasını ayrı
lığa teşvik eder bir beyana da raslanmamıştır. 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
zaffer Yurdakuller'in, Diyanet İşleri Başkanlı
ğının yapmış olduğu bir aramaya dair yazılı 
soru öner esi ve Başbakan adına Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeylinin cevabı (7/671) 

24 . 5.1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından va

zıh olarak cevaplandırılmasına saygı ile rica 
ederim. 

Tabiî Üye 
Muzaffer Yurdakuler 

Soru : 1. 
Diyanet İsleri Başkanlığının 28 . 9 . 1966 

gün ve 223 sayılı emri ile Tekirdağ Müftüsü Ali 
Aslan hakkında tahkikata memur edilen müfet
tişlerin ve Tekirdağ Savcılığının talebi ve mah
keme karan ile 1965 yılında adı geçen müftü
nün evinde ve müftülük binasında arama yapıl
mış mıdır? 

Soru : 2. 
Diyanet İşleri Başkanlığının 4 . 10 . 1966 

gün ve 231 sayılı, emri ile Tutak Müftüsü Ab-
durrahman Dürre hakkında tahkikata memur 
edilen müfettişlerin istemi ve Tutak Savcılığının 
10 . 10 . 1966 gün ve 1966 gün ve 968/1562 sa
yılı yazısı ile adı gecen müftünün evinde 
10 . 10 . 1966 günü arama yapılmış mıdır? 

Soru : 3. 
Yukarda sözü edilen aramalar yapılmış ise, 

ne gibi belgeler ele geçirilmiştir? 
Soru : 4. 
Ele geçirilmiş olan gelgeler arasında, 
a) Türklüğü tahkir eden bir şiir, 
b) Türklüğü, Türk Silâhlı Kuvvetlerini 

tahkir eden, Türk Milletinin ve Türk Yurdunun 
bir parçasını ayrılığa tahrik ve teşvik eden, 
Arap harfleri ile yazılmış 25 sayfalık bir yazı, 

d?, var mıdır? 
Soru : 5. 
Ele geçirilmiş olan belgelerde millet ve yurt 

bütünlüğümü?; aleyhinde faaliyette bulunan giz
li bir derneğin varlığına ait delille? var mıdır? 
Yukarda sözü edilen 25 sayfalık yazının bu der
nek. tarafından elden ele dağıtıldığına dair delil
ler ele geçirilmiş midir? 

Soru : 6. 
Ele geçirilmiş olan belgelerin bir kısmı An

kara 6 ncı Noterliği vasıtasiyle Türk harflerine 

I çevirtildikten sonra önemli belgelerin fotokopi-
leri de aldırılarak Diyanet İşleri Başkanlığının 
bir yazısı ile Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlı
ğa, ilgili Devlet Bakanlığına, Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterliğine ve MİT Müsteşar
lığına gönderilmiş midir? 

Soru : 7. 
Ali Aslan tarafından Aydın Müftüsü M. Şi

rin Doğan'a gönderilen Arapça bir mektup Di
yanet işleri Başkanlığının istemi üzerine Anka
ra 1 nci Noterliğince Türkçeye tercüme ettiril
miş midir? Noterliğin 28 . 9 . 1966 gün ve 
22409 sayısını taşıyan bu iki sayfalık tercümenin 
mahiyeti nedir? 

Soru : 8. 
Yukarda sözü edilen aramalar ve ele geçi

rilen belgelerden sonra her hangi bir kimse hak
kında adlî veya idari koğuşturma açılmış mıdır? 
Açılmış ise neticesi ne olmuştur? Açılmamış 
ise neden açılmamıştır? 

Soru : 9. 
Abdurrahman Dürre M. Şirin Doğan. Ali 

Aslan ve Selâhattin Yüksel'in Diyanet İşleri 
Başkanlığının merkez ve taşra teşkilâtında ha
len her hangi bir görevi var mıdır? 

T. C. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 30 . 6 . 1970 
Personel Dairesi Başkanlığı 
öz. iş. Md, 5. 121-/190 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 29 . 5 , 1970 tarih, Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğünün 10561-7/674/7237 sa
yılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Muzaffer 
Yurdakuler, Diyanet işleri Başkanlığının yap
mış olduğu bir aramaya dair, 24 . 5 . 1970 ta
rihli yazılı soru önergesine verilen cevap leffen 
sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Muzaf
fer Yurdakuler'in 24 . 5 . 1970 tarihli yazılı soru 
önergesine verilen cevap. 

Cevap : 1. Tekirdağ Müftüsü Ali Aslan 
ile ilgili olarak tahkikatta bulunmak üzere 
9 . 9 . 1966 tarih ve 223 sayılı mucip çıkarıl-

I mış ise de halen görevinden alınmış bulunan 
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Teftiş Kurulu eski Başkan vekili Nisan Tok
san tarafından böyle bir dosyanın Başkan
lığına intikal ettirildiğine dair bir kayda rast
lanmamıştır. Bu sebeple de adı geçenin 
evinde ve müftülük binasında her hangi bir 
aramanın yapılıp yapılmadığına muttali 
olunamamıştır. • 

Cevap : 2. Diyanet işleri Başkanlığının 
4 . 10 . 1966 tarih ve 231 sayılı mucibi ile Tu
tak eski Müftüsü Abdurrahman Dürre hak
kında tahkikata memur edilen müfetişler ta
rafından 10 . 10 . 1966 günü adı geçenin evin
de arama yapıldığı 19 . 11 . 1966 tarihli fez
lekeden anlaşılmıştır. 

Cevap : 3. Abdurrahman Dürre ile ilgili 
19 . 11 . 1966 tarihinde müfettişler tarafın
dan düzenlenen tahkikat dosyası Teftiş Ku
rulu Başkanlığına intikal ettirilmiş ise de 
halen görevinden alınmış bulunan Teftiş 
Kurulu eski Başkanvekili Rahmi Özer tarafın
dan onbir ay gibi bir gecikmeden sonra Per
sonel Dairesi Başkanlığına intikal ettirilmiş
tir. 

Söz konusu dosya Merkez Disiplin Kurulu
na sevkedilmiş ise de Abdurrahman Dürre'-
nin savunması mevcudolmadığından ikmal edil
mek üzere Personel Dairesi Başkanlığına iade 
edilmiştir. Ahiren dosya hakkında gerekli iş
lemin sonuçlandırılmadığına ve fezlekede mu
kayyet bâzı mektup fotokopilerinin bulunma
dığına muttali olunmuş, bunun için Diyanet 
İşleri Başkanlığınca yeniden tahikkat açılmış
tır. Tahkikat halen devam etmektedir. 

Cevap : 4. 5. Dosyada mevcut evraklar 
içersinde 

a) Türklüğü tahkir edecek bir şiire 
b) Türklüğü ve Türk Silâhlı Kuvvetle

rini tahkir eden, TÜYA Milletini ve Türk 
Yurdunun bir parçasını ayrılığa tahkir ve teş
vik eden Arap harfleri ile yazılmış 25 sayfa
lık bir yazıya da rastlanmamıştır. 

Cevap : 6. Ankara 6 ncı Noterliği vası-
tasıyle böyle bir muamelenin cereyan etme
diği anlaşılmış, elde edilen evrakın fotoko
pileri Diyanet işleri Başkanlığınca Cumhur
başkanlığına, Başbakanlığa, Devlet Bakanlığı
na, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli
ğine ve MİT Müsteşarlığına gönderilmiş oldu
ğuna dair her hangi bir resmi kayda rastlan
mamıştır. 

Cevap : 7. Ali Aslan tarafından Aydın 
Müftüsü Mehmet Şirindoğan'a gönderilen 
20 . 9 . 1966 tarihli bir mektup Ankara Birinci 
Noterliğince Türkçeye tercüme ettirilmiş
tir. Arapça yazılan mektubun tercümesi 
leffen gönderilmiştir. 

Cevap : 8. Sözü edilen aramalardan sonra, 
ilgili görülen Aydm Müftüsü Mehmet Şirin-
doğan hakkında idari tahkikat açılmış, Tef
tiş Kurulunca düzenlenen tahkikat dosya
sında; adı geçenin Kürtçülükle ilgili bir 
faaliyeti olmadığı, Tekirdağ Müftüsü Ali As
lan tarafından gönderilen mektubun muhte
vasından malûmatı olmadığı, Müftü Mehmet 
Şirindoğan hakkında yapılacak her hangi bir 
işlemin bulunmadığı kanaatine varılmıştır. 

Tekirdağ Müftüsü Ali Aslan hakkında 
bilâhara tahkikat açılmış, Teftiş Kurulunca 
düzenlenen tahkikat dosyasında iddia edilen 
hususların sabit olmadığı anlaşılmıştır. Ay
rıca lâikliğe aykırı hareket suçundan Tekir
dağ Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dâva 
sonunda da beraet ettiği görülmüştür. 

Adı geçen idari tedbir olarak istanbul 
Vaizliğinde görevlendirilmiştir. 

Cevap : 9. Abdurrahman Dürre Malkara; 
Mehmet Şirindoğan Aydm Müftülüğüne; Ali 
Ali Aslan İstanbul Vaizliğinde bulunmaktadır
lar. 

Salâhaddin Yüksek adında sadece Sincanlı 
Müftülük müstahdemi bir personel vardır. Bu
nun hakkında da her hangi bir muameleyi ge
rektiren husus mevcut değildir. 

Not : Bu£riin İstanbul'a gitmek üzereyim, 
oradan da Tekirdağ'a geçeceğim. 

Ankara, 20 . 9 . 1966 

Pek muhterem büyük kardeşim Molla Mu-
hammed Perif, (Allah onu muhafaza buyursun) 

Besmele, hamdele ve saîveîeden sonra zatıâli-
nizin malûmu olsun ki. ben, muhterem «Arsian» 
Yakarla görüşmekle müşerref oldum, Ona sizin 
ve- diğer kardeşlerin selâmlarını bildirdim. 
Şimdi o, sıkıntı içindedir; fakat bu, .... Sıkıntı 
Allah'ın izni ile son bulacaktır. Zira Hükümet 
bütün ağırlığı ile ona yardam ediyor, Hükümet, 
müşavere heyetini feshetmek, reisi vazifeden 
atmak, Cemal'i uzaklaştırmak ve ve ... Gibi önem-
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li kararlar almıştır. Birkaç yere gittim, hepsi
ne Konya'daki fecî durumu açıkladım. Onlara 
faaliyetlerinizi de beyan ettim, çok memnun kal
dılar. Bana birkaç vaitte bulundular, hin sonu
nu bekliyeceğim. «Sonuç ise (fenalıklardan) sa
kınanlarındır» Yaşar da müttekilerdendir; o, 
çok sabır ve metanete sahiptir. «Sabreden ba
şarır» korkma. O, Allah'ın izni ile zafere ula
şanlardan olacaktır. İhtiyaçlarınızı (kendisine) 
beyan ettim, Allah'ın izni ile dilediğin şeyler 
arzu ettiğin gibi yapılacaktır. 

Ben şimdi Hacı Bayram Camiinde Salih ile 
beraber bulunmaktayım; gereken yerlere onun
la birlikte gittik. Birkaç gün sonra, yeni müşa
vere heyetini, ondan sonra da din görevlileri 
meclisini seçmek için yine Ankara'da bulunaca
ğız. Kendini hazırlamış olduğun halde bu yerde 
bulun. Allah sana ve bize çok şerefli bir muzaf-
feriyetle yardım eder. 

Cevabını bekliyorum, durumunu kontrol et, 
aldatıcılara karşı uyanık ol. Güzel bir sa^ır ile 
sabret. Zira Allah'ın izni ile kurtuluş yakındır. 
Bu müjdeleri kendimden söylemiyorum, bunları 
ancak sözleşmeler ve vaitlere dayanarak size 
söylüyorum. Dua et. Belki akşamladığımız (ge
çirdiğimiz) tasarıların arkasında yakın bir kur
tuluş vardır. Vallahi kalbim, mektubuma son 
vermemi arzu etmiyor. Fakat vakit dar ve hava 
sıkıntılıdır. Bizleri muvaffak kılması için Al
lah'a dua et. 

... Partisine gelince, isimlerimizi defterlerine 
kaydettiler. Biz işlerimizi Allah'a ısmarlarız, 
çünkü Allah kullarını çok iyi görendir. 

Allah'ın salâtı, Seyyidimiz Hz, Muhammed'e. 
onun cümle âl ve ashab -1 üzerine olsun, 

Abid'in ve kardeşlerinin gözlerinden öperim. 
Muhterem annelerinden dua niyaz eylerim. 

Dua eden ve dua talebinde 
bulunan kardeşin nâçiz 

ve âciz Ali 
(îmza) 

Tercüme eden 
Nurettin Boyacılar 
Diyanet İşleri Başkanlığı Arapça Mütercimi 

i. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 
Âdemoğlu'nun, Ankara, îstanbıd ve İzmir vilâ-
yctlerindeki hastanelere dair yazdı soru önerge
si, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat ÂH 
Özkan'ın cevabı (7/677) 

16 . 6 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsa
adelerinize arz ederim. 

1. Ankara - İstanbul ve İzmir vilayetleri
mizdeki hastanelerde; 

a) Dâhiliye, 
b) Hariciye servislerinde vazife göre; 

a) Şef, 
b) Şef muavini, 
c)Başasistan (Mütehassıs asistan) 

Adedlerinin ayrı ayrı liste halinde bildiril
mesi müsaadelerinize arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 

Dr. Nuri Âdemoğlu 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 29 . 6. 1970 

Bakanlığı 
Bakan 

Sayı : 2539 

Konu : Sayın Nuri Âdemoğlu'nun 
yazılı soru önergesi hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 18 . 6 . 1970 tarih, Kanunlar Müdür

lüğü : 10610 - 7657 - 7/677 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri 

Âdemoğlu'nun Ankara, İstanbul ve İzmir vilâ-
yetlerindeki hastanelere dair sorduğu suallerin 
cevapları ilişiktedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Vedat Âli Özkan 
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İli 

Ankara 

İli 

İstanbul 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İ l i 

İzmir 
» 

Hastane adı 

Numune Hastanesi 
Numune Hastanesi 
Ankara Hastanesi 
Ankara Hastanesi 
Belediye Hastanesi 
Belediye Hastanesi 

Hastane adı 

H. Paşa Numune Hast. 
H. Pasa Numune Hast. 
Şişli Çocuk Hastanesi 
Şişli Çocuk Hastanesi 
Beyoğlu İlk Yardım Hasta. 
Beyoğlu İlk Yardım Hasta, 
Haseki Hastanesi 
Haseki Hastanesi 
Beyoğlu Belediye Has. 
Beyoğlu Belediye Has. 

Hastane adı 

İzmir Devlet Hastanesi 
İzmir Devlet Hastanesi 

Ankara ili 
Branşı 

Dâhiliye 
Hariciye 
Dâhiliye 
Hariciye 
Dâhiliye 
Hariciye 

İstanJbul ili 
Branşı 

Dâhiliye 
Hariciye 
Dâhiliye 
Hariciye 
Dahiliye 
Hariciye 
Dâhiliye 
Hariciye 
Dâhiliye 
Hariciye 

İzmir ili 
Branşı 

Dâhiliye 
Hariciye 

Şef 

10 
8 
3 
3 
3 
1 

Şef 

7 
4 
3 
2 
3 
3 
6 
2 
5 
2 

Şef 

2 
3 

Şefe 

iŞefc 

Şef 

muavini 

6 
8 
4 
2 

— • 

1 

muavini 

6 
3 
2 
3 
1 

— 
2 
2 
2 
1 

muavini 

2 
1 

Başasistan 

6 
5 
4 
1 

— 

Başasistan 

6 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

— 
1 

Başasistan 

1 
3 

- • •<« 

9. — DÜZELTİŞLER 

1453 S, Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzelt işler yapılmıştır: 
Sayfa Satır Yanlış Doğru 

12 

» 
» 
14 
» 

16 
» 

18 
» 

15 

20 
43 
10 
26 

8 
23-24 

29 
38 

(5 nci fıkra unutulmuş, 
ne eklenecek) 
Birleşmesi. 
Anlaşma 
veyahut nakil 
(I) 
başlacak 
işyeri sendika 
mak üzere; 
tonlanması 
vilâyetleri 

temsileis: 

met 

L O l -

5. — Milletlerarası teşekküllere üye olma ve 
çekilmede de ikinci bend hükmü uygulanır. 
birleşmeleri 
Andlasma 
veyahut nakit 

(L) 
başlayarak 

(Bu ibare silinecek) 
toplanması 
velayetleri 

>>e<< 



Cumhuriyet Senatosu 

86 XCI ©: 

2 . 7 . 1970 

Saat : 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyte Senatosu Başkanı seçimi. 
2. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Toplulu

ğu Karma Parlâmento Komisyonuna (Bağımsız) 
bir üye seçimi. (4/79) 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

4. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye

si Nahit Altan'ın, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
labınm ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüsük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Cumhuriyet 
Senatosu içtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) Dağıtma ta
rihi: 8 . 4 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Suphi Gürsoytrak'm, THY Anonim Ortaklığı 

İRLEŞİM 

Perşembe 

15,00 

i ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı: 1441) (Da
ğıtma tarihi: 1 . 6 . 1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un, 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'ın yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi: 2 . 6 . 1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ-

I daşıp bağdaşmıyacağına dair, İstanbul Üyesi 
I Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Baş

kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
j sayıl1. Kararı. 
i X 7 . — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 

maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 

J raporu (Millet Meclisi 2/229; Cumhuriyet Sena-
| tosu 2/297) (S. Sayısı : 1450) (Dağıtma tari

hi: 18 . 6 . 1970) 
| 8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
j Mehmet Güler'in, yasama dokunulmazlığının 

kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
I Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko

misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455) 
I (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1970) 



V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununa bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Tarım Komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/22; Cumhu
riyet Senatosu 2/294) (S. Sayısı : 1448) (Da
ğıtma tarihi: 15 . 6 . 1970) 

X 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür
lüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/1124) (S. 
Sayısı : 1451) (Dağıtma tarihi: 20 . 6 . 1970) 

X 3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kurulu
şu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/83; Cumhuriyet Senatosu 
1/1125) (S. Sayısı : 1452) (Dağıtma tarihi : 
20 . 6 . 1970) 

X 4. — 274 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra 
ile bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 4 er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/194; Cumhuriyet Senatosu 1/1123) (S. Sa
yısı : 1453) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 

5. — Türkiye Bağcılığının modernleştirilme
si ve bağcılığımızın kalkındırılması hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, Ma
lî ve İktisadi İşler ve Bütçe Plân komisyonla
rından 4 er üye alınmak suretiyle kurulan ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/ 193; 
Cumhuriyet Senatosu 2/298) (S. Sayısı: 1454) 
(Dağıtma tarihi: 27 . 6 . 1970) 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 31 nci mad
desine bir fıkra ile bu kanıma 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adale5:, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 4 er üye alınma!: suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu (Millet Meclisi : 1/194; Cumhuriyet Senatosu : 1/1123) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 133) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 6 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1083 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 6 . 1970 tarihli 102 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kaıbul edilen, 274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değ-iştirilmesi ve 31 nci maddesine 
bir fıkra ile bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Jtiı tasan i. . 2 . 1970 tarihindi: Başkan 'n-:.;a ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
ral nn, 11, 12 . C> . 1970 tarihli 101 ve 102 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Saym : 133) 

Anayasa ve Adale i: ile Bütçe ve Plân ve Sosyal İsler komisyonlarından dörder üyenin ka-
•tılmasiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ile Bütçe ve Plân -ve 19 . 6 . 1970 
Sosyal İşler komisyonlarından dörder üye
nin kalûmasiyle kurulan Geçici Komisyon 

Esas No. : 1/1125 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin .12 Haziran 1970 tarihli 102 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
acık oy ile kabul edilen, 274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine 
bir fıkra ile bu. kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkan-
lığmııı 13 Haziran 1970 tarihli ve 1083 sayılı yazılariyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmesi üzerine, Cumhuriyet Senatosu Genel K;; sulunun 16 Haziran 1970 tarihli 80 nci Birleşi
minde Anayasa ve Adalet ile Bütçe ve Plân ve ,'Jjsyal İşler komisyonlarından dörder üyenin ka-
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tılmasiyle kurulması kalbul edilen Geçici Komisyonumuzun 18 ve 19 Haziran 1970 tarihli Birleşimin
de Hükümet adına Çalışma Bakanı iSeyfi Öztürk'ün de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, yedi yıllık uygulama gözetilerek, 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 32 nci mad
delerinde değişiklik yapılmasını ve sözü edilen kanunun 31 nci maddesine 13 ncü bend olmak 
üzere yeni bir bend eklenmesini ve getirdiği deği sikliklerin uygulama alanına intikalini temin mak-
sadiyle de aynı kanuna üç geçici madde ilâve edil meşini öngörmektedir. 

II - Millet Meclisince kabul olunan metin, Hükümet tarafından getirilen, Sendikalar Kanunu
nun ıbâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 31 nci maddesine bir bend ek
lenmesi hakkındaki kanun tasaosı ile Sakarya Mil letvekili Hayrettin Uysal ve 16 'arkadaşının, 274 
sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesi, Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk ile dört arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin (e) bendinin kaldırılması, İstanbul 
Milletvekili Rıza Kuas'm, 274 sayılı Sendikalar, Kanununun bir kısım maddelerinin değiştirilme
si hakkındaki kanun tekliflerinin Millet Meclisi Geçici Komisyonunda ve Genel Kurulunda t ev-
hiden tetkik ve müzakere edilmesi sonucunda tedvin olunmuştur. 

İH - Arz edilen tedvin karakteri nedeni ile Hükümet tarafından getirilen bir tasarıdan ziyade, 
bütün siyasal eğilimleri yansıtan, siyasi partilerin Millet Meclisindeki temsilcilerinin görüşleri
nin de katılmasiyle vücuda gelen ve Türkiye Bü yük Millet Meclisinin, Millet Meclisi kanadına mal 
olmuş bir hüviyet iktisabeden ve hür sendikacılığı Anayasamızda da en açık şekilde ifadesini bul
duğu üzere çağdaş demokrasinin temel müesseselerinden kabul eden metin; 

A)1 Çağdaş demokratik düzenin temel müesseselerinden olan hür sendikalların enflâsyonist 
ve istismara müsait kuruluşlar şeklinde değil; Anayasada zikredilen mahiyet ve fonksiyonları icabı 
aydınlık - bilinçli - güçlü temel kuruluşlar niteliği ile teşekkül etmeleri; 

B)! Sendika yöneticilerinin kamu oyunda, yay gm bir kanaate konu olan; sorumluluklarını yük
lendikleri işçi topluluklarına hizmetten ziyade, kuruluşları çıkar aracı olarak kullandıkları yolun
daki söylentilere bir son vermek üzere, sendika larca tüzük ve yönetmeliklerinde bizzat tesis olu
nacak disipliner kuralların getirilmesi ve bu temel kuruluşların böyle yollarla daihi olsun yıpran
malarının önüne1 geçilmesi; 

C) Özellikle gelişmiş kuruluşlarda büyük meblâğlara ulaşan sendika gelirlerinin aynı zamanda 
nemalanmalarını da sağlıyacak şekilde sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırımları yapmak imkânla
rının sağlanması ile aİTiıterinin değerlendirilmesi, 

D) Yavru Vatan Kıbrıs'taki işçi ve işveren sendikaları ile, Anavatandaki işçi ve işveren sen
dikaları arasımda dayanışma bağlantısı tesis edip, ırkdaşlarımızın bu yoldaki dâvalarında da Ana
vatan kuruluşlarının kendilerine her yönde müzalbir olabilme imkânlarınım sağlanması; 

E) Mahkeme kararlarında çelişiklere konu olanı memur - işçi ayırımı hakkında, uygulamaya 
açıklık kazandırmak üzere genel bir tanım getirilmesi; 

F) 274 sayılı Sendikalar Kanununun uygulamada karşılaşılan aksaklıklarını giderici ve uy
gulamayı yeterli bir hale getirici genel hükümlere yer verilmesi; 

Temel ilkelerini ihtiva etmektedir. 
Anılan temel ilkelere yer veren Millet Meclisi metni, Anayasanın 46 nci maddesi esaslarına 

uygun ve tüm ve tüm. çalışanlara huzur verici telâkki edilmek suretiyle komisyonumuzca da benimsen
miştir. 

Millet 'Meclisi metninin Komisyonumuzca da aynien 'kabul edilen maddelerine iMşikin (açıklaaııa-
lar. 

MADDE i. — Biıı madde ile 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 1, 2, 
5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 , 23, 25, 27. 28, 29 ve 32 imci ınaddetleni aşağıdaki esaslar dâ
hilinde değiştirilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1453) 
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Madde 1. — Maddede yapılan değişiklikle, metinde yer alan ve f ede rasy omlar lile konfederas
yonları genel 'olarak ifıade edici birlıiik ibaresi, federasyon ve konfederasyon ibarelerinin ayrıca 
kullanılmış buılunıması nedeniyle ve 'mükerrer bir ifadeyi önileımek üzere m'addedeııı çıkartılmak
tadır. 

Madde 2. — Maddede yapıilan değişiklikle, uygulamada çelişik umabJkemıe kanarlarıma konu 
olaın meunur - işçi ayrımı talkım nidam tatbikata açıklık ıgetirdılmıek üzere 4 imi bendde işçiler ta-
ıııııılaııiiiııs ve 5 nei bend ile de 'gördüğü işbu tamnıiama kapsamına girenlerin 54-34 sayılı Kamına 
tabi olsalar ve 'kadro karşılığı ücret almış bulunsalar 'dahi 274, 275 ve İs Kanunu hükümlerinden 
yararlanacakları belirtilmiştir. 

Madde 5. — Değiştirilen .1 nei bend ile, sendika üyeliği işlemlerine sahbat ve güvenlik kazan
dırmak için, üyelerin üye kayıt fişi ile üye 'kayıt defterini imzalamış 'olmaları gereği getirilmiştir. 

Madde (i. -— Maddede yapılan değişiklikle, sendika üyeliğinden ayrılma işlemlerinde karşılaşı
lan yolsuzluklara ve usulsüzlüklere son verilebikuek maksiadiyle irade beyanının noter huzurunda 
tesbit ve 'tevsiki müessesesi öngörülmüştür. 

Madde !). — Maddede yapılan 'değişiklikle, bir sendikanın Türkiye çapında faaliyet gösterebil
mesi ieıuı'O iş kolunda çalıştan işçilerin 1/3 ünü teıosil esası getirilmiş vo bir sendikanın unvanının 
başına Türkiye ibaresinin 'konulmuş olmasının <o sendikanın Türkiye çapında faaliyet gösterdiği 
anlamım taşıyamıyacağı yolundaki uıahlkanıe kararlarına 'da uygun olarak tabelâ sendikacılığı yolu 
ile istismara son verilmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca, üst kurukışlarıın teşekkülünde, kurucu tışckküllerin o iş kolunda çalışan sigortalı işçi
lerin 1/3 ünü temsil etmeleri gereği 'getirilmekle güçlü sendikacılık esas tutulmuştur. Bu nisbet 
Batı demokrasilerinde genellikle % 51 olarak tesbit edilmiş bulunduğu halde sendikacılığımızın 
gelişmekte olduğu gözetilerek 1/3 olmak üzere kabul edilmiştir. 

Çalışanların ve (işverenlerin önceden izin almaksızn sendikalar ve sendika birlikleri kurma
ları, bunlara serbestçe üye 'olima ve üyelikten ayrılıma hakları Anayasanın 46 nei maddesinde te-
msinıat altına allıınmış temel bir ilkedir. Yukarda arz edilen değişiklikler, adı geçenlerin bu hakla
rını kullanabilmek üzere hakkın özüne dokunulmaksızm ancak müessesenin de Anayasadaki nıa'hi-
yet ve fonksiyonu gözetilerek öngörülen bir kanuni düzenlemedir. 

Bu değişiklikler ile sendikaların serbestçe ve bir kayıtlam'aya tabi olmaksızın 'kurulabilmeleri 
ve çalışanların da 'tercih ettikleri sendikalara se.-besice üye olabilmeleri ve üyeliklerinden ayrı
labilmeleri hakkı teyit edilmektedir. 

Madde 11. — Maddede yapılan değişiklikle, sendikaların Anayasadaki mahiyet ve fonksiyonları 
gözetilerek, 'kuruculuk müessesesine güvenlik ye yeterlik kazandırabilmek nıaks adiyle, 'kurucular
da asgari üç yıl fiilî işiçili'k şartı vaz'edil imiş ve ayrıca, Kıbrıs'taki işçi ve işveren sendikaları ile 
Anavatandaki işçi ve işveren sendikaları arasında -dayanışına bağları sağlanmıştır. 

Madde 12. — Maddede yapılan değişiklikle, m etimde yer alan birlik ibaresi 1 nei maddedeki de
ğişikliğe mütenazır olaraik kaldırılmıştır. 

Madde 13. — Maddede yapılan değişiklikle, işkolu esasına göre kumlu sendikalar ile federasyon 
ve konfederasyon genel kurullarının toplantı nisabını temin ctmelorindeki fiilî imkânsızlık nede
niyle uygulamadaki delege usullüme kanuni 'hüviyetti »kazandırılmış ve ayrıca, metinde yer alan 
birlik ibareleri çııkarıhmş ve nihayet söz konusu meslekî teşekküllerin Mrleşebiılnıeleıri ile ilgili ;hü-
küm'leir getirilmistir. 

Madde 14. — Maddede yapılan değişiklikle, toplu iş sözleşmesi düzeninde fonksiyonunu kay
betmiş bulunan mimimi ımukavele müessesesine ilişkin ibare metinden çıkartılmış ve uygulamaya 
açıklık getirmek maksadiylc, sendikaların çalışma hayatından doğan hukukî uyuşmazlıklarda da 
kanuni temsilci oilae akları belirtilmıişltir. 

Ayrıca meslekî teşekküllerin nakid mevcudunum c/c 30 undan fazla olma/mak kaydı dle sınai ve 
iktisadi teşebbüslere yatıranlar yapmak imkânı tanınmak sıırdtdyle laılınitıeriııiıı değerlendirilmesi 
sağlanmıştır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1453) 
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Madde 15. —• Ticaret yapma yasağına ilişkin olan hu maddede yapılan değişiklikle, yukarda arz 
edilen 14 neü maddede öngörülen sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapmak: yasak dışı tutul
muştur. 

Madde 18. — Maddede yapılan değişiklikle, fesin ve infisah hallerinde malların devri kanuni 
bir düzenlemeye kavuşturulmaktadır. 

Madde 20. — Maddede yapılan değişiklikle, uygulamada karşılaşılan uyuşmazlıklar ve yanlış 
anlamları önlemek, işçi temsilciliği teminatı konusunda daha açık ve yeterli hükümlere yer veril
mesi öngörülmüştür. 

Madde 23, —• Maddede yapılan değişikli1-:!-, ır-mulamada karşılaşılan aksaklıklar gözetilerek, 
işveren tarafından kesilecek aidatlar yeni esaslara bağlanmıştır. 

Madde 25. — Maddede yapılan değişiklikle, meslekî teşekküllerin faaliyetlerini daha verimli 
bir hale getirebilmek a m a e iyi e çalışma döneni!-;! iki yıldan üç yıla çıkartılmıştır. 

Madde 27. — Maddede yapılan değişiklikle, şube yöneticilerinin mal bildiriminde bulunma mü
kellefiyeti işe başladıkları döneme inhisar ettirilmiştir. 

Madde 2S. — Maddede yapılan değişiklikle, uymulamaya açıklık getirilmiş ve metne demirbaş 
defteri tutma keyfiyeti de eklenmiştir. 

Madde 29. — Maddede yapılan değişiklik!", sendikaların ve federasyonların malî işlemlerinin 
mensuboldukları kmnfederasyonlarea da denetlenmesi sağlanmıştır. 

Madde 32. — Maddede yapılan değişiklikle önceki değişikliklere mütenazır olarak birlik ibaresi 
metinden çıkartılmıştır. 

MADDE 2. — 13u madde ile 15 Temmuz 1003 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 31 nei 
maddesine 13 neü bend olmak ÛZQYQ yeni bir ben d eklenmesini ve üye aidatını süresi içinde ya-
tırmıyan işverenler ve teşekkülden ayrılan üyeler: deftere- kaydetmeyenler hakkında cezai hükümler 
öngörülmektedir'. 

Millet Meclisi metni ile Yö Temmuz 19C3 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununa üç yeni ge
çici madde eklenerek İşkolları Yönetmeliğine. Mesh ki Teşekküller tüzüklerinin arz edilen değişik
likler' esaslarında yeniden düzenlenmesini ve 274 sayılı Kanunun işbu metinle değiştirilen 14 neü 
maddesi hükmü uyarınca 1133 ınmemak Kce.mr: .lifler Klan ununun 1 nci maddesi hükmünün saklı 
Tutulacağı öngörülmektedir. 

III - Millet Meclisi metninin 1 nei, 2 nei mm1 leberi ve g cici madde 1. geçici madde 2, geçici 
madde 3 île 3 neü ve 4 neü maddeleri Ikmeisymn: muzca da aynen kabul edilmiştir. 

IV - Tasarının mahiyet ve önemi gözetle-:.'.' k Gine! Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi 
hususunda isminde bulunulmadı da kararlaştırılmmmm 

Gene! Kurulun tasviplerine arz olunmak üzen- Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
sözcü Sinop Tabiî Üye 

Far;,a; Kınaytiıvl: ////•"/s Karıt öz Nazmı İn ebeyi i Tümüne muhalifim 
söz hakkım saklıdır 

Vehbi Ersil 
Ankara Maraş Sakarya Gaziantep 

/emek7 Yctit . k k r m K<hv.l:ü<J'k likmk//m Tığlı İbrahim Terfik Kutlar 
T-ukat Konya 

Muhalif kaldığım hususum Sedat Çumrah 
hakkındaki yazım töalö'y 

söz hakkım saklıdır 
Zihni Bctii 

C. Senatosu İS. Sayısı : 1453) 
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Muhalefet şerhi 

274 sayılı Sendikalar Kanununda; görülen eksikliklerin tamamlanması ve karşılaşılan aksak
lıkların g'iderilmesi amaciyle, başka deyimle bugüne kadar ki, tecrübelerin değerlenidirihnesi su
retiyle, değişiklik yapılmasına taraftarım. Ancak, yapılacak değişikliğin Anayasamızın dayandığı 
ilkelere ve hu konuda koyduğu temel hükümlere mut "lak;;., uygun olması gerektiği inancında oldu
ğumu ela özellikle belirtmek isterim. 

Sendikaların işçi 'gücünün dağılması sonucu"'.! verecek -kadar çoğalmasının ve sarı sendika
cı i-ığm önlenmesini, sendikalarımızın büyük ve sarı .sendikacılığın önlenmesini, sendikalarımızın 
büyük ve güçlü sendikalar haline gelmelerini de gerekli görüyorum. Fakat bu gelişmenin, konu 
ile ilgili kanunlara zorlayıcı -hükümler konulması sure tiyle değil, sendikaların -mutlaka özgür ola
rak kurulmaları ve özgürlüklerini mutlaka muhal.aza ederek .Faaliyette bulunmaları, işçilerin bilinç
lenmeleri ve üyesi olacak sendikal ar* serbestçe ı-eçnmh-ri suretiyle gerçekleşeceğine de inanıyo
rum. 

Ün nedenleri, kamu oyunun konu üzerindeki hassas ilgisini, başta bilim adamları olmak üze
re yapılan eleştirileri, sıkı yönetimi gerektiren bir işçi hareketinin yurdumuzda ilk defa vu
kua gelmiş olmasını göz önüne -alarak, yapılmak;a oiau kainin değişikliğinin, her .şeyden önce 
dayandığı ilkeler ve taşıdığı hükümler bakımın;lan, Anaya-sayanuza uygun olup olmadığı hak
kında, 15 üyeden kurulu olan ve Geçici Komisyonda sadece 4 üyesi "bulunan (Anayasa ve Ada-
.'et Komisyonu) undan mütalâa alınmasını iste tim. -Ceçiei Komisyon; 9 ncu ve 11 nci maddele
rin görüşülmesi sırasında tekrarlamak zorunluğumı duyduğum bu isteği reddetti. 

Şu hususu da öuomli belirtmek isterim ki, bir isteğin gerçdkleştirilmesi için bıasikı yoluna 
başvurulması hattâ baskıda kanunlara aykırı hareketler yapılmış olma.sı, benim kanıma göre o 
isteğin haklı yönleri bulunup bulunmadığının •ı.'aştıi'ilmasına ve varsa bunların yerine getiril
mesine engel olmamı alıdır. Zira, baskının etkisi altına, girmek ne kadar hatalı bir .davranış ise, 
baskının etkisi altına girilmediği kanısını ver aek için yanlışlığı düzeltmekten kaçınmak da o 
kadar hatalı bir davranış olur. Baskıda kanun lora aykırı hareketlerde bulunmuş olanların 
cezalandırılmaları ise ayrı bir. konudur ve gayet tabiîdir. 

Hülâsa, yapılmakta olan kanun değişikliğinin, gerek Anayasaya uygunluk bakımından, gerek
se birtakım mahzurların giderilmesine çalışılırken yeni mahzurlar getirilnıomesi bakımından gereği 
gibi ve yeteri kadar incelemeye dayanmadığı kanısındayım ve söz hakkımı saldı tutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi 
Zihni B-etil 

Muhalefet Şerhi 

Şifahen anz ettiğim sebeplerle ve tasarının 6 ncı ve 9 ncu maddeleri Anayasanın 4G ncı mad
desine aykırı bulunduğundan tasarıya muhalifim. 

19 . 6 . 1970 
Vehbi Ersü 

Tabiî üye 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

271 saı/ılt Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile bu kanuna 2 
gerici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29 ve 32 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İşçi ve işveren mesleki teşekkülleri : 

Madde 1. — 1. Sendika, Federasyon ve konfederasyonlar, bu kanuna göre işçi sayılanların ve 
işverenlerin müşterek iktisadi, sosyal ve kültürel yararlarını korumak ve geliştirmek için kurulan 
meslekî teşekküllerdir. 

2. Birinci bendde zikredilen meslekî teşekküllerin kurulması serbest ve ihtiyaridir. 
3. Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeliğinde, teşekküldeki görevlere seçilmekte veya görev

lerde yararlanmada cins, aile, ırk, renk, dil, din, mezhep, inanç, siyasi düşünce ve siyasi parti 
ayırımı gözetilemez. 

İşçi sendikası üyeliği. : 

Madde 2. — 1. iş kanunlarına göre işçi sayılanlarla, hizmet akdine göre çalışmayı veya nakliye 
mukavelesine göre esas itibariyle bedenî hizmet arzı suretiyle çalışmayı yahut neşir mukavelesine 
göre eserini naşire terk etmeyi meslek edinmiş bulunanlar ve âdi şirket mukavelesine göre ortak
lık payı olarak esas itibariyle fizikî veya fikrî emek arzı suretiyle ibir işyerinde çalışanlar - bu 
mukavelenin aynı durumdaki herkese fiilen açık olması kaydiyle - bu kanun bakımından işçi sayı
lırlar. Bu kanun bakımından işçi sayılan kimseler işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye 
olmak hakkına sahiptirler. 

Bu maddenin kapsamına girip de kooperatif şirketlerde ortak olanlar ile anonim şirket hisse
darlarından her hangi bir suretle imtiyazlı hisse sahibi olmıyanlarm işçi sendikası kurmak ve işçi 
sendikalarına üye olmak hakları saklıdır. 

Millî Savunma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına bağlı işyerle
rinde çalışıp askerlik yükümünü yerine getirmekte olanlar dışında kalanların, işçi sendikası kur
mak ve işçi sendikalarına üye olmak hakları saklıdır. 

2. İşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve dene
tim işlerinde görev alanların birinci bendde yazılı vasıfları kaybetmiş olanlar dahi, o göreve geti
rildikleri anda üye oldukları sendikalardaki üyelik sıfatları devam eder. 

3. Bu maddeye dayanarak sendika kurmak ve bu sendikalara üye olmak hakkına sahibolan-
lardan mevzuat veya toplu iş sözleşmesi gereğince bir işletmenin yönetim kurullarında veya benzeri 
kurullarda işçi temsilcisi sıfatiyle bulunanlar bu kanun bakımından işçi vasfını muhafaza ederler. 

4. Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerince yürütülen hizmetlerde yahut İktisadi Devlet Te
şekkülleri ile müesseseleri ve iştiraklerinde veya özel kanunlarla kurulmuş kurum, müessese ve 
işyerlerinde bedenen veyahut bedenen ve fikren çalışanlardan bedenî çalışmaları fikrî çalışmaları
na galibolan kimseler de bu kanun bakımından işçi sayılırlar ve haklarında İş kanunları ile 275 
sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Dördüncü bend gereğince işçi niteliğinin tesbitinden doğacak uyuşmazlıkları Yüksek Hakem 
Kurulu kesin olarak karara bağlar. 

5. Bir kimsenin 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olması veya kanunlara göre 
kadro karşılığı ücret alması, hakkında bu kanunla 275 sayılı Kanun ve İş kanunları hükümlerinin 
uygulanmasına engel olmaz. 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

274 sayılı Kamımın hâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile hu kanu
na 2 geçici madde eklenmesi hakkmda kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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üyeliğin kazanılması : 

Madde 5. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllere üye olmak ihtiyaridir, üyelik 
üye kayıt fişinin veya kayıt defterinin imzalanması ve meslekî teşekkülün yetkili organın kabu
lü ile kazanılır. 

2. işçi sendikalarına üye olmak için bu kanuna göre işçi sıfatını taşıyan kimsenin onaltı yaşı
nı doldurması gerekir; onaltı yaşından küçük olanlar kanuni temsilcilerinin yazılı muvafakatiyle 
üye olabilirler. Ancak onaltı yaşından küçük olanlar, sendika genel kurulunda oy kullanamazlar. 

Üyelikten ayrılmak : 

Madde 6. — 1. Her üye, istediği zaman, üyesi bulunduğu meslekî teşekkülden çekilebilir. 
Çekilme noter huzurunda münferiden kimliğin tesbiti ve istifa edecek kişinin imzasının tasdikiyle 
olur. 

Teşekkülden ayrılan veya çıkarılan üyenin ayrılış veya çıkarılış tarihi üye kayıt fişlerine ve
ya defterine kaydedilir. 

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

İşini eski işyerinin bulunduğu belediye veya köy sınırları dışında başka bir yere nakleden ve
ya eski işinin dâhil olduğu işkolunun veyahut onunla ilgili işkollarınm dışında başka bir işkolu
na aktaran yahut kendisine ihtiyarlık veya daimî maluliyet aylığı bağlanan üye için bu bend hük
mü tatbik olunmaz. 

3. İşçi veya işveren teşekkülü üyeliği vasfı kalkan şahıs aidat ödemiş veya topyekûn ödeme
de bulunmuş olduğu her nevi yardımlaşma veya ihtiyarlık sandıklarmdaM üyelik hakkını, o san
dığa yapmış olduğu ödemeler nisbetinde muhafaza eder.. 

Bu haktan istifade edebilmesi için yapılması lüzumlu ödemelerin yekûnu teşekkül tüzüklerin-
ce tesbit edilir. Ancak, bu miktar beşyüz liradan fasla olamaz. Teşekkül tüzükleri, bu haklan kul
lanılması için gerekli yazılı talebin üyelikten çekilme tarihinden itibaren ne kadar müddet içinde 
yapılması gerektiğini de tesbit eder. Bu müddet onbeş günden az ve iki aydan fazla olamaz. 

Sendika, federasyon ve konfederasyonların kurıduş şartları : 

Madde 9. — 1. işçi sendikaları, aynı işyerinde veya aynı işkolundaki işyerlerinde çalışan işçi
ler veyahut birbirleriyle ilgili işkollarında çalışan işçileri içine alır. 

işveren sendikaları, aynı işkolunda veyahut birbirleriyle ilgili işkollarında çalışan işverenleri 
içine alır. 

2. a) Bir işçi sendikasının Türkiye çapında faaliyet gösterebilmesi için kurulu bulunduğu 
işkolunda çalışan sigortalı işçilerin en az (1/3) ünü, 

b) işçi federasyonlarının aynı işkolunda mevcut sendikalardan en as 2 sinin bir araya gelme
leri ve o işkolunda çalışan sigortalı işçilerin en az i/3 ünü temsil etmeleri gerekir. 

c) işçi konfederasyonları, (a) ve (b) fıkralarına göre sendika ve federasyonlardan en az 1/3 
ünü ve Türkiye'deki sendikalı işçilerin en as 1/3 ünün üye sıfatiyle bir araya gelmeleri suretiyle 
kurulurlar. 

3. işveren federasyonları aynı işkolunda mevcut Türkiye çapında faaliyette bulunmayı amaç 
edinmiş işveren sendikalarının en az ikisinin bir arıya gelmeleri, işveren konfederasyonları da 
mevcut federasyon veya Türkiye çapında faaliyette bulunmayı amaç edinmiş işveren sendikaları
nın en az beşinin bir araya gelmeleri suretiyle kurulur. 

4. işkolları Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir ^GIL3imelikle tesbit edilir. Bu yönetmelik 
uluslararası normlar ve işçilerin Türkiye'de mev2"t- sendikalaşma durumları göz önüne alınarak 
hazırlanır. Çalışma Bakanlığı yönetmeliği hazırlarken Yüksek Hakem Kurulunun, en çok işçiyi 
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temsil eden işçi konfederasyonu ile en çok işvereni temsil eden işveren konfederasyonunun istişari 
düşüncelerini alır. Bu düşüncelerin talep tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde verilmesi ge
reklidir. 

işkolları Yönetmeliğinde yer almamış olup da bu kanuna göre sendika kurmak ve kurulan bu 
sendikalara üye olmak hakkına sahibolanlar Genel Hizmet işkoluna dâhil sayılırlar. Ayrıca be
lediye hizmetlerinden hangilerinin bu işkoluna gireceği işkolları Yönetmeliği ile tesbit edilir. 

Bu yönetmelik veya yönetmeliğin uygulanmasiyle ilgili işlemler aleyhinde Danıştayda açıla
cak iptal dâvaları 2 ay içinde karara bağlanır. 

5. Sendikalar temsil ettikleri üyelerin sayılarını her yıl başında Çalışma Bakanlığına bildir
mek sorundadırlar. 

6. işkollarında çalışan sendikalı işçilerin sayısı her yıl Çahşma Bakanlığınca çıkartılacak sen
dikalı işçi istatistiklerinde gösterilir. 

Kuruculuk - yöneticilik : 

Madde 11. — 1. Bu kanuna göre işçi sendikası kurabilmek için sendikanın kurulacağı işko
lunda en az üç yıldan beri fiilen çalışır olmak şarttır. 

2. Meslekî kuruluşların yönetim, denetim ve onur kurulları ile diğer işlerinde görev alacak 
üyelerin reşid, medeni hakları kullanmaya ehil, kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş, Türk
çe okur - yazar ve Türk vatandaşı olması gerekir. 

3. Türkiye'de en çok işçiyi temsil eden işçi konfederasyonu veya konfederasyona bağlı sendi
kalar uluslararası meslekî teşekkül kurabilirler. 

Kıbrıs'taki Türk işçi ve işveren teşekküllerinin Türkiye'de kurulu konfederasyona üye olmak 
hakları vardır. 

Madde 12. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin kurucuları, ilk genel kurul top
lantısına kadar sevk ve idare ile görevli kimselerin ad ve soyadlarını, meslek ve sanatlarını ika
metgâhlarını belirtmek suretiyle meslekî teşekkülün tüzüğünü mahallin en büyük mülki âmirine 
makbuz karşılığında tevdi etmeye mecburdurlar. 

Tevdi ile birlikte, teşekkül tüzel kişilik kazanır. 
2. Teşekkül tüzel kişilik kazanır kazanmaz, kurucular teşekkülün tüzüğüne ve teşekkülü ge

nel kurul toplantısına kadar sevk ve idare ile görevli kimselerin ad ve soyadlarını, meslek ve sa
natlarını ve ikametgâhlarını o mahalde yayınlanan bir gazete, o mahalde gazete yayınlanmıyor
sa, en yakın yerde yayınlanan bir gazetede ilân ederler. Kurucular, gazetede ilânı, sadece teşek
külün adına ve merkezine inhisar ettirebilirler; bu takdirde, bu bendde zikri geçen vesikaların 
birer örneği mahallin en büyük mülki amirliğinin ve bölge çalışma müdürlüğünün ilân tabelâsında 
bir ay süre ile asılır. Ve basılmış nüshaları masrafı karşılığında, ilgililere tevzi edilir. Bu tevzi res
me tabi değildir. 

3. Bölge çalışma müdürlükleri, işçi ve işveren teşekkülleri için Çalışma Bakanlığınca tesbit 
edilecek esaslar dairesinde birer sicil tutarlar. Bu sicillerin birer örneği Çalışma Bakanlığına gön
derilir. 

4. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, tüzel kişilik kazanmalarından başlıyarak bir 
yıl içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak zorundadırlar. 

5. Genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin ve denetçilerin 
ad ve soyadlarının, meslek ve sanatlarının, ikametgâhlarını ve tüzük değişikliklerinin ve tüzüğe gö
re şubelerin açılmasının resmî makamlara bildirilmesinde ve ilânında da bu madde hükümleri uy
gulanır. 
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6. Federasyon ve konfederasyonlara katılma ve teşekküllerden çekilme kararları da, bu mad
denin 1, 2 ve 3 ncü bendleri hükümlerine tabidir. 

Toplantı nisabı, üye olma, birleşme, çekilme : 

Madde 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin genel kurullarının ve bu teşekfcül-
lerin-şübelerinin kongrelerinin toplantı nlsabı,üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğudur. Mes
lekî teşekkül tüzüğünde daha yüksek bir nisap tesbit edilebilir. Nisap sağlanamazsa, ikinci top
lantı birinci toplantı gününden en çok 15 gün sonraya bırakılır. 

Yukarıdaki fıkrada zikrolunan delegeler meslekî teşekkül genel kurullarınca seçilirler. . 
Delegelerin seçim usulleriyle sayıları meslekî teşekküllerin tüzüklerinde tesbit edilir. 
2. Belli bir federasyon veya konfederasyona üye olmak genel kurul kararına bağlıdır. Bu ka

rar meslekî teşekkülün üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Meslekî teşekkül 
tüzüğünde daha yüksek bir nisap tesbit edilebilir. 

3. Federasyon ve konfederasyonların kurulmasında da ikinci bend hükmü uygulanır. 

4. Bir sendikanın üye olduğu federasyon veya konfederasyondan, veya federasyonun da üye
si olduğu konfederasyondan çekilmesi hususunda, ikinci bend hükmü uygulanır. 

6. Sendikaların kendi aralarında, federasyonların kendi aralarında ve konfederasyonların ken
di aralarında birleşmesi hususunda da, ikinci bend hükmü uygulanır. 

Birleşme ile ilgili usul ve merasim konusunda. 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri uygulanır. 
9 ncu madde hükümleri saklıdır. 
Meslekî teşekküllerin birleşmesi halinde, teşekküllerden birinin tüzel kişiliği devam ediyorsa, 

bu tüzel kişilik ile birleşen teşekkül veya teşekküllerin bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri 
birleştiği kuruluşa geçer. 

Birleşen meslekî teşekküller tüzel kişiliklerini kaybederek yeni bir tüzel kişilik haline geldik
leri takdirde, tüzel kişiliklerini kaybeden tüzel kişiliğe intikal eder. 

Bu madde hükVmleri gereğince birleşen meslekî teşekküllerin üyeleri, ayrıca bir işleme "tabi 
tutulmaksızın birleşilen veya yeni teşekkül eden kuruluşun üyesi olurlar. 

Meslekî teşekküllerin faaliyetleri : 

Madde 14. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak genel hü
kümlere göre sahiboldukları yetkilerden başka aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunabilirler. 

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak, 
b) Toplu iş sözleşmesi akdetmek, 
c) iş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve sair yargı, uzlaştırma ve hakem kurullarına, iş mah

kemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun hükümlerine göre başvurmak veya mütalâa bil
dirmek ve onlardan talepte bulunmak, 

d) Çalıştırmayı doğuran hukukî münasebetle ilgili hususlarda sosyal sigortalar, emeklilik ve 
benzeri hakların kullanılmasiyle ilgili olarak üyelerin ve mirasçılarına adlî müzaharette bulun
mak, 

e) Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve âdetten veya meslekin 
müşterek menfaatlerinden doğan hususlarda çalışanları temsilen veyahut - yazılı müracaatları 
üzerine - 2 nci maddenin birinci bendinde zikredilen akitlerden doğan haklariyle sigorta hak
larında üyelerini ve mirasçılarını temsilen dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâvadan ötürü hu
sumete ehil olmak, 

f) Kanun ve Milletlerarası Anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci gön
dermek, 
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g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, eğitim ve sair sosyal 
ve kültürel maksatlar için tesis veya dernek şeklinde yahut meslekî teşekkülün bir kolu halinde 
yardımlaşma sandıkları kurmak; üyeleri yararına sigorta mukaveleleri akdetmek, 

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

sine ve reel verimliliğin çoğalmasına hizmet erecek veya genel kültürlerini genişletecek kurs ve 
konferanslar tertiplemek; sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basımevi benzeri kültürel tesisleri 
kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağlamak, 

j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalışmak veya bu gibi teşebbüslere yardım etmek, 
veyahut bizzat kooperatifler kurmak, veyahut r-akil mevcudunun % 30 undan fazla olmamak ve 
ilgisine göre en çok üyesi bulunan işçi veya işveren konfederasyonunun muvafakatini almak 
kaydiyle sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlrr yapmak, 

k) Mesleklerinin icrası için gerekli her türHi ham veya yarı mamul madde, eşya, alet, ede
vat ve makinaları üyelerine kiralamak ödüne vermek veya hibe etmek, 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatlerini her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her konu 
hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve ^aye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü 
kanuni yollardan faaliyet sarf etmek; 

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, hizmetlerinde üyeleri arasında tam eşitliğe 
uymak zorundadırlar. 

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

4. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanunu hükümleri saklıdır. 

Ticaret ya uma yasağı : 

Madde 15. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller ticaretle uğraşamazlar. 
14 ncü maddenin (j) fıkrası hükmü saklıdır. 
14 ncü maddenin 1 nci bendinin (i) ve (î) fıkraları gereğince bu meslekî teşekküllerin kur

dukları tesislerin işletilmesinde, - üyelerinin bu tesislerden istifadesi hali hariç - kâr, bu teşekkül
lerin üyeleri ve mensupları arasında risturn şeklinde de olsa dağıtılamaz. 14 ncü maddenin 1 nci 
bendinin (j) fıkrası gereğince dağıtılacak ristu.ru bu hükme tabi değildir. 

Fesih vcua infisah halinde malların devri : 
Madde 18. — Feshedilen veya infisah eden sendika, federasyon ve konfederasyon bir işveren 

teşekkülü ise mallan, bu kanun veya sair kanunlp.r gereğince, kurulmuş başka bir işveren teşek
külüne devredilir 

Feshedilen veya infisah eden sendika, federasyon veya konfederasyonun tüzüklerinde bir sa
rahat bulunmadığı takdirde malları : 

a) Türkiye çapında faaliyet gösteren bir sendika ise, üyesi bulunduğu konfederasyona, 
b) Federasyon üyesi bir sendika ise bağlı bulunduğu federasyona, 
c) Federasyon ise, bağlı bulunduğu konfederasyona, konfederasyon yoksa onu meydana geti

ren teşekküllere, 
d) Konfederasyon ise, diğer bir konfederasyona, 
e) Hiçbir teşekküle bağlı olmıyan bir sendika ise, aynı işkolunda kurulu en çok üyeye sahip 

sendikaya veya federasyona bu tip bir sendikave federasyon yoksa en çok üyeye sahip konfede
rasyona, 

Devredilir. 
Her türlü devir ilgili teşekkülün kabulüne bağlıdır. 
Malların bunlardan gayri gerçek veya tüzel herhangi bir şahsa veya teşekküle veya müessese

ye devri veyahut feshedilen teşekkülün üyeleri arasında paylaşılması yasaktır. 
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İşçi teşekkülü idareciliği ve temsilciliğinin teminatı : 

Madde 20. — 1. İşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev alarak 
kendi talepleri ile işyerlerinden ayrılan işçiler teşekküller deki görevlerini seçime girmemek, seçil
memek veya çekilmek suretiyle son bulması üzerine işe alınmalarını, istedikleri takdirde işveren 
talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde o andaki şartlarla eski işlerine veyahut eski işlerine 
uygun bir diğer işe diğer isteklilere tercih ederek almaya mecburdur. Bu takdirde ücret ve işten 
çıkarılmada işçinin eski kıdem haklan saklıdır. 

Bu hakkın kullanılması teşekküldeki görevin sona ermesinden başlıyacak üç ay içinde geçerli
dir. Özel nitelikteki mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak gartiyle işten ayrılma 
tarihinden bağlıyarak idarecilik süresince bu hak devam eder. 

Yönetim kurulundaki ve başkanlıktaki görevleriyle ilgili fiillerinden dolayı hüküm giymiş 
olanlar, bu haktan istifade edemezler, 

2. İşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev almalarından dolayı 
kendi rızaları 1I3 işlerinden ayrılan idiler S-Myal Sigorta primlerini veya T. C. Emekli Sandığı 
aidatlarını işverene düşen payla birlikte ödemeye devam ederek eski işyerlerindeki sigortalılık ve 
emeklilik haklarını davam ettirebilirler. 

3. 1 ve 2 nci bendlerde gösterilen haklardan teşekküllerin şube ve mahalli sendika yönetim 
kurulu üyeleri ile başkanları da istifade ederler. 

4. Bir işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinde taraf isçi federasyonunun üyesi işçi sendikası 
veya o toplu iş sözleşmesinde taraf işçi sendikası,- toplu iş sözleşmesi yoksa işkolunda yetkili sen
dika, 

İşyerinde iğci sayısı 50 yi aşmıyorsa en çok 2,^0 ilâ 200 arasında ise en çok 4;200 ilâ 1 000 ara
sında ise en çok 6;1 00C den fazla ise en çok 8, birisi baştemsilci olmak üzere, işyeri sendika tem
silci olmak üzere; işyeri sendika temsilcisi tâyin eder. 

5. işyeri sendika temsilcisinin akdi işveren tarafından feshedilirse temsilcinin talebi üzeri
ne ilgili bölge çalışma müdürlüğü temsilcisiyle işvereni uzlaştırmaya teşebbüs eder. Uzlaşma ol
madığı takdirde durum tutanakla tesbit edilerek t u yer için yetkili il hakem kuruluna sunulur. 
Kurul temsibisinin işine iadesine karar verirse işinden çışarıldığı tarihten başlamak üzere ve sen-
fl'ka tüzüğünde belirtilen temsilcilik süresinin dr-rnunca iş gördürülmemiş olsa bile ücreti ve di
ğer bütün hakları işveren tarafından ödenir. Bu hüküm yeniden temsilciliğe atanma halinde de 
uygulanır. 

Bölge çalışma müdürlüğü temsilcinin veya üy-3s: bulunduğu sendikanın başvurma tarihinden 
itibaren er. geç 8 iş günü içerisinde uzlaştırmaya teşebbüs eder. 

Taraflar uzlagaınaz veya uzlaştırma çabası akamete uğrarsa durum 3 işgünü içerisinde Bölge 
Çalışma Müdürlüğü tarafından il hakem kuruluna bildirilir. 

il hakem k u r d u uz'a^.z-aya vanlamadığmı gösteren tutanağın alınmasından itibaren en 
g£ş. 15 işgünü içerisinle gerekli incelemeyi y a p r a k kararını verir. Kurulun bu konudaki ka
rarı kesin olmakla beraber işçinin kanundan ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarından do
layı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır. 

Meslekî teşekküllerin sağladığı haklardan istifade : 

Madde 21. —• Bu kanuna göre kurulan işçi veya işveren teşekkülünün kendi faaliyetleri sa
yesinde mensuplarına sağladığı hak ve menfaatlerin o teşekkülün mensubu olmıyanlara teşmili 
bahse konu teşekkülün yazılı muvafakatine bağlıdır. 

275 sayık Zanun hükümleri saklıdır. 
Toplu iş sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 8 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 

bir toplu iş sözleşmesi:^ teşrii! etmesi halinde, vukardaki fıkra hükmü uygulanmaz, 
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Aidat : 

Madde 23. — 1. Meslekî teşekküllere üyelerince ödenecek aidatların miktarı Cemiyetler 
Kanunundaki kayıtlara bağlı kalmaksızın kuruluşun merkez genel kurulunca tssbit edilir, azaltılır 
veya çoğaltılır. 

2. Kurulu bulunduğu işkolunda yetki almış sendikanın veya yetki alınmamış ise işyerinde 
çalışan işçilerin 1/4 ini temsil ettiğini ispat eden sendikanın yazılı talebi ve aidatları kesilecek 
sendika üyesi işçilerin listesini vermesi üzerine işveren sendika tüzüğü uyarınca üyelerin 
sendikaya ödemeyi kabul ettikleri aidatları ve toplu iş sözleşmesi grev ve Lokavt Kanunu ge
reğince sendikaya veya sendikanın bağlı bulunduğu federasyona ödenmesi gerekli dayanışma 
aidatını işçilere yapacağı ücret ödemesinden kesmeye ve kestiği aidatların nevi ile tutarını 
i-g"ili sendikaya vermeye ve kesinti listesini sendikaya göndermeye mecburdur. 

Sendikanın üyesi bulunduğu federasyon veya konfederasyon tüzüğüne göre sendikaca üst ku
ruluşa verilmesi gerekli aidatı, üst kuruluşun talebi üzerine işveren üst kuruluş aidatlarım sen-
(bim aidatlarından keserek federasyon veya konfederasyona gönderir. 

Bu bend gereğince sendika tüzüğüne uygun olarak kesilmesi istenilen aidatları kesmiyen işve
ren ilgili sendika, federasyon ve konfederasyona karşı kesmediği veya kesmesine rağmen bir ay 
içerisinde ilgili kuruluşa göndermediği mikta-r tu t arınca sorumlu olmaktan başka aidatları sendi
kaya verinceye kadar aidat toplamı üzerinden kanuni faizi ödeme zorundadır. 

Sendika, aidatlarını kesiminden doğacak masrafları işverenin talebi üzerine ödemek zorun
dadır. 

3. Aidat kesimi için işverene başvuran sendika veya sendikaların ikinci bendde gösterilen 
nitelikte olup olmadıkları konusunda işverenle sendika veya sendikaların kendi aralarında anlaş
ıl; azlık çıkarsa işverenin veyahut sendika veya sendikaların yazılı istemi üzerine anlaşmazlık 
talep tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğünce çözülür, Bölge 
Çalışma Müdürlüğünün bu konudaki kararlarına, kararın tebliği tarihinden itibaren üç işgünü 
içmde iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahkemeye itiraz edilebilir. Bu itiraz tarihinden 
itibaren üç işgünü içinde kesin olarak karara bağLnır. 

Genel Kurvl ve şube kongreleri : 

Madde 25. — 1. Bu kanuna göre kurulan r>eslekî teşekküller genel kurullarının ve şube 
kongrelerinin en geç üç yılda bir tonlanması; 

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

3. iki genel kurul toplantısı ve şube kongresi arasındaki devreye ait hesap raporu ile denetçi 
r ip orunun ve gelecek devreye ait bütçe teklifinin genel kurul ve şube kongresi üyelerine toplantı
dan önce dağıtılması; 

Mecburidir. 

Mal bildirimi : 

Madde 27. — Sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri göreve seçildikten sonra üç ay 
içerisinde kendilerinin, eşlerinin ve vilâyetleri altındaki çocuklarının sahip bulundukları mallar 
ve gelirleri g'österir yazılı bildirimi notere vermek zorundadırlar. Bu bildirimin verildiğini göste
ren noterlikten alınacak belgeler teşekkül denetçilerine verilir. Bu belgeler sendika yönetim ku
rulunun karar defterinin özel bir sayfasına yazılarak bu sayfa denetçiler tarafından imza edilir. 

Mal bildiriminde bulunan kişiler tekrar seçilsinler veya seçilmesinler görev sürelerinin sonun
da yukardaki esaslara g'öre yeniden bildirimde balunmak zorundadırlar. 
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Bu zorunluğa uymıyanlara meslekî teşekküldeki idarecilik sıfatları bildirime esas olan tarih
ten itibaren bir ay sonra sona erer. 

Mal bildirimleri bir defaya mahsus verilir. Ve yöneticilerin görev süresi sonuna kadar no
terde saklanır. 

Bu madde uyarınca bildirimde bulunan yönetic;< başka bir göreve seçilirse ikinci bir bildiri ver
mek zorunda değildir. 

Şube yönetim kurulu üyelerinin mal bildiriminde bulunmaları ihtiyaridir, 
Mal bildirimlerinde yazılı olanlar açıklanamaz. Ancak talep uyarınca yargı mercilerine denet

leme veya inceleme yetkisine sahip diğer makam ve mercilere iade edilmek üzere verilir. 

Sendikalarca tutulacak defter ve kayıtlar : 

Madde 28. — Bu kanuna göre kurulan mesleki teşekküller aşağıda yazılı fiş, defter ve kayıt
lan tutarlar. 

a) (Üye kayıt defteri ve üye kayıt fişleri) sendika üyeliği üye kayıt fişleri ve üye kayıt 
defteri ile tevsik olunur, 

Bu defter ve fişlere üyelerin kimlik adresleri, çalıştıkları işyerleri sendikaya giriş ve çıkış 
tarihleri kaydedilir, 

b) Yönetim kurulunun tarih sırasiyle ve müteselsil numaralarla kayıtlanmış ve altı imza 
edilmiş kararların yazılmasına mahsus karar defteri, 

c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasiyle kaydedileceği gelen ve giden (evrak 
kayıt defterleri), 

d) Gelen evrakın aslı giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosya
lan, 

e) Zimmet defteri, 
f) Gelir ve gider defterleri, 
g) Demirbaş defteri, 
h) Yönetim kurulunun bir zabıtla tesbit edeceği numaralanmış ve idare heyetince mühür

lenmiş varidata ait kopyalı makbuzlarla sarfiyatın fatura, evrak kaydiyesinin muhafazasına 
mahsus dosyalar, 

i) Bilanço, demirbaş, envanter ve kesinhesap defteri ile üye kayıt, karar, aidat, kongre 
divan başkan ve kâtiplerinin imza edecekleri genel kurul kararlarının yazılmasına mahsus def
terlerin kullanılmadan önce noterlikçe tasdikli olması mecburidir. 

Bilanço ve çalışma raporu ve sendikaların denetimi : 

Madde 29. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller her hesap veya bütçe devresine 
ait bilanço ve hesaplarını ve çalışma raporlannı aidolduğu devreyi takiben üç ay içinde Ça
lışma Bakanlığına ve bağlı bulundukları konfederasyona gönderirler. Bu bilanço re hesaplar 
meyanmda, teşekkülün o devre içindeki : 

1. Gelirleri ve gelir membalan, 
2. Giderleri ve sarf yerleri, 
3. Başkana ve idarecilere verilen ücretlerle memur ve müstahdemlere ödenen meblâğlar, 
4. Para mevcudu, 
5. Demirbaş mevcudu, 
6. Gayrimenkul mevcudu, 
7. Üyelerinin mevcudu, 
8. Çalışma Bakanlığınca sendikanın malî durumu ile ilgili olarak istenecek sair bilgiler de 

bulunur. 
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9. Ayrıca bu teşekküllerin gelir ve giderlerini, giderlerinin sarf yerlerini ve her türlü 
faaliyetlerini bağlı bulundukları konfederasyon denetliyebilir. 

Diğer kanunların uygulanması : 

Madde 32. — işçi ve işveren sendikaları, federasyonları ve konfederasyonları, Medeni Ka
nun ve Cemiyetler Kanununun işbu kanuna aykırı olmıyan hükümlerine tabidirler. 

MADDE 2. — 274 sayılı Kanunun 31 nci maddesine aşağıdaki bend eklenmiştir : 
13. 9 ncu maddenin 5 nci bendinde yazılı mecburiyete uymıyanlarla, 23 neü madde ge

reğince kesilen üye aidatını süresi içinde ilgili meslekî teşekküle yatırmıyan işverenler ve 6 
ve 28 nci madde gereğince teşekkülden ayrılan üyeyi deftere kaydetmiyenler hakkında 500 
liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

îşkolları Yönetmeliğinin yürürlüğe girişi : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunda sözü geçen işkolları Yönetmeliği bu kanunun yayımı ta
rihinden itibaren en çok 30 gün içinde yürürlüğe girecek şekilde hazırlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller en geç ilk genel kuru
lunda tüzüklerini bu kanunun hükümlerine uydurmak zorundadırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1163 nolu Kooperatifler Kanununun 1 nci maddesi hükmü saklıdır. 

Yürürlük : 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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