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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu içtüzük Komisyonu 
Başkanlığına Zonguldak Üyesi Akif Eyidoğan, 
Sözcülüğüne Malatya Üyesi Nüvit Yetkin ve 
Kâtipliğine Yozgat Üyesi Sadık Artukmac'm 
seçildiklerine dair Başkanlık tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Anayasa 
ve Adalet Komisyonundan istifası okundu ve 
gereğinin yapılacağı bildirildi. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasa
rısının maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 
Bir kısım maddeler komisyona geliverildi. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 
gündeme alınarak öncelikle görüşülmesi hak

kında Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Nuret
tin Ardıçoğlu'nun önergesi kabul olundu. Tasa
rının gerekçesinin okunmasını mütaakıp Baş
kan; tasarının ilgili bulunduğu Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı kanun tasarısı katî şeklini al
madan müzakere edilemiyeceğini bildirdi. 

28 Haziran 1963 Cuma, günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı A t alay 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Ar 

Kâtip 
Sivas 

yi hme.t Çakemoğlu 

SORU 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Demir'in, bugünkü maarif rejimi
mizin 1950 yılından evvelki mihrakına oturtul

maya çalışıldığı hakkında basında yayınlanan 
beyanattan ne kasdedildiğine dair sözlü soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/204) 

2. — GELEN KÂĞITLAB 

1. — Maden Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

326 



C. Senatosu B : 82 28 . 6 .1963 O : 1 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/285, C. Senatosu 1/244} (S. Sa
yısı : 171) 

2. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlük

ten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve içişleri komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/209, C. Senatosu 1/248) 
(S. Sayısı : 172) 

B Î K Î t i C Î O T Ü E U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
/ KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — 82 nci Birleşimi acıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Anayasa Komisyonundan çekilen Adana 
Üyesi Mehmet Ü naldı'nın yerine Trabzon Üyesi 
Şevket Buladoğlu'nun aday gösterildiğine dair 
Adalet Partisi Senato Grup Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — İki tezkere var. okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa Komisyonun

dan çekilen Adana Senatörü Mehmet Ünaldı 
yerine, Trabzon Senatörü Şevket Buladoğlu'nun 
aday gösterildiğini bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
A. P. Senato Grupu Başkanı 

îhsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Usulen acık oyla yapılması lâ
zımdır. Fakat tek adaydır. Grupu adına ve Gru
pu kontenjanından gösterildiği için Sayın Şev
ket Buladoğlu'nun Anayasa ve Adalet Komis
yonuna üye seçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — Bütçe Komisyonu Başkanlığına Cum
hurbaşkanınca seçilen üyelerden Sahir Kurutlu-
oğlu'nun, Sözcülüğüne Siirt Üyesi Lâtif Aykut'
un ve Kâtipliğine de Niğde Üyesi Kudret Bay-
han'tn seçildiklerine dair Bütçe Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Başkanlık 
Divanı seçimine ait tezkereyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz Başkanlık Divanı için yapı

lan seçim neticesinde aşağıda adlan yazılı üye
ler, hizalarında gösterilen oyları almak suretiyle 
komisyonumuz Başkanlık Divanına seçilmişler
dir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Bütçe Komisyonu Başkanı 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Sahir Kuruthıoğlu 

Başkanlığa 
Sözcülüğe 
Kâtipliğe 

: Sahir Kurutluoğlu 
: Lâtif Aykut 
: Kudret Bayhan 

fi oy 
7 oy 
7 oy 

BAŞKAN —' Bilgi edinilmiştir. 
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1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru (M. Meclisi 1/180, C. Senatosu 1/24.0) (S. Sa
yısı : 168) (1) 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
kanım tasarısı üzerinde yapılan görüşmelerde 
geçici 4 ncü madde komisyona havale edil inişti. 
Geçici 4 ncü madde hakkında komisyon yeni. bir 
metin hazırlıyarak tevdi etmiştir. 

Okutuyorum : 

Sayın C. Senatosu Başkanlığına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun 

geçici 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygıyla arz ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıdlız 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun yürürlü ge
ğirmesinden sonra, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığının iç ve dış teşkilatındaki ihtisas yeri me
muriyetlere, kaldırılan Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünde görevli olanlardan 
da, üç ay içinde, atanmalar yapılabilir; 

Bu suretle atanacaklara, 3656 sayılı Kanun 
hükümlerine göre, alabilecekleri maaşla kadro 
maaşı arasındaki fark müktesep hak sayılma
mak üzere ve ihtisas yeri görevlerde bulunduk
ları sürece verilir. 

Bunların dil ve öğrenim dereceleri bakımın
dan 19 ve 20 nci maddelerdeki şartlan haiz ol
maları gerekir. 

Turizm ve tanıtma alanındaki ihtisaslarının 
muteber ve Müdürler Kurulunca kabul oluna
cak belgelerle belirtenler ve 20 nci nıdadenin 
(Ç) fıkrası hükmüne göre. dil imtihanını ver
mek ve lise mezunu olmak şartı ile, Bakanlığın 
turizm ve tanıtma ile ilgili ihtisas yeri kad
rolarına altı ay süre içinde, atanabilirler. 
Bu gibiler, basın müşaviri, basın ataşesi 
ve birinci sınıf turizm ve tanıtma bürosu 
müdürü olamazlar. Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren, beş yıl içinde, gazete-

(1) 168 S. Sayılı oasmayazı 25 . 6 . 1963 ta
rihli 79 ncu Birleşim tutanağı sonunda-dır. 

j eilik meslekinde en az beş yıl basın kartı sahibi 
I olarak aralıksız çalışmış olanlar da, birinci fık-
| rada belirtilen ihtisas yeri memuriyetlere, aynı 

şartlarla atanabilirler. Bu suretle atanacakların, 
İ dil. ve öğrenim derecesi bakımından, 19 ve 20 
i nci maddelerdeki şartları haiz olmaları gerekir. 
| Bunlar bir yönetmelikle belirtilecek esaslar dâ-
] kilinde, altı ay süre ile, Bakanlıkta, staj mahi-
j yetinde, hizmet görmeden yurt dışı görevlere 

başlıyamazlar. 

BAŞKAN - - Komisyon adına Ahmet Yıldız, 
buyurun. 

UNÇlGİ. KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlar, komisyona verilen iki önerge hak
kında bu akşam komisyon olarak toplandık; 
komisyonun vardığı sonuçları bu önerge ile arz 
ettik. Birkaç'noktasını da belirtmek suretiyle 
dayandığımız espriyi, anlatmaya çalışacağım. 
Bunlardan bir tanesi geçici 4 ncü maddedir. 

Geçici 4 ncü. maddenin hakikaten Sayın Ku
rut İnoğiırurm buyurdukları şekilde eksiklikleri 
vardır. Gerek' Hükümet temsilcisi, gerek Kurut-
luoğlu w gerekse komisyon üyeleri ve ayrıca 
bunun temelinde birçok değişiklikler yaptığımız 
için Millet Meclisi Komisyon. Sözcüsünü de da-
vı.'t ettik. Onlar da görüşlerini peşinen sunmak 
fırsatını bulur, dedik. Bu suretle iki Meclis ara
sında her hangi bir görüş zıtlaşmasına düşme
mek için fi kiri"rini anlatsınlar, diye onları da 
çağırdık. RöyJeee melin. hazırlandı. Başlıca 3 -4 
maddeye dayanıyor. Bunlardan bir tanesi : İh
tisas yerlerine atanmaları daha iyi hükümlere 
bağlamak istedik. Hakikaten Basın - Yayın ve 
Turizm Müdürlüğünde çalışanlar, eski metinde 
5 yıl içinde bu yeni bakanlığın görevine atana-

\ bikir, hükmü vardı. I'iıı sakat Kir hükümdür. 
Günkü, 5 yıl içinde atanmazsa, daha, doğrusu 
başlangıçta atanmadı, iki sene kaldı, üç sene 
kaldı, bugünkü idare böyle bir memuru isteme-
dk "4 - 1 sene sonra gelen bir bakan bu kimseyi 
ta.viu o hu ek imkanına maliktir. İdarenin pek 
lehinde oinuyan ve ilerden keyfî tasarruflara 
sobebolacak bîr hüküm idi, bu açıklık kapan
mış oldu. Ayrıca, bunlar için de üç aylık bir 
müddet konuldu. Günkü, Bakanlığın imtihan 
yapması. Müdürler Kurulunu kurması hususuu-
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ö. Senatosu B : 82 
da bir zaman bırakmak için üç ay müddet ko
nuldu. Nihayet Bakanlık tcşlrilâtmdadırki;, 
şimdi Genel Müdürlük teşkilâtında!lir]ar. Ba
kanlık onların imtihanlarını yaparak tâyin ede
bilir. Uzun müddeti faydalı «•örmedik. Uç ay 
olarak bıraktık. 

Ayrıca 46 sayılı Kanunla değiştirilen eski 
kanunun 21 nei maddesinde; dışarıya gidecek-
ler için bir staj konulmuştu. Bu, yeni kamımla 
staj koymadan bu geçici maddede tâyin edile
biliyor ki, staj yapmadan dışarıya iwter.se ikimi. 
üçüncü derecede hizmetlere gitsin, deniyor. Bu 
pek mantıki olamaz. Onun için staj yapması 
mecburiyeti de buraya, kondu. 

Esasen kabul ettiğimiz kanun, biliyorsan,uz 
iş başında eğitimi esas almıştır. Çünkü, kanu
nun maddesi böyle ilk gelen adaylara yekûn 
olarak bir yıl Basın - Yayın ve Turizm Bakan
lığında, bir yıl da Dışişleri Bakanlığında İş ka
şında eğitim yapma zorunluğunu koymuştur. 
Kariyeri böylece baştan yetiştirmek ister. Bu
rada hiç olmazsa Bakanlık en az 6 ay staj gös
tersin. Bir de kadroları doldurulup, ilerde güç
lük yaratılmasın, diye bu maddeye bir elastiki
yet verilmiş ve bu boşluğu basın mensupları ta
rafından doldurabildiğimiz gibi, bunların çoğa 
ayrılabilir. Binaenaleyh, bunların yeri boş ka
lacağı için kariyer yeniden yetiştirdikti riyle bu 
boşluklar da, esas meslek mensupları, er baydan, 
uzmanlariyle doldurulur. Bu .suretin kanun mad
desi hazırlandı ve sunuldu. 

Sayın Suat Sererdin teklilini de inceledik. 
Bu teklife bütün gönlümüzle iştirak e-.meyi ar
zulardık. Yeni deyimlerle kanunun kuka çok 
güzeleştirmo arzumuza rağmen avkeuaşamua 
tam tatmin edecek şekilde yapamâd.ğmma 
üzüntü ile arz etmek isteriz. Bu kanunda, om 
şali kanunlara nazaran, eski ve ağrbdt kelime
ler yoktur. Sonra bu deyimleri değkslİık'sek, 
yeniden birçok oylama zarureti hâsıl okur. ;:>n 
deyimleri tartışma konusu yapabiliriz. Ye böy
lece de kanunun çıkması uzayabilir. Bu bakım
dan komisyon düşündü ve H 4 yenle bâzıla
rında metin, bâzılarında deyim değîşik!i"iul 
yaptığımız değişiklikleri bir önerge ile Başkan
lığa sunduk. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isi İyem'... 
Yok. Komisyonun geçici dördüncü madde hak
kındaki yaptığı değişiklikle maddeyi okutup, j 

28 . 6 .1963 O : 1 
dördüncü geçici madde olarak oylarınıza arz 

' edeceğim. 
(i HÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür

lüğe girmesinden sonra, Turizm ve Tanıtma Ba-
\ kanlığının iç ve dış teşkilatındaki ihtisas yeri 
. memuriyetlere, kaldırılan Basın - Yayın ve Tu-
\ rizm Genel Müdürlüğünde görevli olanlardan 
; da, üç ay içinde atanmalar yapılabilir. 

Bu suretle atanacaklara, 3656 sayılı Kanun 
• hükümlerine göre, alabilecekleri maaşla kadro 

maaşı arasındaki fark, müktesep hak sayılma-
• mak üzere ve ihtisas yeri görevlerde bulunduk-
! lan sürece verilir. 
I Bunların dil ve öğrenim dereceleri bakımın-
j dan, 19 ve 20 nei maddelerdeki şartları haiz 

almaları gerekir. 
Turizm ve tanıtma alanındaki ihtisaslarının 

muteber ve Müdürler Kurulunca kabul oluna
cak: belgelerle belirtenler ve 20 nei maddenin 
(e) fıkrası hükmüne göre, dil imtihanını ver
mek ve lise mezunu olmak şartı.ile, Bakanlığın 
turizm ve tanıtma ile ilgili ihtisas yeri kadro-
ıîii'iıi!i, yuka rdaki süre içinde atanabilirler. Bu 
gibiler, basın müşaviri, basın ataşesi ve birinci 
sınıf turizm ve tanıtma bürosu müdürü olamaz
lar. Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren, beş yıl içinde, gazetecilik meslekinde en az 
beş yıl basın kartı sahibi olarak aralıksız çalış
mış olanlar da birinci fıkrada belirtilen ihtisas 
yeri memuriyetlere, aynı şartlarla atanabilirler. 
Bu suretle atanacakların, dil ve öğrenim dere
cesi bakımından, 19 ve 20 nei maddelerdeki 
şartlan haiz olmaları gerekir. Bunlar, bir yönet
melikle belirtilecek esaslar dâhilinde, altı ay 
süre ile. Bakanlıkta, staj mahiyetinde hizmet-

görmeden yurt dışı görevlere başlıyamazlar. 

BASİN - YAYIN VE TURİZM BAKANI NU
RETTİN ARDIOOÖLU (Elâzığ Milletvekili) -
Efendim, orada çok mühim bir noktanın tav
zihi gerekmektedir. Komisyonla mutabık deği
liz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
3ASIN -YAYIN VE TURİZM BAKANI NU

RETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar, geçici dördüncü madde 
bu seldi ile, eski şekle nazaran çok daha iyidir, 
bnnda hemfikiriz. Yalnız, bir tek noktada te
reddüdümüz var. İhtisas yerine, Bakanlık teş
kilâtında bugün bulunanların atanmasını, üç 
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C. Senatosu B : 82 
aylık bir müddete bağlamaktadır. Burada eski | 
şeklinden ayrılıyor. I 

Fakat ikinci fıkrada, dışardan ihtisas yerine I 
atanacakların da aynı müddet içinde, 3 aylık I 
müddet içinde atanmaları lâzımgeleceği hük
münü koyuyor. Böyle olunca biz ihtisas yerle- I 
rini 3 ay içinde kapatmak gibi bir mecburi
yetle karşı karşıya kalıyoruz. Bu iş ise tatbi- I 
katta bâzı güçlükler çıkaracaktır. İmtihana gir- I 
meye lâyık insan bulunması v. s. bakımından I 
adeta 3 aylık bir müddet takyidetmekle bir 
güçlük doğurmaktadır. Bakanlık teşkilâtında 
bulunup da bu hizmete atanacaklar için eski 4 
ncü maddeyi tadil etmek üzere 3 aylık müddeti 
muhafaza etmekle beraber, dışardan bu ihtisas 
yerlerine atanacaklar için 3 ay müddetle Ba
kanlığın takyidedilmemesini istirham ve bu şe
kilde tashihini talebediyorum. Komisyon da 
buna uyarsa madde, tatbiki daha kolay bir şe- I 
kilde çıkacaktır. Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEOlOÎ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon katılıyor. Hükümet- I 

le beraber yeniden metni hazırlasınlar. I 
Bu arada. Sayın Suat Seren'in vermiş oldu- I 

ğu ibare ve üslûplar hakkındaki önergesi üze- I 
rinde de komisyon üç ibare ve kelimede tashi-
hat yapmış bulunmaktadır. Ancak, içtüzüğü- ] 
müze göre, bütün maddelerin kabulünden sonra 
bu tashihat yapılacağı cihetle geçici 4 ncü mad
dedeki tashihat bittikten sonra ve oylamasından 
sonra, bu tashihleri oylarınıza arz edeceğim. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarı
sının geçici 4 ncü maddesinin yeni şekli gelin
ceye kadar gündemdeki diğer işlerin görüşül
mesine devam edeceğiz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu ra
poru (2/15) (S. Sayısı: 65 e ek) [Dağıtma ta
rihi : 18. W .1962] 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu içtüzük ı 
teklifi üzerinde ilgili komisyon görüşmelerini bi
tirmiş. fakat rapor henüz gelmemiş bulunmakta
dır. Bu sebeple intizar edeceğiz. j 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu- i 
cip Ataklı'nm, Salihoğlu Nazmi Sözer'e vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka- \ 
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nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İs
ler ve Bütçe komisyonları raporlar (M. Meclisi 
2/272; C. Senatosu 2/56) (S. Sayısı : 167) (1) 

BAŞKAN — Raporu Okutuyorum : 

Bütçe Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu. Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı'nm, Salihoğlu Nazmi Sözen'e vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunun 30.5.1963 
tarihli 87 ııci Birleşimindi1 görüşülerek redde
dilen şekli komisyonumuzun 18.6 .1963 tarihli 
toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin iş
tirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Bahis konusu kanun teklifi hakkında Plân 
Komisyonunun hazırladığı ve Millet Meclisi 
Genel Kurulunca reddedilen raporu ve bu hu
susta ilgili Bakanlık temsilcisinin verdiği ta
mamlayıcı bilgiler komisyonumuzca, da benim
senmiş olduğundan komisyonumuzca da aynen 
ve mevcudun ittifakiyle reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyenl.. 
Yok. Bütçe Komisyonu raporunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Kanun teklifi düşmüştür. 

/. — Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün 
Alioğlu Hüseyin Yesiltepe'ye vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkındaki kamın tek
lifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 2/3H2; 
('. Senatosu 2/57) (S. Say m : 166) (2) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 

Bütçe Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 3 0 . 5 . 1963 
tarihli 87 nci Birleşiminde görüşülerek reddedi
len «Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün Alioğ
lu Hüseyin Yeşiltepe'ye vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkındaki kanun teklifi» 
komisyonumuzun 18 . 6 . 1963 tarihli toplantı-

(1) 167 sıra sayılı rapor bu zaptın sonunda-
dır. 

(2) 166 S. Sarılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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smda ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle 
tetkik ve müzakere edildi : 

Kanun teklifinde adı geçen şahsın malî du
rumunun orta derecede olduğu, aynı zamanda 
vatan çapında bir hizmeti de görülmediğinden 
Millet Meclisi Genel Kurulunda reddedildiği şe
kilde aynen ve mevcudun ittifakyile reddedil
miştir. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu raporu üze
rinde söz istiyen?... Yok. Bütçe Komisyonu ra
porunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kanun teklifi 
düşmüştür. 

5. — Halüoğl'u Sadık Hançebay'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
lasans'inm Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/226, C. Senatosu 1/221) (S. Sayısı: 163) (1) 

BAŞKAN Raporu okutuyorum 

Bütçe Komisyonu rapora 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 . 12 . 1962, 
22 . 3 . 1963 ve 29 . 4 . 1163 tarihli 19, 61 ve 
79 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görü
şülerek kabul edilen «Haliloğlu Sadık Hançe-
bay'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısı» komisyonumuzun 
18 . 6 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Bakan
lık temsilcilerinin huzuriyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

İstiklâl Harbinde Kuvayi Milliye teşkilinde 
15 Mayıs 1335 te gönüllü olarak çalışmış bilhas
sa Çal kazasının Develer, Bahattinler, Ortaköy 
gibi köylerde büyük yararlıklar göstermiş ve 
hizmetlerde bulunmuştur. Bu husus gerek kendi 
ifadesinden, gerek askerlik safahat cetvelinden 
ve terhis vesikasından ve gerekse 26 . 7 . 1931 
gün ve 16440 No. lu kırmızı şeritli İstiklâl ma
dalyası vesikasından anlaşılmaktadır. 

İbraz ettiği İzmir Devlet Hastanesi Sağlık 
Kurulu 30 . 1 . 1959 tarihli raporiyle de bede
nen faal hizmet göremiyeeeği hususu anlaşıl
mış İzmir Valiliği kanaliyle yapılan araştırma 
neticesinde üsteğmen olarak 10 Eylül 1339 tari

fi,) 163 S. Sayılı basmayazt tutanağın sonun-
dadır. 
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hinde terhis edilmiş 16 lira asli maaşla Aydın 
Maarif Müdürlüğünde hizmete girmiş, 25 seneyi 
ikmal ederek isteği üzerine emekliye sevk edi
lerek 3 ayda 303 lira almakta olduğu anlaşıl
mıştır. 

Bu şahsa vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması komisyonumuzca da uygun görüle
rek mezkûr kanun tasarısının Millet Meclisi 
Genel Kurulunda kabul edildiği şekilde ve ay
nen kabul edilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge var, okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşülmesi yapılacak işler 

bölümünde bulunan (163) sıra sayılı kanun ta
sarısının Cumhuriyet Senatosunda görüşülme 
müddeti dolm,ak üzeredir. Bu sebeple öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

C. Senatosu Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Sahir Kurutluoğlu 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair Kamın 

MADDE 1. — Birinci Cihan Harbinde ve 
Millî Mücadelede emsaline nazaran fevkalâde 
hizmeti sebk eden ve halen ileri yaşta bulunan 
Haliloğlu Sadık Hançebay'a hayatta bulunduğu 
müddetçe vatani hizmet tertibinden (500) lira 
aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı f... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz istiyen 

var mı? Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kantin teklifi kesinleşmiştir, kanunlaşmış
tır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarı
sının görüşülmesine devam ediyoruz. 

1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/180, C. Senatosu 1/240) 
(S. Sayısı : 168) 

(BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde komisyon
dan gelmiştir; okutuyorum. 

GEÇİÖÎ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe 'girmesinden sonra, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının iç ve dış teşkilatındaki ihtisas yeri 
memuriyetlere, kaldırılan Basm - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğünde görevli olanlardan 
da, üç 'ay içinde atanıma! ar yapılabilir. 

Bu suretle atanacaklara, 3656 sayılı Kanun 
hükümlerine 'göre, alabilecekleri maaşla kadro 
maaşı arasındaki fark, müktesep hak sayılma
mak üzere ve ihtisas yeri görevlerde bulunduk
ları sürece verilir. 

Bunların dil ve öğrenim dereceleri bakımın
dan, 19 ve 20 nci maddelerdeki şartları haiz ol
maları gerekir. 

Turizm 've tanıtma alanındaki ihtisaslarını 
muteber ve Müdürler Kurulunca kabul oluna
cak: belgelerle 'belirtenler ve 20 nci maddenin 
(ç) fıkrası hükmüne göre, dil imtihanını ver
mek ve lise mezunu olmak şartiyle, Bakanlığın 
turizm ve tanıtma ile ilgili ihtisas yeri kadro
larına, altı ay süre içinde atanabilirler. Bu gi
biler, Basm Müşaviri, Basın Ataşesi ve birinci 
sınıf Turizm ve Tanıtma. Bürosu Müdürü ola
mazlar. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren, beş yıl içinde, .gazetecilik meslekinde en az 
ıbeş yıl basın kartı sahibi olarak aralıksız çalış
mış olanlar da birinci fıkrada belirtilen ihtisas 
yeri memuriyetlere, aynı işartlarla atanabilirler. 
Bu suretle atanacakların, dil ve öğrenim dere
cesi bakımından, 19 ve 20 nci maddelerdeki 
şartları haiz olmaları gerekir. Bunlar, bir yö
netmelikte 'belirtilecek esaslar dâhilinde, altı 
ay 'süre ile Bakanlıkta staj mahiyetinde hizmet 
görmeden yurt dışı görevlere başlıyam azlar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

var mı? Yok. Geçici 4 ncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değiştirme vardır, açık oyunuza, arz edile
cektir. 

Yürürlük maddelerine .geçmeden önce Sayın 
Suat ıSeren'in verdiği ibare ve üslup değişiklik
lerine ait önerge Komisyona gönderilmiştir. Bu 
değişikliğe Komisyon muvafakat ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ {Tabiî Üye) — Ediyoruz, 

BAŞKAN — Komisyon, madde 6 da geçen; 
«Bakanlık namına» ifadesinin «Bakanlık adına» 
olarak düzeltilmesine muvafakat ediyor. 

Bu tashihatı oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.'.. Kabul edilmiştir. 6 nci 
maddede bu şekilde tashihat yapılmıştır. 

11 nci maddede geçen «müdürler komisyo
nu» ifadesinin, «müdürler ıkurulu» şeklinde 
tashihi, Komisyonca uygun görülmüştür. Bu 
hususu oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

29 ncu maddenin 2 nci fıkra ve dördüncü 
satırında; «ve bunların» ifadesi, «ve bunlarla» 
şeklinde düzeltilmiş bulunmaktadır. 

Bu tashihatı da oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

6 nci bölüm yürürlük ve yürütme madde
lerini okutuyorum. 

MADDE 39. — Bu kanun yayımı tarihinden 
15 gün sonra yürürlüğe «girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var ımı? Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üzerinde, lehte ve aleyhte söz vermek müm
kündür. Sayın Turhangil, Sayın Ağırnaslı ve 
Sayın Kurutluoğlu söz istemişlerdir. Ancak 
Tüzük ıgereğinee bir kişi söz alaibilir. Sayın 
Turhangil? Yok. Sayın Ağırnaslı, lehinde mi, 
aleyhinde mi? 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Lehte 
efendim. 
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BAŞKAN — Buyuran. 
NÎYA2Î AĞIRNASLI (Ankara) — Kanuna 

ne şekil verilmiş olursa olsun, Bakanlığın bu 
mevzuu bir gelir kaynağı olarak ele alacağını 
ve bir Turizm Bakanlığı halinde çalışacağını 
umarak memleketimize kanunun hayır, uğur ve 
kazanç getirmesi temennisi için söz almış bulu
nuyorum. 

(Muhterem arkadaşlar, bu konu Sayın Cevat 
Açıkalm'm yumuşak, seyyal ve bilimli ifadesin
de yerini bulduğu gibi bu bir lâtilokum kazanç 
işidir ve hakikaten memleketimizin muayyen 
turistik mıntakalarmı yabancılara, cazip hale 
getirerek ve getirdiğimiz nisbette tanıtmak 
yolunu Balkanlığm tutmasını, ıburalarda sağlık 
tesislerini, ikamet şartlarını, yemek ve eğlence 
şartlarını çok sıkı kontrol altına alarak turis
tik belge ve kazanç vasıtası olmaktan artık çı
karılmasını ve kurtarılmasını ehemmiyetle te
menniye değer ıgörürüm. 

'Gerçekten hiçbir değişiklik yapmaksızın sa
dece turistik belge temin etmek yoluna giderek 
daha fahiş fiyatla mal sürme yolunu tercih 
edenler mevcuttur. 

Bizim iç turizmde, yılın sıkıntılı bir çalışma
sından sonra 15 günlük, bir aylık bir dinlenme 
devrini, çalışan insanlara, memurlara, işçilere 
ehven fiyatla kendi bütçelerine uygun bir fi
yatla sağlamamız ne kadar lüzumlu ise bunu 
inkişaf ettirerek dış turizme rağbet edecek se
viyeye çıkarmak o kadar zaruret halini alıyor. 
Burada mühim bir konu, hizmet erbabının ye
tiştirilmesidir. Hizmet erbabından kastım, 
şüphesiz otel müdürü, »otel personelli, garson 
v. s. dir. Maalesef geniş mikyasta bunun yok-
luğuyla karşı karşıyayız. Memleketin neresine 
giderseniz gidin, (bir muayyen gayrimüslim va
tandaş zümresi hariç, bu hizmetlere nedense 
kolay uyamıyoruz. Bunları kurslara, mektep
lere göndermek, icabederse yabancı memleket
lerde kursa tabi tutulmalarım sağlamak sure
tiyle, müşteriyi memnun edecek niteliğe eriş
tirmek zorundayız. Bu, birinci plânda yer ahi-. 
Ehemmiyetsiz gibi görünür ama birinci plânda 
yer alır. 

Bir otelin iyi bir müdürü olursa elibetteki 
otelin kötü olması imkânını bırakmaz. Lokan
tasını mükemmel bir şekilde kullandırmak, ye
meklerini, bilhassa yabancı turistleri memnun 
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edecek şartlarla hazırlatmak imkânını elinde 
tutar. 

Ben, işin tanıtma cephesi üzerinde fazla 
durmuyorum. Tanıtma, turizmin gelişmesi nis-
betinde olmalı ve onun fevkine çıkmamalıdır. 
Sözlerim yanlış tefsir edilmesin. Tanıtma de
ğil, bir müddet için belki de tanıtma devrini 
yaşamak, belki de bir müddet için içimize iyice 
kapanıp ta şöyle kalkınma devresinden sonra 
tanıtma yoluna gitmek lâzımdır. 

Neyi tanıtacaksınız? Ne turistik tesisleri
miz itibariyle, ne yollarımız ve ne de illerdeki 
emniyet şartlarımız itibariyle kendimizi fazla 
tanıtacak bir durumumuz yok Ama, hemen 
inkişaf hamlelerini yapıp, bu inkişaf hamlele
riyle muvazi olarak tanıtma yoluna gitmek 
elbette ki lüzumludur, zaruridir. Bunun ölçü
sünde niçin titizlikle durmuş oluyoruz? Bunun 
ölçüsü şudur: Meselâ, Antalya havalisi bugün 
otel, lokanta, gazino vesair şartları ile bir mev
simde b'in turisti alabilecek durumda ise, bizim 
yapacağımız büyük propagandalarla oraya 20 
bin turistin gelmesi demek, gelecek senelerde 
500 'turisti de kaybetmemiz demektir. Çünkü 
giden, «aman illallah bir daha gitmiyelim» 
diyecektir. 

Memleketimizin turizmi aleyhine yabancı 
memleketlerde ticari zihniyetle, rekabet zih
niyetiyle hareket edenlere gelince; zaten ha
zır ve müteharrik kuvvetler mevcut olduğuna 
göre bir taraftan propagandalarımızla onları 
aşmamız ve tesirsiz kılmamız, bir taraftan da 
nispet ve ölçülü propagandalarla yine bu 

kaynaklardan faydalanmamız ve fakat her 
'ıakle Devletin âzami ölçüde kredi kaynakla
rını sağlıyarak, bilhassa özel sektöre bu saha-
la geniş yatırım imkânlarını teşvik etmek 
yolunun, bir Hükümet politikası olarak tutul
ması zaruretine değinmek isterim. Bu mesele, 
bu dâva, gerçekten sadece bir turizm vekâleti 
dâvası değildir, bir Hükümet davasıdır. îşin 
ehemmiyetini idrak etmiş nitelikte ve idealizm
de olan sayın vekil bu teşkilâtı yeni eleman 
ve cihazlarla teşkilâtlandırırsa - tabiî mevcut
lara ilâveten teşkilât, vazifesini en iyi bir şekil
de yapabilecek hale gelmiş olur. Bu arada hiç
bir kayırma yoluna gidilmemelidir. Bunun üze
rinde bilhassa parmak basarak duracağım. Sa
yın Yıldız, zannederim ilk günkü konuşmasında 
böyle bir şey olmadığını ifade etmişlerdi. Böy-
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le bir §ey vardır. Bunu, sonra ıkenıdilerine is
men de, yerlerini zikrederek te anlatayım. 'Bu
radan açıklamamız doğru olmaz. Bunları imti
hanlara taibi tutarak ve geri eağıraralk yeni, 
gerçekten kabiliyetli elemanlarla dış teşkilâ
tlımızı da tamamlamaik sureliyle biz memleketin 
bekası dâ vasiyle büyük mikyasta al alkali bir 
gelir meselesi olarak bu işi ele almasını bilhas
sa bir Hükümet meselesi olarak buna da ön ayak 
olmasını Sayın Turizm Vekili arkadaşımdan rica 
ederek, memlekete, yeni (kanunun ve yeni teş
kilâtın hayır, uğur ve kazanç getirmesini temen
ni ederim. Allah muvaffak etsin. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN -- Buyusun, Sayın Özgün eş. 
MEHMET ÜZtUlNBŞ (Taibiı Üye) - - Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun Sayın 
üyeleri, buradaki 'müzakereler de göstermiştir 
ki, Ibu kanun tasarısı iyi hazırlanmamıştır, (re-
j-elk alındığı sistem -ve gerekse getirdiği organi
zasyon dolayısiyle Yüce Heyetinizin yaptığı de
ğişikliklerden sonra da bu kanunun Türk Tu
rizmine muhtacolduğu, şiddetle arıuiıtaeokluğu 
dinamizmi getirmiyeceğine inanıyorum. Bu se
beple ben şu kanaatteyim ki, daha uzun yıllar 
Türk Turizmi yaıs sınırını bu kanunla aşamı-
yaeaıktır. İnşaİleh istikbal beni tekzibeder. 
Ihından en çok sevinecek insan da yine benini. 

Hüraıelerimle hepinizi s elam hırım. 

BAŞKAN --- İcitüzüğün 1.1.0 ucu maddesi 
gereğince, tümü üzerinde leh ve aleyhte iki Sa
yın üye konuşmuştur. 

İçtüzkğün 137 uci maddesinin (> rıcı fıkrası 
gereğince, oylarını açıklamadan önce veciz isu-
rette -sayın üyeler de leh ve aleyhte söz isteme 
hakkına, saıhiibokiuklarından, Sayın Kuruitluoğ-
lu'na, bu maddeye göre söz veriyorum. Buyu
run efendim. 

SAIİİK KUROTLUOĞLİ' (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun saygı değer üyeleri, evvelâ kulla
nacağım beyaz oyu hangi mucip sebebe dayana
rak (kullanacağımı izah sadedinde bana sbz 
vermiş olmasından dolayı Sayın Başkana te
şekkürlerimi arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir mütearifeye 
işaret etmekte fayda görmekteyim : Bn iyi, iyi
nin daima 'düşmanıdır. Bu itibarla kanun ta
sarlısı 'belki -mükemmeliyet ifade edecek bir ,se-
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viyeye ulaşmamış olsa bile memleketin muhta-
eolduğu Turizm ve Tanıtma Bakanlığı teşjkilâ-
I ınm kuruluşuna ait kanunun Senatoda gördü
ğü -hassasiyet ve alâka, bir dinamizm yarata
cak mahiyet taşıdığı için Senatonun gayretle
ri istikbalde boşa gitmiyecektir. Kanunların 
mükemmeliyetinden ziyade* tatbik edecek el
lerdeki ehliyeti ön plânda, tutarsak belki aradaki 
farkı telâfi etmiş olabiliriz. Bu itibarla aleyh
teki işaretlere bu isuretle cevap vermiş oluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, tarihî değerleri, 
tabiî kıymetleri, medeniyet kaynaklariyle bir 
hazine olan yurdumuzun bu zaviyeden, tu
rizm bakımından lâyık olduğu seviyeye ulaş
tırıl masında ki gayretlerin, istikbale emniyet
le bakman m inancından doğduğu kanaatin
deyim. Ancak, meselenin, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının ihdasiyle dış turizmi hallede
cek bir- mesele olmadığı kanaatindeyim. îç 
turizmin yerleşmesi, dıştan memlekete turist 
celbinde büyük bir destek olacaktır. Bunun 
sebebi gayet basittir: 

Yedi iklime dayanan güzel yurdumuzun, 
yeşil su içerisinden beyaz su akan Mmızur 
vadisi, tarihî değerleriyle Erzurum'u, Diyar 
bakır'ı Konya'sı, v.s. si. Sıcak güneşi, mavi 
denizi, parlak semasiyle Avrupa'nın hasret çek
tiği sahilleri.. Bunların her birisi, ayrı birer 
•kıymek ve birer değerdir. Ancak bir şeyi ta
nımadan tanıtmak, bir şeyi sevmeden sev
dirmek, bir şeye inanmadan inandırmak müm
kün olmadığına göre, sadece bir teşkilât ka
nunu değil muhterem arkadaşlarını, her bi
rimizin senatör olarak, milletvekili olarak, 
üniversitesiyle, basını ile, halkı ile her şeyi ile 
İstikbalimizi bağladığımız turizme yardımla
rımızı katre katre, damla damla eklemekle is
tikbâlin emniyetini ancak temin edebileceğiz. 

Bu itibarla bir kuruluş kanunu ile her şe
yin olduğunu ve bittiğini kaimi etmek mümkün 
değildir. 

Yeni kurulan ve bu kanunla vazifeleri tâyin 
ve taluli'dedileu bakanlığın ehliyetli ellerde 
kendi gayesine ulaşmasını temenni ederken 
bu teşkilâta, istikbalde memlekete getireceği 
faydalar ve göreceği hizmetler bakımından 
başarılar diler hepisirıi şimdiden tebrik ede
rim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlı

ğı kanun tasarısı açık oylarınıza arz edilecek
tir. 

6'. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından 
çıkarılan 200 OOO 000 dolarlık bonodan 100 OOO 
dolarlık kısmının saiınalmması hususunda Hü
kümete yetki verilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi îsler ve Bütçe 
komisyonları ıjaporları (31. Meclisi 1/356, ('. 
Senatosu 1/237) (S. Sayısı : 164 (1) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı yok. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

7. — Sendikalar Kanunu teklif ve tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. 
(M. Meclisi 1/286, 1/382; C. Senatosu 1/216) 
(S. Sayısı : 161) (1) 

BAŞKAN — Geçici Koıninyon, Çalışma Ba
kanı? Burada. Geçici Komisyon raporunu oku
tuyorum. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasa
rısına açık oylarını kullanmi3ran sayın üye
ler lütfen oylarını kullansınlar. 

Geçici Komisyon raporu 
Sendikalar kanunu teklifi ile İşçi ve İş Veren 
Sendikaları kanunu tasarısını ve Toplu Sözleş
me, Grev ve Lokavt kanunu tasarısını incele

mekle görevli Geçici Komisyon raporu 

Komisyonumuz, Millet Meclisinin 26 Nisan 
1963 günkü 78 nci Birleşiminde, Bursa Millet
vekili İbrahim üktem, istanbul Milletvekili Coş-
'kun Kırca, Trabzon Milletvekili A. Şakir Ağan-
oğlu ve İzmir Milletvekili Şeref Bakşık'm Sen
dikalar kanunu teklifi ile İşçi ve İş Veren Sen
dikaları kanunu tasarısının birleştirilerek gö
rüşülmesi neticesinde ivedilik ile kabul edil
miş olan metnini, yine Millet Meclisinin aynı 
birleşimde ivedilik ile kabul edilmiş olan Top
lu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısı ile 
ilgilerini de göz önünde tutarak, Hükümet 
adına Çalışma Bakanının başkanlığında Ada-
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let ve Çalışma bakanlıkları yüksek dereceli 
memurlarından kurulu bir heyet ile teklif 
sahiplerinden İstanbul Milletvekili Coşkun Kır-
ea'nın huzurunda incelenmiş ve aşağıdaki hu
susları kararlaştırılmıştır : 

1. Komisyonumuz, Millet Meclisince ka
bul edilmiş olan metni esas itibariyle uygun 
görmüştür. 

2. Komisyonumuz 1 nci maddeyi aynen ka
imi. etmiştir. 

3. Komisyonumuz, 2 nci maddenin 1 nci 
bendinde işçi sendikası üyeliği bakımından yer 
alan unsurlardan biri olarak «Hizmet akline 
göre çalıştırılma» halini yeterli bulmıyarak, 
diğer unsurlar için zikredilmiş olduğu gibi, 
bu şıkta da, bu akte göre çalışmayı meslek 
edinmiş olmayı esas almayı uygun görmüştür. 
Bu suretle, geçici işçilerin durumu tamamiyle 
teminat altına alınmış olmaktadır. 

2 nci bendde, bâzı hallerde işçi niteliği ta-
şımıyan kamu hizmeti görevlilerinin istisnaen 
dahi olsa kendileriyle aynı mahiyette görev
ler yerine getiren ve hizmet aktine göre çalı
şan işçilerle bir arada sendika kurabilmelerine 
cevaz verilebileceğini düşünerek, işçi niteliği 
taşımıyan 'kamu hizmet görevlilerinin hangi 
hallerde bu kanuna göre işçi sayılanlarla bir 
arada sendika kurabileceklerini ve hangi hal
lerde kuramıyacaklarıııı bu konudaki özel ka
nunun düzenlenmesinin uygun olacağı netice
sine varmış ve bu itibarla, bu bendde yer alan 
«kendi aralarında» ibarelerini çıkartmıştır. 

Komisyonumuz, İl ııcü bendi daha sarih bir 
şekilde kaleme almış ve işçi teşekküllerinin 
yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında 
ve diğer yönetim ve denetim işlerinde görev 
almış olanların alelıtlak sendikalara üye olma 
hakkının değil; f akait, 'sadece o işçi sendikasın-
daki üyeli'k haklarının görevleri süresince de
vam ötmesini uygun görmüştür. Bu suretle, (bâzı 
kimselerin çok kısa bir süre (bu kanuna göre 
işçi vasfını alarak sendika kurmak suretiyle 
bu kanundan muvazaa suretiyle istifade etme
leri önlenmiştir. 

4. Komisyonumuz, ') ncü maddenin II neü 
benidini, 2 nci maddenin M ncü bendindeki deği
şikliğe mütenazır olarak değiştirmiştir. 

5. Komisyonumuz, 4 ncü maddeyi nnetne 
daha ziyade sarahat veren bâzı değişiikl iki erle 
kaimi etmiştir. 

(1) 161 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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6. Komisyonumuz, 5 nci maddeyi, bâzı 

önemsiz redaksiyon değişiklikleriyle kabul et
miştir. 

7. Komisyonumuz, 6 nci maddede redaksi
yona mütaallik (bâzı değişiklikler yapmış ve 
2 nci (bend hükmünün istisnaları arasına ihti
yarlık veya daimî ımâlûliyet aylığı bağlanmış j 
olmasını da ilâve etmeyi uygun görmüştür. | 
Bu surettle, işiten çekilen işçilerin sendikadan | 
da çekilmesi halinde daha üç 'ay süreyle aidat 
ödememeleri önlenmiş olmaktadır. 

8. Komisyonumuz, , 7 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

9. Komisyonumuz, 8 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

10. Komisyonumuz, 9 ncu maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

11. Komisyonumuz, 10 ncu maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

12. Komisyonumuz, 11 nci maddeyi, kuru
culuk şartlan arasına, kamu hizmetlerinden 
mahrum edilmiş olmamak ve Türkçe okur - ya
zar olmak şartlarını da ilâve suretiyle aynen 
kabul etmiştir. 

13. Komisyonumuz, 12 nei maddeyi bâzı 
önemsiz ilâvelerle aynen (kabul etmiştir. 

14. Komisyonumuz, 13 ncü maddeyi, sendi
kaların birleşme kararlarını genel (kurullarında 
ayrı ayrı almalarını gerektiren şekilde 6 nci 
bendde değişiklik yaparak kabul etmiştir. Bu 
maddeye ayrıca, iş kolu esasına göre kurulu sen
dikaların konfederasyonlara üye olması şıkkı da 
eklenmiştir. 

16. Komisyonumuz, 15 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

17. Komisyonumuz, 16 nci maddeyi, mat-
labını değiştirerek aynen kaibul etmiştir. 

18. Komisyonumuz, 17 nci maddeyi, bâzı 
önemsiz redaksiyon değişiklikleriyle aynen ka
bul etmigttir. 

19. Komisyonumuz, 18 nci maddeyi, bâzı 
önemsiz redaksiyon değişiklikleriyle aynen ka
bul etmiştir. 

20. Komisyonumuz, 19 ncu maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

21. Komisyonumuz, 20 nci maddenin 1 nci 
bendinde yer alan teminat hükmüne göre yeni
den işe alınacak olanların eski işlerine veya 
diğer bir işe değil de; eski işlerine veya eski 
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işlerine uygun diğer ibir işe alınmalarını sağ-
lıyacak bir ek teminat ilâve etmiştir. 

22. Komisyonumuz, 21 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

23. Komisyonumuz, 22 nci maddeyi redak
siyona mütaallik bâzı değişikliklerle aynen ka
bul etmiştir. 

24. Komisyonumuz, 23 ncü maddeyi redak
siyona ımütaıallik Ibâzı değişikliklerle ayntn ka
bul etmiştir. 

25. Komisyonumuz, 24 ncü maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

26. Komisyonumuz, 25 nci maddenin 2 nei 
bendine şube kongreleri şıkkını da eklemişi ir. 

27. Komisyonumuz, 26 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

28. Komisyonumuz 27 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

29. Komisyonumuz, 28 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

30. Komisyonumuz, 29 ncu maddeyi mat-
iabını değiştirerek aynen kabul etmiştir. 

31. Komisyonumuz, 30 ncu maddede görev
li mahkemeyi asliye ceza mahkemesi yerine iş 
davalarına bakmakla görevli mahkeme olarak 
tesbit etmeyi hukuk düzenimizin genel esasları
na daha uygun görmüştür. Maddede, ibu değişik
liğe mütenazır diğer değişikliklerde yapılmıştır. 

Ayrıca; Medeni Kanun kayyımların denet
çilik yapmalarını derpiş etmediğinden, 9 ncu 
maddenin 4 ncü fıkrasını da tadil etmiştir. 

32. Komisyonumuz, 31 nci maddede redak
siyona mütaallik bâzı değişiklik yaptıktan baş
ka, 2 500 lira tutarındaki ağır para cezalarım 
•tenazuru temin bakımından 2 000 liraya indir
miştir. Komisyonumuz,, ayrıca belli bir süre 
için sendika yöneticisi olmama cezasını, Top
lu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda 
yer alan bâzı kanun dışı grev ve lokavt fiille
rine girişenler için muhafaza ederek bu süreyi 
beş yıldan üç yıla indirmiş ve diğer hallerde, 
ezcümle, yüz kızartıcı suçların işlenmesi halle
rinde bu yasağı süresiz olarak vaz'etmeyi daha 
uygun bulmuştur. Komisyonumuz, bundan baş
ka, 20 nci maddenin 1 nci bendinde yer alan 
yasağa aykırı hareket halinde iş veren için 
hukuki müeyyidelerden gayrı cezai müeyyi
de de vaz'edilmesini uygun görmüştür. 

33. Komisyonumuz, 32 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. • 
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34. Komisyonumuz, 33 ncü maddeyi aynen 

kabul etmiştir. 
35. Komisyonumuz, 1 nci geçici maddeyi 

aynen kabul etmiştir. 
30. Komisyonumuz, metne, bu kanunun 

yürürlüğe girmesinden önce iner'i mevzuat ge
reğince iş yerlerinde seçilmiş olan işçi temsil
cilerinin durumunu tanzim eden bir geçici mad
de daha ilâve etmiştir. 

37. Komisyonumuz, 34 ncü maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

38. Komisyonumuz, 35 nci maddeyi aynen 
kabul etmiştir. 

39. Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve 
ivedilik ile arz" olunmak üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile sunulur. 

BAŞKAN — Sendikalar kanun teklif 
ve tasarısı üzerinde söz alan sayın üyelerin 
isimlerini okuyorum. 

Cavit Tevfik Okyoyuz, özel Şahingiray, 
Ömer Ergün, Niyazi Ağınıaslı, Tarık Remzi 
Baltan, Ahmet Yıldız, A. Nusret Tuna. 

NEVZAT SENGEL (Cumhurbaşkanınca S. 
S. Ü.) — Sayın Başkanım, usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sen gel hangi hususta usul 
hakkında? 

BAŞKAN — 5 kişi ayağa kalkarak yoklama 
yapılmasını istiyor. 

Yoklama yaptırıyorum. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama neticesini bildirmeden 
önce bir hususta açıklama yapmak mecburiye
tindeyim. 

Biraz önce Sayın Esat Çağa isminin okunma
mış olduğunu, söz istemiş olduğu halde isminin 
yazılmamış olduğunu ifade ettiler. Bununla, söz 
istemiş olduğu halde Riyasetin kendilerini yaz
mamış olduğu zehabına kapılmaması için ifade 
edelim ki, Sayın Esat Çağa kendisi söz almak 
için ne müracaat etmiş, ne de bir yazı gönder
miştir. Ancak, Sayın Niyazi Ağırnaslı'ya kendi
sini de yazdırmak için ricada bulunmuş, Sayın 
Niyazi Ağırnaslı kendisini yazdırmış, Sayın Esat 
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NEVZAT SENGEL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Efendim, önemli bir kanunun müzake
resine başlıyoruz. Fakat vakit öğleye yaklaş
tığından belki söz alan arkadaşların konuşmala
rı bitmiyecek. Hem ekseriyet de yok. Onun için 
öğleden sonra veya yarma görüşmeleri talik 
edelim. 

BAŞKAN — Efendim, belki tümü üzerinde 
görüşmeler akşama kadar devam edebilir. 

NEVZAT SENGEL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — O halde yoklama yapılsın. 

BAŞKAN — Onun da şekli var. 
Buyurun Sayın Çağa. (Gürültüler) 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Efendim, bendenizin de ismi yazılmıştı. Niyazi 
Ağırnash'dan sonra bendenizin ismimin olması 
lâzım. 

BAŞKAN — Grev ve Lokavt Kanununa yaz
mışlar sizi. Grev ve Lokavt Kanunu, için söz is-
tiyenler: Cavit Okyoyuz, Niyazi Ağırnaslı, 
Ömer Ergün, Esat Çağa, Fethi Tevetoğlu, Ah
met Yıldız, özel Şahingiray, Tarık Remzi Bal
tan. 

Sayın Çağa, tavassut ettirdiğiniz şahıs her 
halde yanlışlık yapmış olacak. Sizi de buraya 
yazıyorum. 

(5 üye ayağa kalkarak yoklama yapılmasını 
istediler.) 

Çağa'yı yazdırmamıştır. Bu sebeple Riyasetin 
her hangi bir şekilde ihmali mevzuubahis de
ğildir, arkadaşlar. (Alkışlar) 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ben Riyaseti itham etmedim. 

BAŞKAN — İfade ettiniz, yazılmamışım de
diniz. Bu şekilde Riyaset Divanı beni yazma
mış derseniz, elbette ki, bu açıklamayı yapma
ya mecburum. 

ÖZEL ŞAHİNGİRAY (İstanbul) —Efen
dim, ben konuşma sıramı Sayın Esat Çağa'ya 
veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın özel Şahingiray söz sıra
sını Sayın Esat Çağa'ya vermiştir. Sendikalar 
Kanunu görüşülürken ikinci sıraya geçmiş olu
yorsunuz. 

5. — YOKLAMA 
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Yoklamada yeter sayı tesbit edilememiştir. 

Gerçi Nizamnamede bir saat sonra toplanmak 
kaydı vardır, fakat bir saat sonra mesainin bit

mesi nazara alınarak saat 14,00 te toplanmak 
üzere oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 11,10 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Ahmet Naci An (Kırklareli), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN" — Birleşime devam ediyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANIININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

3. — Tabiî Üye Mehmet özgünes'in, Başkan
lığın, tasarı veya tekliflerinin, maddelerinin gö
rüşülmesi bittikten sonra, tümü üzerinde İçtüzü
ğün 110 ve 137 nci maddelerine istinaden lehte 
ve aleyhte olmak üzere dört üyeye söz verdiğini, 
kendisi ancak 110 ncu maddenin tatbiki kana
atinde bulunduğundan bu konu üzerinde yazılı 
olarak aydınlatılmasını bil dire n önergesi 

BAŞKAN - Sayın Özgünes'in usul ile ilgili 
bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Üunıhuriyet Senatosıı Başkanlığına 
28 Haziran 1963 günü Cumhuriyet Senato

sunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun ta
sarısının tümü açık oya konulmadan önce Sa
yın Başkan iki lehte ve bir aleyhte olmak üze
re üç zata söz verdiler. Bu duruma göre, Sayın 
Başkanın, acık oya konulacak kanun tasarıları
nın maddeleri üzerindeki görüşmeler bittikten 
sonra 110 ııeu maddeye göre biri lehte ve biri 
aleyhte olmak üzere iki zata, ayrıca 137 nci 
maddeye göre de biri lehte ve biri aleyhte ol
mak üzere iki zata yani ceman dört zata söz ve
rilebileceği kanaatinde oldukları anlaşılmakta
dır. 

Ben, bir kanun tasarısı ayık oya konulsun 
veya konulmasın, maddeler üzerindeki 'görüş
meler bittikten sonra. 110 ncu ve 137 nci madde
lerin bu sarahati karşısında biri lehte ve biri de 

aleyhte olmak üzere yalnız birer zata söz veri
lebileceği kanaatindeyim. 

Gelecekte bir usul hatasına düşmemem için 
Başkanlık Divanının bu husustaki kanaati hak
kında yazılı olarak aydınlatılmamı arz ederim. 

Mehmet özgüneş 
Tabiî Üye 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, önergesinin so
nunda Başkanlık Divanının görüşünü sormakta 
dır. İçtüzük umumi heyete tatbik edildiği sıra
da o sıradaki Başkanın görüşü ve kendi anlayı
şına göre tatbik edildiği cihetle müsaade bu
yurursanız evvelâ ben burada tatbik tarzımı 
Yüksek Heyetinize hürmet duygularımla bera
ber arz etmek isterim. 

8 nci bap; kanunların müzakeresi. 110 ncu 
maddeyi aynen okuyorum : 

«Lâyiha veya teklifin maddeleri üzerinde 
müzakere bittikten sonra heyeti umumiyesi hak
kında lehte ve aleyhte söz söylemek istiyenler
den yalnız birer mebusa ruhsat verilir.» 

Bâp 12, reylerin istihsali, 137 nci maddeyi 
okuyorum. 

«Ayık. rey şu suretle istihsal okunur: 
İptida, meftrasların davetine mahsus çıngı

rak ü'ç dakika 'müddetle yalınır. 
Her melbusnn üzerinde, ismi yazılı 'beyaz, 

kırmızı ve yeşil renkli, rey varakaları 'bulunur. 
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Beyaz varaka kabulü, kırmızı reddi, yeşil 

istinkâii ımıtazammındır. 
Reye başlamadan evvel Re'is, reylerin reyi 

taza.nımun edeceğini kısaca söyliyebilir. 
Reye müracat'ten evvel mebuslar reylerinin 

gayet veciz ibir .surette eslbafbı nrucib eterini kür
süden söylemek isterlerse, Re'is le'hte ve 
aleyhte yalnız Ibirer zata rulhsat vereMlir.» 

110 ucu 'maddede, 'bütün kanunların tümü 
üzerindeki görüşmeler 'bittikten s-tonna 'hiçjbir 
kayıt ve şart 'olmadan tümü 'üzerimde le'h rve 
aleyhte Ibirer sayın üyeye süz 'verilir, denmek
tedir. 

137 nci madde ise, açık oydan 'bahsetmekte 
ve açılk oy sırasında «ayın üyeler anea'k veciz 
surette, yani kısaoa -ııiçin kırmızı veya ibeyaz 
oy 'vereceklerini anlatabilmek ikjiıı leJhte ve 
aleyhte i'k'i kişi *sfc söylemek isterlerse Bas*kan 
kendilerine süz verebilir, demektedir. 'Bu se
beple 1.10 ncu maddedeki söz ayrı, T3'7 'nci mad
dedeki söz isteme ayrıdır. Ve ben bundan ön
ce de Sayın 'Gebol-oğlu'na. ve diğer arkadaşlara 
137 nci -madde üzerinde 'ayrıca söz verdiğim g.i-
bi, 1>aş'kam:lı'kJann siyasi parti mensuflnı elmayı 
nazarı 'iti'bara, 'aldıkları 'bir devirde, içtüzüğün 
1.10 ncu 'maddesi işlemediği halde 137 nci mad
deyi zorlamış ve çoğu zaman 137 nci maddeye 
"öre söz almış (bir a akadasın izim. Hem tatbi
katından kendim istifade etmiş, hem de tatbi
katta sayın üyelere 'bu yolda söz vermiş Uuı-
lunm aktayım. 

Bu sebeple tatbikatım, nizamnameye uy
gun -ye yerindedir. Ama- şimdiye kadar sayın 
üyeler ibu 137 nei maddenin 6 nci fıkrasını çok 
az kullaınm iş ve !bu yokla çoik 'az söz ist e m'işl er
se, Riyasetin eibette bunda 'bir kabalıafi yok
tur. 

Az kullanılan ibir madde olduğu içindir ki, 
kullanıldığı zamanı aealba niçin IkulknıMı diye 
hatırlara 'bâzı 'hususlar igelmektedir. 

Riyaset vazifesini -müdrik ve yaptığı şeyin 
gayeit doğru -ve yerinde olduğu fikrindedir. 
Buna rağmen Sayın özgün eş, meselenin Baş
kanlık 'Divanına da götürülmesini istemektedir
ler. Başkanlık bir yandan da Öneıigesini götü
recek ve Başkanlık Divanının görüşünü, Baş
kanlık nasıl 'karar verirse, İm 'kararı o şekilde 
de iburaya getireceğim. 

.Sendikalar Kanunu üzerinde görüşmelere 
devam ediyonız. Söz alan lan tekrar okuyo

rum: Sayın Oav'it Okyayuz, (Sayın Şahingi-
ray söz hakkını iS-a.yın Msa-t Çağa'ya -vermişler
dir) Sayın Esat Çağa, Sayın Ömer Ergim, 
Sayın Niyazi Ağırııaslı, Sayın Tarık Remzi 
Baltan, Sayın Alım et Yıldız, Sayın Nıısret 
Tuna ve Sayın Akif-'Eyidoğan. 

Sayın Şaihingiray, söz hakkinizin tamamı
nı mı verdiniz, yoksa söz sırasına giriyor mu
sunuz 1 

ÖZEL ŞAHtNGÎRAY (İstan'bul) — Tama
mını verdim efendim. 

BAŞKAN — 'Sayın Şahinıgiray söz 'hakkının 
tamamını Sayın Esat Çağa'ya 'veıım'işlerdir. 

'Gruplar adımı söz alanlar Ibasa geçecekler
dir. 

Sayın Okyayuz, buyurun. 

MEHMET ÜNAJJD.I. (Adana) — Hükümet 
nerede6? 

BAŞKAN — Hükümet'burada. 

A. P. GRUPU ADINA OAVİT TEVFİK 
OKYAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım. Hakkın, ve hakikatin za
feri, insanlığın tarihi boyunca yolunda- ümit
le -ve güvenle mücadele ettiği faziletli 'bir ger
çek .olarak, ibulgün. de fikir hayatınuz-a 'bütün 
İm v vetiyl e hükm etm eik t e d i r. 

Biz Adalet Partisi olarak; ümitle ve gü
venle beklediğimiz muzaffer yarınların kuru
luşunda em-ek sahibi 'bütün vatan çocuklarının 
haklarını koruyacak; bu saihada- adalete ka-
yat- ve küviyet verecek, 'hakikatin lcaz.au ikna-
sıua, hizmet edecek Sendika Kanununu bu öl
çü içinde dem'o'kratik hayatımızda en 'hayırlı 
hamlelerden 'biri olarak görüyor ve kanunu 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Senelerce evvel emek sahibi o!anların ıop-
lanara:k değerlendirecekleri her hangi 'Organi
zasyonun, sosyal hayat 'düzeni ve iktisadi ge
lişmeler için telhlikeli olabileceği kakül edilen 
Batı âleminde kugün, tamamen aksine; hür 
sendikaların, hürriyetlerin ve drııfokrasininı 
en önemli koruyucusu ve iktisadi gelişmede ve 
istihsal şartlarının müspet ölçüler İçinde kıy-
meflendirilmesinde en mühim ve faydalı İbir 
unsur olduğu münakaşasız ka'bul edilmekte
dir. Adalet Partisi proigramında ,-bu kaua.at.a-
•salh!i|bİolaıı; emek ile sermaye arasındaki çatış
maları önlem evi; bu iki istihsal unsurunun 
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karşılıklı sevgi ve saygı duyguları içinde ahenk-
li 'olarak çalışmasını sağlamayı; iktisadi kal
kınmamın temel şartlarındıaaı biri .saymıştır. 
İktisadi '.kazanç ve menfaat grupları arasında 
'hukukî; 'maddi ve mânevi taazzuvu ve to'şeik-
külü baki'mından işçi 've iş veren 'kuvvetini 
'karşılıklı 'olanak tauna men, temsil edebilmek 
gücüne sahip, 'hukukî -ve kuvvetli organlar 
'halinde işliyen sendikalar; gerçek odur k i ; 
demdkraisinin, ihal'k irade ve 'idaresi nizamının 
temel müesseselerinden ibiri olmuştur. Adalet 
Partisi ; istihsal vasıtalarının ferdin ve müte
şebbisin elinde kalması fikrini, iktisadi haya-
(tımızıa hâkini olması ic ab eden. 'bir nizam ola
rak göstermek t eldir. Programımızın prensip 
maddelerinde sarahatle arz ve ifade ed:ildi"Jl 
gibi, devletçilik; şahsi teşebbüsün bittiği 
yerde başlar ve ancak •zaruret hallerinde tat-
îbik olunur. 'Maddi Ibir ıgöriiş ve inanışa da
yanan, sadece 'kazanç temayülü tarafından tâ 
yim ve sevk olunan insanların; sadece iktisadi 
•ve maddi balkımdan maksada, uygun olanı 
yapmaya mütemayil Ibir psi'kolojilk ve fikri dü-
'şüııceniin bu istikametteki tasarruflarının mut
lak 'faydasına, inanmıyoruz. İnsan, çeşitli ru
hi sevk ve tahrik âmilleriyle birlikte, nazarı 
itibara alınınca, onun sosyal fiilleri, sos yar 
münaısebetleri ve bağlanışları 'hakkında doğrr 
hüküm verilebilir. Mânevi kıymet hükümleri
nin insani fiil ve 'hareketleri tâyin, ve sevk 
eden .en sağlam kuvvetlerden biri olduğu nr-
tılk anlaşılmıştır. 'Sendikaların çarpık tema
yüllerden ve 'zararlı fikir 'hareketlerinden uzak 
tutularak millî karakterinin muhafaza. edilme 
si; çok ehemmiyetli bir mevzudur. Sendika-
lar içimden kopup geldiği milletin karakterini' 
mutlaka korumalıdır. (Bu sebeple sendika! a -
rın müspet ve muzaffer şekilde kuruluşu ve 
çalışması için; 

Serbest piyasaya : Arz ve talep bareketle
rinin tanı bir serbestli içinde 'işleyişine; bütün 
hukukiyle mülkiyet rejimine, kazarıma, fak-
törleriyle- iktisadi hüviyetini, demokratlık ni
zam 'içinde kıymetlendiremj bir vasıtaya, 'kati 
olarak ihtiyaç vardır. Dikta rejimi erinini, zar 
ve zorlama hususiyeti, kanuni ve hu'kükî ni
zam fbilmiyen tatbikatı içinde semdikalizm, (hiç
bir suretle birieşemez ve böyle bir 'Vasatta sen
dikacılığın yeri ve değeri n!amaz. 

Büyük zorların ve morlukların üzücü 'şart-
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lan içinde sosyal hayatına 'bir türlü düzen ve-
remiyen işçi vatan gocuklarını Ikenıdi kaderle
rine terk ederek, teşkilâtsız ve imkânsız bı
rakmanın; mânevi 'kıymet hülkümleılimden 
mahram 'bir kısım tahrikçiler tarafından neti
celeri 'korkunç Olabilecek birtakım macerala
ra sevk 'edilmelerine imkân 'verdiği daima -gö
rülmüştür. IBu türlü millî acılara ve ıstırap
lara sebebolab'iieeek neticeleri ye hâdiseleri 
önlemek balkımından, çalışanlarımızın kanuna 
dayanarak Ikurulmuş 'hukukî ve meşini sendika
lar 'içindeh ak ve hürriyetlerine sahip, millî ve
cibe ve 'mesuliyetlerini müdrik vatandaşlar ola
rak organize edilmeleri çok daha emin ve çok 
dalla, faydalı bir »görüş 've tatbikattır. (Bizim 
mutlak kanaatimize göre; sanayideki ciddî ve 
cezri değişikliklerin tahrik ettiği ve 'hazırladı
ğı Ibir müessese olarak sendikaların •.memleketi
mizde hukukî bir hüviyet içinde 'kurulması; 
menfaat, grupları arasında iş birliği ruhunum: 
birleşmesine hizmet edecek ve sınai huzurum ta
hakkukuna âmil •olacaktır. 

Milletçe egemenliğimizin vazgeçilmez unsur
larından ibiri olaralk «gördüğümüz sendikaları
mız tanı ve ımuhtar şekilde ıgel'isik 'kuvveti en-
di'kçe, hu ist ikamet teki emin ve sağlam 'birleş
menin temeli erinden 'biri (daha en müessir şe
kilde kazanılmış 'Olacaktır. Ahlâki ve Allah'ı 
bilen, aile bağının ibüyük fazilet ve haysiyetine 
bütün kalbi ve fikri hayatiyle inanmış; bir fer
din. siyasal ve sosyal bütün hürriyetlerini hay
siyet sayan vatanperver 'Türk işçilerinin, hak 
ve hakikat ölçüleri içimdeki menfaatlerini ko
rumakta müessir olacak tedbir ve tertiplerle 
teçhiz edıilmelerinde; millet irade ve idaresinin, 
millî egemenlik hak ve âhlâlkının 'kiorunnıası ba
kımından. büyük ve emin bir fayda sağlanaeak-
tır. 

Milletçe inanıp, güvenerek bekledİği'miz 
maddi ve mânevi kalkınmamızın tam Ibir düzen 
ve huzur içinde'gerçekleşmesi; çalıştıranlarla, 
çalışanlar .arasında, slosyal 'adalet fikrinin hazır
ladığı huzur verici ölçü ve âmillerin 'kaızanıl-
masına bağlıdır... Demokratik nizamım ideolo
jisinde müsavaltçı 'ölçülerin huzur verici tatbika
tı, değişmez Ibir âmil olarak sosyal .adaletin te
min, ve tesisinde müessir olmalktadır. IBu »sebep
le 'bu id üzende emek sahibi olanların ve iş ve
renlerin teşkilât kurarak ve teşkilâtlı olaralk; 
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'kemdi haklan Ölçüsünde müsavat araşmaları 
menfaatlerimi korumaları 've mağduriyetlerimi 
önleme imkânlarını sağlamaları mümkün «ol-
muştur. Bu sdbeple hür ve 'bağımsız sendika
cılık; bu nizamım em müessir ve muzaffer âmi
li olmaktadır... Cemiyetlerde Ibüyü'k ölçüde 'hu
zursuzluğu tallıriik eden, rahatsızlıkları artıran 
bir sebep de, çalışanların haklarını alamadık
lar] ve .millî gelirin bu sebeple adaletsiz olarak 
dağıldığı kanaatidir. Bu selbeple 'mânevi ve 
'hukukî huzurun sağlanmasında (müessir 'bir tat
bikat da 'bu adaletsiz dağılışın alınacak tedbir
lerle 'önlenmesidir. Sendikaların millî 'bir ölçü 
ve anlayış içinde teşkilâtlanmalara bu düzeni 
sağlamakta müessir ve faydalı 'olmaktadır. 
Sendikalar; dinamizmine hükmeden, sosyal teş
kilâtlanma ve 'karşılıklı yardım çalışmaları ve 
menfaatleri korumaktaki toplu hareket fonk
siyonlu ile ta'tlbikatta tazyik unsuru olmamış, 
aksime daima 'bir muvazene unsuru olmuştur, 

Tatbikatta görülmüştür k i ; refah yolu ou-
lumıp, sosyal tedbirler yaratılalbildikçe ; sen
dika hareketleri daima yavaşlamıştır. Bu se
beple sendika hareketleri refah yolunu bulmak
ta bir emniyet unsuru 'bir güven unsura olmak
tadır. 

Sendikaların Ihukukî ve sosyal .hüviyetine 
bu türlü bir muvazene unsuru olarak hükmedeni 
'bütün se'bep ve ânı illeri 'bulmakta Ibize em mü
him örneği, milyonların saadet ve 'huzuruna 
taım 'bir emniyetle 'hizmet eden Batı demokrasi-
lerindoki tatbikat göstermekte ve vermektedir. 
Gideceğimiz yolu da ; Anayasamızın 46 ncı 
maddesiyle sevk. edilmiş olan nizam Mit ün vu~ 
zulhlyle göstermektedir. Hepimizce (bilinmek
tedir ki; milletimizin . iradesiyle 'hakiki hüvi
yetini ve hukukî kıymetini almış 'bulunan Ana-
yasamızın 'bu 'hükmünde, im istikametteki is
çi ve iş veren kaklarını kısıtlayıcı en küçük Ib'ir 
mâna ve işaret yoktur. Bu sebeple çalışanlar 
ve çalıştıranlar arasındaki 'münasebetlerin 'hak 
ve adalet ölçüsü içinde 'tanzimimle yepyeni 'Tür 
işleyişin hükümlerini ve hususiyetlerini (getire
cek 'bu mevzu atım; rüh ve işleyişine 'hâkim 
zihniyet 'balkımmdan' mutlaka, kanuni olmak 
vasfı, Ihâkim bir premsibolmalıdır, diyoruz-, 

Amavasamız 11 uci maddeciyle temel hak. ve 
hürriyetlere ve Ibir hakkım öz'üne, sosyal adalet 
ve millî 'güvenlik gibi sebeplerle de olsa doku-
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nulamıyacağını tasrih etmiştir. Gerçek odur 
ki ; tasarı Millet Meclisimde Ibâzı tadillere uğ
ramış olmasına rağmen; bugün karma ekonomi 
sistemi içimde 'kuvvetli 'bir iş veren duramıında 
olan Hükümetin sendikalar üzerimde müessir 
olmasını temin edecek Ihükümlerle iSenatoya 
gelmiş 'bulunuyor. 

Kuvvetli Ibir sendika teşkilânlammasındam 
çekinen 'bir ölçünün 'baş tarafta da işaret ve 
ifade ettiğimiz gi'bi realitelerle ve Anayasamı
zın. bu haikka miütaallik sevk ettiği mizamı ile 
bağdaşmasıma imkân yoktur. Tasarı, sendika 
organlarınım kuruluşunda, faaliyetlerimde ve 
kaymaklarımı kullammalarında güvensizlik ifa
de eden kayıtlayıcı 'hükümler getirmiştir. 

'Sendikalann; her bütçe devresine ait bi
lanço ve lıesaplarımı 'bütün gelir ve giderlerimi, 
menkullerini, gayrimerikullemmi, 'bütün malî 
güçlerini; Cemiyetler Kanununla ve Kamunu 
Medeni hükümlerime göre Hükümet otoriteleri
nin lıer zaman tahkik, tetkik ve teftiş etmeleri 
imkânının 'bulunmasına rağmen; iş veren duru
munda olan Devletin işçi 'hayatında em müessir 
kolu olam Çalışma Bakanlığına bildirmeye ımec-
•bu-r edilmelerinin sendika 'bağımsızlığı fikriyle 
ve sendikalarım 'hürriyeti ile (bağdaştırılmadı -
hakikaten mümkün değildir. Bu hükümler 
sendikaları İktisadi Devlet 'Teşekkülleri önün
de çok zayıf bir duruma düşürmekte ve bu ta
salının Ihazırlamımasımdalki çekingen davranışı 
tam mânasi'yle aksettirip 'belirtmektedir. 

İş kollarımın tesbit yetkisi Çalışma Bakan
lığına tanınmakla, Devletim Ibüyü'k sendikala
rın kurulmasında müdahaleciliğine imkân ve
rilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım!.. Dünyaca 'bilinen 
ve görülen 'bir 'hakikattir ki, Batı 'da sendika, 
•hareketlerini •bu alanda yetişmiş ve memleket 
meselelerimi, işçi psikolojisini, sosyal adalet 
fikrimi, ibütün 'hukuku ve tefemıatiyle kavra
yan menfaat 'gruplarının uzlaşma ve ani asıma 
âmillerini Ikîfavetle tâyin edebilecek kudrete 
sahip sendika liderleri sevk ve idare etmekte
dir. iSendîkalann sevk ve idaresinde sendika 
idarecilerinin, 'bilhassa bizim memleketimizde 
mühim yeri ve değeri aşikârdır. Sendika ida
recilerinim 'büyük ehemmiyetime delil lolmalk 
üzere izninizle tariîhî bir vakıaya kısaca işaret 
etmek istiyorum. 1949 da Avusturalya'da vâki 
olan büyük 'grevin, solcuların 'bir isyan 'grevi! 
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haline getirilmesi hususundaki 'büyük ve kor
kunç gayretlerine rağmen New Sanlk Wales 
eyaleti Demiryolcuları Sendikasının Sekreteri 
Jack Ferguson'm 'komünist olni'aması tek 'ba
şına engellemiş ve !bu grevde komünistler kor
kunç maksatlarına ulaşamamışlardır. Bu hâ
dise ile 'görülmüştür 'ki, sendikanın milliyetçi, 
millî ve ilâhi hükümlere bağlı işçileri, 'bu türlü 
maksatların kazanılmasında veya kaybedilme-
ısinde doğrudaın doğruya müessir (bir âmil 'ola
mamaktadır. Bu sebeple 'bizim memleketimizde: 
sendika liderlerinin 'bilhassa vatanperver ve 
milliyetçi unsurlardan seçilmesi çok ehemmi
yetlidir. Bu liyakate ve (bu kifayete sahip 
idarecilerin elinde ısendikalar 'bizim ımemleke-
timizde demokratik nizamın muvazene unsuru 
olmak kudretine ulaşacaklardır. 

'Bu tasarıda sevk 'edilen 'hükümler; «sempa
tik görünmiyen sendika liderlerinin kolayca 
bertaraf edilmelerine imkân verecek tedbirleri 
tahrik 'etmektedir. Bunların ihmale taallûk 
eden hareketleri dahi ağır ceza tehdidi .altına 
konularak Anayasaımızın 'bu hizmet, sahasında 
hiçbir tahdit getirmlyen hükümleriyle bağda-
şamıyacak ıbir tatbikat hazırlanmıştır. Bu sos
yal müessesejd Anayasamızın tam Ibir adalet 
içinde ısevk ettiği temel prensiplerle bağdaşa
bilecek hukukî Ibir hüviyet- içinde yaratmaya 
ve yerleştirmeye dikkatli ve gayretli ol mamı
zın zaruri ve 'mecburi olduğu kanaatindeyiz... 
Bir 'taraftan millî güvenlik selbe'biyle de olsa, 
hürriyetlerin özüne dokunulamıyacağını Ana
yasa nizamı olarak kabul eder, diğer taraftan 
çalışanların ve çalıştıranların önceden izin al
madan 'sendikalar ve sendika birlikleri kurabi
leceklerini yine Anayasa rejimi İçinde tam bir 
anlayış ve inanışla karşılarken, hiçbir şart 
içinde ta'hdidedici hükümler getirmemizin 
.mümkün olamıyacağı hukukî ve kanuni, bir 
zaruret olarak aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım. Hepimizce bilindiği 
gibi; beş yıllık plân kuruluşunda «iş gücünün, 
üretim işlerine en fazla yardım edecek şekilde 
katılmasını sağlıyaoak iş birliği ruhunun, sınaî 
gruplar arasında yerleşmiş olması gerekir. Işei 
ve iş verenler arasında karşılıklı anlayışın doğup 
yaşamasında sendikalarımızın verimli çabalar 
harcamaları beklenmektedir.» denilmektedir. 
Kanaatimiz odur ki, bu iktisadi ve ruhi âmilleri; 
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ancak ve yalnız Anayasa esprisi içinde bağım
sız ve her bakımdan hür sendikalar; yetişmiş 
liyakatli ve vatan perver sendika liderlerinin 
elinde yaratabilir. Ve bu memlekette yaratacak
tır arkadaşlar. 

Hükümet programında, işçilerimiz için iste
nen hakların, realitede tahakkuk edemediği 
gerçek bir hakikattir... Tarih boyunca görül
müştür ki, bu türlü cemiyet hayatında müessir 
müesseseler, onun vücudunu elzem kılacak va
sat ve şartlar tahaddüs etmedikçe meydana gel
memiş ve gelememiştir.. Endüstri alemindeki bü
yük ve müessir değişikliklerin bir neticesi olan 
sendikaları; demokratik nizam içinde, sosyal 
adaletin müessir ve muzaffer müesseseleri ola
rak ileri ahlakı ve ileri hukukuyla kabul edip 
kıymetlendirmenin, en emin ve en faydalı yol 
olduğunu bilerek; Anayasa nizamına karşı ola
bilecek her hükümden ve her davranıştan uzak 
kalmak başlıca endişe ve dileğimiz olmalıdır. 

'Memleketimizde Zirai sektörde çalışan ve 
büyük miktarlara ulaşan toprak içşilerine ait 
hakların da bu kanunda tanı bir vuzuhla düzen
lenmemiş olması ve teferruatla derinliğine ince
lenmemiş bulunması mühim bir noksan olarak 
görünmektedir. Unutmamalıdır ki ; memleketi
mizde iktisadi gelişmeler, yeni ihtiyaçları ve bu 
ihtiyaçların doğurduğu kanuni zaruretleri mut
laka tahrik edip hazırlıyacaktır. 

Sosyal adalet ve sosyal güvenliğin; millî 
birlik ve millî huzurun ve gerçek kalkınmanın 
en önemli temel şartı olduğunu göz önüne ala
rak ; bu istikamette hizmet edecek hür sendika
ların muvaffak olabilmeleri hususunda eğitime, 
yer ve değer vermek şüphesiz ki çok lüzumlu ATe 
zaruridir. İş verenle toplu şekilde pazarlığa gi
recek, ithal ve ihraç rejimi üzerinde söz sahibi 
olacak, iş yönetmeliklerini hazırhyacak, İktisa
di Devlet Teşekküllerinin idaresine katılacak, 
kara ve karanlık menfaat ihtiraslarının aleti ol
mayacak manevi ahlakı ve fikri bir kifayete sa
hip bir müessesenin elbette bu mevzularda ye
tişmesi ancak esaslı bir eğitimle mümkün ola
bilir. 

Muhterem arkadaşlarını... 
Emek sahibi vatan çocuklarının ve iş veren

lerimizin tam bir sosyal huzur ve güvenliğe eriş
meleri; ve her türlü sıkıntılarından kurtarılma-
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lan hususunda, en müessir tedbirler olarak; 
bu kanunla birlikte Toplu Sözleşme; Grev ve 
lokavt haklarının Anayasanın sevk ettiği hür-
nizam içinde bu sahada çalışanlara ve çalıştı
ranlara verilmesinde sosyal mecburiyet ve ada
lete taallûk eder zaruretler meydandadır. 

Bu kanunlar ve onla mı şuur içinde tatbika
tı, iş hayatında, çalışanlarla çalıştıranlar ara
sında sosyal muvazeneyi sağlayacak, millî ge
lirin hak nispetinde, adil taksiminde müessir ve 
faydalı olacak, haksızlığa uğramayı ve hak
sızlığa uğratma teşebbüs ve tasarruflarını öııli-
yecek, millî huzurun doğmasına ve devamına 
hizmet edecek sanayiin bir bütün olarak toplu
ma hizmet ettiği gerçeğini tam olarak sağlaya
caktır. Hür sendikacılığın en büyük âmil ve te
mel gerçeği bu kanunla birlikte lokavt ve grev 
haklarının da tam olarak tanmmasile mümkün
dür. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bayrağı süsülü, toprağı hümüslü bu güzel 

vatanın millî ve ilâhi imanı bütün Türk işçi
leri; Allah'sız materyalizm doktrinine dayanan; 
millî kıymet hükümlerini tamamen inkâr eden, 
aile hayat ve haysiyetinin büyük faziletine inan
mayan, ferdî ve millî hürriyetlerin haysiyet ol
duğu fikrini reddeden kara ve karanlık bir 
inanışın ve bu istikâmetteki çarpık davranışın 
hiç bir suretle aleti ve kölesi olamaz. Türk iş
çileri, büyük ve örnek vatanperverlikleri ile, bi
zim milletçe en büyük ümit ve kuvvetlerimiz
den biridir. Bu sebeble onların hak ve ahlak öl
çüleri içindeki, haklarını korumak hususunda 
müessir tedbir ve tertiplerle teçhiz edilmelerin
de; hak ve hürriyet rejimi demokrasinin, millet 
irade ve idaresi nizamının, sosyal adaletin, mil
lî huzur ve güvenliğin bu vatana tanı olarak ka
zanılıp devamında büyük faydalar sağlanacak
tır. Bu kanaat ve kararla; kanunun verilecek 
tadil takrirlerinin de tetkik edilmesi suretiyle 
tasvip ve kabul edilmesini Adalet Partisi ola
rak arz ve istirham ediyor, Cumhuriyet Senato
sunu ve Sayın Başkanını hürmetle selamlıyoruz. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN ~-- Yeni Tüi-kiye Partisi Grupıı 
adma Snyıii NiYısrct Tuna. 

Y. T. P. GRUPU ADINA AHMET NUSRET 
TUNA (Kastamonu) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler. 
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Beşeriyet tarihi, devirler boyunca, esirlerin, 

kalfa ve çırakların, sanayi inkılâbından sonra 
da işçilerin göz yaşlarına, sefalet ve ıstırapları
na ve bundan doğan mücadelelere sahne olmuş, 
ve bu mücadelelere muvazi olarak gelişen ada
let duygusu sayesinde, cemiyetin zayıfa kuv
vetsize fakat haklıya yardım etmesi fikri 
galebe çalarak bugünkü merhalesine ulaşmış
tır. 

Bu tarihî inkişafı görüp tedbirini alabilen 
devletler demokratik nizam içinde yaşama bah
tiyarlığını sağlamışlar, basiretsiz iktidarlar, in
sanlık şeref ve haysiyetini kaybettirerek millet
lerini felâketin çukurlarına sürüklemişlerdir. 

Bugün Yüksek Heyetiniz, beşeriyet tarihin
den ilham alıp onu kıymetlendirerek, ülkemizde 
hakkaniyete uygun, ileri bir müesseseyi kurma 
arifesinde ve tarihî bir vazifenin başında bulun
maktadır. 

Yeni Türkiye Partisi olarak, işçimizin sosyal 
güvenliğini, iktisadi ve kültürel kalkınmasını 
temin eyliyecek müessesenin, grev, lokavt, toplu 
sözleşme haklariyle teçhiz edilmiş hür ve güçlü, 
bağımsız sendikalar olduğu kanaatindeyiz. 

Tetkik mevzuu, tasarıya, topluca bak
tığımız takdirde, halen meriyette bulunan 
7286 sayılı Kanunla muaddel 5018 sayılı 
Kanunun mahzurlarını kısmen bertaraf et
tiğini, sendika kurma hakkını genişletti
ğini, siyasetle uğraşma yasağına vuzuh vererek 
kısmen bu hakkı tanıdığını, keyfî olarak kapat
ma imkânını bertaraf eylediğini, milletlerarası 
ileri nizama ölçülü şekilde yer ayırdığını mem
nuniyetle müşahade eyliyor, bu sahada sarf edi
len gayretleri takdirle karşılıyoruz. 

İyinin daha iyisini istemeye hakkımız oldu
ğuna, Yüksek Heyetinizin basiretli müdahalele
riyle, tasarının daha da olgunlaşacağına inanı
yoruz. Bu kanaatle noksan görüp tahakkukunu 
arzu ettiğimiz bâzı hususlara kısaca temas ede
ceğiz. 

1. Tasarıda kül olarak, işçi ve iş veren te
şekküllerine karşı bir çekingenlik hâkim oldu
ğunu, Devletin sıkı kontrol ve murakabesi al
tında tutulmak istendiğini görüyoruz. Dozu ka
çan bir murakabe, hürriyeti bertaraf edebilir. 
Anayasamızın 46 ncı maddesi: îşçi niteliği taşı-
mıyan kamu hizmeti görevlilerinin sendika kur
ma haklarının kanunla düzenleneceğini kabul 
etmekte, diğer çalışan ve iş verenlerin bu hak-
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larmı; Medeni Kanun ve Cemiyetler Kanunu gi
bi umumi ve demokratik esaslara bırakmakta, 
diğer cemiyetlerden farklı hususi bir muraka
beye lüzum hissetmemektedir. Demokrasinin bir 
bakımdan müesseseler rejimi olduğu kanaatin
deyiz. Müsavi hak ve hürriyetlerle teçhiz edilmi-
yen müesseselerden birinin diğeri aleyhine in
kişaf etmesi ve bundan sosyal bir huzursuzlu
ğun doğması mukadderdir. Yeni Türkiye Par
tisi olarak, vatanseverlik ve milliyetperverliğin 
hiçbir müessese veya zümrenin inhisarında bu
lunmasına, diğerine şüpheli nazarla bakılması
na gönlümüz rıza göstermemektedir. 

Her türlü fikir cereyanına sahne olan mem
leketimizde, Türk işçisi, basiretli idarecilerinin 
gayreti ile, dim dik orta yerde durarak, solun 
ilerisine bakmamış, demokratik nizamın bekçi
liğini yapmış, her türlü hürriyeti, vatanın âli 
menfaatlerine uygun olarak, istimal edeceğini is
pat eylemiştir. 

îşte biz bu tarihî hakikatler muvacehesinde, 
her bakımdan Türk işçisine güveniyor, müsta
hak olduğu hakların kendisine verilmesine ta
raftar bulunuyoruz. 

2. Yüksek Heyetinizin tasvibinden geçmiş 
olan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın 74 
ncü sayfasında: 450 ye yakın işçi sendikasının 
bulunduğu, kuvvetlerin dağıldığını ve kendisin
den beklenen vazifeyi ifa edebilmesi için güçlü 
sendikalara ihtiyaç olduğu ve birleştirilmesi ça
relerinin aranması lâzım geldiği esasları kabul 
edilmiştir. Kab-.il ettiğimiz bu esaslarla, tasarı
nın 9 ncu maddesi birbirini cerheder mahiyette
dir. Şöyle ki1: 

A) iş kolları ve bunların birbirleriyle ilgi
li olanlarını Çalışma Bakanlığının tesbit edece
ği esası kabul edilmiştir, idare lüzum gördüğü 
takdirde iş kolları adedini çoğaltma suretiyle, 
sendika gücünü zayıflatabilir. 

B) Ayrıca, işçi adedini nazara almadan iki 
sendikadan bir birlik veya federasyon, iki fe
derasyondan bir konfedcrasyan kurulabileceği 
esasını kabul ederek, Türkiye'de yüzlerce fede
rasyon ve konfederasyonun teşekkülüne imkân 
hazırlamıştır. Bu kuvvetlerin dağılmasını in-
tacedeceğinden, güçlü sendika arzusu, parlak 
edebiyat olmaktan ileri gidemiyecektir. iş kol
ları ve bunların birbirleriyle ilgili olanlarını, 
i§Çİ ve iş veren konfederasyonlarının tesbitini, 
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birlik, federasyon, konfederasyon teşkili için, o 
sahada çalışan işçilerin en az üçte birinin bir 
araya gelmesi şartını, kabul etmeye mecburuz. 

3. Mevcut tasarının 29 ncu maddesi, her 
hesap döneminde, sendikaların gelir ve giderini 
ve çalışma raporunu Çalışma Bakanlığına bil
dirme mecburiyetini tahmil etmiştir. Sendikala
rın en mühim silâhı grev, ve bunun yegâne mes
nedi de malî kudretleridir. Devlet çok zaman 
iş veren mevkiindedir. Malî kudretinin derecesi
ne vâkıf olan bir teşekkül karşısında grev teh
didi hiçbir netice doğuranıaz. Diğer cemiyetler
de buna benzer bir kayıt yoktur. Sendikanın 
iç. bünyesini alâkadar eden hesap verme husu
sunun tasarıdan tamamen çıkarılmasını veya ga
yeye halel vermiyecek mutedil bir yolun bulun
masını isabetli görmekteyiz. Hür sendika, bağım
sız sendika, güçlü sendika idealimizin ta
hakkuku için maddelerin müzakeresi sırasında 
ayrıca görüşlerimizi ifade edeceğiz. 

Türk işçisinin sesini en medeni şekilde Par
lâmentomuza ulaştıran, her birimize dolgun 
muhteviyatlı dosyalar takdim eden Türk - İşin 
basiretli ve çalışkan idarecilerini tebrik etme
yi bir vazife bilir, müzakere mevzuu kamın ta
sarısının Türk işçisinin sosyal güvenliğini, ikti
sadi ve kültürel kalkınmasını temin eylemesini 
temenni eder, cümlenizi hürmetle selâmlarız. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cağa. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) - -

Muhterem arkadaşlar, müzakere buyurmakta 
olduğumuz sendikala i* kamımı tasarısı, Ana
yasamızın 46 neı maddesinde yer alan sendika 
ve sendika birlikleri kurma, sendikalara üye 
olma ve üyeliklerinden çekilme olarak tarif ve 
tavsif edilen hakkı düzenliyeeek bir kanundur 
Bendeniz, 'bu haklar manzumesini ifadelerimde 
tafsile kaçmamak için yalnız sendika hakkı ola
rak zikredeceğim. Sendika hakkı dediğim za
man, bu hakların, içerisinde mündemiç oldu
ğunu şimdiden arz edmam. 

ıSendika kurma hakkı, çalışan ve çalıştı
ranların iş hayatındaki durum ve mevkileri
nin icaıbettirdiği sosyal ve iktisadi karakterde
ki özel menfaatlerini topluca korumak, savun
mak ve geliştirmek maksa.div1e bîr ara^a gel
meleri 'hakkıdır. Bu hak, kamusal, iktisadi 
ve sosyal hayat bakımından, taşıdığı ehemmi
yet noktai nazarından ve vazıın ona bu hakkı 
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bahşetmekte takibeüiği gaye bakımlarında Ana
yasamızın 20 nei maddesindeki düşünce ve 48 
nci maddesindeki toplantı haklariyle büyük bir 
yakınlık arz eder. Düşünce ve toplantı hak 
ve hürriyetlerinde olduğu gibi, sendika kur
ma hakkında da faal vatandaşlık i'ikri münde
miçtir. Yani vatandaş, doğrudan doğruya te
sir etmek suretiyle iktisadi ve sosyal gidişi 
şekillendirmek yetkisini haiz olmalıdır. Faal 
vatandaşlık fikri budur. Binaenaleyh, bu sen
dika kurma hakkının temelinde bu fikir oldu
ğuna -göre ve faal vatandaşlık fikri de demok
ratik nizamın üstün esasını teşkil ettiğine göre, 
sendika kurma hakkı bugünkü demokratik ni
zamımızın temelini teşkil eden prensipler ara
sında metin ve mutena bir mevkie sahiptir. 

Önümüzdeki tasarı, sosyal hayatımız, de 
mokratik nizamımız, için bu kadar hayatî ehem
miyeti 'haiz biı- hakkı düzenliyeeektir. Onu iv 
için 'bunu lâyikı veçhile değerlendirmek ica>be-
der kî, eğer bâzı tadilât iktiza ediyorsa, bun
ları isabetle tâyin edebilelim. Bendenizin şah
si, âciz kanaatine göre, bu kıstaslar şunlar 
olmalıdır : 

Anayasamıza göre, sendika hakkının sahip
leri kimlerdir? Hukuki tâbirle bu hakkın «u-
;jesi. menlehül hakkı Anayasaya göre kimdir1'.' 

İkincisi, sendika kurma, hakkının şümul ve 
muhtevası nedir? 

Üçüncüsü, sendika kurma hakkı. Anayasa
mızın mevcut hükümleri dairesinde ne dereceye 
kadar tahdide tabi tutulabilir? 

Dördüncüsü de, plân naktai nazarından Hi
ni izdeki tasarı Türk sendikacılığın1 kuvvetlen
direcek ve gelişi irecek tedbirleri muhtevi mi
dir? 

Eğer tasarıyı hn <Löt-1 noktada tetkik edip 
de bu mihenklere vurursak, öyde zannediyo
rum ki, tamamiyle değerlendirmiş ve bu hi
sarı muvacehesinde ki durum ve tutumumuza 
sağlam bir mesnet bulmuş oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasamızın 40 
neı maddesinin ilk bendinde çalışanlar ve iş 
verenler, önceden izin. almaksızın sendikalar 
ve sendika birlikleri kurmak ve •bunlara ser
bestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkı
na sahiptirler» hükmü -mevcuttur. Acaba bu 
maddede kullanılan «çalışanlar» tâbirinin kap
samı nedir? Bu kapsama, kimler giriyorsa sen
dika kurma hakkının sahipleri de bunlardır. I 

Binaenaleyh, çalışan tâbirinin muhtevasını 
tâyin etmek iktiza eder. 

Yine Anayasamızın 47 nei maddesini müta
lâa edersek, orada «işçiler, iş verenlerle olan 
münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumları
nı korumak veya düzeltmek amacı ile toplu 
sözleşme ve grev haklarına sahiptir» hükmü 
sevk edilmiştir. Demek ki, kanun iki temel 
hakkın, sendika kurma hakkı, toplu sözleşme 
ve grev hakkının sahiplerini tâyin ederken, 
iki ayrı tâbir kullanmış. Sendika hakkından 
bahsederken, çalışanlar bu hakka sahiptir, 
diyor. 

Toplu sözleşme ve grev hakkından bahse
derken, işçiler bu hakka sahiptir, diyor. P r a 
tik hayattan da biliriz ki, işçi, çalışanlar 
zümres'r.e dâhil olmakla bereber bu zümrenin 
dar bir kısmını teşkil eder. Bir 'hizmet aktın e 
istinaden 'başkasına muayyen müddetli veyTa 
müddetsiz olarak hizmetini tahsis eden ve aynı 
zamanda tâbiiyet şartları içinde çalışan kim
selerdir. Halbuki çalışan, fikri ve bedeni eme
ği karşısında 'geçimini temin eden kimseler
dir. 

Demek ki, Anayasamızda sendika hakkı, 
yalnız çalışanların muayyen bir zümresi olan 
işçilere değii, 'bilcümle çalışanlara verilmiş 
bulunmaktadır. Bu noktai nazar, şimdi arz 
ettiğim bu noktai nazar, yani sendika hakkı
nın. toplu sözleşme ve grev haklarına göre 
daha geniş bir zümreye aidolması lâzımgelece-
ği hususunda ileri sürdüğüm bu noktai nazar, 
Anayasa vâzımın da fikrine uygundur. Nite
kim, -10 neı maddenin Temsilciler Meclisinde 
müzakeresi sırasında, üyelerden Sait Naci Er
gin, bu «çalışanlar» tâbirinin kapsamını sor
muş ve komisyon sözcüsü de, «çalışanlar, am
me hizmeti güren memurlar da dahil olmak 
üzere bilcümle çalışmak suretiyle geçimini te
min edenlerdir» demiş. Yalnız memurlar, ken
di gördükleri işin özelliği ve tabi oldukları s ta
tünün hususiyeti dolayısiyle hususi birtakım 
hükümlere tabi tutulabilir, sendika kurma 
hakkı bakımından. 

Yine Temsilciler Meclisinde 'bulunan arka
daşlarımız veyahut o zamanki zabıtları merak 
edip okuyan arkadaşlarımız bilirler ki, Ana
yasanın tedvini sırasında iki 'beynelmilel vesi
ka daima göz önünde tutulmuştur, hassaten 
temel hakların tanzimi sırasında. Bunlardan 
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bir tanesi Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan 
Hakları Beyannamesi, ikincisi de insan hak
larını ve ana hürriyetleri korumaya müteal
lik Avrupa Konvansiyonu. Bu ikisinde de kap
sam, demin arz ettiğim şekildedir. Evrensel 
Beyannamenin 23 neü maddesinin 4 no. :1u 
bendinde der ki ; «Her insan menfaatlerinin 
korunması için meslekî teşekküller kurmak ve 
'bunlara girmek hakkına sahiptir.» Malûmu âli
niz, sendika da bir meslekî teşekküldür. Av
rupa Konvansiyonunun 11 nci maddesinin 1 nei 
bendinde ise, iher insan için menfaatlerini ko
rumak maksadiyle sendikalar kurmak ve bun
lara girmek hakkı da dâhil olmak üzere bir 
araya gelmek, toplanmak hakkı mevcuttur. 

Demek oluyor ki, komisyon sözcüsünün de 
ifade ettiği gibi, Anayasanın 46 ncı maddesin
de bahse mevzu olan sendika kurmak hakkı, 
Anayasanın tedvini sırasında kendilerine mu
halif hüküm sevk edilmemek için daima göz 
önünde bulundurulan iki beynelmilel vesikaya 
da uygun olarak yalnızca dar mânadaki işçi
lere ve iş verenlere, yani bir hizmet aıkdi mü
nasebeti içerisinde ve işletmeye, onun sahibi
ne tabiiyet halinde çalışanlara ve onları çalış
tıranlara değil, ve fakat 'her insan ve her 
mesleke tanınmış bir haktır. Bu nokta üzerin
de ısrarla durduğumun esbabı; buna muvazi 
olarak tasarıda bir tenkidimi arz edeceğim. 

Aca'ba. sendika kurma, hakkının, muhte
vası nelerdir? Bu sendika, kurma hakkı, ne 
•gibi hakları kapsar? Anayasamızın 46 ncı 
maddesinde sendika mefhumu tarif edilmemiş
tir. Halbuki 'böyle bir tarifin, sendika kur
ma hakkının kapsamını tâyin bakımından önemi 
büyüktür. 

Sendikalar, iktisadi ve sosyal gelişmenin 
seyri içinde ve onun muayyen bir merhalesin
de belirli gayelere ulaşmanın bir vasıtası ola
rak meydana çıkmışlardır. 

Anayasa ve iş hukuku nazariyatında, sen
dikaların meydana geliş tarzları ve tarihi ge
lişmeleri, takip ettikleri seyir nazara alınarak 
tarifleri yapılmış ve haiz olmaları icabeden 
nitelikler derpiş edilmiştir. (Binaenaleyh, biz 
de .sendika mefhumunu tâyin ederken Anaya
sa v-e iş hukuku nazariyatının tarifinden istifa
de etmek mevki ve mecburiyetindeyiz. Halen 
bugün Anayasa ve iş hukuku sahasında sendi

kalar, .çalışanlai'itı veya çalıştıranların karşı
lıkla. iktisadi ve sosyal menfaatlerini korumak 
ve savunmak w geliştirmek amaciyle ser
bestçe meydana getirdikleri ve kendilerine 
katılıp katılmamakta tamamen hür oldukları 
teşekküller anlaşılmaktadır. Şu tarife göre 
meydana getirilmişlerdir. Sendika hürriyeti 
sevk bakımından şu hürriyetleri kapsıyor- : 
Sosyal ve iktisadi menfaatlerini korumak için 
sendika kurma hürriyeti, »bir sendika mevcut 
ise girme hürriyeti, girmişse çekilme hürriyeti, 
ve bir de mevcut bir sendikaya hiç katılmamak 
hürriyeti. Kurulmuş teşekküller için de bu 
hürriyetler mevcuttur. Bir zirve teşekkül, bir 
birlik, 'bir federaısyon, bir konfederasyon 
meydana getirmek hürriyeti, mevcut, bunlar
dan birisine girme hün.dyeti, girmişse çıkma 
(hürriyeti, yahut da mevcuda hiç katılmama 
hürriyeti, bu sendikaları ve zirve teşekküllerini 
meydana, getiren fertlerin veyahut da sen
dikaların kişi olarak haiz oldukları hürriyet
lerdir. Bir hürriyet daha vardır, o da 46 ncı 
maddedeki teşkilâtlanma hürriyetinin garantisi 
olarak sendikanın statüsün;1, gayesine ve ka
nuna uygun faaliyette bulunma, hürriyeti
dir. 

Sendikanın e-s a s gayesi, demin arz ettiğim 
gibi iş hayatından doğan sosyal ve iktisadi men
faatleri topluca müdafaa etmek ana gayesidir. 
K'akat bunun .yanında .sendikaların bâzı tâli 
gayeleri de takibetnıesinde, ne Anayasa huku
ku bakımından, ne de iş hukuku bakımından 
bir mahzur yoktur. Ezcümle, siyasi faaliyette 
bulunmak ve siyasi hayata, doğrudan doğruya 
müessir olmak gayesi. Ve bu da doğrudur. Çün
kü siyasi hayata müessir olmadan, siyasi faali
yette bulunmadan sosyal ve iktisadi menfaat
lerin kolayca elde edilmesi de mümkün değildir. 
Kala kalan orta yerde bir toplu sözleşme ile bir 
grev kalır. 

Azaların meslekî sahada ilerlemelerini, geliş
melerini temin etmek, bu da gayesi olabilir. Sen
dikanın gayesi, âzalarının eğlenmesini temin et
mek olabilir. Âzalarının daha yüksek ve rahat 
bir geçim seviyesine ulaşmasını temin etmek, bu 
da olabilir. Demek ki, sendikanın hürriyet kap
samı fert bakımından ayrı, sendika bakımından 
ayrı olmak üzere arz ettiğim hürriyetlerden iba
rettir. 
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Şimdi bil' de sendikaların evsafı var. Sendi

kalar iş hayatında mütezat menfaatleri temsi-
len ortaya çıkmışlardır: işçilerin menfaati, iş 
verenin menfaatini. Çalışanlar sendikaları ça
lışanların sosyal ve iktisadi menfaatlerini, iş ve
ren sendikalan iş verenlerin sosyal ve iktisadi 
menfaatlerini temsil eder. Bu itibarla bu vazi
feleri hakkiyle yapabilmeleri için sendikaların, 
sosyal partiler dediğimiz karşı tarafın tesirin
den ve nüfuzundan tamamen müstakil olmaları 
icabeder. Binaenaleyh, işçiye tabi bir iş veren 
sendikası veyahut iş verenin nüfuzu altında bu
lunan bir işçi sendikası, bunlar hakiki mânada 
sendika değillerdir. 

Şimdi geldik son noktaya. Acaba bu sendi
ka hürriyeti Anayasamızın ahkâmı muvacehesin
de ne kadar kabili tahdittir? Çünkü, bâzı iddia
lar var orta yerde; sendika kanununa lüzum 
yoktur, deniyor. Sendika hürriyeti tahidedile-
mez. Ne dereceye kadar doğrudur? Çünkü bu
na vereceğimiz müspet veya menfi cevap, eli
mizdeki tasarının tahdidine mütaallik hükümle
rini değerlendirmeye yarıyacaktır. Bunun için 
de evvelâ Anayasamızın sınırlanmasına cevaz 
verdiği her temel hakkın da ne gibi bir sistem 
takibettiğini tesbit etmek lâzımdır. Eğer Ana
yasayı tetkik edersek görürüz ki, Anayasa han
gi hakkın tahdidine cevaz verdiyse altında bir 
fıkra hâlinde, «Bu hak özel bir kanunla düzen
lenir,» veyahut da «bu hak özel bir kanunla sı
nırlanır.» der. Binaenaleyh, Anayasanın ka
nunla sınırlanacağını veya düzenleneceğini tas
rih etmediği ahvalde bir temel hakkın âdi bir 
kanunla sınırlanmasına cevaz yoktur. 

11 ne/i madde vardır; Anayasanın lâfzına, ve 
ruhuna uygun olarak bir kanunla sınırlanabilir 
dedikten sonra 2 nci fıkrada, velevki «âmme dü
zeni, kamu yararı, sosyal adalet, millî güven
lik ve genel ahlâk ve âdap gibi sebeplerle de ol
sa tahdit sırasında bir hakkın özüne dokunula
maz.» der. Fakat bu hüküm, Anayasada özel ka
nunla sınırlanacağına cevaz verilmediği alrval-
de de bir kanunla, sınırlanır mânasına gelmez. 
Bunun mânası, eğer Anayasa, kendi metni içinde 
bir özel hakkın, bir temel hakkın sınırlanması
na müsaade ediyorsa, sınırlanacağı zaman şu 
mülâhazalarla dahi olsa hakkın özüne dokuna
mazsınız, 'demek istiyor. Şimdi Anayasamızın, 
temel hakların sınırlanması hakkında kabul et-
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tiği sistemi göz önünde bulundurarak 46 ncı 
maddeyi tekrar bir gözden geçirelim. Şimdi 46 
ncı maddede, dikkat buyurursanız göreceksiniz 
ki, iki nevi çalışandan bahsediliyor. Bir tanesi, 
«o çalışanlar ki, gördükleri hizmet kamu hiz
meti vasfını haizdir.» ikinci nevi çalışanlar, 
«o çalışanlar ki, gördükleri işte ve hizmette bu 
vasıf yoktur.» Kanunun 2 nci fıkrasında diyor 
ki, «İşçi niteliğini taşımyan kamu hizmeti görev
lilerinin bu alandaki hakları kanunla düzenle
nir.» Demek ki, sendika kurma hakkı ancak 
kamu hizmeti görevlilerinde tahdit edilebilir, 
ötekilerinde tahdit edilemez. 

Şimdi sendika kurma hakkı ne idi; demin 
arz ettiğim gibi evvelâ bir teşekkül meydana 
getirme hakkıdır. Bu teşekkülü meydana getir
me hakkı tahdidedilemez. Bir teşekküle girmek 
veya çıkmak, üye olmak, olmamak hakkı, bu da 
tahdit edilemez. Bir sendikanın bir zirve teşek
külü meydana getirmesi veya ona girmesi, on
dan çıkması hakkı bu hak da tahit edilemez. 46 
ncı maddenin metninden anlaşılan mâna budur. 
Fakat yine de sendika hukuku alanında tah-
didedilebilecek birtakım faaliyetler mevcuttur. 
Ezcümle, tahdidin bir tanesini yine 46 ncı mad
denin 3 ncü bendinde buluyoruz. Sendika ve sen
dika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve işleyiş
leri demokratik esaslara aykırı olamaz. Bina
enaleyh, burada tahdit edilecek, sınırlanacak 
temel hak değil, fakat sendikanın bir hükmi 
şahsiyet olarak faaliyet sahasıdır. Demokratik 
saha hilâfına çıkamaz. Sendika, demin de arz 
ettiğim gibi, kendi üyelerinin sosyal ve iktisadi 
menfaatlerini temsil eden bir teşekküldür. Bi
naenaleyh, bu temsil sıfatiyle hukuk alanında 
birtakım tasarruflarda bulunacaktır. Ezcümle, 
toplu sözleşme yapacaktır, bir mukavelenin ta
rafını teşkil edecektir. O halde organizasyon ba
kımından kendisinin, Medeni Kanundaki dernek 
hüviyetine bürünmesi lâzımdır. 

Mademki sendika dernektir, ama öyle bir 
dernek ki, hususi bir sahada faaliyette buluna
caktır. O halde sendikanın faaliyeti Anayasanın 
29 ucu maddesinde dernek hürriyetine çizilen 
sınırlarla da sınırlanabilir. Onlar da; kamu dü-. 
zeni, genel ahlâk ve âdabdır. Bir sendikanın 
faaliyeti nasıl 46 ncı maddenin 3 ncü fıkrası ge
reğince demokratik düzene muhalif olmazsa, 29 
neu madde mucibince de genel ahlâka, bu ka
mu düzenine muhalif olamaz. 
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Öteki taraftan sendika, çalışma hak ve hür

riyetinin kollektif bir tezahürüdür. O halde 40 
ncı maddesine de temas eden tarafı vardır. Her
kes dilediği alanda çalışma ve sözleşme yap
mak hürriyetine sahiptir, dedikten sonra ka
nunun ikinci maddesi; bu hümyetleri ancak 
kamu yararı amaciyle smırlıyabilir. O halde 
sendikanın faaliyeti kamu yararı amaciyle de 
sınırlanabilir. (Bütün .bunları, bu tahdit mese
lesini arz etmemin sebebi; hem kanunun tahdi
de ait hükümlerini değerlendirmek, hem de sen
dika hakkının, yani sendikanın faaliyette bu
lunma hakkının mutlak bir temel hak olduğu 
ve sınırlanamıvacağı yolundaki ve hattâ 'hu 
bapta kanuna lüzum olmadığı yolundaki iddia
lara cevap verebilmek içindir. 

Simdi bütün bu mâruzâtımdan sonra bir 
sendikalar kanununun haiz olması lâzımgelen 
vasıflar, kendiliğinden meydana çıkmaktadır. 
Birincisi; ikamın, bütün çalışanlara ait sendika 
kurma hakkını tanımalı ve bu sendika kurma 
hakkı, üyeili^e girme ve üvelikten çıkma hak
kını her hangi bir tahdide tabi tutmamalıdır. 
Bizzat sendikalara zirve teşekkülleri kurmak, 
bunlara üye olmak ve üyelikten çıkmak hakla
rını da ıgarantilemelidir. 

Kanunun üçüncü vasfı, sendikaları ve zirve 
teşekküllerinin faaliyetlerini yalnızca ama her 
türlü fobiden çekinerek hiçbir art fikir .gütme
den yalnızea demokratik esaslara, kamu yara
rına, genel ahlâka ve kamu düzenine uygunlu
ğunu sağlıyacak tedbirleri de ihtiva etmelidir. 

4. Türk sendikacılığının kısa zamanda 
gelişmesini ve Batı sendikacılığının inkişaf ve 
kuvvet seviyesine çıkmasını temine ımâtuf ted
birleri de bu kanun ihtiva etmelidir. Zira plân 
icbar ediyor. 

5. (Sendikaların ve zirve teşekküllerinin 
sosyal ve iktisadi hayatımızın gelişmesindeki ve 
ilerliyen siyasi hayatımız üzerinde haiz .olaca
ğı etkiler nazarı itibara alınarak bunların faa
liyetlerinin murakabesini icrai mercilere değil, 
bitaraf kazai mercilere bırakılması lâ'zımgelir. 
Aksi takdirde sendika hürriyetine müdahale 
edilmiş ;gözü ile bakmak lâzımdır. Ve.nihayet 
kanun, büyük halk tabakalarına hitabeden 'bir 
kanun olduğundan, teklif bakımından açıls ve 
basit, ifade bakımından ise vazıh ve anlaşılabi-
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lir olmalıdır. Bendeniz ideal bir sendikalar ka
nununda, bu 4 vasfın tecellisini, şahsan koydu
ğum ölçülere göre aramaktayım. 

Şimdi kısaca elimizdeki Sendikalar Kanu
nunu şu ölçülere vuralım. Tasarının 19 ncu 
maddesiyle sendika üyeliği, 20 nci maddesiyle 
işçi teşekküıllerindeki temsilcilik ve idareciliği, 
17 nci maddesiyle sendikaların mukabil cephe
ye karşı bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. 
Binaenaleyh, kanun sendika kurma hakkını lâ-
yıkı veçhile himaye etmiştir. Kanunun bu hü
kümleri, Anayasanın istediğini yerine 'getirmiş
tir. Üye aidatının iş veren tarafından tahsil 
edilip alâkalı sendikaya verilmesine mütedair 
23 ncü maddedeki hüküm, 14 ncü maddedeki 
meslekî teşekküllerin faaliyetlerine mütedair 
hükümler, 11 nci maddenin sendika idarecile
rinde bulunması lâzımgelen evsafa ait ahkâmın 
ve 27 nci maddedeki hal ve mal mecburiyeti 
sendikacılığı geliştirecek ve disiplin altına ala
cak tedbirler eümlesindendir. Binaenaleyh, ka
nun bu 'bakımdan da iyidir. Bu bendenizin şah
si kanaatidir. Sendikaların bâzı siyasi faaliyet
lerle iştigal eden 16 ncı maddesi hükmünü, hem 
kamu yararı mülâhazasına dayanan bir sınırla
ma ve hem de sendikaların parçalanmasını ön
lemeye matuf bir tedbir olarak kabul eylemek 
lâzımgelir. Bizde, particiliğin milleti ne hale 
getirdiği meydandadır. Bir araya toplamak 
mecburiyetinde olduğumuz sendikacılığın da 
şu intikal devresinde bâzı siyasi faaliyetlerden 
menedilmesi, sendikacılığın selâmeti bakımın
dan, kuvvetlenmesi bakımından lüzumludur. 
Ama bendeniz bu tedbirin, - çünkü Anayasada 
siyasetle iştigal edemez diye bir hüküm yok
tur - intikal devresine has bir tedbir olarak kal
masını ve ileride sendikacılığımız kemal dev
resine girince bu hükmün ortadan kaldırılması
nı şahsan arzu ederim. 

(Sendikaların ve zirve teşekküllerinin defter 
tutmaya aidolan 28 nci madde hükmü, ve 29 
ncu maddedeki merciine bilanço, çalışma rapo
ru vermek mükellefiyeti, bir taraftan bu teşek
külleri disiplin altına sokacak, Türk sendikacı
lığının gelişmesini sağlıyacak tedbirler olduğu 
gibi âmme nizamı bakımından da alınması ica-
beden tedbirlerdir. 

Şimdi bunlar, bendenizin kanunu, şu kıstas
lara göre beğendiğim, doğru bulduğum taraf
larıdır. (Bir de şimdi tenkidlerim var. 
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1. Tasarı ikinci maddesiyle Anayasanın 46 

ncı maddesinde her çalışana verilen sendika 
kurma hakkını dört grup işçiye tanımıştır. Hiz
met hükmüne istinaden çalışanlar, hamallar, 
müellifler, muharrirler ve nihayet 'bizim eski 
hukukta şirketi mudarebe dediğimiz şirket ne
vindeki mudarib şerik. Yani bir şirkete serma
ye olarak para yerine emeğini koyan kimse. 
(Hukuk bakımından) öyle hizmet kategorileri 

% vardır ki, bunlar Anayasanın kabul ettiği «ça
lışan» mefhumuna girdiği halde bu kanunun 
dört grupuna sokamazsınız ve otomatikman 
sendika kurma hakkını bunlardan esirgetmiş 
olursunuz ki, bu Anayasaya tamamen muhalif
tir. Bu nokta, üzerinde Komisyonun ve hassa
ten Hükümetin, tekrar Senatodaki müzakere 
sırasında durmasını rica ediyorum. Ve madde 
de geldiği zaman, sırasında lâzımgelen maru
zatta bulunacağım. 

9 neu maddenin 3 ncü bendinde, iş kolla-
riyle bunların birbirleriyle ilgili olanlarını tes
hil; salâhiyeti Çalışma Bakanlığına verilmiştir. 
Bir teşekkülün milletlerarası bir teşekküle ka
tılması hususunda, verdiği kararın, 10 neu mad
dede icra Vekilleri Heyetince iptaline kadar 
cevaz verilmiştir. 

29 neu madde, teşkilâtın malî murakabesini 
Çalışma Bakanlığına tevdi eylemiştir. Bende
niz bu üç noktada, icra uzvunun sendikalara 
müdahalesini, sendikaların gelişmesi bakımın
dan ve siyasete alet edilmesi bakımından has
saten tehlikeli görüyorum. 

Karşımızdaki Çalışma Bakanı her zaman Bü
lent Bey gibi olamaz. Kendisinin hüsnüniyetin
den eminiz. Fakat bir gün bir başkası gelip bu 
yetkiyi suiistimal edebilir. Bunun üzerinde du
rulması lâzımgelir. 

Maddelerde, sırası geldiği zaman tekrar 
maruzatta bulunacağım. Meselâ, hatırıma gelen 
şu; bu kollarla ilgili yönetmeliği yapmak bir 
kazal mercie verilebilir. Meselâ Devlet Şûrası 
bunu yapabilir. Milletlerarası teşekküle katıl
ması meselesinde icra Vekilleri Heyeti iptal 
edeceğine, iş mahkemesinde dâva edebilir. Her 
ikisinde de kazai mercie veriyoruz. Siyasi bir şey 
yok. Sonra bu sendikaların defter verme mü
kellefiyeti dolayısiyle bilanço ve çalışma rapo
runu tş Bakanlığına verir. îş Bakanlığının 
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niyeti hâlis. Ama evvelâ bu tek t ' - ,dır. Ben 
bir İngiliz sendikacısiyle konuşta ~u bizde 
de vardır» dedi. Sendikalar bilanço ve çalışıma 
raporları verirler ama bunları, Çalışma Bakan
lığı ile ilgisi olmıyan tamamen müstakil bir bü
roya verirler. 

İkincisi, yalnız sendikalar değil, aile ekono
misi halinde çalışan işletmeler hariç bilcümle iş 
verenler de malî durumlarını aynı büroya bil
dirmekle mükelleftirler. Çünkü ne olacak bu
rada? Sendika bildirecek, onun malî durumunu 
iş veren anlıyacak, bilecek ona göre hareket 
edecek. Böyle olunca da, sendika da onun duru
munu bilmelidir. Bu da kanunun şayanı teikid 
noktalarından bir tanesidir. 

Sonra bir de, zirve teşekkülleri meydana 
getirmekte ve bunlara katılmak hususundaki 
kabul ettiği hesaplarda kanun, pek maksadına 
uygun değil gibi geliyor bendenize. Bu husus, 
sendikaları, hassaten zirve teşekküllerini bir 
araya getirip kuvvetlendinmekten ziyade da
ğıtacak gibi geliyor. 

Onun için bu hükümler üzerinde de biraz 
daha durulmak lâzımgelir. Nihayet en son tek
lifim; kanun maalesef teknik bakımdan, kanun 
tekniği bakımından kavranılması ıgüç bir ka
nundur. Maddeler uzundur ve ekseri yerlerde 
ifade işçinin anlıyamıyacağı kadar muğlaktır. 
Son tenkidim de bu. Mamafih şunu da arz et
mek isterim ki Muhterem Heyetinize; şu kanun 
bu arz ettiğim noksanlara rağmen olduğu gibi 
Heyetinizden çıksa dahi bundan evvelki işçi ve 
iş veren sendikaları Kanununa göre bir merha
ledir. Ve esas bakımlardan da Anayasamıza uy
gun bir kanundur. Onun için Muhterem Heye
tinizi bu tadilât sırasında, tadilâta iltifat etme
ye davet ederken böyle bir kanun getirdiğinden. 
dolayı da Hükümete burada tetşekkür ederim. 

Beni sabırla dinlediniz, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ergün, buyurun. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Muhterem Başkan, Senatonun muhterem 
üyeleri; 

Bundan 17 yıl önce T. B. Meclisi tarafın
dan kabul edilen 5018 sayılı Sendikalar Ka
nunu devresini tamamlamış, bunun yerine 
yeni Anayasanın ışığı altında hazırlanmış 
bulunan bir yenisi müzakere edilmek üzere 
yüksek huzura gelmiş bulunmaktadır. 
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Bu vesile ile dünya ve memleketimizdeki 

işçi hareketlerine, kısaca göz atmakta fayda 
görürüm. 

Tarih öncesi devirlerde aynı soydan, ül
keleri bir, gayeleri müşterek olan insanlar, 
önceleri kabile, sonraları millet topluluğu 
haline gelerek, daha iyi yaşıy ab ilmenin mü
cadelesi içinde, bu günün medeniyetini yarat
mışlardır. 

İşçi hareketlerimin başlamasiyle, bu gelişme 
daha da süratlenmiştir. Bugünkü dünyamız
da sendikalar, demokratik düzen içinde müs
tesna mevkileri, siyasi ve ekonomik rejimlerle, 
sıkı bağları olan teşekküllerdir. 

Sosyal tarihe göz atarsak, hür ve kudretli 
sendikaların bulunduğu ülkelerde sanayi ve 
demokrasi daima gelişmiştir. 

XVIII nci ve XIX nen yüzyıllarında sanayi 
alanındaki ilerlemeler, fert ve toplum üze
rinde olduğu kadar, milletlerin bünyesinde de 
sosyal ve iktisadi devrimler ya.ratmıştır-

önceleri el ve ziraat işlerinde, küçük top
luluklar halindeki çalışmalar, sonraları meka
nik sanayiin hızla gelişmesiyle, binlerin, on-
binlerin, bir arada çalıştığı fabrikaların, ima
lâthanelerin, tesislerin kurulmasına ve sanayi 
işçisinin doğmasına "vesile olmuştur. 

Bu iş yerlerinde çalışanlarla, çalıştıranlar 
arasında vakit vakit menfaat ihtilâfları çık
mıştır İngiltere ve Amerika* gibi sanayide ileri 
olan memleketlerde sendikaların kuruluşu da 
kanun himayesinde olmamış, patronların iş
çileri istismar etmesi, çok kötü iş. şartları iş
çileri birleşmeye cemiyet ve sendika kurmaya 
sevk etmiştir. Korkunç çalışmalar olmuş, işçi
lere önderlik edenler çok ağır cezalara çarp
tırılmıştır. 

Neticede : 
Çalışanlar haklarını az çok alır hale gel

miş, zamanla ihtilâfların hal şekli bir nizama 
sokulmuş, karşılıklı müzâkere yoliyle anlaşma
lar yapılmıştır. Fakat anlaşmaya varamadık
ları anlarda büyük ve hâdiseli grevler olmuş
tu*. 

İşçiler günlerce işlerine dönmemişler, yap
tıkları grevler bir milletin iktisadi düzenine 
tesir edecek kadar ileri gitmiş, hükümetlerin 
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aracılığına ve hattâ müdahalesine bile lüzum 
gösterdiği zamanlar olmuştur. 

Emeğin üretiminden aldığı pay, hiçbir za
man sermayeyi tehlikeye düşürmemiş, bilâ
kis haklarına kavuşan işçiler, daha çok ça
lışmış, üretim süratle -artmış, iş verenler de 
sevk ve idareyi daha iyi düzenler duruma gel
miştir. İstismar yerini yeni buluşlara terk et
miştir. 

Memleketimize gelince : 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında büyük 

işletmeler ve fabrikalar yoktu. Olanları da 
yabancılara ait küçük işletmelerden ibaretti. 
Halk ayakkabı, dokumacılık gibi el sanatları 
ile iştigal ediyor, büyük çoğunluk ziraatla 
uğraşıyordu. 

O devirlerde mesleki geliştirme, meslek ah
lâkı, sağlam karakter ve muhtaçlara yardım 
etme amacını güden Ahî Teşkilâtı, loncalar, 
mahalle sandıkları gibi bâzı müesseseler ku
rulmuşsa da faaliyetleri içtimai ve mesleki 
kaldığından sendikalar gibi hareketli olama
mışlardır. Faaliyetleri mahallî kalan bu te
şekküller dinî hurafelerin tesiri altında, fazla 
muhafazakâr ve kanaatkar zihniyet içinde ileri 
bir inkişaf da sağlıyamamışlardır. 

1908 senesi Meşrutiyetin ilânı ile (Kanuni 
Esasi) vatandaş hak ve hürriyetlerini teminat 
altına almasiyle bâzı işçi cemiyetleri kurul
muşsa da bunların da ömürleri kısa olmuştlur. 

Osmanlı imparatorluğu devrinde çalışma 
hayatı ile alâkalı kanun ve mevzuatların sa
yısı ise birkaç kalemi geçmemektedir. 1337 yı
lında 151 sayılı Ereğli - Havzai Fahmiye 
maden amelesinin hukukuna, mütaaliik Kanun 
da imparatorluğun son yıllarına tesadüf et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar : 
Cumhuriyet devrinden sonra memleketi

mizde sanayileşme hareketi başladı. Dev'et 
kendi imkânları ile tekstil, şeker, demieyo'u, 
demir - çelik, kâğıt saınyii gibi fabrikaları bi
rinci plâna alarak kurdu. Bunun yanı sıra bâ
zı yabancılara ait fabrika ve işletmeleri de, 
Devlet satmalarak millileştirdi. Bu suretle sa
nayi işçi sayısı da her geçen yıl artmaya baş
ladı. 

Amale tâbiri de 1923 yılında İzmir'de top-
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lanan '.ilk İktisat Kongresinde Atatürk tarafın
dan (İşçi) oterak değiştirildi. 

Amele deyimi çalışanlar arasında, sanatsız 
ve herkesin yapabileceği ameliyeyi yapan bir 
kimseyi vasıflandırdığı için, çalışanlar ara
sında pekte hoş karşılanmıyordu. 

Bu devre içinde iş hayatı ile alâkalı yeni 
yeni kanunlar çıkmaya başladı. Bunların ba
şında ve hattâ en önemli olanı da îş Kanunu
dur. 

îş Kanununun çıkması, sosyal yapımız için 
bir devrin başlangıcı oldu. 

Tatbikatta, kanunla alâkalı bâzı nizamna
melerin çıkarılmasının gecikmesi, ihtilâf 
müessesesinin, sendika hürriyetlerinin yoklu
ğu ilk zamanları kanundan beklenen faydaları 
geciktirdi. 

Çalışanların, hakları iş şartları, ücretlerin 
tesbiti ve iş yeri nizamnamelerinin hazırlan
ması tek taraflı yapıldığı için işçinin hak
ları tamamen korunamadı. Bilhassa hususi 
sektörde çalışan işçiler daha çok himayesiz 
durumda kaldı. Bununla beraber îş Kanunu 
ve diğer kanunlar mesai saatlerinin ayarlan
ması, fazla çalışmaların önlenmesi gibi işçiye 
yeni yeni bâzı haklar getirdi ve bugünün inki
şafına yol açtı. 

27 sene öncesinin şartları ve tecrübesiz
liği içinde hazırlanan bu kanun koyduğu pren
sipler itibariyle ileri bir görüşle hazırlanmış 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Bugün Türk çalışma hayatına istikâmet ve
ren, ışık tutan ve milletlerarası normalara yak
laştıran kısıtlı veya kısıtsız hükümleriyle îş 
Kanunu olmuş ve bu kanuna ruh veren Çalışma 
Bakanlığı, hız kazandıran ve dinamizm geti
ren de sendikalar olmuştur. 

28 . 1 . 1946 tarihinde 4841 sayılı Kanunla 
Çalışma Bakanlığının kuruluşu, îşçi Si
gortaları ve îşçi Bulma Kurumu teşeküllerinin 
kurulanışına, sosyal sigortalar gibi birtakım 
yeni kanun ve mevzuatların çıkarılmasına ve 
tatbikine vesile olmuştur. 

Aynı zamanda 1945 sonu 1946 başı da çok 
partili demokratik nizama geçiş yılı olmuş
tur. Hürriyetlerin biri diğerini takibettiği ye
ni bir devir de bu suretle açılmıştır. 

(însan Hakları Evrensel Beyannamesi) ni 
kabul ve altına imza koyan zamanın Hükümeti 
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ve millet de bu gelişmeleri teşvik eder durum
da idi. 

Bu arada işçinin sendikalar vasıtasiyle teş
kilâtlanmasına imkân veren 5018 sayılı îşçi ve 
İş Veren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Ka
nunu 20 . 2 . 1947 tarihinde Büyük Millet 
Meclisinde kabul olundu. 

Bu tarihten itibaren sendikaların kurulması
na başlandı. Bu kanun çıkmadan önce işçilerin 
yardımlaşma ve ortak menfaatlerini korumak 
maksadiyle kurdukları cemiyet ve derneklerde 
adlarını ve tüzüklerini Sendikalar Kanununa uy
durmak suretiyle sendikal faaliyetlere geçtiler. 
Zonguldak Maden İşçileri Sendikası da bunlardan 
biridir. 

Sendikalar Kanununun çıkmasından .sonra 
muhtelif iş kollarında sendikaların kurulduğunu 
ve yayıldığını görürüz. Bu kuruluş devresinde 
sendikalara karşı rağbet istenilen derecede olma
dı. Hükümet ricali ise sendikaların kurulmasını 
arzuluyor ve daha da ileri giderek yardım da edi
yordu. Daha çok yardım Hükümete yakın sendi
kalara yapılıyordu. 

Sendikalara karşı alâka bu seyrini devam et
tirirken, partiler ise çok daha müsait şartlar için
de hızla inkişaf ediyordu. Bu gelişme, daha açık 
bir deyimle particilik kısa zamanda büyük va
tandaş topluluğuna ve teşekküllere de siravet et
ti. 

Sendikalar içinde pek çoğu, tabiî olarak, grev
den bahsedenlerin safında idi. Söylenenler hoşa 
gider iyi şeylerdi. Millet, demokratik düzen için
de daha iyiyi bulacağına inanır olmuştu. Grev
den sık sık bahsediliyor ve vaidediliyordu. Sen
dikalar biraz toparlanır ve sayılan çoğalır halde 
iken, iktidardaki parti seçimi kaybetti, yerini 
millete daha çok hürriyet ve işçiye grev vadeden 
parti aldı, 

Sendikaların kuruluşuna imkân veren kanun 
bir süre tecrübe ve tatbikattan geçmiş, sendika 
hürriyetleri bakımından yetersizliği basın ve üni
versite muhitlerinde de iyice tesbit ve anlaşılır 
olmuştu. Sendika yöneticilerinin itiraz ve istek
leri basın ve ilim adamlarımız tarafından da be
nimseniyor ve destek görüyordu. 

Sendikalar toplu sözleşme yapamıyorlar ve iş 
verenlere karşı da fonksiyonlarını da ifa edemi
yor ve bir yardım cemiyetinden ileri gidemiyor-
lardı. Kanun toplu sözleşme yapmayı ihtiyari bı-
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rakmıştı. İş verenler de kanunun bu boşluğun
dan istifade ederek toplu sözleşme yapmaya ya
naşmıyorlar, kendi bildiklerinden şaşmıyorlardı. 
Az sayıda iş verenler ise, sendikaların bâzı talep
lerini kendi lihtiyarlariyle yerine getirdikleri 
oluyordu. 

Sendika yöneticileri ancak iş yerlerinde iş ihti
lâfı çıkarmak suretiyle hakların bir kısmını veya 
pek azını alabiliyorlardı. 

İhtilâf çıkaran sendika yöneticilerine İs arşı iş 
verenler de pek iyi gözle bakmıyordu. Hususi 
sektörde çalışan sendika yöneticileri ise iş vere
nin baskısına daha çok mâruz kalıyor, işinden da
hi oluyorduı. 

Grev de yasaklar manzumesi içinde idi. Sendi
kalar çoğalmakta devam ettiği halde bu yüzden 
ku vvetlenemiy ordu. 

Sendika yöneticileri, bütün zorluklara ıy^ıncn 
hak bildikleri meşru ve kanuni yoldan ayrılma
dan mücadeleye devam ettiler. 

Basında, sendika, kongrelerinde toplu .sözleş
me ve grev hakkını her fırsatta tekrarladılar. 

Hükümetin ilk iktidara geldiği yıllarda hazır
ladığı grev tasarısı da kısa /amanda bir daha 
geri gelmemek üzere ('alışına Bakanlığı arşivle
rinde kaldı. 

Grevi vadeden Hükümet iş başında olduğu 
halde, grevden, sendika hürriyetinden bahsedil
mesini hoş karşılamıyor, Hükümeti terikid eden 
yöneticilerin sendikala rina karşı baskı yapılıyor, 
üst teşekküllerin kuruluşu tanınmak istenmiyor
du. 

İktidarı kaybetme endişeleri Hükümeti her 
şeyden fazla alâkadar ediyor. Milleti bir parti et
rafında toplamak için, büyük gayretlere, aklın 
alamıyaeağı lüzumsuz tedbirlere başvurduruyor
du. Hükümeti uyarmak için, samimî iyi niyetli 
tenkitlerde bulunanlara da dost gözüyle bakıla-
mıyordu. 

Bilgi ve görgülerini artırmak amacı ile yaban
cı ülkelere, Amerika'ya gidecek sendikacılara da 
Hükümetçe izin vermedi. 

Demokrasi cephesini tutan 76 milletin 63 mil
yon işçisini temsil eden, Hür Dünya Sendikaları 
Konfederasyonuna, Hükümet, Türkiye İsçi Sendi
kaları Konfederasyonunun üye ol masuna da mü
saade etmedi. 

Milletlerarası Sendikalar Konfederasyon!: kon
grelerinde Türk işçileri temsil edilmekten mah
rum. kaldı. Yunanlı dostlarımız bu toplantılarda 
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Kıbrıs meselesini rahatlıkla savunma imkanları
nı buldular, haksız başarıda, kazandılar. 

Hükümetin sendikalara karşı bu tulumu mem
leket dışında da, iyi karşılanmıyor ve tenkİdlere 
hedef oluyordu. Merkezi Cenevre'de bulunan, her 
sene Haziran ayında toplanan Milletlerarası Ça
lışma Konferansında Türk Hükümeti tenkİdle
re mâruz kalmaktan kendini kurtaramadı. 

ünce kalkınma sonra demokrasi lal'ı edile edi
le 1960 yılı başına gelindi. 

10 senelik devre içinde çalışına hayatiyle alâ
kalı bâzı kanunlar çıkmamış değildir. Çıkarılan 
kanunların arasında en önemli ve esprisi olanı 
Senelik Ücretli İ;;in Kanunudur. 

Maalesef sendika hak ve hürriyetleri, toplu 
sözleşme gibi ana kanunlar ele alınmamıştır. 

27 Mayıs 1960 İhtilâli, dikta rejimine iltifat 
göstermemiş, sendikaları da demokrasinin vazge
çilmez bir unsuru olarak tanımıştır. 

Başka ülkelerde ihtilâllerin ilk yıktıkları, va
ziyet ettikleri müesseseler sendikalar olmuştur. 
Hitler Almanyasmda, Musolini İtaiyasmda ilk 
yıkılan ve faaliyetlerine vaziyededilen bu teşek
küllerdir. 

Türkiye'de yapılan ihtilâl ise; yeni yeni hak 
ve hürriyetlerin doğuşuna ve millete mal oluşuna 
vesile olmuştur. 

İhtilâli mütaakıp, Hükümeti teşkil eden Ba
kanlar Kurulunun aldığı 4 numaralı Karar Tür
kiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun Millet
lerarası Konfederasyona (lOFTU'ya) üyeliğini 
tanımak ve kabul etmek olmuştur. 

Bu karar Milletlerarası teşekküllerde büyük 
bir tepki yaptı. Seçimle gelen bir Hükümetin 
senelerce yapmadığı bir işlemi askerî bir hüküme
tin ihtilâlin başında yapmış olması, dünya sen
dikaları arasında büyük bir sempati ile karşılan
dı. 

Milletlerarası Konfederasyonun Brüksel 'den 
gönderdiği temsilcileri Türkiye'de yaptıkları te
maslardan menun olarak döndüler. Bununla be
raber Türkiye'de seçimlerin yapılacağı hususunda, 
tereddütlerini gider ayak saklamadılar. Zaman 
bunu da halletti. Dünya memleketleri Türkiye ile 
daha çok ilgilenir hale geldi. 

Türkiye, ihtilâlden demokrasiye geçişte de 
Dünya tarihinde görülmemiş büyük imtihanını 
verdi ve seçimler yapıldı. 

İhtilâl İdaresi bilgi ve görgülerini artırmak 
üzere yabancı ülkelere ve Amerika'ya gidecek 

352 — 
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seiKİikac-'lara mâni olmadı. Seyahat ve temasları 
kolaylaştırıcı imkânları sağladı. 

Sendikalar, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
kanun tasarılarını da hazırladı. Bu tasarılar 
hakkında ileri sürülen tenkid ve temenniler de 
beyaz kitap adı altında derlenerek neşredildi. 

Kurucu Meclisin müddetini doldurması ve 
seçimler bu tasarıların kanunlaşmasına imkân 
vermemekle beraber hazırlanan Anayasada, ça
lışanların haklarına en geniş yer verilerek Ana
yasa teminatı altına sokuldu. 

ihtilâlden bu yana Bakanlar Kvmılu işçi te
şekküllerinin uluslararası teşekküllere üye ol
ma talebini müspet karşılamakta devam etti, bir 
mâni yaratmadan izin verdi. Bu suretle Türk 
sendikaları milletlerarası teşekküllerle irtibat 
kurdu ve iş birlisi yapar hale geldi. Bu kısa 
devre içinde Türk sendikaları uluslararası sen
dikalardan ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi 
olduğu milletlerarası teşekküllerden, AID Teş
kilâtından yardım gürdü ve görmektedir. Ayrı
ca içeride ve uluslararası toplantılarda temsil 

- haklarına kavuştular. 
Mevzu ile tamamen irtibatlı olan hâdisatı, ta

rihin gerçeklerine saygı göstererek realist bir 
düşünce ile arz etmiş bulunuyorum. 

Hatalara düşmemek için hakikatleri olduğu 
gibi ve cesaretle ortaya koymak mecburiyetin
deyiz. 

Çıkarına göre bir devri yermek, bir devri 
göklere çıkarmak düşüncelere hâkim »olursa, 
doğru yolu bulmak ve hüküm vermek güçle
şir. 

Muhterem arkadaşlar: 
Seçimler sonrası iş başına gelen birinci ve 

ikinci Karma Hükümet programlarına sadık ka
larak çalışma hayatı ile alâkalı yeni yeni kanun 
ve mevzuatların hazırlığına geçtiğini memnuni
yetle görüyoruz. 

Huzura gelen bu tasarı münasebetiyle Çalış
ma Bakanlığı ilgililerine, teklif sahibi milletve
killerine ve komisyonlarda büyük emekleri ge
çen arkadaşlara teşekkürü borç. bilirim. 

Bu maruzatımdan sonra: 
Kanun tasarısı üzerinde düşüncelerimi Yük

sek müsaade ve müc-amahamz-ı sığınarak kısa 
arz edeceğim. 

Kanun tasarının getirdiği ileri hükümler ara
sında : 
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1. 16 yaşını bitirmiyenlerin dahi sendikala

ra üye olabilmelerine imkân verilmekte ve hak
larının korunması sendikalar tarafından temin 
edilmektedir. 

2. Sendikaların üst teşekküllere katılma, 
genel kurullarında karar alma nisabı kolaylaş
tırmakta ve sendikalar arası gelişigüzel ayrılma 
ve çözülmeleri önler hüküm bulunmaktadır. 

3. Milletlerarası teşekküllere katılmada, 
serbesiyetiyi tanımakta ve Bakanlar Kurulu iz
nini ortadan kaldırmaktadır. 

4. Sendikalar mensuplarına kâr dağıtma
mak kaydiyle ticari mevzularla iştigal etme, te
sis kurma imkânlarını vermektedir. 

5. Sendikalara üyeleri adına dâva açma ve 
dâvada husumete ehil olma yetkisi tanınmakta
dır. 

6. îş verenlerin sendika üyelerine işten çı
karma, farklı muamele yapmalarını Önliyeeek 
hükümler bulunmaktadı r. 

7. İş yerlerinde sendika temsilciliklerine 
yer verilmektedir. 

8. Sendikaların iş verenle toplu iş sözleşme 
yapması ihtiyari olmaktan çıkarılmış mecburi 
hüküm haline sokulmuştur. 

9. Sendika üyelerinin aidatlarının iş veren 
tarafından kesilmesi mükellefiyetinin temin edil
miş olması, aidat tahdidinin kaldırılması ve ay
rıca grev dayanışma aidatının kabul edilmesi 
ileri hükümler arasındadır. 

Kanun tasarısında yer alan bu ve benzeri 
hükümler sendikaların kuvvetlenmesine ve mem
leket ekonomisine dünden daha çok hizmet ede
bilmesine imkân veren niteliktedir. 

Diğer taraftan kanun tasarısı teferruatlı 
maddelerle boğulmuş ve maddeler bir izahname 
haline gelmiştir. Bunun sebebini hazırlanmış 
olan, muhtelif tasarıların ve fikirlerin tesiri al
tında kalınmış olmasına bağlamak icabeder. 

Bâzı maddeler mükerrer denecek şekilde ka
nun tasarısı içine serpiştirilmiş, maddeler ara
sında iyi bir irtibat teessüs edememiştir. Ka
nunlarda aranan kısa ve kesin hükümlü olma 
vasfı bu kanunda zayıf düşmüştür. 

Bunun dışında, 
1. Kanunun 2 nci maddesinin bir numaralı 

bendi işçi katagorisine dâhil çalışanların sen
dikaya üye »almalarına imkân vermemektedir. 
Hizmet akdine bağlı olmıyan, ücretleri bir ka-

m 
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nun veya statü ile tesbit edilmiş bulunan ve T. 
C. Emkeli Sandığı ile ilişiği olanlar işçi sendi
kalarına üye olup olmıyacakları tereddüt doğu
racak niteliktedir. 

Madde aynen kaldığı takdirde Devlet sek
töründe bir iş yerinde ve bir iş kolunda bir kı
sım çoğunluk geçmişteki gibi işçi .sendikala
rına üye ol 10a imkanlarından mahrum kala
cak ve kanunun derpiş ettiği ileri görüş zede
lenmiş olacaktır. 

Maddeye vuzuh, verilmek suretiyle bütün 
çalışanların işçi sendikalarına üye olmaları te
min edilmelidir. Aksi takdirde mevcut olan sen
dika enflâsyonu bu madde ile biraz daha teş
vik edilmiş olacaktır. 

2. Millî Birlik Hükümeti tarafından ha
zırlanan kanun tasarısında sendikalar Çalış
ma Bakanlığının hususi kontrol ve denetimin
den çıkarılarak. Medeni Kanun ve Cemiyetler 
Kanunu umumi hükümlerine terk edilmiş iken: 

Bu kanunia Çalışma Bakanlığının denetle
mesine bırakılmıştır. 

Bu mütalâalarımızdan sendikaların deneti
minden uzak kalmalarını istedikleri mânası 
çıkarılmamalıdır. Ciddî bir denetim tarzı bir 
müessesenin istikbâlidir. 

Sendika yöneticileri arasındaki endişe, geç
miş tatbikatta Çalışma Bakanlığının denetim 
yolu ile sendikaları siyasi tazyik altına aldığı 
çok görülmüş ve denenmiş olmasından ileri 
gelmektedir. Bıı balcımdan denetimin Medeni 
ve Cemiyetler .Kanununa göre yapılmasını te
menniye şayan görürüm. 

H. Birlik. Federasyon ve Konfederasyon ku
ruluşlarını düzenüyen i) ucu madde çok sayıda 
üst teşekküllerin doğmasına imkân verecek 
karekterdedir. Plân tavsiyelerine de uygun 
düşmemektedir. 

Bu bakımdan sayın milletvekillerince hazır
lanan tasarıda ki metine sadık kalınarak tadi
lini isabetli bulmaktayım. 

Genel olarak kanun tasarısı bu temennile
rimin dışında eğitim ve öğretim mecburiyetini 
de koyan ileri bir kanundur. Kanun bir defa 
da Senatonun süzgecinden geçtikten sonra 
çalışma hayatımız yeni bir düzene girecek da
ha çok hareket kazanacaktır. Bu hareket iş
çinin iş verene baskısı mahiyetinde tezahür 
etmivecek bilâkis menfaatleri müşterek olan 

28 . 6 .1963 O : 2 
insanların iş birliği havası içinde devam ede
cektir. 

T ürk sendikacılığının parolası millî men
faatleri her şeyin üstünde tutarak, sermaye 
ve mülkiyet hakkına da hürmet ederek; ilmin 
ve hukukun ışığı altında çalışanların hakla
rını korumaktır. 

Sendikalara verilecek her hak ve salâhiyet 
bu açıdan değerlendirilip muhafaza edilecek
tir. 

1.6 senelik tatbikat içinde, Türk sendika yö
neticileri bu vasfını ortaya koymuş, itibarla
rını zedeliyeeek gelişigüzel hareketlerden dai

ma kaçınmışlar, memleket sathında her müs
pet teşebbüs ve icraatın destekleyicisi olmuş
lardır. Hürmetlerimle, sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
kanun tasarısının geçici 4 ncü maddesi üzerin
de 89 sayın üye oy kullanmış olup, 80 kabul 9 
red vardır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarı
sının tümü üzerinde 89 sayın üye oy kullanmış 
olup, 70 kabul, 12 red 1 de boş vardır. Bu duru
ma göre, yeter sayı elde edilememiştir. İçtüzü
ğün 144: ncü maddesine göre, yeter sayı- temin 
edilemediği takdirde zapta, geçilerek gelecek bir
leşime bırakmak mecburiyeti vardır. İçtüzük 
«Nisap bulunmadığından rey istihsali mümkün 
olmazsa müzakere edilen maddenin kararı erte
si celseye bırakılarak ikinci defa reye müracaat 
olunacağı ruznameye geçiriiir.Kİer. Bir başka 
celseye bırakmaktan içtüzüğün maksadı; baş
ka bir terekküp tarzında çoğunluğu temin ede
bilmektedir. Sabahleyin ki celsede oya başvu
rulmuş, fakat beş sayın üye ayağa kalkarak 
ekseriyet olmadığını iddia etmeleri üzerine yok
lama yapılmış bu sebeple tasni t yapılıp yüksek 
reylerinize arz edilememişti. Simdi ertesi celse
ye bırakmak pazartesi veyahut salı gününe bı
rakmak mecburiyeti hâsıl olacak demektir ki, 
kanunun bir an önce çıkması da gerekmektedir. 
Bu sebeple Yüksele Heyet reyleri ile müsaade 
ederse bir sonraki celseye bırakmadan tekrar 
açık oylamaya gidebiliriz. Tabiî kabul ettiğiniz 
takdirde.. Bir çok sayın üye salonlarda bulun
maktadır. Ziller çalıyor, reylerini kullanmak 
için içeri gelebilirler. (Gürültüler) 

Dünyanın her parlâmentosunda her an mü
zakere salonunda bir ekseriyeti toplu olarak 
bulmak zaten mümkün değildir. Ama bu sekil-
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de devamsızlık da görülmüş şey değildir. Biz 
Başkanlık Divanı olarak bâzı sayın üyelere, üç 
ve daha fazla birleşim peşpeşe gelmemeleri kar
şısında mazeretlerini bildirmelerim, içtüzüğe 
göre bundan sonra gerekli işlemlerin yapılacağı
nı bildirmiş bulunuyoruz. 

Riyaset, içtüzük hükümlerine göre gereğini 
yapacak ve yapmaktadır. Fakat asıl mesele, sa
yın üyelerin devam hususundaki hassasiyet
lerine bağlı bulunmaktadır. 

Şimdi müsaade ederseniz, bir kere daha Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı kanım tasarısını 
açık oylarımıza arz edeceğim. Hiç şüphe yok ki, 
bu içtüzüğe göre oylarınızla olacaktır. Buna 
müsaade buyuranlar lütfen işaret buyursunlar. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarı
sı tekrar açık oylarınıza arz edilecektir. 

Sendikalar kanun tasarısı üzerindeki müza
kerelere devam ediyoruz. 

Sayın Ağırnaslı, buyurun. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Cumhu
riyet Senatosunun muhterem azaları, 

Müzakeresine başladığımız iSendikalar Ka
nunu ile toplu iş sözleşmeleri ve Grev Kanu
nunun, îşçi sınıfımızı önümüzdeki plân dönem
lerinde istihsali hızla geliştirecek teşvik niteli
ğinde çıkmasını ve milletimiz için hayırlı olma
sını temenni ederiz. 

Demokrasinin temel müesseselerinin kurul
ması istikametindeki davranışları memnuniyet
le karşılarız. Gerçekten meslek birliklerinin, 
hür ve bağımsız sendikaların gelişmesi ölçüsün
de demokrasi, sağlam temellere dayanmış olur. 
Meslek birlik ve teşekkülleri arasında bir sınıf 
var ki, onun teşkilâtlanmasından hemen her 
memlekette endişe duyulmuştur. îşçi sınıfının 
haklarını elde edebilmesi, güçlü ve hür sendi
kalar kurması, geçim ve yaşama şartlarının ıs
lahını bu endişeler dolayısiyle kolay olmamış 
İngiltere'de, Fransa'da, italya'da, Almanya'da 
işçiler kanlı mücadelelere katlanmak zorunda 
kalmışlardır, iktidarda başarının, muhalefette 
vatanperverce murakabenin parlak örneklerini 
veren ingiliz işçi Partisi işçi Sendikalarının 
birleşmesinden .meydana gelmiş bir teşekküldür. 
iBaşka memleketlerde de işçi sınıfı çok güçlü 
sendikalar sendika federasyonu ve konfederas
yonları meydana getirmiş, memleketlerinin po-
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litikasmda en tesirli rolü oynıyan siyasi örgüt
lerde toplanarak teşriî meclislere gönderdiği 
fazla sayıda temsilci vasıtasiyle idareye de bil
fiil iştirak imkânını elde etmişlerdir. 

Yüce Senatonun muhterem üyeleri : 
Türkiye işçi sınıfı büyük fedekârlıklara kat

lanarak, yarı aç, yarı tok nesilleri ya serhat-
larda yahut yıpratıcı iş veya işsizlik şartları 
içinde feda ede ede bugüne erişmiş sabırlı ve 
vatanperver bir sınıftır. Anayasamızın insan 
hakları Evrensel Beyannamesine de uygun ola
rak ona tanıdığı sendika kurma ve grev hak-

darını kısıntısız olarak tanımaktan endişe bu-
yurulmasm. işçi sınıfının kendi mesleki sendi
kaları içinde kuvvetlenmesi ve politik bir güç 
olması Anayasamızın ve demokrasinin gerçek 
bir teminatı olacaktır. Bu sınıfın teşkilâtsız ve 
dağınık kalmasında menfaat umanların iğvala-
rının yüce Senatonun mânevi sağlamlığında da
ğılıp eriyeceğinde eminiz. Hükümete fazlaca 
kontrol yetkisi tanıyan davranışa ve ceza hüküm
lerine katılmamakla beraber Sendikalar Kanu
nunun getirdiği diğer esasları umumiyetle uy
gun buluyoruz. İşçi sınıfının temel haklarına 
taallûk eden bu iki kanunu müzakere eden kar
ma Komisyonda Türkiye işçi Partisinin şimdilik 
tek temsilcisi olarak bulunmayı çok isterdik. 

<Sosyal bünyeyi ve istihsali zaıfa düşürecek 
mücadelelere başvurmak lüzumu olmaksızın işçi 
sınıfına hür ve bağımsız sendikalar kurma ve 
grev yapma imkânlarını getiren yeni Anayasa
mıza Türkiye işçi Partisinin samimiyetle bağlı 
olduğunu belirtmek isterim. Başta işçi sınıfı ve 
umumiyetle emeklerinin günlük veya aylık ge
liriyle, ölçülü bir hayat yaşamak zorunda bulu
nan vatandaşlariyle büyük yoksul çoğunluğun 
insanca yaşama mücadelelerinin ilk engellerini 
ayıklıyan 27 Mayıs devrimcilerine ve halktan 
yana olan aydınlarımıza ve gerçekçi basınımıza 
bu şerefli kürsüden minnettarlıklarımızı ifade 
etmeyi de bir kadirşinaslık sayarız. Muhalefet
te iken grev ve sendika haklarını seçim slogan
ları olarak propaganda etmiş ve iktidara gelin
ce de büyük halk çoğunluğunu sadece tebes-
sümleriyle oyalamış siyasi teşekküller yanında 
toplumcu ve devrimci ekibin meydanı çıkarıcı
lara kaptırmamakta azimli olduklarını görmek 
•bu aziz vatanın (geleceğinin en kuvvetli temi
natıdır. 
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Bunda biraz da hak görerek Senato Başkanlığı
na müracaatta da bulunduk. Bundan başka bir
çok kanunların karma komisyonlarına .seçildiği
miz ve hattâ Yüce Senato husurunda bu kanun
ların sözcülüğünü de yaptığımız halde bir oran 
engeli ile karşılaştık, Ve Komisyonda rey sahi
bi olamadık. Evvelâ mümkün olduğu kadar her 
partinin komisyonlarda temsili ve bundan son-
l'a oranın düşünülmesi Anayasanın ruhuna mu
tabık düşerdi ve yüksek huzurunuza adaylığı
mız arz olunsaydı değerli oylarınızı esirgemiye-
ceğiuizi de ümidetmek hakkımızdı zannederim. 

Ekseriya izlemek fırsatını 'bulduğumuz Kar
ina Komisyon faaliyetlerinde işçi ve iş veren 
sendikalarının hak ve menfaat]erinin bağdartı
rılmasına büyük .gayret sarf edldiğini müşahe
de ettik. İyi niyetin •bilinçli ve -.gayretin mahsu
lü bulunan Komisyon tasarısında bâzı değişik
likler yaparsa, gerçekten öğüııüleeek bir kanun 
meydana getirmiş oluruz, kanaatindeyiz. Hiçbir 
vakit; müstağni kalınamijyaeak olan değerli 
emek ve onun sahibi emekçiler böyle bir kanu
na müstahaktır. Maddelerin müzakeresi sırasın
da mütalâalarımızla birlikte tadil tekliflerimizi 
Yüce Senatonun tasviplerine sunacağız. Burada 
•Sendikalar Kanununun yürürlüğe girmesinden 
J$şi sınıfının neler beklediğine ve ana hatları 
itibariyle tasarıda fazla ve noksan gördüğümüz 
hususlara kısaca temas etmekle yetineceğiz. 

işçi sınıfı uzun .zamandan beri hasretini 
çektiği sendikalar, toplu sözleşme ve grev ka
nunlarına nihayet kavuşmuş olacaktır. Fakat 
hemen şunu belirtelim ki, bu kanunlar 'en mü
tekâmil hükümleri de ihtiva etse işçileri kısa 
zamanda refaha ve saadete eriştirecek değildir. 

Kanunlardan gereği gibi faydalanabilmeleri 
kendi aralarında birleşmelerine, mücadele azim 
ve gayretlerine onların darmadağınık ve pera
kende kalmalarından menfaat umanların dav
ranış ve dedikodularına katılmamalarına geniş 
ölçüde ibağlıdır. 

Toprak, maden, sanayi, yapı ve sair bütün 
kollardaki işçilerin yaşanır birer yuvaya kavuş
maların], .geleceklerinden emin olmaları, fiyat 
dalgalanmalarından teessür duymamaları lâzım
dır. Sendikalar kooperatiflere de ön ayak ol
malı, sanayi merkezlerinde ordu pazarları ör
nek alınarak kuruJacak işçi pazarları işçi haya
tını kolay ve ucuz bir seviyede tutmalıdır-. 
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îş yerleri yaikmİarında oturulabilir işçi evle

ri, 'aynı semtlerde okullar, hastaneler, dispan
serler ve kreşler kurulmalı, işçinin beslenme ve 
sağlılk şartları süratle kontrol altına alınmalı
dır. Rasgele bâzılarına temas ettiğimiz bütün 
bu iş gücüne tesir edecek şartları sendikalar 
şuurlu mücadeleleriyle elde edecektir. Kanun
lar kendilerine bu uğurdaki mücadelenin sadece 
anahtarlarını vermektedlr. 

Bu sebepledir ki, biz, tamamı dÖr'-t milyonu 
aşan Türk işçilerinin sendikalarda ve bağımsız 
sendika konfederasyonlarında top] anmaların ı 
cemiyetteki çok Önemli yerlerini anlayıp 'müca
delelerinin bilincine varmalarını istiyoruz. 

İşçilerin 'bir sınıf diktatörlüğünü hayal et
mediklerinden demokratik bir düzen içinde lâ
yık oldukları hayat seviyesine erişmeyi müca
delelerinin tek hedefi saydıklarından, memleke
timizde daha uzun müddet özel sektörün kal
kınma hamlelerinde yeri olacağını kabul ettik
lerinden eminiz. Millî gelir dağılışındaki 
adaletsiz tutumu âdil esaslara yaklaştırmakta 
güçlü sendikaların gayreti büyük rol oyu la 
caktır. 

Fedakârlığın daha fazlasına tahammülü ol-
mıyan işçi sınıfına karşı iş verenlerimizin de 
vatanperverce bir anlayışla hareket edecekle
rini onların sırtından büyük servetler biriktir
me gayret ve hırsından kendilerini alıkoyacak
larını ümidetmek isteriz. Böyle karşılıklı bir 
anlayış havası içinde ve işçinin hayat seyîyesi-
nln yükselmesi sayesindedir ki, kalkınma hızı
nı tahakkuk ettirmek ve 'batı medeniyeti ile ara
mızda açılan uçurumu yavaş yavaş kapatabil
mek imkânlarına erişebiliriz. 

Milletçe mutluluğa erişebilmenin sihrini, 
'ben yüksek huzurunuzdan işçi kardeşlerime böy
lece arz ediyor, günlük ve kısır politika çekiş
melerinden kendilerini çabuk kurtarıp, çıkarcı
ların yalanlarına kapılınıyarak süratle birleş
melerini, biribirlerini sevmelerini rica ve tav
siye ediyorum. 

Demokratik anlamda politika mücadeleleri
nin masum halkın hislerini tahrik yollarından 
kolay netice almak sanatı olmadığını, vatan, 
millet, silistire edebiyatı yerine sistemlere ve 
prensiplere dayanan bir hizmet yarışmasının 
mutlaka gerekliliğini 'boş lâf yığınlarının ne 
bulgur pilâvına yağ ve ne de çavdar ekmeğine 
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katık sağlamadığını en kolay anlıyacak kadar 
uyanıfc olan işçi sınıfının sendika çalışmalarının 
kısır politika davranışlarım da durduracağını 
kuvvetle ümidediyoruz. 

Sendikalar Kanunu daha kısa, daha özlü ve 
hukuk dili bakımından da daha insicamlı ola
bilir, temel hakların özüne dokunuluyor şüphe
sini doğurabilecek teferruatı sendikaların ana 
tüzüMerine terkedebilirdi. 

Aslında suç bile sayılamıyacak mâsunı dav
ranışlar için konulan cezaların ağır olduğu, Hü
kümete tanınan yetkilerin, temel hakların özü
nü kısmen kısıtlar mahiyette bulunduğu 'bu iti
barla Anayasaya uygun düşmiyen bâzı hüküm
lerin tasarıda yer aldığı mütalâasmdayız. 

Cumhuriyet Senatosunun 'kuruluşundan 'bu 
yana, Yüce Sanatonun müzakeresine arz olunan 
en mühim iki kanunun inoiksanları tamamlana
rak mükemmel bir eser halinde Türk Milletine 
ve işçi sınıfına sunulacağı inancındayız. 

Maddelerde yapılmasını teklif edeceğimiz 
'bâzı' tadillerin bu inancın ışığı altında gözden 
geçirebileceğini, tadil tekliflerimizin en iyi ni
yetlerle bu kanunlara büyük gayret sarf eden 
Muhterem Çalışma Vekilimiz ve (muhterem Kar
ma Komisyon tarafından da anlayışla karşıla
nacağı ümidiyle işçi sınıfının yüz yıldır bekle
diği böylesine ciddi Ibir 'kanuna büyük ilgi gös
tererek sıraları dolduran muhterem Senato 
üyelerini Türkiye İşçi Partisi adına saygı 'ile 
selâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslrnın Geçici Ko
misyona niçin seçilmediği hususundaki beyana
tına biraz sonra arzı cevap edeceğim. 

Sayın Tarık Remzi Baltan, buyurun. 

TARİK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, Senatonun sayın üyeleri, yeni 
Anayasamızın çalışan ve iş verenler için de
mokratik esaslar içinde sendikalar ve sendika 
birliklerini kurma haklarını geniş bir hürri
yet havası içinde tanımış olması ve yıllardan 
beri bu nizamı özliyen işçilerimize ve iş veren
lerimize mutlu ufuklar açacağına inanıyo
rum. 

Her ne kadar 5018 sayılı ' Kanun sendika 
hürriyetine açılmış bir adım ise de, gerek tat
bikatı ve gerekse tefsirleriyle gayeye uygun 
hizmetleri tam olarak sağlıyamamıstır. Bu 
bakımdan asıl sendikacılığa yön verecek yeni 
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kanunu hazırlayan kıymetli vekilimiz Çalış
ma Vekiline ve onun mümtaz mesai arkadaş
larına teşekkürü bir borç biliriz. 

j 7286 ve 5018 sayılı kanunlar, memurlara, 
fikir işçilerine, hattâ esnafla esnaf yanında 

' çalışanlara sendika kurma ve üye olma hakla-
i'inı tanımamıştı. Keza sendikaların kapatılma
sı dahi birçok çapraşık ifadeler altında müm
kün olabilecek mahiyette idi. Bu bakımdan ye
ni kanun tasarısı demokratik nizam içinde 
hürriyet havasını işçilerimize ve iş verenleri
mize sağiıyabilecek mahiyettedir. 

Kanun tasarısının ikinci maddesindeki işçi 
sendikaları üyeliği tarifi oldukça geniş ifa
desini bulmuş olmakla işçilerimize ve fikir 
işçilerimize yeni ufuklar açmıştır. Ancak 
ikinci maddenin kamu hizmeti görevlileri tanıdı
ğı özel kanunla sendika .kurma ve üye olma hak
larının Hükümetçe en kısa zamanda Meclise 
getirilmesini âcil bir zaruret ve yapılması lâ-
zımgelen bir hizmet olarak görmekteyiz. Bu 
itibarla Hükümet olarak ne gibi hazırlıklar 
yapılmaktadır. Muhterem Vekilimizden öğ
renmek istiyoruz. 

Yine tasarıda din adamlarımızın sendika 
kurmak ve üye olmak hakkı tanınmaması ifa 
ettikleri mukaddes hizmetler muvacehesinde 
gayet tabiî ve mâkul görülmektedir. 

Yine sendika kanununun üyelikten çıkarıl
ma halinde çıkarılan üyelere mercileri göste
rilmiş olması da çalışma hürriyetine verilmiş 
iyi bir önem olarak ifade bulmaktadır. Tasa
rının maddelerinin müzakeresinde yine icabet-
tikçe fikirlerimizi söyliyeceğiz. Yalnız şu ka
darını peşinen söyliyeyim ki, 16 senelik tatbi
kat sonunda bu kanun şerefli ve vatansever 
işçilerimize ve iş verenlerimize yeni imkânlar 
getirdiğine ve onlara yeni kuvvetler sağlıyaca-
ğına inanıyoruz. Ancak tasarının 29 ncu mad
desinin esbabı mucibesinde, sendikaların he
sap vermek, Çalışma Bakanlığına her hesap 
dönemi sonunda üç ay içinde hesap verme 
mecburiyetlerinin yalnız sendikaların idare he
yetlerinde veya sendika birliklerinde bulunan 
şahısların haysiyetlerini korumak bakımın-
dan mı, yoksa bu maddenin memleketimizin 

I millî güvenliğine tesir edebilecek yabaneı ideo
loji veya yabancı kaynakların bu sendikaları 

i sarmak ihtimallerine karşı mı derpiş edilmiş
ti v. 9 
t i r f 
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Biraz evvel İşçi Partisi adına konuşan Ha

vın Ağırnaslı, Vatan ve Sil ist re edebiyatı ile 
uğraşacağımıza müspet, hareketlerle uğraşa
lım dedi. Müspet ha. re ketlerle uğraşmamız bi
zini tabiîdir ki, vazifemiz. Fakat Vatan Silist-
re edebiyatını da nesiller boyunca devam et
tirmek de yine millî menfaatlerimizin bir ica
bıdır. Hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN -- Sayın Yıldız, buyurun. 
ÇALİŞMA BAKANI BÜLBNT tiOUVİT 

(Ankara Milletvekili) - - Sayın Yıldız'dan sonra 
söz istiyorum efendim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, hu-
kuk düzeni ve rejim alanında 19 nen yüzyıl baş
larından beri süregelen ve politik yaşantımızın 
temel sorunlarını teşkil ederek karşılıklı müca
delelerin en çekici ve 'başarı için umut kayna
ğı olagelen konulara Anayasamız, çağdaş uygar 
ülkelerdekilere benzer çözümler getirmiştir. Alı
şılagelen politik tartışma ve çekişmelerin daya
nağı olan propagandalarda çok işlenmiş temler 
halinde bulunan bu siyasi demokrasi sorunları 
iyi biı* çözüme bağlanmakla politik gelişmele
rin birinci devresi başarıyla tamamlanmış oldu. 

Yaşadığımız ikinci evrenin başlıca, amacı, 
klâsik politik demokrasiye sağlam sosyal ve eko
nomik öz kazandırmak suretiyle rejimimizin 
kökİeşerek olumluluğunu güven altına almaktır. 
Hindistan Başbakanı , İVehru'nun dediği gibi, 
klâsik politik demokrasiyle, sosyal ve ekonomik 
adaleti beraber gerçekleştirmek, bu amacm ge
rektirdiği sosyal, ekonomik ve kültürel kalkın
ma yanında güdü kurumlara yaşantı sağiıyacak 
biı* sosyal teşkilatlanmaya çabalarımızı yönelt
miş bulunuyoruz. 

' Görüşme konusu olan Sendikalar Kanunu, 
sosyal yömı daha. ağır basmakla beraber, tüm 
olarak ikinci evre amaçlarımıza ulaşmayı sağ
iıyacak temel kurumlardan birisini ulusal ya
şantımıza katacaktır. Bu yönden kanunun, çok 
önemini görmekteyim. 

Bu konuyla, ilgili görüşlerimi dört başlık al
tında sunacağım. Birincisi kanunun doğuşu ve 
dayandığı felsefe, ikincisi getirmek istediği dü
zen ve görüşleri toplum olarak benimsememiz 
gerektiği, üçüncüsü sendikacılıktan umdukları
mız ve beklediklerimiz, dördüncüsü kanunun 
neliği ve aksak gördüğüm yönleri. 

Sayın arkadaşlarım, işçilerimizin kişisel hak
larını korumak, çalışma ve yaşama, koşullarını 
geliştirmek ve yurdun ekonomik, sosyal, politik 
ve kültürel 'alanlardaki sorunlarla ilgili görüş
lerini açıklamayı sağiıyacak bir aracı bulmak 
aıuaciyle 1947 yılından beri toplumsal bir varlık 
ve güc kazandıklarına, çalıştıklarına tanık ol
maktayız. 27 Mayıs Devrimine kadar geçen sü
rede elde edilen sonuçlar umut verici olmaktan 
uzak olmakla beraber gelecek için bir hazırlık 
dönemi olmuştur. 

Türlü baskı, yersiz kaygı ve farklı eğilimle
rin güçsüz yapmaya çalıştığı Türk sendikacılığı, 
insan hak ve özgürlüklerine sosyal adalet ve gü
venlik içinde tam biı* güven sağlıyan Anayasa
mız sayesinde ,güçlü bir hayat kaynağına ulaş
mış bulunmaktadır. 

Demokratik düzen içerisinde işçinin emeğini 
gerektiği gibi değerlendirmek, yurdumuzun kal
kınmasında ve ulusumuzun Batı uygarlık düze
yine yükselmesine yapıcı bir unsur haline gel
mesini amaç bilecek bir sendikacıhk, demokra
simizin temel kurumlanudandır. Anayasamı 
zm güvene ulaştırarak emredici hükümler hali
ne getirdiği haklara dayanılarak meydana geti
rilen sendikacılık kanunumuz sayesinde Türk 
sendikacılığı, çaresiz, felsefesiz, bilinçsiz ve güç
süz biı* topluluk olan temsilcisi değil, basya 
samızm kendisine verdiği imkânları en olundu 
şekilde kullanmaya kararlı ve yeterli bir toplu
luğun temsilciliğini güven verici şekilde yapa 
bileceğine emin olmaktayım. 

Sayın arkadaşlarım, bu kanunun getirdiği 
ön gördüğü düzen ve görüşleri benimsiyerek 
sağlam ve güvenli şekilde gerçekleştirmeyi sağ
lamak uzun sürede iş verenlerin de yararına ol
duğu gibi, toplumumuzun ve rejimimizin kaderi 
yönünden de büyük önem taşımaktadır*. 

27 Mayıstan sonra çok güçlü akımlar halin
de yüzeye çıkan sosyal ve ekonomik görüş ve 
özlemler bâzı çevrelerde sert tepkiler yaratmış
tır, Kurulmuş bulunan mevcut düzende» kendi 
yarar ve çıkarının en iyi şekilde korunacağına 
inananlar bu tepkilerin kaynağı olmuşlardır. 
Düzenlerini ve dolay isiyle yararlarını bozacak 
her değişikliğe ve hamleye karşı durma huy
larından güc alan ve her yeni düzene karşı çı
kan bu gibi davranışların toplumumuz için 
uzunca bir tarihi vardır. Fakat sosyal haklar 
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ve ekonomik adalete dayatmııyaıı her türlü dü
zenin artık bizini için de tarihe karıştığının ulu
sa] bir belgesini teşkil eden Anayasamıza göre 
kurulmasına çalıştığımız İkinci Cumhuriyet Tür
kiye'sinde yeni kurumlara karşı gösterilen tep
kilerin güçsüz kalmaya mahkûm olduğu gerçeği 
anlaşılmaktadır, Bu anlayışla paralel olacak ge
lişen olumlu kanılar böyle kurumların 3'aşantısı 
için başlıca teminatlarımızı teşkil-etmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, sendikacılığımızı toplum 
olarak benimseyerek geliştirmemiz için işçi küt
lesi ve temsilcilerinden de bâzı isteklerimiz ola
caktır. Her şeyden önce şunu belirtmek isterini 
ki, Türk işçisi 'hiçbir zaman politik ve ihtilâlci 
amaçlar güden grev hareketlerine iltifat etmi-
yeceği umut ve inancı -ile sendikalarımızın ibâzı 
çevrelerde görülen kaygı ve çekinıgeuliklerin 
yersiz olduğunu ispat (edeceğine 'asla şüphem 
yoktur. Bu kanun sayesinde 'kısa zamanda 'bi
limsel ilkelere .göre çalışan güçlü kurumlar ha
linde varlıklarını toplum yaşantımızda duy ura-
ca'k olan sendikal arını iz, bir taraftan işçileri
mizi teşkilâtsız ve kontrolsuz bir durumdan 
kurtararak toplumsal arzu ve etkilere Killimin 
bir yön vermek, diğer taraftan da 'bu ıbüyük 
kuruluşları özel bir amaç ve (akarları için kul
lanmak istiyecek (bütün yıkıcı akımlara karşı 
bünyelerini çok sağlam 'bulundumimik gibi ola
ğanüstü uyanıklık istiyen Ibir sorumluluğu el
lerine almış iolduklannı belirtmek isterim. Böy
le 'bir hdev ve sorumluluk 'bilinci içinde olma
ları 'halindedir ki, ancak :bu)gün yurdumuzun en 
büyü'k organizasyonu sivil küvve'tini teşkil eden. 
ivşiçi kütlesi, ulusun umut ve güvenine değer biı-
varlık gÖste.ı-ehilir. Emek geliri sahiplerinin 
yaış anlı kırını daha mutlu kılmak ve refahları
nı artırıcı amaca yönelen bir teşkilâtlanma 'ola
rak tanını kıyan sendikacılık hareketinin sade
ce ücret artışını »ağlayacak 'bir paızaıiık ama
cı olmaması, emekleriyle. ıgeçinenlerin refahı
nı etkileyen bütün etkenleri içime alan bir çer
çeve içinde çalışması ve işletmelerin verimleri
ni artırarak millî gelirin çoğalışını sağlıyaeak 
tedbirler yönünden de olumlu ıbiı* güç göster
mesi! .en içten temennimdir. Bu sayede âdil 
hir (gelir dağılışı «ile birlikte yüksek -kalkınma 
hızına, ulaşma1 ça'balarımızıu da desteklenm<esi 
ve 'emeğin verimli kuİlanılahibııesi yolunda yar
dımcı (olmaları ıs'ağdanmış olur. Yalnız 'hep ha
na diyen ve mevcudu hölüşme amacı güden 

olumsuz 'bir üzlemin, işçi sendikalarımız teımiz 
çevrelerinde asla i'ti'bar 'görmiyeoeğine eminim. 
İlgili kurumlarla 'birlikte tüm olaırak topluma. 
yararlı lolaeağı hususunda şimdiden güvenli 
umutlar 'veren sendikacılığımızın bu teminatı 
gerçekleş'tireceğine inanıyorum. Bütün kurum -
kırımıza musallat olarak, camiden mezara, 
meyhane eğlencesinden dinsel âyinlere kadar 
her şeyi sömürme tutkusunun acı sonuçlarıyla. 
yüreğimizin yandığı politik oyun ve çıkarlara 
'karşı da sendikalarımızın çok titiz ve uyanık 
olmalarının 'önemine değinmek isterini. 

'Ulusal niteliklerinle yaraşır şekilde sendika
larımızın politik mücadelelerimizde daima ana, 
konulara ve ibunların savunucularına 'bağlılık
larını 'görmek hepimizi mutlu kılacaktır. Ku
rumlar rejimi <olan demokraside bu gibi ana. 
kuruluşların ve kurumların eylem ve işlemleri
nin etkisini «olumlu yönden geliştirmekte mem-
ldke'timizin ya ran ç.oik hüyük lolacaktır. Daha 
şimdiden 'sendikalarımızın hu umudu kuvvet
lendirecek 'gerçe'kçi hır davranışım 'gurur ve 
umutla kaydetmek isterim. 

'Devrimciliğe ve reformlara ikam sendikala
rımızın gösterdikleri candan ilgi ve bunları 
inançla savunmaları çok sevindirici .olmaktadır. 

Sendikal arımızın, başlıca savunucuları Kıla
cakları sosyal adalet, sosyal (güvenlik ve s'er-
'mayenin yanında 'emeğin de gerçekten t değer-
lendirilelbilnıesi için işçi kütlesini t e timi 1 eden bu 
çevreler, Anayasanın 'ön 'gördüğü reformlar 
ve köklü sosyal - .ekonomik tedbirlerin 'gerçek
leştirilmesine 'dikkatlerini çevirmeleri, ulusun 
gerçek (mutluluğunu 'özliyen 'bütün devrimci 
ve reformculara, .güven ve umu't vemmektedir. 
Sendikaların ilgileneceği politika da, işte hu 
arz ettiğim nitelikte olan politikadır. 

H'ayııı arkadaşlarını, şimdi 'kanunun genel 
niteliği' ve düzeltilmesini! (gerekli gördüğüm 
yönlerkııe değineceğim. Evvelâ şunu arz edeyim 
ki, Ibüyük enıe'kler harcayarak cidden umutlu 
'bir haşlanigıeı müjdeleyen hu kanunu huzuru
muza getirmede 'birinci rolü oynıyan Çalışma 
'Balkanıma (bilhassa, teşekkürlerimi suımrak iste
rim. 'Tenkitlerim daha iyi özlemden doğmak
tadır. Yoksa, ©akanın hu hususta her hanıgi 
bir şeyi eksik bıraktığı noktasından (gelmemek
tedir. Zannedersem görüşlerimi o da ibenim-
sive'eek'tir. 
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işçi kütlesi artık 'politikacıların Jûtfunu 

hekliyen güçsüz ve umutsuz «dönemi geriye bı
rakarak, Anayasa düzenimizin, getirdiği temel' 
hak; ve 'Özgürlükleri 'çerçevesi içinde 'teşkilâtla
narak. faaliyette 'bulunmak iyin gerekli imkân
ların sağlanmasını istemektedir. Anayasanun 
verdiği lıak ve güvenlik özgürlük çerçevesini' 
şu veya .bu düşünceyle sınırlamıak veya kısıtla
mak:, 'bu imkânları daha 'başlangıçta daraltır. 
Tasarıda Anayasanın söz ve ruhu ile tam bir 
'bağdaşma halinde bulunmıyan ve demokratik 
işçi hareketlerinde çekingenlik ı£ade eden fbâ«ı 
noktalar vardır. Eter şeyden evvel, henüz gö
rüşmediğimiz, fakat bundan sonraki günden! 
maddesi olan Toplu Sözleşme, örev ve Lokavt 
Kami'nıındaki hükümlere paralel ve aynı igörüş-
ten güç alan güçlü, 'bağımsız sendikacılığı zor-
laştırıeı bir nitelik tasarıda güze çaıtpmaktadır. 

Türkiye'de demokrasiye inanmış olanların 
bağımsız ve güçlü bir sendikaicılık hareketinin 
kurulmasını özlediğimiz düzenin gerçekletmesi 
için de temel, 'bir ilk saha, olmaları gerekir. 
Tasarıda federasyonlar, ve konfederasyonlarını 
kurulmasınlda gösterdiği aşırı 'kolaylıkla, fazda 
teferruata 'girerek işçi hareketlerinin dağıkna.-
sını özlendirici hükümler vardır. Türk ısendî-
fcaeılığınm almakta olduğu ulusal yönü dikfca-
te almadan ve (bunun sağhyacağı ğüeü daya-
nıksızlaştırmak eğilimini temsil eden hu düşün
ceyi yadırgadığımı itiraf etim eliyim. 

Sendikacılığım izin leşkilâtlanıınasım, 'kuru
mun gelişnııesine göre düzenleyici ve kolaylaş
tırıcı hükümler getirmek veya 'bunu daha ziya
de sendikalara Ibırakmaik yerine; önleyici, güe-
leştirîci 'hükümler getirilmekte olduğunu söyle -
rııek isterim. 

Örneğin; .sendikacılarımız görüş birliği 'ha
linde birliklerin, sendika birliklerinin 'kaldı
rılmasını savunurken; tasan,, 'bölgecilik eği
limlerini kuvvetlendirin ekten 'başka 'bir iş ya-
ratmıyaeak olan ı'bu teşekküllere önemli 'bir yeti 
vermektedir. Bütün hu (hükümler Türk sendi
kacılığının gelişme yönüne aykırı ve güç ka
zanmasını engelleyicidir. Kamu kurumlarının 
ve dermeklerin: çalışmalarını denetlemek için 
mevcudolan genel 'hükümlerle yetini İmi ye rek 
sendikaların her yıl 'hesaplanın Oalışnra i Bakan
lığına vermeleri gibi olağan, dışı 'bir hüküm tan 
sarıda vardır, Bâzı endişelerin giderilmesi için. 

istenilen bu bilanço metodu yerine başka me
totlar 'buluııalbilirdi. Bundan evvel (.'ikan 'bir 
kanunda da. Millî Birlik Komitesinin! çıkar
dığı. 'bir (Bat?.in. Kanununda da 'böyle; 'buna ben
zer 'bir hüküm vardır. Yialnız, organların malî 
kaynaklarının meşru tedbirler almasını kolay
laştıran antidemokratik 'bir hükümdür*. Çalışma. 
Bakanlığına sunulan 'bu (bilgiyi, 'bütün iş veren
lerin öğretilmesi mümkün olduğun ti düşünürsek. 
sendikaları, çekingen kılnüaya, hem de is veren
leri Ibiıi"* direnmeye sevk etmeye imkân veren 
•bu tip hükümler ('asandan, çıkarılmalıdır. Eğer 
iş veren sendi kanın malî gücünü çok iyi bilirse. 
dayama'cağınuz gün bir iki gündür, ' der devri
miz nasıl olsa sona- erecek. 'Böyle bir imkânı 
her halde iş verene 'bağışlamak sendikacılığın 
gücü 'bakımından hata olur. îş kararlarının ta
nımlanması. yetkisinin Oahşma Bakanlığına ve
rilmesi. iş kollarının tanımlanma sınırlarını 
daraltarak 'büyük ve güçlü sendikala] rn kurul-
<masını güçleştirecektir. Bu yükümle .Devlet 
gücü karşısında sendika kurmak özgürlüğünün 
sınırlandığını söylemek 'gerçeğin ifadesi olur. 
kan ısındayım. 

Sendikalara girişi teşvik eden Ih ü küm I eri an-
layışlıa karşılamanın gerekli olduğu inancım .ya
nında 'böyle 'bir gelişin, girişin 'daha doğramı 
zorlamanın da. Anayasanın 46 ncı m'addesinin 
söz ve ruhuna aykırılığını 'belirtmek yerinde 
olur. Kanunun çıkarılmasından sonra artacak 
olan arzuyu d'aha- da- kuvvetlendi rmek amaciyle 
işçilerin sendikal ara, girişini teşvik etmek, sos
yal 'politikanın 'bir gereğidir. Fakat 'teşvik, edi
ci 'hükümler, 'bak ve özgürlükleri sınırlandırı
cı değil, tersine bunların kullanılmasını sağlı 
yaca.'k nitelikte lolmalıdır. 

Sendika, yöneticilerine tanınan teminatı 'be
lirten fhükümler yetersiz otur. Üyelerle ilişkin 
hükümler de aleyhte yararlanmaya elverişlidir. 
Hele ayrılan yöneticilerin 'eski iş yerlerine dön-
m elerinin, hoş yer varsa, şartına dayanması, 'bun
ların dönüşünü güçleştirir. Oünikü kendi aley
hinde kararlar alan. Ibir yönetim, kumlunda va
zife alan sendika, yöne ti e i sinin görüşünü her 
hâli kârda, iş veren önlemek istiyceek, hattâ iş
çi kadrosunun eksik oîiniıaısını bile kaimi etmek 
suretiyle geriye dönüşünü engellemek ist iye -
çektir. 'Böyle bir tehdit altında bulunan bir 
işçi' her halde yönetici vazifesini çok güç, ya
par, Bu hususta •kanun koyucunun iyi niyetini 
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daimıa iş verenden beklemek fazla iyimserlik 
olur. 

'Sonra arkadaşlarım, özet olaralk Cumhuri
yet Senatosu, Sendika IKaıruııunda, unevcut sen
dikacılığa güç kazandı nm<ayı igüeleştiriei, pa
zarlık güçlerini zayıflatıcı, teşkilâtlanmanın 
aknalkta 'olduğu ulusal yönü iradeyle i, özgürlü
ğü 'azaltıcı, •yftneticilei'iın teminatım yok edi
ci nitelikteki hükümleri değiştirerek büyük 
ana iklimim, olan Ilın, Ikanumı değiştirmek sure
tiyle Anayasamızın istediği ve demokratik dü
zen İçin başarılı bir fonksiyonu ifa. edecek bir 
sendikalaşmayı mümkün kılacak şekilde tasa
rıyı daha oligun 'bale getireceği i nal ındayız . 
Maddelere geçildiği zaman daha 'ayrıntılı şe
kilde) 'görüşlerimi ve teklifler'iıni sunacağımı 
belirtmekle konuşmamı bitiriyorum. 

Her 'güçlüğe rağmen yurt severlik ve •milli
yetçiliğini yüceliği içinde öz ve •ümitlerin en 
göğüs 'kabartıcı örneklerini veren 'Türk işçisi
nin bıı kamunla en olundu şekilde teşkilâtlana
rak. bepimizin ıgönlünde ıgıiven yaratacak 'kuru
luşlar kurulmasını temenni eder, bu yolda 
sonsuz başarılar diler, bizleri de saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan. 
Başlaı açık oy kullanmıyan sayın üye var

ını? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

AKİF FJYÎDOĞAN (Zonguldak) — Muh
terem Başkan, aziz arkadaşlarım, (Sendikalar 
Kanunu üzerinde çalışmaktayız. 'Bu kanun mu
vacehesinde vaziyetimiz, bundan biraz evvel 
müzakere ettiğimiz kanuna nazaran çok fark
lıdır. 

Talihsiz dedikleri ve talihsiz olmak için ue 
şartlar lazımsa getirdikleri Basın - Yayın Teşki
lât Kanunun un 19 defa gidip gidip gelmesi hi
kâyesini dinledikten sonra, çıksın da ' artık 
nasıl çıkarsa çıksın haleti rııhiyesi içinde bir 
gayrete düşüp geçirdiğimiz aşikâr bir keyfiyet
tir. (Halbuki elimize gelen metin, bütün ilgili 
çevrelerinde de mesailerinin katılması ile iyi ça
lışılmış, iyi işlenmiş güzel bir metindir. Bu 
metin karşısında bu yaşta artık Türk cemiye
tinin istikbâli için büyük iyimserlik duymak
tayım. Kader ağlarım örmektedir. Türk m;l-
leti yeni Anayasamızın bahşetmiş olduğu im
kânlarla bir hukuk devleti manzumesinin ve 
mensucesinin üzerinde bir refah devleti olma 
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yolunu tutmaktadır. 15 yıllık perspektiv dâhi
linde tasvip buyurduğumuz birinci Beş Yıllık 
Plânda Devletin ve muhtelif müesseselerin har
camaları ile vücut bulacak enfrastrüktürün ya
nında bir de millet bünyesi, cemiyet morfolo
jisi yeni baştan ele alınmış ve yenibaştan te
kevvün etmektedir. Hakikaten Türk /milleti 
çerçevesi içinde, bilhassa ekonomimizi, tica
retimizi, sanayiimizi, ziraatimizi teşkilâtlan
dırmaya ihtiyacımız olduğu gibi, çalışmamızı 
da. teşkilâtlandı rinaya, büyük bir ihtiyacımız 
vardır. Bu kanun ona tekabbül etmektedir. 

19*24 Anayasasında, sendika hakkı diye bir 
hak mevzuu bahis değildir. Bahsi şuraya ge
tirmek istiyorum ki, metni ne kadar methedi
yorsam, mucip sebep lâyihalarını da o kadar 
gayrikâfi buluyorum. 

Muhterem arkadaşlar, encümenlerde çalışan 
arkadaşlarımızın metinler üzerinde çok kıymet
li müdahaleleri, tasarrufları olmuştur. Bilhas
sa Cumhuriyet 'Senatosu Komisyonunun tasar
ruflarını Cumhuriyet Senatosunun Yüksek tak
dirlerine arz ederim. Fakat şu eski Osmanlı 
Meclisi Mebusan. ve Ayanında olduğu gibi 
T. B. İM. M. nin 1, 2, 3 ve 4 ncü devrelerinde 
yani nıono kameral sisteminde çalışıldığı za
man, meselâ bir Kanunu Medeni esbabı mu
cibe lâyihası, bir Belediye Kanunu, bir Vilâ-
yat Kanunu esbabı mucibe lâyihası gibi bir 
edebiyatı siyasiye ve hukukiye vesikası olarak 
zabıtlarımıza geçmiştir. İsterdik ki, işbu sen
dikalar kanununun ıgerekçesi de o zenginlikte 
olsun. 

Şimdi müsaade buyurursanız, bizdeki amele 
teşekküllerimize ait muhtelif devrelerin bâzı 
tablolarını çizmek, bugünkü kadrü kıymetini 
idrak için bir görüş üzerinde ruhumuzun mele-
kâtım teksif etmeye yarar addetmekte olduğum
dan bunu teşhiri vazife biliyorum. 

'Meşrutiyet devrinde Tatili işgal Kanunu ve 
(frev Hakkı Kanunu vardı. Fakat amele cemi
yetleri, Cemiyetler Kanununa tevfikan idare 
edilirdi. Bilhassa Tramvay İşçileri Derneği, 
Liman İşçileri Derneği ıgibi.. Bu dernekler o 
zaman bâzı imtiyazlı şirketlerde çalışan Türk 
işçisinin hakkını müdafaa etmek yolunda ça
lışmışlardır. Millî Mücadele devrinde Birinci 
Büyük Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu 
Havzai Fahmiye Amele Kanunu, kömür ame-
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leşi birliklerine teksif edilmiştir. Vo kömürün 
İniı.ııi'!, tahliyesi ile meşgul oları deniz işe il .er i 
im kanuna tahi tutulmuşlardır. Ondan evvel 
kömür amelesinin, bilhassa Abdülha'mit dev
rinde'kömür amelesinin, maden âmir ve mülte
zimi denilen patrona karşı hakkım müdafaa 
edecek, hiejbir müessese yoktu. 

illimizde bir Dilâver Paşa talimatı var. i)i-
lâver Paşa; Madeni Hümayun NTazarı Ferik 
Amiral Dilâver Paşa idi. Son Osmanlı sadra
zamlarından Salih Paşanın babasıdır. Ve Di
lâver nâmında kendisinin bir maden ocağı 
vardır. Zaten o zaman meselâ valiler, muta
sarrıflar ocak rahibi olurlardı. Böyle ocaklar 
vardır. Meselâ Nainı 'Hey ocağı gibi.. 

Dilâver Paşa talimatında, patronla işçi 
arasındaki nıünaısebeti temsil eden bir 75 nci 
madde var. Mlğer amele kömürü kazarken, 
kazma kazara ayağına vurursa, yaralanır ya
hut bir parmağı ezilirse, böyle bir tarafı yara
lanırsa, petrona t erot Hibeden vecibe; «oir es- j 
tere nindiro ve köyüne göndere» don ibarettir, j 
Havzai Fahiiniye Amele Kanunu, derpiş ettiği j 
Amele 'Birliği ile ve Deniz işçileri Derneğinde 
derpiş ettiği şartlarla o dernek ve birlikler 
âdeta, iş verenle işçinin biraz da Hükümet un
surlarının Havzai Falı m iye Umum iMüdüıiüğü 
gibi, riyaset eden unsurların bir amaJgamı ha
linde, âdeta hir karma teşekkül, karma sendi
ka. teşekkülleri idi. Yine Havzai Fatımiye Ame
le Kanununa, göre bir işçi kazaya uğrar da ölür
se, - 'ki 25 lıiıı ton 'kömür istihsailine bir ölüm 
vakası rastlar - bu arz ettiğim 1920 - 1980 yıl
ları arasındadır. ,Sizi sıkmazsam arz edeyim. 25 
bin ton kömür istilısaüne bir ölüm kazası isa
bet ediyordu. !Bir işçi ölürse, ölenin tazminatını 
patrondan takibetmek için mirasçıları, esasen 
kendisi farzımuhal Trabzon'un Tonya nahiye
sinden gelmiştir. Onun mirasçıları da oradadır
lar. Nereden takibedeeekler?.. iHavzai Fatımiye 
Amele Kanununun, yani Devlet dairesinin avu
katı, vokâletna.mesiz olarak bu 'mirasçıların ve
kili olurdu. Yani bir nevi müzahereti -adliyeyi 
Havzai Fahmiye Amele 'Kanunu bu şekilde der
piş etmiş idi. 'Bilânara biz empeyyelorle, yani 
bir tarafı yaralanıl* çeker ;gider. (Mt\selâ çalış
tığı devrenin 14 ucü ;günüude gider, 12 <g*ünlük 
istihkalkı kalır. Bunu kim takibedecek? Aynı 
şekilde müzahereti adliyeyei onlara da tekmil 

etmiştik. Şimdi yeni A an aya s anı ızd a sendika 
hakkı kaibul edilmiş ve buna. matuf olarak eli
mizdeki kanun projesi de gelmiş olduğuna, gö
re, müzahereti adliyeyi ve toplu sözlevşmelerden 
mütevellit ıbütün İhtilâflarda, husumet ehliyeti
ni sendikanın şahsiyeti hük-miyesine bu proje 
vermektedir. 

Cumhuriyet devrinde, 1924 Anayasasında 
sendika kelimesi geçmediği halde, 1947 de Prof. 
Dr. (Sadi İrmak, - kendisi Çalışma (Bakanlarının 
ilkidir - zamanında bir teklif ile gelmiş olan ve 
bugüne kadar yürürlükte bulunan Sendikallar 
Kanunu, bizim işçilerimize 400 r> yakın sendika 
kurmak imkânını vermiştir. 

Tasvip buyurduğunuz 5 yıllık plânda yazılı 
olduğu üzere, İş Kanunumuza »'öre, işçi vasfın
da olanlardan yüzde 25,0 sı mutlak rakam ola
rak ;10() bin kadar işçi sendikalize olmuştur. 
Demek ki, bugün işçi vasfında, İş Kanununa 
göre işçi vasfında olanların tamamının sendika
lize olması lâzımgelirse 1 milyon 200 bin işçi
nin sendikalara intisa'betmesi ica heder. Halbu
ki, gelen projeye göre vasıf genişletilmektedir. 
Zaten yeni iş Kanunu da gelse, işçi vasfım el
bet 1e İki genişletecektir. ıBir tok işçinin çalıştığı 
i'ş yerlerine kadar mesele bir kere şümullene-
eektir. 1 >ir kısım fikir işçileri aynı vaziyettedir. 
İti yaşından küçük iş o M er de aynı vaziyettedir
ler. Müfaakıp olmamak şartiylo ceman '! yıl 
işçilik etmiş ve sonra işçilik hayatına, son ver
miş olanlar da yine işçi sayılmaktadırlar. Mu
vakkat hizmet kabul edere'k çalışmayı meslek 
edinenler de işçi sayılmaktadırlar. 

Bu itibarla elimizdeki projeden birinci 5 
yıllık plân dâhilinde sendikalara girmesi müm
kün yekûnu, 2 milyon olarak tahmin ederim. 
15 yıllık perspoktiv dâhilinde, - bunlar doğru 
veya yanlış kendi tahminlerimdir. Çünkü 5 
yıllık plânda tam projeksiyonuna rastlıyama-
dım - bu vasıfta tarif edilen -'»,5 milyon işçinin 
sendikalara, dâtıil olması ve bir işçi zinde kuv
veti, potansiyeli teş'kil etmesi mümkündür. 

Arkadaşlar, Anayasamızda sendika hukuku 
iktisadi haklar arasında zikredilmiştir. İBımun 
da insan haklarından olduğu ve Türk vatan-
daışının sendika hürriyeti olarak, siyasi hürri
yet haklarından olduğu şüphesiz aşikârdır. Si
yasi 'hürriyet hakları arasında da en kuvvetli
si, âdeta, siyasi partiye muadil olaca'k derecede 
kuvvetlisi ibu sendika hürriyetleridir. 
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Devlet 40 yıldan beri bu yoğurdu üfleye 

üfleye yemiştir. Sendika hürriyeti •'kombine bir 
hürriyettir. Bunun söz hürriyeti, toplanma 
hürriyeti, basın hürriyeti, -icazete 1 eri, organları 
var, herseyleri var. Tedris, tederrüs, öğrenme 
hürriyeti v. s. hürriyet kollarını tertipli bir şe
kilde eğer hüsnü istimal ederlerse tertipli bir 
şekilde tasarruf etmeye, kullanmaya yetkili 
olan meslekî teşekküller olacaklardır. Ve 15 yıl
lık tatbikatı şöyle olmuş, böyle olmuş, ne olmuş 
derseniz deyiniz, büyük bir mahzur arz etme
den,başlangıçta. tabiî acemilikler geçirecek ve 
nihayet iç ve dış öğretici kaynakların bilhassa 
dost memleketlerin iştiraki, mesaisi ile hazırla
nan seminerlerde1 sendikacılığın iş hayatının öğ
renilmesi ve öğretilmesinde büyük inkişaflar 
kaydedilmiştir. Ve daha büyük gelişmeler de 
beklenmektedir. 

Sendikalarımızın güçlü olmalarını, işçileri
miz için hayırlı hizmet ifasına kabiliyetli olma
larını, işçinin iş üzerinde daha iyi ve daha kali
fiye yetiştirilmesini, çalışmalarını, fikrî ve 
meslekî seviyelerini yükseltici gayretlerini ar
tırmaya muktedir ql mal arını bekleriz. 

Türk işçisi oklu bitti vatanperverdir. Türki
ye'de, meşrutiyet devrinde ve millî mücadele 
devrinde işçi hareketi şeklinde gözüken bütün 
hareketler, haddizatında millî ve vatani reak
siyonlar olarak tarihe geçmiştir. 

Hâsılı, önümüze gelecek toplu sözleşme, grev 
ve lokavt kanununu da mütalâa edeceğiz. Ta
biî sendikacılığın bir faydalı noktası, lüzumlu 
noktası da toplu sözleşmelerle işçinin haklarını 
korumaktır. Müzahereti adliye ve işçi adına hu
sumet ehliyete yeni kıymetli müesseselerimize 
müteveccihtir. (Kanunun hututu umumiyesi güzel
dir. Din, mezhep, ırk, siyasi kanaat ive siyasi parti-
farkı gözetmiyen, maddelerinin Anayasaya uygun 
ve pek insani hükümleri içinde dil farkları gö-
zetmiyecek, fakat bu hükmün yanında Anaya
samızın 3 rıcü maddesi hükmünün mahfuz kala
cağına da. işaret etmek isterim. Yani bu devle-

' tin resmî dili Türkçedir. Bu bakımdan bizim 
karma, komisyonun Türkçe uğruna projeye ge
tirmiş olduğu tasarrufları gayet iyi karşılar ve 
bu mânada anlarını. Kanunun, aziz Türk, işçi
si için, vatanımız için, milletimiz için hayırlı olma
sını temenni eder, aziz arkadaşımız Kcovit'e 
tatbikatında başarılar dilerim. 

28 . 6 . 1963 O : 2 
Cümlenizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Turizm ve Tanıtına Da kanlığı 

Kanun tasarısına 116 sayın üye oy kullanmış 
olup. 103 kabul, 12 ret, 1 çekinser vardır. 

Tasarı, Cumhuriyet Senatosunca kesinleşmiş 
bu şekil ile tekrar Millet Meclisine gönderle-
çektir. 

Biraz önce Sayın Ağırnaslı, mensup olduğu 
parti dolayısiyle kendisinin Oeeiei Komisyonda 
temsil edilmesi gerekirken bu Cecici Komisyon
da bulundurulmadığı beyan buyurmuşlardır. 

30 Nisan 1963 tarihli ve 62 sayılı birleşim
de Yüksek Heyetiniz sendi! ar kanun tasarısı 
için Anayasa - Adalet, Bütçe ve Sosyal İşler 
Komisyonlarından seçilecek 5 er kişiden ibaret 
15 kişilik bir geçici komisyon kurulmasına ka
rar vermiştir. Bunun üzerine 2 Mayıs 1963 tari
hinde, Cumhuriyet. Senatosu Başkanlığı Anaya
sa ve Adalet Kondisyonuna Adalet Pertisinden 
iki, C.H.P. nden bir. Tabiî üyelerden bir, Cum
hurbaşkanlığı kontenjanından bir üye. Sosyal -
İşler Komisyonu için Adalet Partisinden iki, 
C.H.P. nden bir Y.T.P. nden bir. Tabiî Üyeler
den bir. Bütçe Komisyonu için C.H.P. nden iki, 
Adalet Partisinden bir, Y.T.P. nden bir. Ta
biî Üyelerden bir üyenin seçilmesini, böylelikle 
o komisyonlardaki orana göre geçici komisyona 
üye göndermelerini bildirmiş, komisyonlar da 
bu tes'bite ve oranlarına göre üyelerini seçmiş ve 
Geçici Komisyon da bu şekilde teşekkül etmiş 

bulunmaktadır. 

Komisyonlardaki orana ve (îeçici Komisyon 
15 kişiden ibaret olduğuna göre, Sayın Niyazi 
Ağırnaslı'nın temsiline imkân gürülememiştir. 

Arz ederim. 
Söz istiyenlerden yalnız bir üye kalmış bu

lunmaktadır. O da Sayın Cürsoyt rak'tır. Son 
söz, üyenin olması itibariyle daha evvel müsaa
de buyururlarsa komisyon ve Hükümete söz 
vereyim. Ve sonra da kendileri konuşsunlar. 

Sayın Bakan, buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLUNT UCttVÎT 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet, Senatosunun değerli üyeleri; önce isti
fade ile dinlemiş olduğum konuşmalar için, ge
rek grup sözeüleıine, gerekse Senatonun diğer 
sayın üyelerine teşekkür ederim. 

Sözlerime başlamadan evvel, kıymetli mesai
leri ile tasarının boşluklarını doldurmuş ve ta-
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sarıyı çok daha mütekâmil bir hale getirmiş 
olan Cumhuriyet Senatosu Karma Komisyonuna 
da teşekkürü bir borç bilirim. 

Çok Sayın Senato üyeleri, kısa tutmaya ça
lışacağım konuşmamda özet olarak bilhassa bâ
zı sayın üyelere cevap vermeye çalışacağım. 

Sayın A. P. Sözcüsü Cavit Tevfik Okyayuz 
bâzı hükümlere itiraz ettiler. Bu hususlarda en
dişelerini, kaygularını belirttiler. Ve diğer sa
yın üyeler de aynı kaygulara katıldıklarını söy
lediler. Bunlara sırasiyle kısaca temas edeyim. 
Sayın Cavit Tevfik Okyayuz'un üzerinde dur
duğu ve itiraz ettiği (kendilerinin bâzı kaygu-
larma göre) hükümlerin başında sendikaların 
hesap ve bilançolarının, daha doğrusu her hesap 
devresine ait, her bütçe devresine ait bilanço 
ve hesapların 3 ay içinde aidolduğu devreyi ta-
kibeden üç ay içinde gönderilmesi mecburiyeti 
vardır. Sayın Cavit Okyayuz, bu mecburiyeti 
sendika bağımsızlığiyle ve sendika hürriyeti ile 
bağdaştırılması mümkün olmıyan bir husus ola
rak belirtmişlerdir. Yeni Türkiye Partisi adına 
konuşan Sayın Nusret Tuna da aynı hususa te
mas etmiş ve aynı hususu tenkid etmiştir. 

Sayın Esat Çağa, daha mutedil ifadelerle ay
nı hususu tenkid etmişlerdir. 

Sayın Ahmet Yıldız da yine aynı hükmün 
olağanüstü bir hüküm olduğunu ve bu hükmün 
sendikacılığın gücünü büyük ölçüde zayıflataca
ğını belirtmişlerdir. 

Sayın Okyayuz ve hatırımda, kaldığına göre 
diğer bâzı hatipler Y. T. P. Grupu adına konu
şan Sayın Nusret Tuna bu hükmün, yani sendi
kaların hesap ve bilançolarını Çalışma Bakanlı
ğına vermeleri şartını getiren hükmün, sendika
lara karşı aşırı bir çekingenlik ifadesi olduğunu 
belirtmişlerdir. Şimdi bir kere böyle bir hük
mün, sendikaların bağımsızlığı ve hürriyetiyle 
bağdaştırılması mümkün olmıyan bir hüküm ol
duğunu söyliyebilmek için veya. Saym Ahmet 
Yıldız'm ifadeleriyle olağan dışı bir hüküm oldu
ğunu söyliyebilmek için, bizim demokratik hak 
ve hürriyetler hususunda daha ileri gitmek id
diasında bulunamıyacağımız kadar ileri demok
ratik memleketlerde, böyle hükümlere rastlan
maması gerekir. Oysa. bize birçok demokratik 
hak ve hürriyetler konusunda örnek olabilecek 
nitelikte ülkelerde buna benzer hükümler yer al
maktadır, Mesele, demokratik hürriyetinden 
kimsenin şüphe edemiyeceği İngiltere, Hindis-
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tan, İsi ânda gibi bâzı demokratik memleketler
de sendikalar, Devlete yıllık malî rapor vermek
le mükelleftirler. Bunun dışında Avusturya, Yu
nanistan gibi yine demokratik bâzı memleketler 
de kanunlar, âmme makamlarına sendika hesap
larını muntazam fasılalarla kontrol etmek yet
kisini tanımıştır. Yani bizim memleketimizde 
bugün mevcudolan yetkiyi, huzurunuzda bulu
nan tasarı kanunlaştığı takdirde ortadan kalka
cak olan bir yetkiyi hükümetlerine tanımışlar
dır. Amerika'da J959 da kabul edilmiş olan bir 
kanunla, bütün, sendikalar her yıl Çalışma Ba
kanlığına malî durumlarını gösterir bir rapor 
vermekle yükümlü tutulmuşlardır. Belçika'da 
da bütün teşekküllerin bu arada sendikaların 
yetkili makamlara her yıl bir rapor vermeleri 
kanun hükmüne bağlanmıştır. 

Gerçi Sayın Esat Çağa. İngiltere'de bunun da
ha, tarafsız bir mercie verildiğini söylediler, in
giltere'de öyle olabilir. Fakat demokratik bir 
Devlet olduğundan kimsenin şüphe edemiyeceği 
Birleşik Amerika'da bu hesaplar doğrudan doğ
ruya Çalışma Bakanlığına verilir. Muhterem 
arkadaşlarım arzu buyururlarsa elimde bu bil
giyle ilgili formüller vardır. Bunlar tetkik edil 
diği takdirde Amerika'da Çalışma Bakanlığının 
sendikalardan ne kadar ince teferruata kadar 
bilgi istediği kolaylıkla görülebilir. Demek ki, 
İngiltere, Amerika gibi memleketleri, sendika 
bağımsızlığını ve sendika hürriyetini ortadan 
kaldıran memleketler olarak kabul etmedikçe 
Sayın Okyoyuz'a hak vermek imkânsız olmakta
dır. Çünkü, Sayın Cavit Okyayuz bu hüküm
le, «erıdika. bağımsızlığının ve sendika hürriye
tinin bağdaştırılanııyacağını ifade ettiler. İngil
tere ve Amerika'da bu hükümler aynen vardır. 
Yine İngiltere ve Amerika gibi en ileri demok
ratik ülkelerde olağan sayılan böyle bir yetki
nin Sayın Ahmet Yıldız'm ifadeleriyle Türkiye'de 
olağan dışı sayılması da pek insafla bağdaşabi 
lir olmasa, gerektir. 

Şimdi bâzj yabancı memleketlerle bu muka
yeseleri yaptıktan sonra esasına geliyorum. Bir 
kere, daha önce de belirttiğim gibi, bu bir ileri 
adımdır. 

Saym hlsat Çağa Çalışma Bakanlığına tanı
nan bir murakabe yetkisi olarak bundan bahset 
tiler. Halbuki böyle bir murakabe yetkisi bugün 
vardır ama, şimdi huzurunuzda bulunan kanun 
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tasarısı yarın çıktıktan sonra bu ortadan kal
kacaktır. 29 ncu madde, Çalışma Bakanlığına 
bir murakabe yetkisi vermemektedir. Sadece Ça
lışma Bakanlığı bu bilgilerin toplanacağı dahi
lî makam, merci olarak gösterilmiştir. Yoksa 
Çalışma Bakanlığının bugün mevcudolan kon
trol yetkisi, denetleme yetkisi yeni kanunla or
tadan kalkmış olacaktır. 

Şimdi böyle bir hükmün bulunmasiyle, bu
lunmaması arasında ne fark vardır? Eğer bu 
hükme itiraz eden Sayın Senato üyeleri sendika
lar ve resmî kurullarında hesaplarım bilançola
rını açıklamasınlar, bunlar] gizli tutsunlar. Sen
dika. genel kurullarında bu hesaplar demokratik 
bir denetime tâbi tutulmasın fikrinde iseler o za
man bu hükme itiraz etmekte haklıdırlar. Çünkü, 
o zaman bu hükmün kanunda yer alıp almaması 
arasında büyük bir fark bulunur. Fakat benim 
kadar demokrasiye inandıklarında en ufak bir 
şüphem ol mı yan arkadaşlarımın asla böyle bir dü
şüncede olmadıklarına inanıyorum. Elbette arka
daşlarım, demokrasinin başında gelen aeık hesap 
verme mecburiyetini nasıl hükümetlere yükliiyor-
lar ise, sendikalara da, toplum hayatında çok 
önemli rolü olan sendikalara da, aynı yükü yük
lemeyi herhalde tabiî karşılayacaklardır. Bizim 
29 ncu madde ile istenen bilgi, sadece sendikala
rın eğer demokratik bir bünyeye sahip kalacak
lar ise, genel kurullarında nasıl olsa açıklamaya 
mecbur oldukları bâzı bilgilerden ibarettir. Biz 
Çalışma Bakanlığı olarak veya falanca fabrika iş 
veren olarak dilerse her hangi bir mensubunu 
elbette bu açık kongreye gönderip hesapların no
tunu alabilir. Aradaki fark elde edilecek bilgile
rin daha doğru olmasından ibarettir. Orada i u-
tulacak not yanlış olabilir. Fakat; .sendikanın ve
receği bilgi, sendikaya güven esas olduğuna göre, 
muhtemelen daha doğru olacaktır. Aradaki fark 
bundan ibarettir. föğer arkadaşların dediği gibi 
hesaplarda, açıklığı kabul ediyorlarsa, tabiî. 

Sayın Ahmet Yıldız buyurdular ki, böyle bir 
hesap verme mecburiyeti, sendikaların pazarlık 
gücünü zayıflatır. Dediğim gibi genel kurulla 
rında sendikalar bu hesaplarını nasıl olsa acıklı-
yacaklarından her hangi bir iş veren bir .kere o 
sendika veya federasyonun yıllık bütçesini, e- fe 
derasyonurı kongrelerinden. 1 akibetmek suretiyle 
öğrenmek imkânına sahiptir. Bu bakımdan ortada 
değişen bir durum yoktur. Kaldı ki, bir sendika-
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iıın bütçesini, bilançosunu bilmekle bir iş veren 
o sendikanın bir grev halindeki dayanma, diren
im1 gücünü bilecek durumda, olmaz. Çünkü hu ka
nunda, ^rev yapan bir sendikanın başka, sendika
lardan yardım almasına engel olan hiçbir hüküm 
yoktur. Bir sendikanın kendi bilançosuna bakıl
dığı vakit o sendikanın 15 günden uzun bir gre
ve dayanamayacağına iş veren hüküm verebilir. 
Ama o sendika, daha 20 - ;>0 - 40 sendika da ge
rekirse ve bu sendikalar arasında yeteri kadar 
dayanışma varsa ve diğer sendikalar o sendikayı 
haklı buluyorlarsa onlardan da pekâlâ geniş öl
çüde yardım alabilir. 

Demek ki, sendikaların bir greve dayanma 
gücünü, dolay isiyle toplu müzakeredeki pazarlık 
gücünü sadece bütçesine bakarak-, kasasmdaki 
paraya bakarak hesaplamaya imkân yoktur. O ba
kımdan da Sayın Ahmet Yıidız'm endişeleri va-
ridolmasa .»-erektir, kanaatindeyim. 

Hükümetin, bu. hükmü, sendikaların güçlen
mesine karşı bir endişe İle, bu husustaki bir çe
kingenlik sebebiyle getirdiği yolunda gerek Sayın 
Adalet Partisi ve gerekse Sayın Yeni Türkiye 

^Partisi sözcülerinin belirttikleri düşünceye ge
lince; eğer bu tasarıyı huzurunuza getiren Hükü
met, sendikaların güçlenmesinden kaygı duysay
dı, bir kere iş verenleri işçinin aidatını bordro 
üzerinden keserek sendikalara ödemeye mecbur 
tutmaz idi. Hükümet iş vereni buna, mecbur tut
muyor diye de hiçbir kimse Hükümeti itham et
mek hakkına sahibolmazdı. Çünkü bizim kadar 
hiçlıir memlekette böyle bir mecburiyet iş veren
lere kanunla hııdutlanmış değildir. Ancak bâzı 
memleketlerde, sendikaların, işçilerin çok güçlü 
oldukları bâzı memleketlerde bu imkânı işçiler, 
uzun mücadelelerden sonra toplu sözleşmelerde el
de edebilmişlerdir. Bizde ise Devlet kanımla, iş ve
rene bu mecburiyeti, yani sendika aidatını üc
retten kesip doğrudan doğruya sendikaya ödeme 
mecburiyetini iş verene yüklemektedir. 

Sendikaların güçlenmesinden kaygı duyan bir 
Hükümet herhalde böyle bir hükümle buz urunuza 
gelmezdi. Yine bu kanundan sonra, huzurunuza 
gelecek olan toplu sözleşme. Grev ve lokavt ka
mın tasarısında bir hüküm vardır. Bir işçi sendi 
kaya üye olmıyabilir, fakat bir toplu sözleşme 
yapan sendikanın, toplu sözleşmesinden istifade. 
etmek istiyorsa o sendikaya aidat ödemeye mec
bur tutulmuştur. Sendikaların malî bakımdan 
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güçlenmesinden endişe t den bir Hükümet '-u'i-hai-
de kamına, böyle bir hüküm koymazdı. 

I hız urunuzda, bulunan tasarıyı ineci ivecek 
olursanız, bilhassa sendikaların faaliyetiyle ilgili 
hükümlerini incelediğiniz zaman hiç. şüphesiz 
görmüş olacaksınız ki, bu kanunla sendikalara çok 
geniş yatırım ve iş yapma imkânları tanınmakta
dır. Şu veya bu şekilde, hemen her alanda ya
tırım yapma, ve sadece aidata muhtaç bulunmak
sızın da gelirini art ırma imkânı sendikalara ta
nınmıştı!'. 

Her alanda kooperal itler kurmak suretiyle ve
ya. konusuna göre doğrudan doğruya şirketler 
kurmak suretiyle sendikalar yatırım yapıp gelir
lerini çoğaitabilecektir. 

Herhalde sendikaların güçlenmesinden endi
şe duyan bir Hükümet böyle bir hükümle huzu
runuza gelmezdi. 

Sayın Cavit Okyayıız, «bizde Devlet sektörü
nün gelişimini de göz önünde tutarak, Çalışına 
Bakanlığına bu bilançoları sendikalar vermeye 
mecbur tutulursa, İktisadi Devlel Teşekkülleri 
oradan bu bilgiyi alırlar'» endişesini seni ettiler. 

Bir kere bir devlet teşekkülünün, bir bakan
lığın kendisine tanınan kanuni yetkiler dışında 
bâzı işlemler yapacağını mutlak olarak kabul et
mek doğru olmasa, gerektir. 

Bu bilgiler, meselâ bir yolsuzluk iddiası veya 
kanunsuz bir gelir sağlama iddiası ileri sürüldü
ğü zaman mahkemelerin kolaylıkla temin edebi
lecekleri bilgilerin bulunması isteğinden ileri gel
mektedir. 

Şimdi Sayın Oavil Okyayıız, bizim bu hüküm
le İktisadi Devlet Teşekküllerine, iş veren duru
munda. bulıııuın İktisadi Devlet Teşekküllerine 
sendikaların hesap durumlar ını yani gi'eve dayan
ma imkânlarını öğrenme hakkını verdiğimizi söy
lediler. töakat Hükümetin böyle bir endişesi ol
saydı, herhalde aynı Hükümet İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin, yönetim kurul lar ına işçi temsil
cilerini dâhil etmek istiyen bir tasariyle de huzu
runuza gelmiş olmazdı. Aynı Hükümet, Devlet 
teşekküllerinde çalışan işçiye, o teşekküllerin ida
resinde doğrudan doğruya rol oynama, o teşek
küllerin hesabını doğrudan doğruya kontrol etme 
yetkisi ve imkânını da tanı tmaktadır . 

Adalet Part is i sözcüsü Sayın Okyayuz'un 
böyle bir endişeleri var. Ook rica ederim, çok 
temenni ederim. Millet Meclisindeki Karma 

töncümeude şimdilik bâzı kısınt ı lara uğramış 
olan, bahsettiğini kanun tasarısı yüksek hu
zurunuza geldiği zaman arkadaşlarını Hükü
meti desteklesinler ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin yönetimine ve kârına işçilerin ka
tılmasını sağhyacak olan bu kanunun, Hükü
metçe de temenni edilen geniş bir anlayış için
de kanunlaşmasına yardım etsinler. 

İş kollarının tâyinlerini belirtecek yönet
meliklerin hazırlanması hususunda Çalışma Ba
kanlığına yetki tanınmasını da bâzı muhte
rem arkadaşlar ımız doğru bulmadılar. Yine 
Adalet Partisi sürüsü Sayın Oavil Okyayıız 
olsun. Sayın tös al Çağa ve diğer bâzı arka
daşlarımız olsun, bu hükme de itiraz ettiler. 
Ve genel olarak Hükümetin bu yetkiyi , sen
dikaları devirmeye teşvik edecek hür tarzda kul
lanacağı kaygılarını öne sürdüler . Halbuki tasan 
aksine işçileri derli toplu sendikalarda birleş
tirmeye yöneltici. teşvik edilecek çeşitli hüküm
lerle doludur . Bir kere ancak çoğunluk sendi
kalarına veya federasyonlara iş 'kolu veya. iş 
yeri esasına ^övv toplu sözleşme yapma yetkisi 
tanınmışt ı r . Ve iş yeri esasına göre toplu söz
leşmeye terci han, iş kolu esasına göre toplu 
sözleşme yetkisi tanınmıştır . Demek ki Hükü
metin, işçilerin berleşmesinde, bir a raya gel
mesinde en küçük bir endişesi yoktur . Sayın 
tösat. Çağa : «bu yetki bir kazai mercie tanınma
lıydı» buyurdular . Ben hukukçu değilim ama, 
böyle idari sayılabilecek bir tasarrufun doğ
rudan doğruya bir kazai yetkiye tanınmasının 
ne dereceye kadar mümkün olacağını kestiremi
yorum. 

Ancak netice it ibariyle yine de Sayın .tösat 
Çağa 'mn istekleri gerçekleşmiş sayılabilir. Çün
kü esasen Anayasa bütün idari tasarruf lar ı Da
nıştay in denetimine tabi tu t tuğu için bu iş 
kollarını belirtecek yönetmelik hususunda da 
ilgililer, yani işçi ve iş verenler Datııştaya itiraz 
edebileceklerdir. Ve bu itirazın sürüncemede 
kalmamasını temin etmek üzere de kanunda, 
9 ncu maddede bu kotunla. Danıştay'da açılacak 
iptal dâvalar ın ın iki ay içinde karara bağlana
cağı belirtilmiştir. Demek ki, şayet Çalışma 
Bakanlığı bu yönetmeliği hazırlarken adaletsiz 
davranırsa , Anayasa ve plân hükümler ine aykı
rı olarak sendikaları gereksiz şekilde parçala
yıcı bir yolda davranırsa ilgili teşekküller Da-
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nıştayda iptal dâvası açabileceklerdir. Ve Da
nıştay'da iki ay zarfında bunu karara I > ablanı a -
ya mecbur olacaktır. Kaldı ki, bu yönetme
liği de Çalışına Bakanlığı tek başına hazırla-
mıyaeaktır. Yetkili1 işçi ve iş veren teşekkülle
rine danışarak hazırlıyaeaktır. Bu husus da 1a-
sarınm !) nen maddesinde birleştirilmiştir. 

Sayın t'avit Okyayuz bu tasarıdaki bâzı 
hükümlerin, sempatik görünmeyen sendika li
derlerinin kolayca bertaraf edilmesine imkân ve
rici nitelikte olduğunu söylediler, Lğer haki-
'katen bu nitelikte bâzı hükümler dikkatlerine 
çarpışsa, maddelere sıra geldiği zaman dikka
timizi (-ekerlerse kendilerine müteşekkir olu
ruz. Ve biz de buna kaani olursak o maddele
rin değiştirilmesini teşvik ederiz. Fakat bu ka
nım hazırlanırken bâzı hususlar gözümüzden 
kaçmış olabilir. Ama öyle bir düşünce Hükü
mete ve Millet Meclisine veya huzurunuza gel
meden önce bu tasarıyı incelemiş bulunan Se
nato Karma Encümenine asla hâkim olmuş de
ğildir. Tersine, biz kanunda, sendika yöne I -
ficilerinin, teminatı hususunda aklımıza gelen 
bütün hükümleri metne koyduğumuz kanısın
dayız. Dediğim gibi muhterem arkadaşlarımız 
bu hususta bâzı boşluklara işaret eder, ve bu 
boşlukların kapatılması için vâki yolları göste
riri e rs-e ancak müteşekkir oluruz. 

Sayın Okyayuz, Hükümet rogrammda işçi
ler ve sendikacılar için tanınan hakların reali
tede tahakkuk etmediği bir hakikattir', buyur
dular. 

Burada gerek birinci, gerek ikinci karına 
Hükümetlerce işçi hakları konusunda hazırlan
mış veya ele alınmış bulunan 'kanunları ve tat
bikatı sıralıya rak ve bir Hükümet propagan
dası yapar duruma gelmek ve vaktinizi almak 
istemem. Yalnız beni son derecede üzen ağır 
bir itham olmuştur. Yanımda Hükümet prog-
ıanımı ihtiva eden bir metin vardır. Sayın Ok-
yayuz'a bu metini takdim edebilirim. Hükü
met bu programında işçi haklariyle ilgili olarak 
belirtilen hususlardan hangilerini ele almamış
tır? Kanun olarak hazırlanması gerekenler
den hangilerinin kanunlarını hazırlamamıs-
tır? Veya hazırlamaya başlamamıştır' Lğer 
bunları belirtir de bizim dikkatimizi (-ekerlerse 
kendilerine müteşekkir kalımın. Fakat herhal
de bu ağır ithamların mesnetsiz bırakılmamasını 

kendilerinden istirham ederini. Kİ bette tefer
ruatla ilgili olarak henüz tahakkuk safhasına 
girmemiş bâzı hususlar, programda bulunabi
lir. Fakat bunlar eo!k küçük hususlardır. Ve 
nihayet Hükümet programı da, o programda 
belirtilen her şeyin Hükümet kurulur kurulmaz 
veya bir bir buçuk gün içinde tahakkuk ettiri
leceği mânasına gelmez. Ama şunu açık alınla 
ifade edebilirim ki. Toplu Sözleşme, Grev ve 
Lokavt Kanunu olsun, yeni Sendikalar Kanunu 
olsun, - en önemlileri bunlardır - hazırlanmış 
\e huzurunuza gelmiştir. 

İktisadi Devlet. Teşekküllerinde, işçi ile Dev
let arasında verimli bir danışına ve dayanışma 
düzeni kurulacağını ve işçilerin kâra idareye 
ve verim artışına iştirak ettirileceğine dair va-
it. bir kanun tasarısı halinde Millet Meclisine 
sunulmuş bulunmaktadır. İstediğiniz sosyal si
gortalar kanunu tasarısı da pek geniş bâzı 
veni hükümlerle Millet Meclisine sunulmuş ve 
Karma Encümendeki görüşmesi tamamlanmış
tır. 

Yeni iş kanunu tasarısı Bakanlıkça hazırla
nıp Hükümete sevk edilmiştir. Dolayısiyle prog
ramda ele alman bütün ana konular, mesele
ler tahakkuk safhasına girmiştir. Halbuki Sa
yın Adalet Partisi sözcüsü Hükümet programın
da işçi haklariyle ilgili olarak belirtilen husus
ların realitede tahakkuk edemediği hakikattir 
şeklinde bir ifadede bulundular ki, bunun, ger
çekler karşısında pek insafa sığmıyacağı kanaa
tindeyim. 

Sayın Okyayıız'un bir kaygılarına daha 
cevap vermek isterini. Bu konuda ziraat sek
töründe çalışanların haklarının ele alınmadı
ğından şikâyette bulundular. Halbuki bu konu
nun bu kanunda ele alınmasına ihtiyaç yoktur. 
Bu kainin haliyle sanayi ve ziraat işçisi farkı 
gözetmeksizin bütün çalışanlara sendika, kur-
ma(k hakkını tanımaktadır. Onun için bu ka
nunla bütün tarım işçilerinin sendika kurma 
hakkı olacaktır ve bununla da bir yenilik geti
rilmiş olnnyaeaktır. Çünkü bugün dahi Tür
kiye'de ziraat işçilerinin sendika kurmak hak
ları vardır. Ve bu haklarından birçok ziraat 
işçileri de istifade etmektedirler. Aueaik bu ka
nunun konusu olmamakla beraber belki muh
terem arkadaşımız, tarım işçileri için bir özeıl 
iş kanunu hazırlanması ve gerektiği hususuna 
temas etmek istemiş olabilirler. fBu hususta da 
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Tarım Bakanlığı ile birlikte yapmakta okluğu
muz hazırlık çalışmaları ilerlemektedir, kısa 
zamanda huzurunuza getirmeye çalışacağız. 

(Bâzı .muhterem arkadaşlarım, bu arada Sa
yın Nıısret Tuna arkadaşım iki sendika bir 
araya geldiği zaman federasyon 'kurabilir, iki 
federasyon bir araya geldiği zaman konfederas
yon kurabilir denmekle bu kanunda işçi teşek
küllerinin aşırı derecede bölünmelerine yol 
açıldığı kaygısını ileri sürdüler. Şu hususu arz 
edeyim İd, önce bu hususun tasarıdaki hali ile 
kalması veya arkadaşlarımızın muhtemelen ar
zu etmiş .oldukları şekilde, meselâ; ancak be
lirli bir iş kolundaki isçilerin üçte birini temsil 
etmek şart iyi e federasyon kurula bilir bale ge- ı 
tirilmesi arasında bence hiçbir farlk yoktur. 
Eğer bu yolda muhterem arkadaşlarımın tek
lifleri olursa. Hükümet de bu tekliflere katıl
makta hiçbir mahzur görmez. Ancak hüküm, 
bu tasarıdaki halde kalsa dahi bunun sendika
ları bölmeye yol açacağını zannetmiyorum. 
Çünkü, evet iki sendika birli eşip bir federasyon 
kurabilir ama, veya federasyon o iş kolundaki 
işçilerin çoğunluğuyle temsil edilmiyor ise, na
sıl olsa toplu sözleşme yapmak yetfcisi olmıya-
caktır. (Dolayısıyle tatbikatta, fiiliyatta o fe
derasyon bir değer taşımıyacaktır. Ancak üye
si olan işçiler için mânevi değer taşıyabilir. 
Ama bu 'kanundan veya toplu sözleşme, grev 
hakkı ile sağlanacak haklardan yararlanabilme
leri hususunda lâalettayin iki sendikanın birle
şip federasyon haline gelmesiyle işçiler 'hiçbir 
şey elde etmiş olmıyacaklardır. (Bir iş yeri esa
sına göre işçiler toplu söyleşme yapacaksa, o iş 
yerindeki sendikanın iş yerinde çoğunluğu 
temsil etmesi şarttır, tş kolu esasına ıgöre ya
pılacak ise, o iş [kolundaki millî sendikanın 
veya federasyonun yoğunluğu temsil etmesi, yi
ne Toplu sözleşme, .grev ve lokavt (Kanununa 
göre şarttır. Eğer Hükümet veya. Millet Mec
lisi hükmü bu şekilde sevk etmekle sendika
ları bölünmeye teşvik etmek istemiş olsaydı, bu I 
yola gitmeden önce toplu sözleşme yapmak için I 
çoğunluk sendika veya federasyona tabi olmak I 
mecburiyetini kanuna koymazdı. Mamafih de- I 
diğimiz gibi bu maddenin mâkul bir şekilde de- I 
ğiştirilmesi yolunda verilebilecek önengelere I 
Hükümetin, Millet Meclisinin bir itirazı olma- I 
mıştır. Senatonun da bir itirazı olmıyaeaktır, J 
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Sayın Esat Cağa, konuşmasında; yaptığı 

mukayeseleri, kendi 'gördüğü ölçüde bu kanun 
ile yaptığı mukayeselerini gerçekten istifade 
ile dinledim. Tenkidleri arasında belirttiği 
kaygıların bir kısmını da cevaplandırmaya ça
lışmış bulunuyorum. Şimdiye kadar cevap ver
mediklerim arasında, kamu hizmeti görevlileri
ne sendika kurma hakkının bu kanunla tanın
mamış olması hususu yor almaktadır. Sayın 
Tarık Remzi Baltan da bu hususa temas ettiler 
ve Hükümetin bu konudaki hazırlıklarının ne 
safhada olduğunu sordular. 

İşçi ve iş veren sendika Kanunu Millet 
Meclisinde 'görüşülürken Hükümet adına Sayın 
Başbakan Yardımcısı Hasan Din çer, hatırımda 
kaldığına göre, izahat vermiş ve kamu hizmeti 
görevlilerinin sendika kurmalariyle ilgili kanun 
tasarısının ayrı bir metin halinde, bu toplantı 
yılı içinde mutlaka B.M.M. ne sunulacağım 
'Hükümet adına ifade etmişlerdir. 

Millet Meclisi Karma Encümeni, işçileri ve 
kamu hizmeti 'görevlilerini bir arada mütalâa 
eden bir tasarı hazırlamış ve Millet Meclisi Ge
nel Kuruluna sevk etmiş builunuyordu. Fakat 
Hükümet, 'personel rejiminin henüz ana ilkeleri, 
temel ilkeleri kesinlikle tesbit edilmeden 
kamu hizmeti görevlilerinin sendikalaşma hak
larını tesbit etmenin güçlüğünü, hattâ imkân
sızlığını Öne sürerek iki kolun birbirinden ay
rılmasını Millet Meclisine arz etti. Ve bu teklif, 
Millet Meclisince de uygun görüldü. Her halde 
bu toplantı yılı içinde, muhterem arkadaşları
mızın üzerinde, durdukları kamu hizmeti görev 
lilerinin sendikalaşma hakları ile ilgili kanun 
tasarısı da B. M. M. ne sunulacaktır. 

•Sayın Esat Çağa, dış teşekküllere sendikala
rın üyeliğinin Hükümetçe iptal edilmesine de 
itiraz ettiler. Bu itiraz üzerinde durmadan Önce, 
nereden nereye geldiğimizi kısaca belirtmekte 
fayda vardır. 

Sayın Ömer Ergün değerli konuşmalarında 
hatırlattılar; uzun yıllar, Türk işçileri her han
gi bir milletlerarası teşekküle üye olamamanın 
azabı içinde kalmıştır. Yıllarca Milletlerarası 
Hür işçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye 
îşçi Konfederasyonunu üyeliğe davet ettiği 
halde, bu davetin kabulüne Devlet izin verme
miştir. Ancak, birçok sosyal hakları muhkem 
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hale getiren 27 Mayıs Devriminden İn-men son
radır ki, Türk işçilerine im imkân verilmiştir. 
bir merhale bu olmuştur. O günden bu yana 
Hükümetin izni ile ancak. Türkiye'deki işçi te
vekkülleri, milletlerarası işçi teşekküllerine üye 
olabilmektedirler. Bu çok önemli bir merhale 
idî. Bu kanunla o merhaleden de ileri gidiyoruz, i 
Artık işçi teşekküllerinin bir milletlerarası te- ! 
sekküle üye olmak için önceden Hükümetten 
izin almak ihtiyacı dahi olmıyaeaktır. Bu kamı- i 
ua göre milletlerarası teşekküllere, işçi teşek- ] 
külleri serbestçe üye olabileceklerdir. Ancak, o , 
teşekküllerin; bizim Anayasamızdaki temel il- j 
kelere aykırı fikirler besliyen veya faaliyet j 
gösteren kuruluşlar olduğuna Hükümet kanaat i 
getirirse o zaman o üyeliği Hükümet iptal ede- j 
bilecektir. Fakat burada da. Danıştaya İtiraz j 
yetkisi, Anayasaya göre elbette vardır. Yani i 
Hükümet bir iptal kararı verirse, işçi teşekkül- | 
leri bunu Danıstayda iptal ettirebileceklerdir, j 
Ve gene Danıştaym bu hususta hüküm verim1 ı 
süresi de kanunla tahdidedilmiştir. O bakım- J 
dan, Hükümetin bu iptal yetkisi dahi hiçbir de- i 
netime tâbi tutulmamış değildir. j 

Böyle bir yetki neden doğrudan doğruya \ 
kazai mercilere bırakılmadı? (Yani iptal yet- i 
kişi) Bir üyeliğin iptali gerekiyorsa. Hükümet, j 
gösterilecek bir mahkemeye başvursun, o iptal. 
etsin. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir edersiniz ki. j 
hiçbir zaman, şu husus, günün şartları içinde | 
ve bugün hâkim durumda bulunan işçi teşek- \ 
külleri ve değerli sendikacılar bakımından akla 
gelecek bir ihtimal olmamakla beraber, kanun
lar hazırlanırken elbette her ihtimal göz önün
de tutulmak gerekir. Günün birinde, bilerek 
veya bilmiyerek her hangi bir işçi teşekkülü 
bizim Anayasamızdaki temel ilkelere1, - ki o il
keler sendikacılığın da teminatıdır - tamamiyle j 
aykırı faaliyet gösteren ve millî menfaatlerimi- • 
ze aykırı bir milletlerarası teşekküle üye olabi- j 
lir. Ve o üyeliğin bir gün bile devamı, bizim 
millî menfaatlerimiz bakımından büyük zarar
lar doğurabilir. O halde İni devletin, milletin 
menfaatlerine bir ölçü içinde bekçilik etmekle 
görevli bulunan heyetler arasında yvv alan Hü
kümetin de. böyle bir durumda âcil tedbir al
maya yetkisi olmalıdır. Fakat bu yetki, daha 
önce de belirttiğim gibi kesin değildir, l')anıs-
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tayda iptal ettirilebilecek bir yetkidir. O ba 
kundan bunun da antidemokratik bir hüküm 
olduğunu zannetmiyorum. 

Sayın Niyazi Ağırnaslı, kanunu genel ola 
rak övdüler. Kendilerine teşekkür ederim. Yal
nız bâzı cezaları ağır ve Hükümete tanınan 
bâzı yetkilerinde temel haklara aykırı bulundu
ğunu söylediler. Ancak, bu hususta bir Örnek 
vermedikleri için kendilerine cevap verecek du 
rumda değilim. Tahmin ederim, maddeler üze 
rinde konuşulurken bu hususlarda bizi aydın 
1 atacaklardır. 

Sayın Tarık Remzi Baltan'm lütuf kâr söz 
leri için kendilerine teşekkür etmeyi borç bili 
rim. 

Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili sorularını 
eevaplandırmış bulunuyorum. 

Bu bütçe ve bilançoların Çalışma Bakanlı
ğına verilmesi mecburiyetini kanuna koyarsak, 
sendikaların, âış kaynaklardan, isteıımiyen dış 
kaynaklardan yardım almaları ihtimalini önle
me kaygusunun da hâkim olup olmadığını Sa
yın Baltan sordular. 

Elbette bu da akla gelen ve gedebilecek hu
suslardan ve en önemlilerinden biridir. Ancak. 
sebep yalnız bu değildir. Her hangi bir sendika 
yöneticisi hakkında, haklı veya haksız bir suiis
timal iddiası olabilir. Takdir buyurulacaktır ki, 
bu kanunla sendikalara son derecede geniş gelir 
sağlama, hattâ fiilen ticaret yapması yasaktır. 
denmekle beraber fiilen geniş bâzı ticaret im
kânları tanınmaktadır. Böyle meslek teşekkül 
lerine bu kadar geniş gelir sağlanmak imkân
ları tanınınca elbette suiistimal, her cemiyette 
ortaya (akabilecek olan suiistimaller ihtimali 
de o nisbette artabilir. Böyle bir hükmün kon 
masında hiç şüphesiz böyle bir endişenin de 
rolü olmuştur. Böyle bir suiistimal iddiası or
taya atıldığı zaman mahkemeler derhal müra
caat edebilecekleri bir kaynak bulabilsinler. 
Sonra bu kanun, hür sendikacılığı korumak 
için iş veren teşekküllerinin işçi teşekküllerine 
yardım etmelerini menetmiştir. Böyle bir hü 
küm. işçi teşekküllerinin bu gibi kaynaklardan 
yardım aldığı yolunda bir iddia, bir itham Ol
taya atıldığı zamanda başvurulacak bir kaynak 
olabilecektir. 

Bunun dışında da muhterem arkadaşımızın 
ileri sürdüğü ihtimal ve tehlike karşıcında el 
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bette yine bu hüküm sırası geldiğinde yararlı 

.olabilecektir. Genel olarak İm kanım sendika- ' 
lanı üyesi bulundukları dış teşekküllerden ser
bestçe maddi yardım görme imkanını tanımış
tır. Bunun için izne, müsaadeye ihtiyaeolnııya-
eaktır. Ancak, üyesi olmadığı bir- dış teşekkül
den veya kaynaktan yardım almak istiyen sen
dika, Hükümetin iznini almaya mecbur tutul
muştur. Dış kaynaklardan yardım almak imkâ
nı bu kadar serbestlikle geniş ölçüde sendika
lara tanınınca, bunun bugün için asla akla gel
memekle beraber, uzak bir ihtimal ile de olsa 
kötü kullanılabilmesi imkânlarına karşı da bu 
kadar mahdut ölçüde bir müeyyidenin, bir ted
birin muhterem arkadaşlarımızca çok görülmi-
yeceğini ü midede rint. 

Sayın Ahmet Yıldız'ın kaygularmı, daha ev
velki konuşmalarımla cevaplamış bulunuyorum. 
Sayın Akif Eyidoğan'ın da tarihten bugüne 
ışık tutan değerli konuşmalarını istifade ile din
ledik. Gerçekten Türk işçisi bugüne kadar bü
tün hareketlerinde ve davranışlarında Sayın 
Akif Eyidoğan'ın belirttiği gibi memleketin, 
milletin ve vatanın menfaatlerini ön plânda 
tutmuş ve tutmaktadır. 

Ayrıca, bugün son zamanlarda işçilere ve 
sendikalara tanınmakta olan ve tanınmış olan 
daha, geniş hareket ve ifade imkânları ile Türk 
işçisinin yalnız millî ve vatani menfaatlerimizi 
koruyacak yolda hareket etmekle yetinmiye- : 

çeklerini, Türk demokrasisini ve Atatürk dev
rimlerini korumak bakımından da ön plânda 
rol oylayacaklarını güvenle söyliyebiliriz ve ! 
bekliyebiliriz. (Bravo, sesleri, alkışlar) i 

Muhterem arkadaşlarım, Atatürk devrim- .' 
leri, bir devletin temeli olan Atatürk devrim- ; 
leri ileri sınai toplumların hayat tarzını benim- ! 
setmeyi, bu memlekete yerleştirmeyi hedef tu- ' 
tan devrimlerdir. Eğer bugüne kadar bu dev- i 
timleri kökleştirmekte güçlük çekilmişse, bunda j 
biraz da henüz yeteri kadar smaileşmemis olma- ; 
m izin ve bu devrimlerin öncülüğünün daha çok i 
aydınların tekelinde kalmış olmasının rolü ben
ce büyüktür. Fakat biz smaileştikçe olgun bir \ 
Türk işçi kuvveti ortaya çıkmakta ve bu işçi 
kuvvetinin söz söyleme imkânları arttıkça bu 
imkânlar, bu söz söyleme hürriyeti mutlaka 
devritnlerin, devrimci hayat tarzının lehinde 
tecelli etmektedir. Günkü, işçi haliyle, tabiatı 
icabı ve sınaileşmiş Batı dünyasının hayat tat-
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zıııın meydana getirdiği bir varlıktır. Ve o ha
yat tarzının tabiî bekçileri arasında yer alacak
tır, bugünden de almıştır. (Alkışlar) 

.Muhterem arkadaşlarım, elbetteki huzuru
nuzda bulunan kanun tasarısının kusursuz ol
duğu iddiasında değiliz. Bu kusurları gidermek 
hususunda Yüce Senatonun bize tutacağı ışığa 
ancak müteşekkir kalacağız. Fakat her halde 
şunu samimiyetle ifade edebilirim ki, tasarı ne 
kadar kusurlu bulunursa bulunsun, bu kusurlar 
hiçbir Türk isçisinden bâzı hakları kısmak, esir
gemek endişesinden doğmuş değildir. Hüküme
tiniz, Türk işçisinin kendisine tanınacak her 
hakkı, bu memleketin menfaatlerini ön plânda 
göz önünde tutarak koruyacağına güvenmekte
dir. (Bravo sesleri, alkışlar) Teşekkür ederim. 

I »AŞK AN —- Komisyon adına Sayın Artus. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Muhterem 
arkadaşlar, benden evvel konuşan Sayın Çalış
ma. Bakanı Bülent Eeevit, değerli arkadaşları
mızın bu kürsüden ifade buyurdukları tenkid 
ve temennilere çok etraflı bir cevap vermiş ol
dukları için. Karma Komisyon Sözcüsü olarak 
kanunun tümünü görüştüğümüz şu sırada bana 
çok az vazife düşmüş bulunuyor. 

Bugün, yürürlükte olan 1947 tarihli ve öül^ 
sayılı işçi ve İş Veren Sendika Birlikleri hak
kındaki Kanun, sendika hürriyetini sosyal hak
lardan biri olarak. Anayasanın temel hak ve 
hürriyetlerinden biri olarak düzenlenmiş olan 
yeni Anayasamız karşısında kifayetsiz ve ihti
yaca cevap vermekten uzak bulunuyordu. Bu 
itibarla, Anayasamızın 46 ncı maddesinde yer 
almış bulunan sendika hürriyetini düzenliyen 
yeni bîr kanuna şiddetle ihtiyaç vardı. İşte İm 
ihtiyaca cevap vermek üzere Sendikalar Kanu
nu yüksek huzurunuza sunulmuş bulunuyor. 

Bir kanun yapmaya, yani Anayasanın esa
sen kabul ettiği, sendika hürriyetlerini bir ka
nunla. düzenlemeye lüzum var mı, yok mu me
selesi hakikaten gerek literatürde, gerekse ko
misyonda tartışma konusu olmuş bir mevzudur. 
Bu mevzua değerli arkadaşımız Esat Çağa, cid
den vâkıfane ve bilgili, dört başı mamur cevap 
verdiği için, bu nokta üzerinde de uzun uzadıya 
tevakkuf ederek Senatonun geç saatlerinde siz
leri yormak istemiyorum. Kısaca ifade etmek 
lâzungelirse. Anayasanın 46 ncı maddesi, sendi-
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ka. kurma, sendika birlikleri kurmak, sendika
lara serbestçe girmek ve çıkmak hakkını ifade 
etmiştir . Bunun dışında, bütün düzenleyici, eski 
tâbirle, tanzimi hükümler i tabia tiyi e özel kanu
na. terk etmiştir . Bunun böyle olduğu, dernek
lerden bahseden maddede buna benzer bir hü
küm bulunmasiyle ve esasen sosyal haklar da 
dâhil olmak üzere, bütün Anayasa hak ve hür
riyetlerinin genel hükümlerini teşkil eden 11 nei 
maddede. Anayasa hak ve hürr iyet ler inin ne 
suret te sınırlanabileceğine da i r umumi hükmün 
sevk edilmiş bulunmasiyle bellidir. 

Esasen yüksek' huzurunuzda bu konuya iti
raz eden, yeni bir- kanun yapılması doğru de
ğildir, diye bir hat ip çıkmadığı için bu nokta 
üzerinde de daha Cazla tevakkuf etmiyeceğinı. 
Bu konuya ilişkin olan mâruzâtıma hemen şunu 
da ilâve edeyim ki, Temsilciler Meclisi Genel 
.Kurulunda izahat ta bulunan Temsilciler Mec
lisi Anayasa Komisyonu Sözcüsü de aynen : 
Anayasada, gelişme istikameti henüz belirme
miş, t e fe r rua t nokta lar ına ilişkin bir takım hü- j 
kümlerin bulunmamasına taraf tar ız . Sendika 
hürr iye t i gelişmelere göre. iht iyaçlara göre ka- i 
rıun koyucu taraf ından demokrat ik ve hürri- j 
yetçi Anayasamızın ruhuna uygun olarak dü
zenlenmelidir. demiştir. (Temsilciler Meclisi 
Tutanak Dergisi 4 (i ncı Birleşim sayfa 292) 

Nitekim. Anayasamız sözleşme hürr iyet in
den bir başka maddesinde bahsetmiş, fakat ka
bul edilmiş olan hürr iyet ler i düzenliyeu. Borç
lar Kanunu, Ticaret Kanunu gibi büyük özel 
kanunlar ın çıkarılması zaruret i hâsı! olmuştur. 
Ve dünyanın her taraf ında da. bu böyledir. 

Sayın Bakanın, değerli a rkadaş la r ıma cevap 
verirken temas buyurmadık lar ı ve bana bırak
tıkları bir noktaya kısaca arzı cevabetmek isle
rim. 

Kıymetli arkadaşım Bsat (,'ağa şöyle dedi
ler : «Anayasanın Ki ncı maddesinde sendika 
kurma ve sendikalara serbestçe gir ip çıkma 
hürr iyet i , çalışanlara ve i iş verenlere tanınmış
tır. O halde çalışanlar kelimesi de. yine Tem
silciler Meclisinin müzakereleri sırasında, söz
cüye Sait Naci Beyin vâki sorusu üzerine 
sözcünün verdiği cevap : genel olarak, bütün 
çalışanları kapsa maktadır . 

Bu böyle olunca, bütün çalışanları kapsa
dığına göre, yüksek huzurunuzdaki tasarının 2 
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nei maddesine sadece hizmet akdine göre ça
lışanları, bir kısım nakliye mukavelesine göre 
(•alışanları ve bir kısım yazar ve müellifleri ve 
âdi ş irkete kendi «âyini sermaye olarak koyun 
kimseleri kaps ıyan 2 nei maddenin, Anayasanın 
bu hükmü ile zorlukla 'bağdaşacağım ifade bu
yu rdu . Sayın ISsat Cağa. Fi lhakika bu 2 nei 
maddeye geldiğimiz zaman bu konu üzerinde 
daha. geniş bir şekilde görüşme ve konuşma 
imkânını bulacağız. Belki biz de, Ivarm'a Ko
misyonun görüşmelerinden bugüne daha ta
vazzuh eden bâzı fikirler karşısında küçük 
bâzı değişikliklere t a ra f t a r olacağız. • Faka t 
umumi görüşme sırasında şunu arz etmekle 
ye t inmek i s t iyorum; hiç «şüphesiz, bu çalışanhır 
kelimesi bütün çalışanları kapsa inakladır . Ya
ni memurlar da onun içine girer, işçiler de 
onun içine girer. Bunun dışında hattâ serbest 
meslek mensuplar ı da girer. Avukat lar , dok
torlar , mühendisler, mimarlar , lıfıttâ bizzat iş 
verenler de girer. Bunlar da çalışanlar ara
sındadır . 

Oalışma kelimesinin Türkçede karşılığı bu 
kada r geniştir. F a k a t Anayasayı biraz dik
katle te tk ik ettiğimiz zaman görürüz ki. Ana 
yasa koyucusu bu kelimenin hudut lar ının çizil
mesini daha çok özel kanunu yapan Meclisin 
ihtimamına, terk etmiştir . 

Biı"az evvel, okuduğum sözcünün beyanatı 
da. demokra t ik ve milliyetçi Anayasamızın ru
huna uygun olarak sendika hürr iyet inin ge
lişmelere ve iht iyaçlara göre. kanun koyucu ta
rafından düzenlenmesi gerektiği, yolundaki 
ifadesi de benim bu mâruzât ıma hak verdir
mektedir , Hemen bu nraddeyi takibedeıı -17 
nei maddede, asıl .sendika kurma tun en mü 
hi.ru gayesi ve oradaki 'meslekî menfaatlerin 
korunmas ında d a en mühim vasıta ve silâh olan 
toplu sözleşme ve grev hakkının 47 nei madde 
de hizmet akdine göre çalışmalara tanınmış ol
duğunu müşahede ediyoruz. Filhakika, 47 nei 
madde aynen ; «işçiler, is verenlerle olan mü-
naseebtlerinde ikt isadi ve sosyal durumlar ın! 
korumak veya düzeltmek amacı ile toplu söz
leşme ve, grev haklarındı sahiptirler.» diye bu
nu açıklamış bulunuyor. Bu mütalâa ve 46 ncı 
maddenin 2 nei fıkrasında, işçi niteliğini haiz 
olınıyan kamu hizmeti görevlileri diye me
murların ifade edilmiş olması göz önüne alı-
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nırsa 46 neı maddenin 1 ın-i fıkrasındaki ça
lışanlar kelim esinin e ok. geniş bir ölçüde 'kul
lanılmadığı kolayca anlaşılır. Ve bu çalışanlar 
kelimesini mânalandırnıak mevkiinde bulunan 
Yüksek Meclisinizin, tasarının 2 nci madde
sinde kabul edilmiş olan ölçülere iltifat etmesi
nin yen-inde olacağı kolayca anlaşılır. 

Arz ettiğim gibi Anayasa bu teferruatı ken
di içinde tesbit etmiş değildir. Bunları tâyin 
ve tesbit imknâları Meclislere bırakılmıştır. 
Özel kanunları yapacak olan Meclislere. 

Arz ettiğim gibi, kendiliğinden zaten mes
lekî teşekkülleri bulunan barolar, etibba oda
ları, mimar ve mühendisler birliği odaları gibi 
esesen meslekî teşekülleri bulunan diğer ça
lışanların, sendika kurmaların] istemiye hiç 
kimse taraftar olmuyor. Onlar, çalışanlara dâ
hil olmakla beraber, kendiliğinden dışarıda 
kalıyorlar, girımayorla r. 

Bu çalışanların belkemiğini, şüpheiz 47 uci 
maddede grev ve toplu sözleşme gibi iki mü-
bim melekî menfaatlerini müdafaa bakımından 
hizmet akdine göre çalışanlar teşkil etmek
tedirler. Ama onun yanında, hazmet akdine 
göre çalışmamakla beraber, içtimai ve sosyal 
bakımdan birer işçi durumunda olan kimse
lerin de pek tabiî olarak bu sendika hak ve 
hürriyetleri içinde mütalâa edilmesi gerek
mekte âdi. 

İşte ikinci madde bu zaviyeden kaleme alın
mıştır. Bu ikinci maddede sayılmış olan kate-
goridekilerin hepsi hizmet akdine göre çalı
şan kimseler olmamakla beraber, sosyal du
rumları, cemiyet içindeki vaziyetleri itiba
riyle işçi durumunda, işçi niteliğinde oldukları 
için bunlar buraya ithal edilmiştir. 

Mahaza, maddelerde sırası geldiğinde bu 
önergeyi tekemmül ettirecek daha müspet tek
lifler' verildiği zaman komisyon bunlara ka-
tılmaya taraftardır. Hattâ, kendisi dahi, biraz 
evvel de işaret ettiğim gibi, bir noktada kü
çük bir değişikliğe şimdiden arzuludur. 

Muhterem arkadaşlar, 16 seneye dâhil olan 
bir devre zarfında 1947 Kanunu memleketi
mizde cidden çok kıymetli ve tecrübeli sen
dika yöneticilerinin yetişmesine yaramıştır. 

Bundan başka yine bu kanun işçilerimizin 
bu kendi meslekî menfaatleri bakımından taaz-
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zuv etmek, organizasyon kurmak ve bir orga
nizasyon içinde çalışmak bakımından tecrübe 
ve bilgileri son derece inkişaf etmiştir. Bu iti-
barla burada artık son günlerini yaşıyan 1947 
Kanununun bilhassa sosyal bakımdan yaptığı 

l: hizmetleri de cidden şükranla ifade etmek lâ-
I zmıgelir. 
I Öyle zannediyorum ki, gerek yem Anaya-
; <;-ııuız, gerekse yüksek huzurunuza sunulmuş 

Dİ an ve gerek Millet Meclisinde ve gerek Kar-
| ma Komisyonda çok dikkatli ve ince bir tet

kikten geçmiş bulunan ve Millet Meclisin -
I den gelen metne göre birçok değişikliklerle 
s huzurunuza sunulmuş bulunan yeni sendika ka-
| ıııımı tasarısı, çalışma hayatımıza ve işçilerimi -
j /e inandıkları ve yürüdükleri demokratik ge-
| üşme yolunda yeni bir kuvvet membaı olacak-
! tır. Ve bu kanun cidden memleketimizde de-
! mok vasinin müdafii bulunan ve demokratik ge-
! üşmeye inanmış olan işçi sınıfının daima daha 
I iyi, daha parlak istikballere ulaşması İçin 
! kıymetli vesikalardan birini teşkil edecektir. 
| Mâruzâtım bundan ibarettir. Kanunun tü-
! inii hakkındaki görüşmelerde bu suretle tah-
' min ediyorum ki, cevaplanmamış ve açık bir 
| nokta kalmaksızın benden sonra konuşacak 
i bir arkaadşını varsa onu mütaakıp hemen mad~ 
J delere geçilmesini istirham ediyorum. Hür

metlerimle. (Alkışlar.) 
I BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, buyurun. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) 
Sayın Senatörler. 

I Bu kanunun müzakeresiyle beraber, yüzyıl -
i hırdan beri çağdaş uygarlık genel amacı isti

kametinde yapageldiğimiz. muhtelif met ve 
cezir hareketleriyle dolu tarihî mücadelemizin 
olumlu bir adımımı daha atmak üzereyiz. 

Bu tarihî oluşta eti geniş, en müstesna, olu
şu m hırdan birisi olan 27 Mayıs Millî Devrimin-

j de büyük ve müstesna milletimiz; asırlardan 
j beri a:şkia 'bağlı olduğu hürriyete, İnsanlık 

haysiyetine olan saygısı, bağımsız adalete olan 
I hayranlığını, çağdaş hayat felsefesi anlayışın

da ifadesini bulan Anayasaya vücut vermiş ve 
siyasi idare tarzı olarak da asla vazgeçemiye-
ceği demokratik rejimi seçmiş bulunmaktadır. 
Bu tercihte, insanlık âleminin ulaşabileceği en 
uygun idare tarzı oluşu ile Devletimizin bâni-

I si ölümsüz Atatürk'e ulan bağlılığının da sarsıl-
t maz ifadesi mevcuttur. 
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Demokrasi, en geniş anlamı ile bir teminat

lar, müesseseler rejimidir. Fert ve zümr.'ler 
bu sistemde insan olarak var oluşlarının. eş*i/. 
zevkini, 'gururunu, faziletini duyarlar. Bu mü
esseseler için de en önemli olanlarından biri de 
lıie şüphesiz: ki sendikalardır. Totaliter rejim
lerde anladığımız mânada fonksiyonlarını ifa 
eden. sendika kuruluşlarına ve sendikacılık ha
reketlerine o rejimlerin mevcudiyetlerinin tabiî 
icabı olarak rashımak gayrimümkündür. Ve 
daima da öyle kalmak icap ve zaruretindedir. 

, Milletçe kendimize hayat tarzı olarak se:-
ligimiz demokratik rejimi onun esas temci >M-
«urlariyle beraber kurmak, meydana getirmek 
'bu hayat felsefesinin en tabiî icaplarmdandır. 
Esasen, bn ve buna benzer vasıflariyle ancak 
totaliter idare tarzlarından ayrılması mümkün 
olur. .Burada, dikkat edilecek husus kâğıt üze
rinde kalmaya, mahkûm olacak teşkilât ve ku
ruluşlardan kaçınmak onlara hakiki, zaruri ve 
canlı mevcudiyetlerini vermektir. Nitekim, 1961 
Anayasasından evvel, mevcut bulunan kanun
lar; sendika hürriyeti anlayışı, çeşitli sendika 
kuruluşlarının meydana getirilişi, iş kolları
nın Vâzfh olarak tarif edilmeyişi, fikir işçile
rinin tamamen kapsanmaiHası, memurlarla, es
naf ve esnaf yanında çalışanları şümulü içine 
almamış •olması, sendikaların siyasi faaliyetle 
iştigal etmelerinin tamamen yasaklanmış olma
sı, sendikaların kapatılması anlayışında temel
de hataya düşülmüş olması, hele toplu sözleşme 
ve grev hakkından mahrum edilmiş olmasından 
dolayı yurdumuzda, .sendikacılık; kader ve iş 
'birliği yaptığım;/. Batı ülkelerinde gözlemledi
ğimiz sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki 
fonksiyonunu ifa etmek güç ve kabiliyetini 
gösterememiştir. Ve esasen bu netice o şartla
ra! göre tabiî ve o nisbette de zaruri bir sonuç 
olması lâzımgelir. Sendikalar ve sendikacılık 
faaliyetleri Türk kamu oyuna yeteri kadar açık
lanmadığı ve oldukça yakın bir maziye sahi-
bolnı&sı ve, ayrıca her yeni harekete karsı 
haklı olarak toplumda duyulan şüphe ve tered
düt sendikaların .gelişmesi, fonksiyonlarını ifa 
edebilmesini sağlıyacak toplu sözleşme ve grev 
ihakkı gibi gerekli kanunların çıkarılmalarını 
geciktiren başlıca 'davranışlardır. Sendikalar, 
dernekler, meslek teşekkülleri, Batı demokrasi
lerinde oklukları gibi. Türkive'de de belirli 

sosyal, ekonomik menfaatlerini teminat altına 
almak, temsil etmek ve geliştirmek maksadiyle 
kurulmuşlardır. 

Sendikalar, bâzılarının zannettikleri gibi, 
totaliter rejimlere gitmek için bir vasıta değil. 
bilâkis bütün demokratik milletlerde görüldüğü 
gibi yurdumuzda <da sosyal ve ekonomik mese
lelerin sulh voliyle halledilerek sosyal ve ekono
mik dengenin teessüsünde, demokratik düzenin 
yerleşmesinde ve gelişmesinde en müessir ve en 
faydalı vasıta ve, müesseselerden biridir. 

Sendikaların İni günkü fonksiyonu, yalnız 
emeği en iyi şartlarla satan bir teşkilât olmak 
değildir. Filhakika sendikalar bu gün lıer mem
lekette memleket hayatının bütünü ile ilgilen
mekte, iktisadi, sosyal ve siyasi bayatın lıer saf
hası uda mevcudiyet ini hissettirmektedirler. Bunu 
yaparken bir sınıfın, muayyen bir grupun tem
silcisi şeklinde değil, fakat her müesseseyi alâ
kadar eden kamu ve Devlet işlerinin yürütül-
ınıesinde kendi hissesine düşen mesuliyeti pay
laşmayı hedef t ut inaktadır. Her sosyal müesse
se 'gibi, sendikacılık da devamlı bir istihale için
dedir. Bu gün sendikacılığın vatanı olan İngil
tere'de, Batı Almanya'da ve Amerika Via, sendi
kaların iktisadi ve sosyal politikasında birinci 
derecede istişare organı vazifesini görmek duru-, 
m un a yüksel di ki er in i gö r m ek t eyiz. 

Demokrasi düzenine geçtiğimiz 1946 senesin
den beri mıaalesef batı demokrasilerinin seneler
ce evvel .benim sev ip, bünyelerine tatbik elikleri 
ve böylelikle iktisaden olduğu kadar sosyal ba
kımdan da bütün milletçe kalkınmalarının en 
önemli bir faktörü olan toplu sözleşme, grev 
ve lokavt sistemini siyasi iktidarlıar bir türlü 
benimsememiş, sadece ellerinde seçim öncesi tatlı 
birer vaaıd olarak bulundurmayı tercih etmişler
dir. Bu IraMar o zaman tanınmış olsaydı, demok
rasinin hakiki sahiplerinden biri olduklarına 
inandığım sendikaların uyanık ve sağ duyu yo
lunda yapıcı hareketleriyle belki de, geçirdiği
miz buhranlı devreye milletçe sürüklenınezdik. 

Böylece Türk sendikacılığı ancak 1960 dev
rimi ve onun Anayasasiyle özgür, kuvvetli ve 
dış dünya ile irtibatlı demokratik bir müessese 
olarak varlığının şuuruna kavuşmak imkânını 
bulmuştur. 

Sayın Senatörler, Kanunlar birtakım haklar 
verirler. Bu haklar bütün semimi gayretlere. 

373' — 



C. Senatosu B -82 
rağmen, 'kanunların söz ve anlamı içinde mut- I 
lak .olarak her zaman ifadesini bulamazlar. Hak
lar yaşanılır, elle tutulur bir gerçek haline gel-

" medikçe, verilmiş olmasiyle olmaması arasında bü
yük fark yaratmazlar. Esas olan verilen hakla
rın uygulanması, yaşama imkânlarını bulması
dır. Hakların yaşanması ise, noksansız vaz'edil
mesi, dürüst ve samimî uygulamalara bağlıdır. 
Çabalarımız bu gayeye matuf bulunmaktadır. 

Burada Hükümetin Çalışma Balkanlığiyle il
gili konularda programında gerçekleştirmeyi 
taahhüt ettikleri problemlerin büyük bir (kısmı
nı tahakkuk ettirmek durumunda olduğuna, bu 
husustaki samimî davranışına huzurunuzda işa
ret etmeyi zevkli bir vazife sayarız. Sevk edi
len tasanda; hür ve kuvvetli sendikalann plâna 
da uyularak hedef alındığına işaret edilmekte, 
bunun başlıca temin vasıtalarından olan sendi
ka üyeliği aidatının işveren tarafından sendika
nın talebi üzerine ücret bordrolarından kesile
rek sendikaya ödenmesinin mecbur tutulması, 
sendika üyelerinin sendikada 'kalmaların] temin 
sadedinde sendika tüzüklerine aidat bakımından 
tahdidi hükümler konmasının benimsenmiş ol
ması, sendika bulunmıyan yerlerdeki işçilerin 
her nimet bir külfet karşılığmdadır temel fik
rinden hareket ederek bir dayanışma aidatını i 
ekseriyet sendikalarına ödemeleri mecburiyeti 
konulması, sendikalara sportif, kültürel turis
tik tesisler, kooperatifler gibi tesisler kurmıya 
kadar birçok alanlarda faaliyet gösterip gelirle
rini artırma imkânlarının sağlanmış olması, 
sendikalara kendi yönetim faaliyetlerinde tama
men serbestlik tanınmış olması, sendika kurma 
ve ısendi'kalara üye olabileceklerinin mahiyet ve 
alanlarının genişletilmiş olması, sendikaların 
faaliyetten men ve kapatılmalarının 'gayet sarih 
ve tahdidi hükümlere bağlanmış olması, üst ka
demelere yani birlik, federasyon ve konfederas
yona katılma ve çekilme kararlarının alınmasın
da ayrı ayrı oy oranı istenmiş olması işçi ve 
işveren teşekküllerinin toplu sözleşme ve mesle
kin müşterek menfaatlerinden doğan hususlar
da dâva ve husumete ehil olabilmeleri ve niha
yet toplu .sözleşme, grev ve lokavt haklarının 
tanınmış olması gibi hususları memnuniyetle 
karşılıyorum. 

Bu yapıcı müsbet davranışla çelişmeye düş
tüğüne inandığımız, artık devrini de tamamla- ! 
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mış olan ve daha çok bölgevi olına istidadında 
ve büyük bir ihtimalle sendikacılık faaliyetleri
ni ayırıcı, parçalayıcı hüviyetinde tezahür ede
cek olan sendika birliklerine sendika kuruluşla
rı içinde yer verilmemesinin daha isabetli ola
cağına inanmaktayım. Bilâkis üst örgütlemeyi 
güçleştiriri hükümlere yer verilmesi daha uy
gun olurdu. Her nekadar Anayasamızın 46 neı 
maddesinde sendika ve sendika birlikleri tâbiri 
geçiyorsa da, bunun daha ziyade Anayasa mü
zakerelerinde ilgili komisyon .sözcüsünün de ifa
de ettiği şekilde genel bir terim olarak kabul 
edilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyim. Kuvvetli 
sendika ve sendikacılık faaliyetleri anoak bu 
mevzularda yetişmiş dirayetli elemanlara sahi-
bolmak ve onların yönetiminde bulunmakla 
mümkün olabilir. Böyle bir kadronun yetişmesi 
ise ancak uzun zamana, devamlı ve muntazam 
çalışmaya vabestedir. 

Halbuki getirilen tasarıda ufak bir ihmal ve 
'kusurlarından dolayı bu kadronun tasfiye edil
mesi ve uzunca bir müddet bu vazifelerini ifa 
etmekten menedilme durumunda bırakıldıkları
nı görmekteyiz. Bu hususta, bâzı hükümlerin za
ruretine ve faydasına inanıyoruz. Fakat millet
vekili seçilmesindeki hükümlerden daha ağır 
hükümlerin de mevcudiyetini kuvvetli sendika 
ve ısemdi'kacılık gayesi ile kabili telif görmemek
teyim. 

İş kolları fes biti yetkisinin Çalışma Bakanlı
ğına verilmiş olmasının da kuvvetli sendika ya
ratmak arzusuyla çalışma halinde olduğuna işa
ret etmek isteriz, tş kollarının ve bunların bir
birleriyle ilgili olanlarının tesbit yetkisinin top
lu sözleşme yapacak işçilerle işveren teşekkülle
rine bırakılmasının ve ihtilaflı meselelerin halli 
yetkisinin yüksek hâkem kurullarına aidolması-
nın hür ve kuvvetli sendikacılık hareketine da
ha uygun düşeceğine inanmaktayım. 

(Sendikaların .her hesap ve bütçe devresine 
ait bilanço ve hesaplarını Çalışma Bakanlığına. 
'gönderme mecburiyetine her ne kadar Sayın 
Bakan bu hususta etraflı bilgi verdiyse de ben 
de diğer arkadaşlarım gibi dokunmak ve görüş
lerimi ifade etmek istiyorum. Sendikaların malî 
güçlerinin açıklanması hür ve kuvvetli sendika
ların, bilhassa' Devlet işveren durumunda oldu
ğu zamanlarda, bu vasıflardan yeteri kadar isti -
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f ade 'etmelerine mani olacaktır. Ayrıca kanun bu 
haliyle karma ekonomi ve özgür sendika anla
yışı ile de .çelişme halindedir. Böyle bir zarure
tin mevcudiyetine de inanmaktayım. Çalışma 
Bakanlığı madem bir şikâyet üzerine bunları 
yargı organlarına vermek için elinde bulundur
mayı hedef almış bulunmaktadır. Eğer izahatın
dan yanlış anlamadımsa ve sendikacıya sendika
larla bu bilançoların verilmesinden endişe duy
maktadırlar. O halde ben uzlaşıcı bir teklif or
taya atmak istiyorum. Nasıl ki servet beyanna
mesini biz arzu edenlerin noterlere vermesini ve 
bu suretle bu beyannamenin devamlı ve munta
zam olarak verilmesini ve oto kontrolü temin 
•ediyorsak noterlere verilecek böyle bir yollun da 
zannederim Çalışma Bakanlığının üzerinde dur
duğu hassasiyete cevap verebilecek imkânı biza-
.tilıi yaratmış olacaktır. 

Anayasamız ve ondan kuvvetini alan kanun
larımıza göre yurdumuzda, komünist, faşist, ırk
çı sendikalar kurulamaz. Atatürk milliyetçiliği I 
ve 27 Mayıs aleyhtarı sendikalar da kurulamaz. 
Bu gibi milletlerarası teşekküllere de girilemez. 
Bunlar yasak edilmiş bulunmaktadır. Esasen 
vatanperver, milliyetçi bütün Türk işçi ve işçi 
liderlerinin samimî inançları da bu istikamet
tedir ve daima da öyle olacağına inanmaktayım. 

Bu kanunun kabuliyle, Türkiye; birçok de
mokratik Batı ülkelerinde olduğu gibi, yeni bir 
hayat safhasına, anlayışına girmiş olacaktır. Bu 
safhada, bütün ilgililerin; eski alışkanlıklarını 
terk ederek, büyük bir anlayışla bu çığıra inti
bak etmeleri, sert ve haşin hareketlerden claima | 
kaçınmaları millî menfaatlerimiz icabıdır. 

Bugüne kadarki sendikacılık faaliyetlerinde 
iftiharla 'gözlemlediğimiz vatanperver, şuurlu, 
itidalli ve basiretli işçi ve liderlerinin olumlu 
tutumlarını, bundan sonraki safhada da devam-
ettireceklerine karsı olan inancım tamdır, işçi 
ve işverenlerin karşılıklı anlayışlı tutumlarının; 
yurtta Özlemini duyduğumuz sosyal adalet ve 
sosyal güvenliğin kısa zamanda teessüs etmesin
den haşlıca âmil olacağına inanıyorum. 

Sendikaların, bünyeleri icabı Anayasanın ve 
demokrasinin koruyucusu zinde kuvvetlerin için
de yer alacağına inanarak 'kendilerini saygıyle 
selâmlar, çalışmalarında başarılar dilerim. 

Saygılarımla... (Alkışlar) S 
BAŞKAN.— Cavit Tevfik Okyayruz. j 
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I CAVÎT TEVFtK OKYAYUZ (içel) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler ve Sayın Bakan; 
hiraz evvelki maruzatımda büyük bir dikkat 
ve ehemmiyet ile sendikalarımızı memlekette 
yeniden kurup ve muzaffer etmeye iman etti
ğimiz hususunun millî irade ve idare sistemi
nin büyük temellerinden birisi olacağına sami
mî olarak işaret etmiştim. Binaenaleyh, burada
ki ve bu millet kürsüsündeki konuşmalarımız 
yalnızca bu türlü samimî ve yürekten kopup 
'gelen bir iman ve inanın ifadesi idi. 

Bu seıbeple bu istikamette yaptığım konuş
mada, her zaman şahsına büyük bir hürmet ve 
muhabbet duyduğum Sayın Bakana veyahut 
temsil ettiği fikre tarizkâr olmayı hiçbir şart 
içinde düşünmedim. 

Müsaade ederlerse 29 ncu madde üzerindeki 
kanaatimizi burada, her halde aczimiz sebebiy
le olacak ki, serbestçe ifade edemedik. Biz, 29 
ncu maddeyle sevk edilen hükmün yanlış oldu
ğunu şu noktadan iddia etmekteyiz. Mevzuatı
mızda; cemiyetlerimizi her zaman, her şart için
de tetkik ve teftiş edebilmenin imkânlarını 
bahşeden hükümlerimiz vardır. Müsaade buyu
rursanız hatıralarınızı tazelemekte faydalı olur 
ümidiyle Cemiyetler Kanununun 28 nci madde
sini aynen okumak istiyorum : 

$512 sayılı Cemiyetler Kanununun 28 nci 
maddesi şöyle diyor: «Cemiyetlerin muamele
leri, defterleri, hesapları mahallî hükümet ta
rafından her zaman teftiş ve tetkik edilebilir.» 

Madem ki, Saym Vekil ve Hükümet olarak 
I bu türlü malûmatı edinmek ihtiyacını hisset

mektedirler, bu hüküm çerçevesinde her zaman 
bu malûmatı almak imkânına sahiptirler. Bu se
beple mahsus kanununda kısmen olsun tered
düdü tahrik edebilecek, endişeleri tahrik ede
bilecek bu türlü hır hüküm getirerek her mâ
nada hür ve her mânada bağımsız sendika fik
rini kısmen olsun gölgelediği iddia edilebilecek 
bir hükmün kaldırılmasında fayda vardır diye 
mütalâada bulunduk. Zannedip inanmak değil 
ki, iddiamız hak ve ahlâk, ölçüleri içinde yer al
maktadır. 

Aylıca, işçiye vadedilen hakların yüzde yüz 
tahakkuk edemediğini ifade ederken aynen şöy
le konuştum: Hükümet programında işçilerimiz 
için istenen hakların bu realitede tahakkuk ede-

I mediği gerçek bir hakikattir. Sayın Vekil de bu 
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'hakların henüz tahakkuk yolunda olduğunu 
ifade ederek .beni teyi d ettiler. 

Ben bu kürsüden hilafı hakikat bir şey ifa
de e tın e dini. Bizzat Sayın Bakana beni teyide-
den beyanlarından dolayı minnet ve şükranla
rımı arz ederim. 

Biraz evvel işaret ettiğim gibi, hakikatin ve 
iller zaman dâvasında samimî ve Türk işçisine 
hayırlı ve yararlı olmayı temiz duygularla is
tediğine inandığım Vekile ve onun fikrine Ada
let Partisi olarak, Adalet Partisi Sözcüsü ola
rak en küçük ölçüde tariz etmiş değiliz. 

Bizim iddiamız, bizim istek ve dileğimiz her 
mânada haklarına ve hürriyetlerine bu kanun
la sahi'bolmasını düşündüğümüz Türk işçisine 
en azından Sayın Bakanın samimî kanaati öl
çüsünde hayırlı olmak, yararlı olmaktır. Hur
in e ti e rim le. (;Al'kı§ 1 ar) 

'BAŞKAN — Sayın Turlıangil buyurun. 
Yalnız görüşülmekte olan 29 ncu madde de

ğil, Sendikalar Kanunudur. Halbuki hep 29 nen 
madde üzerinde durulmaktadır. 

EİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Muhte
rem Başkan, sayın arkadaşlarını, Sayın Bakan, 
Grupumuz adına konuşan. Cavit Okyayuz'un be
yanına ve bâzı noktalarına ilişkin Sayın Baka
nın 'hassasiyeti karşısında muhalefet partisi gru-
ıpııuıı ek sözcüsü olarak konuşmak zaruretini his
settim. 

BAŞKAN — Sayın Turlıaııgil, şalısınız adı
na konuşuyorsunuz. Ek sözcü olarak değil, bir 
sözcü olur. 

FİKRET TU1MİANGİL (Devamla) — Şah
sım adına konuşmak zaruretini hissettim. 

ıSayın Bakan çok güzel bir takdikle kanu
nun işçi lehine, getirmiş olduğu hükümleri baş
ka bir nıaddenin müdafaası zımnında serd et
miştir. Biz, işçi lehine vaz'edilmiş hükümlere 
karşı Bakanlığın getirdiği ve Komisyonun üze
rinde hassasiyetle durduğu maddeleri şükranla 
karşılamaktayız. Ancak, kanunun bir maddesi
ni, tenkLdedilmekte olan diğer bir maddesini 
müdafaa edeceği .kanaatinde değiliz. Bu tak
tik, şahsi kanaatimize göre kanunun mükemme-
liyetmi, gayrimükemmel kabul ettiğimiz bir 
maddenin müdafaası yoluna ıgit-nıek suretiyle 
halletme gibi gözükmektedir. Bu bakımdan 
biz, Sayın Bakana, buyurdukları madde yanın
da fi neı .maddenin de yalnız kanunun iş vere-
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ni, sendikaları takviye etme yönünden mecburi 
aidatı kısma, veya elde etme yönünden değil, 
sendikalardan ayrılan kişilere, üç ay müddetle 
hiçbir ilgi ve alakası kalmadığı sendikalara 
ücret ödeme külfetini ta'hmil eden bir tüzüğün 
tanzimine yetki verdiği müdafaasını da koy
masını arzu .ederdik. 

Yalnız, Adalet Partisi umumi tenkidinde, 
tahakkuk etmemiş işçi dâvalarından balhsetmiş-
tir ve ıbıı mevzuu da bugün görüşülmekte bu
lunan sendika, kanılınınım gerekçesi üzetinde 
ortaya 'koymuştur. Öyle bir bedahattir İd, bu
gün Sayın Bakanın buyurduğu gibi Sendika Ka
nunu müzakereye alınmıştır, bunu A. P. <xrupu 
bilmektedir. Yarın da inşallah Toplu sözleşme, 
grerv ve lokavt Kanunu ele alınaıcaktır. Ancak, 
2 . 7 . 19(52 tarihinde Hükümet programı «larak 
sunulan ve kendileri tarafından getirtilip lüt
fedilen raporda : 

1. İş Kanunu, 
2. İş ve meslek hastalıklarını azaltıcı ve 

önleyici tedbirleri muhtevi harekâtın eserleri, 
o. Bugün Heyeti Uıııumiyede vâki olan .gö

rüşmede, ziraat işçilerini kanun dışında bulun
duran bu tasarı knkidcdildiği halde o günkü 
Hükümet programında tarım işçilerinin hakla
rının da korunacağı belirtildiği halde bugün 
gelen Sendikalar Kanununa, adedi çok muaz
zam olan ziraat işçi kütlesinin ithal edilmemiş 
olduğu, 

-1. İşçilerin eğitimine önem verileceği ve bu
na dair mevzuatın getirileceği, 

5. İş ve İşçi Bulma Kurumlannm daha sağ
lam gelir kaynaklarına bağlanacağı vaadi, 

(>. İşçilerin, emeklerinin karşılığını almak 
'hususundaki samimî ve vatanperver hareketle
rine mühataıbolnnacağı mevzuları vardı. 

Şimdi görmekteyiz ki, Sayın Bakan hakika
ten bugüne kadar, Sayın Eyidoğan'm -da belirt
tiği gibi, 40 yılda üflenerek yenilmesi zaruri 
ibulunan bir dâvanın neticesini istihsal etmek 
üzere .bulunmaktadır. 

Biz, Adalet Partisi olarak, bundan büyük, 
memuuniyeıt duymakta, ancak, muhalefet par* 
tisine mensubolmanıu bize tahmil ettiği, Sayın 
Bakanın da uzun yıllar muhalefete mensup bir 
insan olarak çalışmış olması hasebiyle en baş
ta gelen görevinin, Hükümeti ve mesuliyet ta
şıyan kişileri kamçılamak olduğunu ve onların 
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vâklerinin yerine getirilmesi için gayret sarf 
etmesinin tabiî bir 'faktör olduğunu takdir ede
ceklerini ve bizim hu.şekildeki bir sözümüzün 
•kendilerini fazla üzmiyerek, gençliğine, dina
mizmine biraz daha kuvvet vereceği ve bu sa
hada bizim tahrik edici ve kendilerinin de 
emek sarf edici hizmetleri muhassalası .sonu
cunda işçi dâvasının daha süratle neticelere 
bağlanacağı kanaatindeyiz. Bütüu tonkidlerimi-
zin hedef ve gayesi budur. Mâruzâtını bundan 
ibarettir, hürmetlerimle. (A. 1*. sıralarından, 
«{Bravo», sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Mad
delere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilik önergesi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına, 
Belirli bir süre içinde konuşulması gereken 

Toplu sözleşme, grev ve lokavt halklarının ge
reği ,gibi işliyebiimesi işçi ve iş veren sendika
larının belirli .yetkilerin ve imkânların tanın
masına bağlıdır. Bu imkânları sağlamak üzere 
kısa zamanda kanunlaşması temenni edilen Sen
dikalar kanunu tasarısının ivedilikle görüşül
mesini .saygı ile arz ve teklif ederim. 

Hükümet Adına Çalışma Bakanı 
Ankara Milletvekili 

Bülent Eeevit 

(BAŞKAN —• İvedilik hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul •edilmiştir. (Ekseriyet yok, sesleri) 

Ekseriyet olmadığı hakkında beş kişi aya
ğa kalktığı, takdirde derhal yoklama, yaptırı
rım. ' i 

NİYAZİ AĞ1RNASLI (Ankara) — Bu ka- I 
dar eiddî bir kanun bu kadar ekseriyetle gö
rüşülemez. 

(BAŞKAN — Tüzüğe «iddi olarak riayet edi
yoruz. Beş kişi ayağa, kalktığı zaman derhal 
yoklama yaptırıyoruz. 

Birinci maddeyi' okutuyorum. 

İşçi ve iş veren meslekî .teşekkülleri 
MADDE 1. — 1. .Sendika, birlik, federas- | 

yon ve konfederasyonlar, bu kanıma göre işçi | 
saıyilanların ve iş verenlerin, müşterek iktisadi, 
sosyal ve kültürel menfaati erin i .korumak ve ı 
geliştirmek için kurdukları meslekî teşekkül- I 
1 erdi r. '. 
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2. Yükardaki bentte zikredilen meslekî te

şekküllerin kurulması serbest ve ihtiyaridir. 
3. 'Bu teşekküHerin kuruluşunda, üyeliğin

de, teşekküldeki görevlere seçilmekte veya gö
revlerde kullanılmakta ve teşekkül hizmetlerin
den istifadede cins, aile, ırk, dil, din, mezhep, 
inanç, siyasi kanaat ve siyasi parti farkı göze
tilemez. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is-
t iyen var mi l Buyurun Sayın Tuna. 

Sayın üyeler, sabahki oturumda bu kanunun 
çok önemli olduğunu, bu sebeple öğleden .sonra 
görüşülmesini istediler. O zaman içeride <iO dan 
fazla üye vardı, (iğieden sonra bu âded aşağı düş
tü. Şimdi 50 den aşağı üye ile birleşime devanı 
ediyoruz. Yani, kaldığı zaman daha fazla üye 
bulunacağı hususunda elimizde ne bir sebep, ve 
ne de örnek vardır. Müsaade buyurunuz da hiç-
olmazsa saat 19,00 a kadar müzakerelere devam 
edelim. («Devam, devam» sesleri) 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Efendim, Anayasamız bu Sendikalar Kanunu 
ile ilgili bölümünde, bütün çalışanlara sendika 
kurma hakkını tanımıştır. Asi olarak bütün çalı
şanlar sendika kurabilir. Ancak, kamu hizmeti 
niteliğinde hizmet görenlerin kuracakları sendi
kaların hududunu, şümulünü ve salâhiyetleri
nin tahdidedileceğini kanun gösteriyor. Simdi 
bendeniz, 1 nci maddeyi 2 nei madde ile beraber 
memzucen mütalâa ettiğimiz takdirde Anaya
saya muhalif bir hüküm olduğu kanaatindeyim. 
derci tasarının tümü hakkında izahta, bulunur
ken Sayın Sözcümüz, çalışanla işçi arasında bir 
mutabakat varmış gibi bir ifadede bulundular. 
Fakat hepiniz takdir buyurursunuz ki, işçi bam
başka bir şeydir. Çalışan çok daha geniş mâna. 
ifade eder. İşçi, çalışanların bir koludur, bir par
çasıdır. Fakat işçi, çalışanların tanı kargılığı de
ğildir. Bu durumda bu birinci madde diyor ki. 
bu kanuna göre işçi sayılanların ve iş verenlerin 
müşterek iktisadi sosyal ve kültürel menıaatie-
rini korumak ve geliştirmek için kurdukları 
meslekî teşekküllerdir. Nedir? Sendikalar bu ka
nuna göre işçi sayılanların kurduğu meslekî te
şekküllerdir. Bu kanuna, göre işçi sayılanlar 
kimler, ikinci madde tadadediyor : Bunlar hiz
met akdine göre çalışanlar, işte bedenî hizmet 
arzı suretiyle nakliye mukavelesine göre çalışan 
hamallar v. s. gibi. Velhasıl ben şunu ifade et-
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inek istiyorum; Anayasa çalışan herkese sendi
ka kurma hakkını tanımıştır. Mevcut kanun, 
sendika kurma hakkını daraltmış ve bir zümreye 
inhisar ettirmiştir. 

Bu bakımdan mevcut birinci ve ikinci mad
deyi memzucen mütalâa ettiğimiz takdirde şu 
nokta Anayasaya ve Anayasanın ruhuna aykırı 
düşmektedir. Bunun için bendeniz bir tadil tek
lifi hazııladım. Birinci maddenin matlabmm, iş
çi ve iş veren meslekî teşekküllerinin, çalışanlar 
ve iş veren meslekî teşekküller clarak tadilini 
ve sendika kurma hakkını gösteren birinci mad
denin birinci fıkrasının bu kanuna göre işçi sa
yılanlar kaydı konulmak suretiyle tahdidedilmiş 
kısmını Anayasaya intibak ettirmek ve Anaya
sanın tanıdığı şümullü hakkı, bütün çalışmalara 
ulaştırabilmek için «sendikalar birliği, federas
yon ve konfederasyonlar, çalışanlar ve iş veren
lerin müşterek iktisadi ve sosyal...» diye o fık
rayı tamamlıyor. Yani bu kanuna göre işçi sayı
lanlar tâbiri yerine «çalışanlar» tâbirinin konma
sını ve bu suretle Anayasa ile mevcut kanun ara
sında mutabakat tesisinin sağlanmasını rica ve 
bu hususta da bir önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
(Ankara Milletvekili) — Saym üyeler, gerçi 
Anayasa bütün çalışanların ve işverenlerin ön
ceden izin almaksızın sendika kurmaları hakkı
nı tanımıştır. Ama, bütün çalışanların mutlaka 
a.ynı kanuna göre sendika kurma hakkına sahib-
olmaları gerektiği yolunda da her hangi bir 
mecburiyet getirmemiştir. Daha önceki konuş
mamda da arz ettiğim gibi Hükümet kamu hiz
meti görevlileriyle işçilerin sendika kurma hak
larının ayrı ayrı tanzim edilmelerinde zaruret 
olduğu kanısındadır. Böyle bir zarurete de, Ana
yasanın 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası açıkça 
cevaz vermektedir. Sayın arkadaşlarımın öne 
sürdükleri teklif, verdikleri önerge kabul edil
diği takdirde kanunun tümünde, aşağı - yukarı 
kanunun pekçok maddelerinde değişiklik yap
mak gerekir. Çünkü Anayasanın verdiği yetki
ye göre işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti gö
revlilerinin haklarını daha da çok sınırlamak 
mümkün olduğuna göre ve Hükümetin görüşün
ce buna zaruret de bulunduğuna göre, bu ka
nunla işçi sendikalarına tanınan haklardan, han
gilerinin kamu hizmeti görevlilerine de şâmil ol-
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duğunu, hangilerinin şâmil olmadığını ayrı ayrı 
belirtmek gerekecektir. Bu da, kanunu başından 
sonuna kadar pekçok noktalarda değiştirmek 
zaruretini ortaya çıkaracaktır. Onun için Hü
kümet "adına sayın arkadaşımızdan, tekrar rica 
ediyorum; Hükümetin asla bütün çalışanlara 
sendika kurma hakkını tanımamak gibi bir gö
rüşü yoktur ve esasen böyle bir görüşü de ola
maz. Çünkü Anayasaya, aykırı olur. Hükümet 
olarak ricamız, toplantı yılı içinde Yüksek Hu
zurunuza getireceğimizi vadetmiş olduğumuz 
ayrı bir kanuna, kamu hizmeti görevlileri yönün
den intizar edilmesidir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdi efendim, bendeniz teklifimde şu tek Sen
dika Kanunu ile bütün çalışmaların iş hayatı 
tanzim edilsin demedim. Bu 1 nci madde, sendi
ka hakkını tarif ediyor. 2 nci madde; şu elimiz
deki mevcut kanunun kimlere tatbik edileceğini 
gösteriyor. Ben diyorum ki, muhakkak ki, bir 
Sendikalar Kanunu ile bütün çalışanların hu
kuku tanzim edilemez, muhtelif iş kollarına gö
re, muhtelif gruplara göre muhtelif kanunların 
çıkması mümkündür, tabiîdir ve hattâ zaruri
dir. 1 nci madde, sendika hakkını tarif ediyor. 
2 nci maddede, şu kanun kimlere tatbik edile
cekse onları gösteriyor. Ben diyorum ki; Ana
yasa mademki sendika kurmak hakkı hususun
da çalışanların, sınırlı bir şekilde sendika kur
malarında ısrar edildiğini gösteriyor ve bu mün
hasıran sendika hakkını tarif eden bir maddedir. 
Binaenaleyh, 1 nci maddede şu tadilât yapılsın: 
Sendika kurma hakkının bizim burada 4 grup
ta gösterdiğimiz 4 grup a münhasır bir hak ol
madığını kabul edelim. Ondan sonra 2 nci mad
deye uygun olarak bu sayılan 4 grup işçinin ay
ın. olduğunu tasrih edelim. Fakat kanunun 1 nci 
maddesi şu hakkı tarif ederken, müsaadenizle 
birinci fıkrayı tekrar okuyacağım : 

«Sendika, birlik, federasyon ve konfederas
yonlar bu kanuna göre işçi sayılanların ve iş ve
renlerin müşterek, iktisadi, sosyal ve kültürel 
menfaatlerini korumak, geliştirmek için kurduk
ları meslekî teşekküllerdir.» Sendikanın münha
sıran şu kanunda ismi geçen 4 grupun hakkı ol
duğu gibi bir mâna çıkıyor. Halbuki bu çalışan
lara ait bir haktır. Fakat biz bu kanunu şu 4 
grupa hasrettik, bundan gayrı çalışanlar için 
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her zaman bir Sendikalar Kanunu çıkan İması 
mümkündür fikrinin müdafiiyiz. Bu tadilimizin 
gayesi de. budur. Kabulünü rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çağa, buyurun. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. ü . ) — 
Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 46 neı mad
desi hükmü muvacehesinde ya bu birinci mad
deyi değiştirmek veyahut da kanunun adını de
ğiştirmek lâzımgelir. îşçi Sendikaları Kanunu, 
derseniz mesele yok. işçi ile çalışan arasında mü
him fark vardır. Evvelâ işçi, bir hizmet akdine 
istinaden emeğini başkasının hizmetine vermiş 
kimse demektir. Hizmet akdinin başlıca unsuru, 
zaman keyfiyetidir. Muayyen veya gayriırmay-
yen bir zaman için kendi emeğini, çalışma gücü
nü başkasının hizmetine veren kimsedir. Kar
şılığında bir ücret alır. 

Son iş hukuku nazariyatında, işçi mefhumu 
daha da daraltılmıştır. Çünkü hizmet akdi ile iş 
akdi arasında yavaş yavaş hukuk sahasında bir 
fark görülmeye başlanılmıştır, iş akdinde bir de 
tabiiyet unsuru vardır, işçi, kendisini işletme 
veya işletme sahibinin evamir veya ihtaratma 
uydurmak mecburiyetindedir. Binaenaleyh, ça
lışandan işçiye doğru gittikçe işçi mefhumunun 
daha da daraldığını görmekteyiz. 

Şimdi 1 nci maddede işçi tâbiri kullanılıyor, 
bu kanuna göre işçi sayılanlar. Halbuki Anaya
sanın 46 ncı maddesi,, sendika kurma hakkını 

.yalnız işçilere değil, bilcümle çalışanlara veriyor. 
Anayasa böyle, Anayasanın dayandığı beynel
milel vesikalar da böyle ve şu elimizdeki tasa
rının en başındaki esbabı mucibe de keza böyle. 

Binaenaleyh, arkadaşımın teklifi gayet ye
rindedir. ikinci maddede şümulünü daraltmak 
lâzım mı, değil mi diye gene konuşacağım ama, 
kurulan, âmme hizmeti gören ve işçi niteliğini 
taşımayanların teşkil ettiği çalışanlar grupu ha-
ricolmak üzere, bunların dışında kalan bilcümle I 
çalışan kimselerin meslekî teşekküller kurmak I 
hakkını biz burada tanzim ediyoruz. Yani Ana- I 
yasanın 46 ncı maddesinin ilk fıkrasındaki hük- I 
mü yerine getiriyoruz. 

Çalışanlar ve onları çalıştıranlar, onların iş 
verenleri meslekî teşekküller kuracaklardır. Yok I 
eğer, yalnız biz şu kanun ile dar mânada işi, ya- I 
ni bir hizmet akti münasebetiyle içerisinde, belli I 
bir ücret karşılığında ve iş verene tamamen tâbi I 
ve onun emrinde olarak gayrimuayyen veya mu- | 
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ayyen bir zaman için hizmetini tahsis eden kim
senin veya kimselerin meslekî teşekkül kurma hak
kini tanzim ediyorsak o zaman Fransa'ma yap
tığı gibi, işçi sendikaları hakkı dersiniz buna. 
O zaman kanunun da adı, «işçi Sendikaları» ko
yulmak lâzımgelir. 

Anaj^asanm 46 ncı maddesi mucibince bilcüm
le çalışanlara şâmil olarakta, bir taraftan da ka
nun yapılır. Adından anlaşılan o. 

Birinci maddeye gelince; haksız olarak, Ana
yasaya tamamen aykırı olarak birçok kimsenin 
hakkını men ediyoruz. 11 nci madde de burada 
mevzuubahis değildir. 11 nci maddede; hakkın 
özüne dokunamazsınız der. Fakat benim meslekî 
teşekkül kurma hakkımı elimden alıyorsunuz. 

Onun için arkadaşımızın teklifi yerindedir, 
takririnin kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon sendika kanun tasa
rısının adının işçi ve iş Veren Sendikaları Ka
nunu olarak değiştirilmesini arz ve teklif etmek
tedir. Yalnız Sayın Tuna'nmki o mahiyette de
ğildir. O, adı değil matlabı değiştirmektedir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Takririmi geri alıyorum, şimdi düzeltiyorum. Sa
yın Esat Çağa'mn teklifine katılıyorum. 

BAŞKAN — Sendika kanun tasarısının adı
nın «işçi ve iş Veren Sendikaları Kanunu1» ola
rak değiştirilmesini komisyon istemekte. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Ben de taraftarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Âmil Artus, 
buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR
TUS (Cumhurbaşkanınca S. ü.) — Efendim, iki 
yol vardır. Bunlardan birisi bütün çalışanları 
kapsıyan bir sendikalar kanunu yapmak, ikincisi 
bir kısım çalışanları kapsıyan bir sendikalar ka
nunu yapmak. Bu, çalışanlar içinde en önemli 
olanlarıdır. En çok, şiddetle ihtiyaç arz edenleri 
almak. Hükümet böyle yapmış. Hükümetin sevk 
ettiği kanun tasarısı, işçi ve iş veren sendikaları 
kanunu tasarısıdır, yüksek huzurunuzdadır. Fa
kat sonra bu isim değiştirilmiş ve şu ilaveleriyle 
getirilmiş; denilmiş ki, bu kanun sendikalar mev
zuunda ana kanundur. Onun için buna sendika
lar kanunu diyelim. Yarın gelecek olan, işçi nite
liği taşımıyan kimselerin, memurların, sendika
lar hakkındaki kanun belki birçok noktalarda bu
na atıf yapacaktır. Bu itibarla isim umumi olarak 
görülmüş ve Millet Meclisinde isim değiştirilmiş-
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tir. Karma Komisyon isim üzerinde fazla tevak
kuf etmedi. Fakat Sayın Çağa ve Sayın Nıısret 
Tuna arkadaşlarımızın mülâhazaları doğrudur. 
Bu itibarla, ismi düzeltmek ve bu kanunun, «işçi 
ve işveren sendikaları kanunu» olduğunu belirt
mek zarureti vardır. Aksi halde cidden hukukî 
bir aksaklık olarak gösterilebilir. Bu itibarla is
min değiştirilmesini arz ve teklif ediyoruz. Za
ten Hükümetin sunuşu da böyledir. Binaenaleyh, 
komisyonun bu takririnin kabul buyurulmasım 
istirham ederim. Bütün çalışanları kapsıyan bir 
kanun yapmaya Hükümet şu anda lüzum görme
mektedir. Diğer, memurlar hakkındaki kanun ha
zırlanmaktadır ve yüksek huzurunuza sunulacak
tır. O zaman ikinci bir sendika kanunu kazanmış 
olacaksınız. Saygılarımla. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — İsim hak
kında konuşmak üzere söz isliyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NİYAZİ AĞTKNASL1 (Ankara) •— Anaya

samız bütün çalışanlara bu hakları tanımayı âmir 
olmasına rağmen Hükümetin bugün sadece işçi 
sayılanlara ve iş verenlere münhasır olmak üzere 
teklif ettiği işçi sendikaları, işçi ve iş verenler 
sendikaları kanunu adını kabule ben de temayül 
edeceğim. 

Ancak tescil edilmelidir ki, Anayasanın em
rettiği sendika kurma hakkı, bir kısım vatandaş
lar için, çalışan vatandaşlar için eksik bırakılmış 
olur. Bu cihetin, sadece noksan oluşu cihetinin 
tescili maksadiyle söz almış bulunuyorum. Hükü
metten, o kısmı da kapsıyaeak şekilde bir kanunu 
da ayrıca ve hiç olmazsa süratle hazırlayıp Yük
sek Meclise sevk etmesini temenni ediyorum. 

Bu mevzuda işçinin yüz yılı geçen bekleyişin
den sonra bu kanunun bir'an bile gecikmemesini 
arzu ettiğimiz içindir ki, böyle bir isim değişik
liğine ben de şahsan katılmış olacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN Anayasanın -Ki nci maddesinin 

1 nci fıkrasında, her ne kadar «çalışanlarla» baş
lıyor ise de, ikinci fıkrasında «işçi niteliği taşı-
mıyaıı kamu hizmeti görevlilerinin» denmektedir. 
Yani işçi tâbiri Anayasanın -Ki ncı maddesinde de 
geçmektedir. 

Başka söz istiyen/ Yok. 
Komisyon, kanunun adının, «işçi ve iş veren 

•.sendikaları kanunu» olarak değiştirilmesini tek
lif ediyor. Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Mlrnivenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci madde üzerinde başka söz istiyen? 
Yok. 

Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sendikalar Kanununun 1 nci maddesi 3 bend-

den ibaret olduğu halde l nie bende numara ko
nulmamıştır. Bu sebeple, (Madde 1. — ) kelime
sinden sonra (1) rakamının konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Sadık Artukmaç 
Yozgat 

(Gürültüler) 
SADIK ARTUKMAÇ 

yorum. ('Gürültüler) 
Yozgat) — (ieri alı-

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Karşılıklı 
konuşmıyalım, acele etmiyelim. Artukmaç geri al
mıştır, efendim. 

Şimdi mesele şuradan doğmaktadır. Dağıtıl
mış bulunan raporlarda 25 nci madde de hem de
ğişen madde olarak 1 nci madde yazıldığı için di-
ğeı* maddelerde değişme olmadığı takdirde, mese
lâ; 7 nci maddede Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir diye yazmaktadır. 
Millet Meclisi metni aynen kabul edildiği takdir
de, komisyonun ayrıca yazısı yazılmamaktadır. 
Değişme olduğu takdirde yazılmaktadır ve bu şe
kilde. de yazılmış bulunmaktadır. 

Artukmaç arkadaşımızın hakları vardır. Çün
kü, 25 nci sayfadaki «işçi ve işverenler meslekî 
teşekkülleri» diye madde aynen yazılmış bulun
maktadır. Bu şekliyle değiştirilmiş bulunmakta
dır. 

Sayın sözcü, birinci maddede her hangi bir de
ğişiklik oldu mu, olmadı mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL ALI-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Hayır. 

BAŞKAN Millet Meclisinin metnini aynen 
kabul ettiniz mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL AH-
TCS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) ••— Millet Meclisi 
metninin birinci bendine bir numara koymak su
reliyle kabul ettik. 

BAŞKAN — Millet Meclisi metninde fıkra 
numaraları var. Bu sebeple... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL Aft-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. ü.) •-- Komisyon 
valnız ( I ) i kovdu. 
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BAŞKAN — Bir dakika, değiştirme yapılmış 1 

bulunmaktadır. 1 nci maddeyi okutup oylarınıza 
arz edeceğim. Maddeyi ayrıca açık oya arz edece
ğim. 

25 nci sayfadaki 1 nci maddeyi okutuyorum. 

İşçi ve îş Veren Sendikaları Kanunu 

işçi ve iş veren meslekî teşekkülleri 
MADDE 1. — 1. Sendika, birlik federasyon 

ve konfederasyonlar, bu kanuna göre işçi sayı
lanların ve iş verenlerin, müşterek iktisadi, sos
yal ve kültürel menfaatlerini korumak ve geliş
tirmek için kurdukları meslekî teşekküllerdir. 

2. Yukardaki bendde zikredilen meslekî te
şekküllerin kurulması serbest ve ihtiyaridir. 

3. Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeliğin
de, teşekküldeki görevlere seçilmekte veya görev
lerde kullanılmakta ve teşekkül hizmetlerinden 
istifadede cins, aile, ırk, renk, dil, din, mezhep, 
inanç, siyasi kanaat ve siyasi parti farkı gözetile
mez. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- j 
mistir. I 

1 nci madde, kanunun adı ile beraber açık oy-. 
1 arınıza arz edilecektir. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — 1 Temmuz Pazartesi gıum saat 

-38.-6.1968 0 : 2 
Birçok sayın üye vaktin gelmiş olduğunu ifa

de etmektedirler. Bu sebeple gelecek birleşimde 
2 nci maddeye başlıyaeağız. 

Yoklama yaptıracağım. Ancak, dünkü birle
şimde sabah toplantıları yapılması hususu karar
laştırılmıştı. Fakat bugün sabah toplantısında ek
seriyeti güç bulabildik. Birtakım sayın üyeler iti
razda bulundular. 

Bu itibarla Başkanlık Divanı sabahleyin top
lantı yapılıp yapılmaması hususunda tereddüt 
içinde kalmış bulunmaktadır. Bu hususu tekrar 
oylarınıza arz edeceğim gibi, önümüzdeki hafta 
çalışmasının Pazartesi mi yoksa Salı gününden 
itibaren ini başlaması hususunu da oylarınıza arz 
edeceğim. 

Pazartesi günü de toplantı yapılması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Toplantıların Birleşim günleri saat 10 da ve 
14 te başlaması hususunu da oylarınıza arz ede
ceğim . 

Toplantıların birleşim günleri saat 10 da baş
lamasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. O halde top
lantı saat 14 do olacaktır. 

14 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

5. — YOKLAMA 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısının geçici dördüncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunckanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
85 
75 

9 
1 

96 
4 

[Kabul edenler] 
Halit Sarıkaya 

DENÎZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SÎIRT 
Lâtif Aykut 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet. AM Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Eıgün 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin Uluç 
idi l Ünlü 
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TABİÎ ÜYE 
Mehmet Özgüneş 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

[Reddedenler] 
AYDIN 

Fikret Turhangil 

ÇORUM 
Alâeddm Çetin 

ÎZMlR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit ükurer 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Denıirdağ 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Sadi Koçaş 

[Çekinser] 
İSTANBUL 

Sabahattin Tanman 

[Oya hahlmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai OTCan (I.) 
Mehmet Şükran Özka-
ya 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal (I.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Mıacit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (I.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Om ay 
(1.) 
Mansur Ulusoy (î.) 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otaıı (î.) 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangi] 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan (î.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Meıhmet lzmen (B.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tolunay 
(t) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğiu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener (1.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (İ.) 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

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

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

C. Senatosu B : 82 
URPA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurı 

VAN 
Faruk Işık 

28 . 6 . 1963 0 : 2 
ZONGULDAK 

Tarık Remei Baltan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

Hidayet Aydıner 
Hasan Kangal 
Enver Kök (î.) 
Ragıp Üner 

Es-kişefhir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 4 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay \ 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Galip Avşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

A *TIT1 A Y W A 
ANTALYA 

Mustafa özer 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 

BOLU 

Sırrı Uzunhaşanoğlu 

28.6.1963 0 : 2 
tasansuun tümünün birinci oylaması 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 84 

Kabul edenler : 73 
Reddedenler : 11 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanl&r : 97 
Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Flalit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Ayrıuıksa 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

&ÜMÜŞANE 
HaMt Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Oelil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusret Tuna 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci An 
KIRŞEHİR 

Ali Rıza ülusman 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
thsan Akpolat 

NÎĞDB 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİİRT 
| Lâtif Aykut 

(Yeter sayı yoktur.) 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğh. 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
>>elâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşlkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetlntaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutlneğlu 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Burhanettîn Uluç 
Âdil Ünlü 
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Talip özdolay 
İSTANBUL 

özel Şahingiray 
Sabahattin Tanıman 

İZMİR 
Cahit Okurer 

[Reddedenler] 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu 
SAMSUN 

Cahit Tokgöz 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Sadi Kocas 

(Oya kattlmıyanlar] I Oya katt\ 

TABİÎ ÜYE 
Mehmet özsnineş 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

İÇEL 
CavSt Tevfik Okyayuz 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emannllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan (t.) 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkayn 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünal di 
Sakıp önal (I.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alisiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Ornay 
(t) 
Mamur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Ge'holoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
g'il 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
"Fethi Başak 
"Rifat öztürkç'iıne 
Bere, Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdeınli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakl toğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliva 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Geri er 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip DanışoSlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettiiın Bulak 
Fethi Tevctoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekçin oğlu 
Rifat Öçten (t.) 
Ziya Önder (î.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
'Faruk Işık 
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ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

C. Senatosu B : 82 
C. BAŞKANINCA SE-

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 

28.6.1963 0 : 2 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Enver Kök (î.) 

Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 

»•-« 
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Turâm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısının tümünün ikinci oylaması sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir) 

TABÎÎ ÜYELER 
Bellet Aksoyoğıu 
Rmanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğiu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkay. 
FTaydar Tunçkanat 
&tkı Ulay 

. Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldj 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANKARA 
Niyazi Ağıraaslı 

ANTALYA 
Mehmıet tlkuçaaı 
Mustafa Özer 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhan^il 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Üye sayıaı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
114 

98 
15 

1 
67 

4 

[Kabul edenler) 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLÜ 
Kahini Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANAKKALE 
Ui Aksoy 
HalAt Sankaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azımi Erdoğan 
İhsan Hami t Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GÜMÜŞANE 
Halat Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adaîa 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

ÎSTANBÜ1 
Ethem Menemencieğlu 
Nurnllah Esat Sümer 

İZMİR 
Ömer Lûtfî Bozcalı 
Enis Kansn 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Onuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Balıattin Öz*bek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemil Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpola' 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağuu 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
NTecip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 

SAMSUN 
; 'emaletfcin FUüak 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Ratnr 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Hulusi Söylemezoğîu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman TTaeıbalo&ln 

TRABZON 
Reşat Zalof^tf 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkahn 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 

Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanetfcin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYE 
Mehmet özgüneş 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
«il 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

IZMttt 
Cahit Okurer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu Sadi Koçaş 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

[Çekinser] 

TABU ÜYE 
Selâhattin özgür 

[Oya kattlmıyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Sezai Ö K a n (I.) 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

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

ADIYAMAN 
Hali Ağar (I.) 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (I.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 

Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(t) 
Mansur Ulusoy (I.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan (I.) 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (î.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat PasinM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 

Mehmet Izmen t13.) 
Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçdine 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Hümi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırn Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I.'Ü.) 

KONYA 
Mustafa DimekH 

MALATYA 
Mehmet Zdki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit AlpiıskendeT 
Orhan Süersan 
Refilk Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
izzet Gener (I.) 

ORDU 
Şevket Koksal (I.) 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğîu 
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SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya Önder (I.) 

TBABZON 
Şevket Buladoğlu 

O. Senatosu B :82 
VAN 

Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Tevfiik Inei 

28.6 .1963 0 : 2 
G. BAŞKANINCA SE-

ÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Hasan Kangal 

Enver Kök (I.) 

Ragıp Üner 

Sahir Kurutluoğlu 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

(Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

H'EKSENÖöl'NOl BİRLEŞİM 

28 . 6 .1963 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun 

tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru. (M. Meclisi 1/180, C. Senatosu 1/240) 
(S. Sayısı : 168) [Dağıtma tarihi :22 . 6 .1963] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu! İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 .10 .1962] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip AtaJklı'nın, Salihoğlu Nazmi Sözer'e vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 2/272, C. Senatosu 2/56) (S. Sayısı : 167) 
[Dağıtma tarihi : 21 . 6 .1963] 

3. — Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, 
Alioğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye vatani hizmet ter
tibinden aylıık bağlanması hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 

ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi : 
2/332, C. Senatosu 2/571) (S. Sayısı ı 166) 
[Dağıtma tarihi : 21 . 6.1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/226, C. Senatosu 1/221) (S. Sayısı : 
163) [Dağıtma tarihi : 21.6.1963] 

X 2. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmalınması husu
sunda Hükümete yetki verilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/356, C. Senatosu 1/237) (S. Sayısı : 164) 
[Dağıtma tarihi : 21. 6 .1963] 

X 3. — Sendikalar Kanunu teklif ve tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. .Meclisi 1/286, 1/382, C. Senatosu 1/216) 
(S. Sayısı : 161) [Dağıtma tarihi: 17.6.1963] 

X 4. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/273, C. Senatosu 
1/21) (S. Sayısı : 162) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6 .1963] 

X 5. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu kurulması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Ge-

(Devamı arkada) 



cici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/219, C. Se
natosu 1/213) (S. Sayısı : 169) [Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1963] 

X 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakfkındaki 

kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 2/270, C. Senatosu 
2/47) (S. Sayısı : 170) [Dağıtma tarihi : 
26 . 6 .1963] 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Sendikalar kanunu teklif ve tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 

Meclisi 2/286 ? 1/382;C. Senatosu 1/216) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 126) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 29 . 4 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1251-2167!) 

(JUMHURİYUT SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Müllet Meclisinin 26 . 4 . 1963 tarihli 78 nci Birleşimince öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Sendikalar kanunu teklifi ve tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
. Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif ve tasan 7 . '? . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 10, 11, 12, 15, 17, 26 . 4 . 1963 tarihli 69, 70, 71, 72, 74 ve 78 nci birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 126) 

SENDİKALAR KANUNU TEKLÎFt 

I 

( İ F A I : L C H R E K C ' H 

20 Şubat 1047 tarihli ve 50.18 sayılı İşçi ve İH, veren Sendikaları ve Sendika Birlikleri hak
kında Kanun, bütün eksik ve kusurlu taraflarına rağmen, memleketimizde sendika hürriyetinin ve 
sendikacılığın tesisinde atılmış ilk önemli adimdir. Meslekî -faaliyetlerin teşkilâtlanması bakımından 
bir intikal kanunu olan bu kanunun, daha sonra, tarbikat ve tefsirinde de raslanan aksaklıklar dolayı-
siyle, kaldırılması ve yerine, sendika hürriyetini, temel haklardan biri olarak bütün icapları ile tesis 
eden bir kanunun ısdarı katı bir /arüret. halini almıştır. 

Diğer taraftan, Birleşmiş Milletlerin ihtisas, teşekküllerinden birisi olan Milletlerarası ("alışma 
Teşkilâtının 104K yılında değiştirilmiş Anayasası, 10-4-8 yılında ;"> 17;"> sayılı Kanunla tasdik edilmiş 
bulunmaktadır. Bundan başka, 10âl yılında 5834 sayılı Kanunla Teşkilâtlanma ve Kolektif Müza
kere hakkındaki 08 sayılı Milletlerarası (/alışma Sö.leşmesi tasdik edilmiş olup, bu Sözleşme, sen
dika hürriyetinin korunması bakımından lüzumlu teminatın getirilmesinin yanışını, sıhhatli bir 
sendikacılığın gelişmesi için eizenı olan esasların, ezcümle, sendikalı işçilere farklı muamele yapıl
maması, işçi ve iş veren teşekküllerinin .birbirlerinin iç işlerine müdahalede bulunmamaları gibi ana 
prensiplerin de millî mevzuatla tedvinine mütaaliikür. 
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98 sayılı Sözleşmenin bahsi; konu esaslarım millî mevzuata ithal maksadı ile, son dof;\, 25 

Ma\ ıs l!);")!) tarihli ve 7280 sayılı Kanun ısdar edilmiş bulunmaktadır. Ancak, madde gerekçi'erinde 
d'1 izah olunacağı veçhile, İni kanun, getirdiği müeyyideler bakımından kifayetsizdir. 

Binaenaleyh, 7280 sayılı Kanunla muaddel 5018 sayılı Kanunun ilgası \e yerine, demokratik 
esaslar ve sendikacılığın ana prensipleri bakımından itiraz davet et m ivecek bir kanun çıkarılması, 
aynı zamanda, meıısubolduğunıuz Batı camiası içerisinde kendi rızamızla girdiğimiz istikametin 
icaplarından birini teşkil etmektedir. 

9 Temmuz 1961 tarihli ve ;>;.!4 sayılı Türkiye (hımhuriyeii .Anayasasının 10 ncı maddesi sendi 
ka kurma hakkını bütün kemaliyle tanımıştır. Bu madde hükmü aynen şöyledir : 

«V. Çalışma ile ilgili hükümler.. 
e) Sendika kurma hakkı. 
Madde 46. - - (Jaiışanlar ve iş verenler, önceden izin almaksızın, sendikalar ve sendika birlikle 

ri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. 
işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki hakları kanunla düzenlenir. 
Sendika ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı ula 

maz.» 
Bu maddedeki «sendika birlikleri» teriminden maksadın, mahallî birlikler ve is kolu esasına 

göre kurulan federasyonlarla Türkiye çapındaki konfederasyonlar olduğu, Temsilciler Mceli 
si görüşmeleri esnasında Anayasa Komisyonu Sözcüsü tarafından belirtilmiştir. 

Yeni Anayasamızın bu maddesi de, sendikalar konusunda yeni bir kanunun çıkarılmasını ge
re ktirmektedir. 

Halen mer'i bulunan 7286 sayılı Kanunla muaddel 5018 saydı Kanunun sendika hürriyeti ba
kımından yetersizliklerini şu şekilde hulâsa etme kabildir. 

i. Sendika kuruculuğu ve üyeliği bakımından 5018 saydı Kanunun 2 nci maddesi, İş Kanu
nunun 1 nci maddesindeki işçi ve iş veren tarifi ile ıııuvazilik esasını vaz etmiştir. Şöyle 
ki, halen İş Kanununun muaddel 1 nci maddesinin işçi ve iş veren saymadığı kimseler sendika 
kuramaz ve sendikalara, üye olamazlar. Bunun sonucunda, fikir işçilerinin ve memurların 
sendika kurmak ve sendikalara üye olmak hakkı tanınmamış olup, sendika kurmak ve sendika 
üyesi olmak hakkına malik fikir işçileri, sadece, 595-'? sayılı Kanunun çıkmasından beri, ba
sın mensuplarıdır. 5018 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, esnaf ile esnaf yanında çalışanlara da, 
sendika kurmak ve sendika üyesi olmak hakkını tanımamıştır. 

2. 5018 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, sendikaların, sadece aynı iş kolunda veya birbiriyle 
ilgili iş kolllarında çalışanlar tarafından kurulabilmesini âmirdir. İş kolunun ve bir iş kolu ile 
ilgili diğer iş kollarının tarif edilmeksizin bırakılması, bugünkü sistemde birçok güçlükler do
ğurabilecek ve bâzı sendikaların haksız yere kapatılmasını intacedebileeek bir m tipilendik taşı
maktadır. 

3. 5018 sayılı Kanunun 8 nci maddesi, sendika birliklerinin de, sadece aynı iş kulunda ve 
birbiriyle ilgili iş kollarında çalışanları bîr araya getiren sendikalar arasında kurulabilmesi 
esasını vaz'etmiştir. Bu hüküm, 5018 sayılı Kanunun, Büyük Ali I et Meclisi zabıtlarındaki (T, B. 
M. M. Tutanak Dergisi, Dönem: VIII, Toplantı : 1, B : 47, 20 . 2 . 1947, O : 1, S : :î23,Ça-
lışma Komisyonu Başkanı Emin Erişirgil (Zonguldak) sarahate uygun olarak 1954 .yılına kadar, 
birbiriyle ilgisi olmıyan değişik iş kollarında çalışan sendikaların birlikler kurmalarına mâni 
telâkki edilmemişken, 1954 ten sonra, bu tatbikata, (jalışma Bakanlığının teşebbüsü üzerine 
hareket© geçen mahkemelerin aldıkları kararla nihayet verilmişti. 

4. Diğer taraftan, mezkur Kanunun aynı maddesi, sendika birliklerinin, federasyon ve kon 
federasyonlarının kurulmasına fiilî bir engel vaz'etmiş durumdadır, (lerçekten, bu madde, bu 
gibi teşekküllere katılma kararlarının, üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesini âmirdir. Bâzı 
şehirlerde sendika üyesi adedinin kırk bine vardığı, bâzı sendikaların bütün memlekete yaygın 
olduğu ve nihayet, birçok gezginci işçilerin sendika üyesi bulundukları nazarı itibara alınırsa, 

0. Sünatosu ( S. Sayısı: 161) 
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bu vakıaların, sendika toplantılarını, üyelerinin çoğunluğunun iştirakini sağiıyacak şekilde ter
tiplemeyi ne kadar güçleştirdiği kolaylıkla anlaşılır. 

5. Mezkûr kanunun 5 nci maddesi, sendikaların siyasi faaliyetle iştigal etmelerim yasak etmiş
tir. Sendikaların her şeyden önce meslek tesanüdü esasına dayanan dernekler olduğu şüphesizdir. 
Ancak, büyük vatandaş kütlelerinin Devletin muhtelif sahalardaki politikası ile ilgili olduğuna 
şüphe bulunmayan hayati menfaatlerini korumakla görevli sendikaların, hiçbir suretle siyasetle 
uğraşamamaları esası, bugün, sendikalarımızın meslek tesanüdü 'bakımından erişmiş bulunduk
ları olgunlukla bağdaşamıyan bir intikal 'hükmü olarak devrini tamamlamıştır. Kaldı ki, bu hü
küm, kapatma kararlarına müncer olan zararlı tesirlere çok müsait muğlâk bir mahiyet taşımak
tadır. Esasen sendikal ar nmızm bu hakka sahibolması .gerektiği, Temsilciler Meclisinde Anayasa 
Komisyonu Sözcüsü tarafından belirtilmiştir. 

6. 5018 sayılı Kanun, sendikaların kapatılması bakımından, sendika 'hürriyeti ile güçlükle 
telifi mümkün, ziyadesiyle geniş tefsirlere sebebiyet verebilecek başka muğlâk hükümler de ge
tirmiştir. Bu arada, sırf bâ-zı sendika idarecilerinin sendika gelirlerini kanun ve tüzüğe aykırı 
maksatlar için kullanmaları dolayısiyle binlerce üyesi bulunan bir sendikayı kapatılma ihtimali 
ile karşı karşıya bırakmak da ağır bir hükümdür.Bu gilbi hükümlerin artık ilgası zaruridir. 

7. Keza, 5018 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, sendikaların ancak, mahkeme karariyle kapa
tılmasını gerektirmekle beraber, mahkeme kararının kesinleşmesinden önce sendikanın faaliyet
ten men'i hususunda; verilen karar ile işin mahkemeye sevkı arasında geçecek müddet hakkında 
hiçbir hüküm yoktur. 

Bu kanun teklifinde, bir yandan, sendika hürriyetinin korunması için gereken tazminatı vaz'et-
mek; diğer yandan da, sıhhatli ve demokratik bir sendikacılığın gelişmesi için lüzumlu esasları 
kanunlaştırmak ıgayesi ıgörüşülmüştür. Bu kanun teklifinin mahiyeti, madde gerekçelerinde tefer
ruatı ile izah edilecektir. 

Umumi olarak şu noktayı belirtmek lâzımdır: Sendika hürriyetinim tesisi ve teminatı altına alın
ması, aynı zamanda, muhtelif mevzuatta, hâkim teminatını ve mahkeme istiklâlini ihlâl eden hü
kümlerin tamamen tasfiyesi ve toplantı hürriyetinin antidemokratik tahditlerinin kaldırılmasına 
bağlıdır. Bundan başka, sendikalların, işbu teklife aykırı hüküm taşımadıkları hallerde Medeni Ka
nun ve Cemiyetler Kanunundaki hükümlere tabi olması gerekir. 'Bu itibarla toplantı ve gösteri yürü
yüşleri Kamunu ve Cemiyetler Kanunundaki dernek hürriyetini ihlâl eden 'hükümlerin de kaldırılması 
gerekmektedir. Bu meyanda, zabıtanın istediği anda idari bir emirle dernek ve meslekî teşekküllerin 
binalarına girebilme yetkisini (Cemiyetler Kanunu, Madde, 29) hassaten zikretmek lâzımdır. Bütün 
bu konularda; da demokratik hak ve hürriyetleri tamamen tesis edici ve teminat altına alıcı ka
nunların ısdarı ayrıca lüzumludur. 

Hâkim teminatı ve mahkeme istiklâli bakımından mesele, 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun çıkarılmam iyi e halledilmiş durumdadır. 

Bu kanun teklifi, gerek işçi gerek iş veren teşekküllerine şâmildir. Aksi ayrıca tasrih edil
mediği takdirde, bu teklifle sevk edilen hükümler, gerek işçi, gerek iş veren teşekküllerine tat
bik edilecektir. 

n 
MADDE GEREKÇELERİ 

1. işçi ve iş veren meslekî teşekkülleri : 
Bu maddede, meslekî teşekküller, işçi ve iş veren teşekkülleri olarak ikiye ayrılmış ve gayeleri 

itibariyle en geniş Ibir şekilde tarif edilmiştir. Bu kanım teklifi, âmme hizmeti (görmek üzere hususi 
kanunlarla tesisi mecburi kılman meslekî teşekkülleri istihdaf etmemektedir. 

Maddede, sendikaların kurulmasının serbest ve ihtiyari olduğu prensibi, bütün demokratik 
memleketlerdeki ama esasa uyularak ifade edilmiştir. Şöyle ki, Devlet dâhil, hiçbir teşekkül veya 
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şahıs, işçileri ve iş verenleri 'bu kanun teklifi anlamında meslekî teşekkül kurmaya zorlıyanıaz. Bu, 
işçi ve iş verenlerin bizzat kendilerinin takdir edecekleri bil' husustur. 

Madde 2. — İşei sendikası üyesi : 
Bu maddede, sendika 'kurma ve sendikalara üye olma hakkı bakımından işçinin tarifi ve

rilmektedir. Bu kanını teklifi, bu tarifle, İş Kanunu ile muvazilik esasından ayrılmış tır. Bu 
tarif, âmme sektörü, 'hususi sektör ve ev hizmetlerinde çalışanlara, 'hamallara, müvezzilere, Dev
let, vilâyet, belediye ve köy hizmetlerinde istihdam edilenlere ve bu meyanda, memurlara ve 
fikir işçilerine istisnasız şâmildir. Esnaf yanımda çalışanlar dâhil, sanayi ve ticaret sektör
leri ile sair sektörlerde ve ziraat sektöründe istihdam edilenler de bu tarife dâhildirler. 

Bu madde, yukarda ki tarife girmiyeu bâzı şahısları ila işçi farz .etmiştir. Bu şahıslar şunlar
dır: İşçi sendikalarında, vazife alan şahıslar yukarda ki tarife göre işçi sayılmaları mümkün 
olnııyan hallerde, ezcümle, eski işlerini terk edip tekrar bir iş tutmadıkları Iha Merde., işçi sa
yılmışlardır. Öte yandan, 'halihazır durumların da, maddi veya fikrî emek 'karşılığında her 
hangi bir 'gelir .sağlam ıyan, fakat bu teklife göre işçi sıfatını, daha önce muhtelif zamanlarda, 
muhtelif işlerde de olsa, bir yıl müddetle istihdam edilmek suretiyle Iktisabetmiş olan şahıs
lar; ezcümle, iş veren durumunda İmlunmamak ş artiyle, eski işçi yeni serbest meslek sahipleri 
ve (İktisadi anlamında) tek başına hem müteşebbis, 'hem de işçi durumunda olan şahıslar
dan vaktiyle yu kardaki ıcsas dairesinde işçi olarak istihdam edilmiş olanlar ve hastalık, ih
tiyarlık ve sair sdbepleıie artık çalışamıyan eski işçiler de işei sayılmışlardır. Bu suretle, bu 
şahıslar, sendika kurmak ve sendikalara üye olmak hakkından istifade edebileceklerdir. Bu ge
nişletme, sendika liderlerinin yetişmesi ve eski işçilerin 'haklarının savunulması bakımından za
ruri görülmüştür. 

Memurlar, bu teklifin sağladığı 'haklardan, pek t a biî olarak, tabi oldukları hususi kan un la t* 
hükümlerinin müsaadesi nisbetinde istifade edeceklerdir. Kzcümle, 14 ııcü maddenin I nci 
bendinin (a), (b) ve (h) fıkraları 'hükümleri ile îf> nci ve '22 nci maddeler 'hükümleri ıııemur-
iara şâmil olmıyacaktır. 

Madde 3. — fş veren sendikası üyeliği : 
ıBu 'maddeye göre is veren, bu kanun teklifi anlanıında işçi sayılan 'kimseleri istihdam eden ha

kiki veya hükmi şahıstır. 
Maddenin 2 nci bendinde, iş veren durumunda, olan 'hükmi şahıslar bakımından iş yeren ve

kili mefhumu tarif olunmuştur. İş veren vekilleri, iş veren durumunda olan şahısları işçiler 
'muvacehesinde temsil eden şahıslardır. Bu şahıslar, iş veren durumunda olan 'hakiki veya hük
mi şahıs tarafından 2 nci maddeye uygun bir şekilde istihdam edilmekte bulunsalar bile, 
işçi sayılmamışlar; bilakis, iş veren (addedilmişlerdir, tş veren vekillerinin, görevleri irabı, işçi 
sendi'kalizınıi hareketine dâhil cdilemiyeeekleri şüphesizdir. 

tş veren vekillerinin kimler olduğunun lesbifi 'her hangi 'bir aksaklığı önlemek una'ksadiylc, 
nizamname ile yapılacaktır. 

Madde 4. — Sendikalara üye olamıyacak kimseler : 
Bu madde, yukardaki tariflere g'öre Ibu kanun teklifi bakımından işçi veya iş veren addedi

len kimselerden bâzılarını tahdidi olarak tadadetmek suretiyle, sendika kurma ve sendikalara 
üye olma hakkından istisna etmiştir. Bu istisnalar, 636(> sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan 
insan Haklarını ve Ana Hürriyetleri 'Koruma Sözleşmesi 'hükümlerine uygundur. Kaldı .ki, yeni 
Ana yasanı izi 46 nci maddesinin 2 nci fıkrası da bu tahditlere cevaz vermektedir. 

Bu bakımdan sendikacılığın yüklediği tesan üt ve disiplin dışında ayrı ve mıınhasır bir disiplin 
içinde bulunma lüzumu; Devleti temsilen işçi ve iş veren arasındaki ihtilâfları Ih a İletmede vazifeli 
olmak; Devlet adına teftiş yetkisini ıku 11 anmak ve Devlet ve âmme sektörü -müesseselerinde iş 
veren vekili durumunda, bulunmak kıstasları ele alınmıştır. 

istisna edilen bil kimseler, Cemiyetler Kanunu ve hususi kanunların hükümlerine uymak şar-
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t iyle deı-ııek 'kurma ha<kkma sahibolınaiıdırlar. Bu bakımdan, .memurların dernek kuramıyaea.k-
lar ına 'dair alan Cemiyetler Kanununun 12 nci maddesi 1 âdile muhtaçt ı r . 

Nihayet , dinî faaliyetlerin va tandaş lar a ras ındaki her tür lü anlaşmazlığın üzerinde kalmasını 
gerekt i ren .mukaddes mahiyet i dolaymiyle, din ve ibadet işlerinde ve mabet lerde çalışan memur , 
müstahdem ve sair şahıslar, sendikalara üye olma ve sendika kurma hakkından istisna edilmiş
lerdir. 

Maddenin 2 nci bendi, sendikalar ın malî i s t i k r a r ı baıkımından zaruri »-örülen bir hükmü ihtiva 
e tmektedir . 

3 ncü bent ise, askerî dairelere bağlı iş yer le r inde çalışan işçilerin, askerî cezaya ve disipli
ne mütaal l ik bâzı mevzuata tabi oluşlarının, bun la r ın sendika kurmalar ına engel sayılmasını ön
lemek maksadını gü tmektedi r . 

Madde fi. — Üyeliğin ikt isahı : 
Bu maddeye göre, işçi ve iş veren sendikası üyesi olmak işçi veya iş veren için ihtiyari olup, 

bu hususun takdir i t a m a m e n kendi iradelerine t e r k olunmuştur . Aynı kkiLsenln mulhtelif sendika
la ra üye olması d a m ü m k ü n d ü r . Bu 'husus, sendika, tüzüklerince tanzim o hin ae ak .meselelerdendir. 

• Lşçi sendikası üyeliği için rüşt şar t koşu lmamış ; on altı yaşın dolması ye te r görülmüştür . On 
altı yaşından küçük olanlar ise, kanuni temsilcilerinin muvafaka t i ile .sendika üyesi olabilirler. 
Bu hüküm, memleketimizdeki şa r t la r 'baskınımdan zarur i sayılmıştır . Aııea'k, on alt ı yaşından kü
çük olanların .sendika genel kurul lar ında oy kul lan mıyaeakları ayr ıca 'bel i r t i lmiş t i r . 

İş veren sendikası üyeliği için ise, rüşt umumi hükümlere uyularak, lüzumlu ^addedilmiştir. 
İşçi veya 'iş veren sendikası üyesi olmak için, T ü r k vatandaşı olmak, 'kanunen âmir bir şart 

sayılmamış ve bu konu sendikalar ın tüzükler ine terk edilmiştir. 
B u maddeye göre, bir meslekî teşekkülün üst meslekî teşekküllere üye olması da tamamen ih

t iyar idi r . 
M a d d e ti. — Üyelikten ayrı lma : 
B u madde , işçi veya. iş veren sendika, birlik, federasyon ve •konfederasyonlarına ta tb ik olunur. 
Ayrı lma -hakkı mutlak' olmakla beraber, bu maddede, teşekkül tüzükler ine, ayrılan, hakik i 

veya hükmi şahısların üyelik aidatını . ayr ı lmadan it ibaren altı ay müddet le ödemeye mecbur 
olacaklar ına dair h ü k ü m l e r konma.sına cevaz veri lmiştir . Bu hüküm, üyel ikte dış tesirlerin Ön
lenmesi ile kuvvetli ve müstakar birlik, federa r /on ve konfederasyonların teşekkülü bakımından 
zaruri ısayitmiştir. 

Bununla. Ibera'ber, eski iş yerinin bulunduğu belediye veya köy sınırları dış ında kalan 'başka, bil
işe nakleden veyahut eski işinin dâhil olduğu, -iş kolu ve onunla ilgili İş .kollarının dışında başka 
bir işe ak ta ran işçi veya iş verenlere, bu gi'bi tüzük hükümler inin ta tbik edilemiyeceği de, 
âm.ir bir hüküm olarak vaz 'edi lmişt i r 

Yard ımlaşma sandıklar ına iş t i rakten doğan hakların devam ettiri lmesi konusu, maddede ay
rıca tanzim olunmuştur . 

Madde 7 - - İşçi sendikası üyeliğinin devam e! i iği ha l l e r : 
Bu madde, sadece, işçi. sendika.sı üyesi işçile re ta tbik olunacakt ı r . 
B u maddede , «Sendikalar ın faaliyet sahası»1 tâbiri, sendika tüzüğü de nazarı i t ibara al ınarak 

yorumlanacakt ı r . 
M'adde S. — Üyelikten çıkarma : 
Bu madde , işçi veya, iş veren sendikası, birli:-i. federasyon ve konfederasyonu üyelerine, 

mensubolduklan teşekkülden çıkart ı ldıklar ı t akd i rde , Genel 'Kurula başvurma hakkını vermek
tedir . -Genel Kurul kara r la r ına karşı da iş malı k. -meşine itiraz hakkı tanınmışt ı r . Genel Kurulun 
çıkarma, karar ına .karşı, çıkarılan, üyeden gayrı , bölge çalışma müdür lüğüne de iş mahkemesi 
ne /d inde it iraz hakkı tanınmışt ır . Bu 'hüküm, t eşeleküİlerin üyeleri ta raf ından demokra t i k mıı-
rakebesinin müeyyideye rajdedilmesi bakımında;, zaruri görülmüştür . 

Madde !). -— Sendika, birlik', federasyon ve konfederasyonların .kuruluş şar t la r ı : 
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Bu maddede, işçi veya. iş veren «endika, 'birlik, federasyon ve konl'ederasy onların m faaliyet 

s ah al a rı açıMlanm ı şt ı r. 
İşçi ve iş veren teşekküllerinin teşkilâtlanmasında meslek tesaniidünün i esişi bakımından bâzı 

kıstaslar vaz'mda fayda görülmüştür. 
Gerek işçi, gerek iş veren eşekkülleri bakımından en alt kademedeki ünite sendikadır. İşçi 

ve iş veren sendikalarının kurulmasında her hangi bir coğrafî lalıdil vaz'edilmeıniş olup, coğrafî 
tahditler vaz'etmek sendika tüzüklerine bırakılmıştır. 

Sendikalar, bir iş yerini, bir iş kolunu veya birbiriyle ilgili iş kollarını faaliyet sahalarının 
şümulü içine alabilirler. Sendikalar, belirli bir iş yeri, mahal, bölge veya Türkiye çapında 
kurulabilirler. 

Bir iş kolunun muhtevasının tâyin ve tesbiti için iki ayrı kıstas düşünülebilir : 
Birinci kıstas meslekî ihtisastır. Bu kıstasa göre, meselâ inşaat işlerinde çalışan marangoz

larla kömür sanayiinde çalışan marangozların, marangozluk ihtisası dolayısiyle bir «.Maran
gozlar Sedikası» içerisinde bir araya gelmeleri mümkün olacaktır. 

Ancak, öte yandan, bir kömür madeninde bir kömür madencisi ile birlikte çalışan maran
goz ve elektrikçinin de o kömür madencisi ile aynı iş yerinde çalışmaktan mütevellit müşterek 
meslekî menfaatleri olduğu şüphesizdir. Pek tabiîdir ki, muhtelif kömür madenlerinde çalışan 
değişik ihtisasdaki işçilerin de çalıştıkları iş yerlerinin kömür madenciliği iş koluna mensup bulun
masından doğan müşterek menfaatleri vardır. 

Yine pek tabiîdir ki, kömür madenlerinde ve krom madenlerinde çalışan muhtelif ihtisastaki 
işçilerin de kömür madenciliği iş kolu ile krom madenciliği iş koluna müşterek olan «maden
cilik» gibi daha geniş bir vasıf dolayısiyle, müşterek meslekî menfaatleri vardır. Binaenaleyh, 
ikinci kıstas olarak da, iş yeri ve iş yerlerinin mahiyeti ortaya çıkmaktadır. Bu kıstasa göre, 
aynı iş yerinde veya mahiyetleri icabı birbirinden farksız olan iş yerlerinde çalışanlar da aynı 
iş koluna dâhil sayılmalıdır. Ayrıca, yine yukardaki misal, birbirinden farklı iş yerinin, yi
ne mahiyetleri icabı, birbiriyle ilgili olabileceklerini göstermektedir. 

Bu mülâhazalara binaen, birinci kıstas nazarı itibara alınarak, birbiriyle hiç ilgisi olmıyan 
muhtelif iş yerlerinde çalışan, birbiriyle ilgili ihtisaslara mensup kimselerin bir araya gelebi
leceklerini göstermek ınaksadiyle, bu maddenin I nci bendinde, «işçi sendikaları aynı 
iş koluna veya birbiriyle ilgili iş kollarına mensup işçileri içine alır» ibaresi kullanılmıştır. Bu 
suretle, birbiriyle ilgisiz iş yerlerinde çalışsalar bile, meselâ, elektrikçilerin bir «elektrikçiler Sen
dikası kurması imkânı tanındığı gibi, elektrikçilerle, meselâ, radyo teknisyenlerinin bir ara
ya gelerek birbiriyle ilgisiz iş yerlerinde çalışanlar bile, bir «Elektrik ve Radyo Teknisyen
leri Sendikası» kurmaları imkânı tanınmış olmaktadır. 

Aynı bentteki, «işçi sendikaları, aynı iş yerinde veya aynı iş kolundaki iş yerlerinde çalı
şan işçileri veyahut birbiriyle ilgili iş kollarındaki iş yerlerinde çalışan işçileri içine alır» ibare
sinden maksat da, yukarda izah edilen, iş yerinin mahiyetine mütaallik ikinci kıstas nazarı 
itibara alınarak, değişik meslekî ihtisas sahibi işçilerin iş yerinin mahiyeti dolayısiyle bir araya 
gelebileceklerini ifade etmektedir. Bu kıstasın tatbiki bakımından nazarı itibara alınacak husus
lar, bu gibi farklı ihtisas dallarına mensup işçilerin, aynı iş yerinde veya aynı iş kolundaki 
iş yerlerinde veyahut birbiriyle ilgili iş kollarındaki iş yerlerinde çalışmalarından ibarettir. 

Ancak, aynı iş koluna veya birbiriyle ilgili iş kollarından her hangi birine dâhil olmıyan 
muhtelif iş yerlerinde çalışan ve birbiriyle ilgili olmıyan meslekî ihtisas dallarına mensup işçiler 
arasında sendika kurulmasına cevaz verilmemiştir. 

tş verenlerin sendika kurmaları bakımından da, mütenazır hükümler sevk' edilmiştir. Diğer 
taraftan, birbiriyle İlgili muhtelif iş kollarının, belirli bir mahal veya bölge içerisinde müş
terek mahallî menfaatleri bulunduğu nazarı itibara alınarak, mahal veya bölge bakımından, işçi ve
ya iş veren sendikası birliklerinin tesisine1 cevaz verilmiştir. Belirli bir mahal veya bölge esasına 
göre birlik kurmak için, iki sendikanın bir araya gelmesi kâfi görülmüştür. Bu hüküm, birliklerin 
her yerde kolaylıkla kurulabilmesini sağlamak maksadına matuftur; bu sendikaların, aynı iş kolu-

C. Senatosu ( S. Sayısı: 161) 



— 7 — 
na veya birbiriyle ilgili iş kollarına nıensubolnıası caiz olduğu gibi, olmaması da caizdir. Fonksiyon
larının mahiyeti, Türkiye çapında birlik derpiş edilmesine mânidir. 

Bunlardan başka, aynı iş kolu ve onunla ilgili iş kollarına dâhil sendikaların müşterek menfaat
lerinin korunması için, bölge mefhumuna değil, fakat, iş kolu mefhumuna dayanan bir üst teşekkül 
daha derpiş edilmiştir. Bu da federasyondur. îşçi veya iş veren federasyonlarının kurulmasında da 
hiçbir coğrafi tahdit yoktur. Federasyonlar, belirli bir mahal, bölge veya Türkiye çapında olabilir
ler; coğrafi tahdit vaz'ı kendi tüzüklerine terk edilmiştir. 

Nihayet, hangi iş koluna veya hangi bölgeye rnensubolurlarsa olsunlar, bütün işçi veya iş veren 
teşekküllerinin müşterek genel menfaatlerini korumak maksadiyle en üst teşekkül olan konfederas
yonlar derpiş edilmiştir. Sendikalar, birlik veya federasyon üyesi olabildikleri halde, doğrudan doğ
ruya konfederasyon üyesi olamazlar. Konfederasyon üyeleri, ancak birlik veya federasyonlar olabi
lir. Konfederasyonların faaliyeti de coğrafi bakımdan her hangi bir tahdide tabi tutulmamış ve bu 
yolda tahdit vaz'ı kendi tüzüklerine bırakılmıştır. 

Meslekî menfaatlerin korunması ve meslekî menfaatler korunurken başvurulacak yollarda mem
leketin genel iktisadi ve içtimai menfaatlerinin en iyi ve en geniş bir şekilde nazarı itibara alınabil
mesi için ve nihayet, sendikacılık hareketi içinde aşırı parçalanmayı önlemek maksadiyle, federas
yonların ve konfederasyonların kurulmasında muayyen sayı kıstasları konmuştur. 

Maddede, muayyen bir iş yerinde, muayyen bir iş kolunda veya birbiriyle ilgili iş kollarında, 
birlik, federasyon ve konfederasyonlar için yukarda izah edilen sayı kıstaslarının müsaadesi nisbe-
tinde, mütaaddit işçi ve iş veren teşekkülü kurulmasına cevaz verilmesi de, meslekî teşekküllerin 
her hangi bir baskı vasıtası olmaması ve aralarında faydalı bir rekabete girişebilmeleri bakımından 
zaruri telâkki edilmiştir. 

îş kolu mefhumu ile bir iş koliyle ilgili iş kollarının tarif ve tesbitindeki güçlükler nazarı iti
bara alınarak, meslekî teşekküllerin kuruluşunda her hangi bir zorlukla karşılaşıl masını ve bu ko
nuda değişik içtihat kararlarının zuhurunu önlemek maksadiyle, bu tariflerin yapılması Nizamna
meye bırakılmıştır. Bu nizamnamenin hazırlanışında icranın tarafgiranc görülebilecek her hangi bir 
hareketini önlemek için de, (Rsasen, Anayasamıza göre mevcııdolan, nizamnamelerin yapılmasında 
Devlet Curasının mütalâasının alınması mecburiyetinin yanışıra) hazırlık çalışmaları esnasında üni
versitelerin, işçi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonlarının ve hususi kanun
larla kurulmuş meslekî teşekküllerin istişari mütalâalarının alınması mecburiyeti de vaz'edilmiştir. 
Nizamnamenin değiştirilmesi do aynı usule tabi tutulmuştur. 

Diğer yandan, bu nizamnamede unutulmuş olabilecek veyahut her hangi bir şekilde tarif ve tes-
bite müsaidolinıyan iş kollarının mensuplarının, bu kanun teklifinin verdiği bütün imkânları kul
lanarak meslekî teşekküller kurabilmelerini sağlamak maksadiyle, genel hizmet kolu mefhumu der
piş edilmiştir. Bu gibi kimseler, kendi aralarında meslekî leşekkül kurabilecekleri gibi, bu iş kolu 
diğer her hangi bir iş kolu ile ilgili sayılacağından bu kimseler, istedikleri lakdirde, tüzüklerinin 
verdiği imkân nisbetinde mevcut sendikalara üye olabileceklerdir. 

Madde 10. — Milletlerarası teşekküllere katılma : 
Milletlerarası teşekküllere katılma, işçi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyon

ları için serbest bırakılmış ve bu hususta Cemiyetler Kanunu ile vaz'edilmiş olan idari izin sistemi 
kaldırılmıştır. 

Bununla beraber, bâzı yabancı emeller uğruna çalıştırılan ideolojilerin sızma faaliyetlerini önle
menin, Atatürk milliyetçiliği esasına müstenit cemiyetimizin yüksek menfaatleri ve âmme nizamı 
icapları bakımından zaruri olduğu da aşikârdır. Bu maksatla, bir adlî murakabe sistemi tesis edil
miştir. Adliye Bakanlığının talebi üzerine, Yargıtay Ceza Dairesi kararı ile, bir Milletlerarası îşçi 
veya İş Veren Teşekkülü, 9 Temmuz 19(11 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
19 ncu maddesinin son fıkrasına veya f>7 nci maddesinin 1 nci fıkrasına aykırı faaliyet sarf eden 
bir teşekkül olarak ilân edilirse, bu kararın kesinleşmesinden sonra bu milletlerarası teşekküle ilti-

0. Senatosu ( S. Sayısı : 161) 



— B — 
lıak yasak edilmiştir, ("eza Dairesinin kararma karşı ('eza Daireleri Umumi Heyetine itirazda bu-
luımlabilmesi derpiş edilmiştir. Ceza Daireleri Umumi Heyetinin kararını duruşma neticesinde 
vereceği tasrih olunmuştur. Bu kararın kesinleşmesinden onbeş gün içinde, bu gibi milletlerara
sı teşekküllere katılmış olan işçi veya iş veren teşekkülleri, halise konu milletlerarası teşekkülden 
çekilmek zorundadırlar. Bu müddet içinde çekilen teşekküller kapatılamıyacağı gibi, bunların men
suplarına karşı her hangi bir cezai takibatta bulunulamaz. 

Yeni Anayasamızın 19 ncu maddesinin son fıkrası aşağıdadır : 
«Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya hukukî temel düzenini, kısmen de olsa, din kural

larına dayandırma veya siyasi veya şahsi çıkar veya nüfuz sağlama, amaciyle, her ne suretle olursa 
olsun, dini veya djtı duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye 
kullanamaz. Bu yashak dışına çıkan veya'başkasını bu yolda kışkırtanlar kanuna göre cezalan
dırılır; dernekler, yetkili mahkemece ve siyasi partiler, Anayasa, Mahkemesince temelli kap*a-
tılır.ı» 

Yeni Anayasamızın 57 nci maddesinin 1 nci fıkrası da şudur : 
«Siyasi partilerin tüzükleri, programlan ve faaliyetleri, insan hak ve hürriyetlerine dayanan 

demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmezliği temel hük
müne uygun olmak zorundadır. Bunlara uymıyan partiler temelli kapatılır.)» 

Bu hükümler, hem idari izin sistemi gibi, de nokratik gelişmemizin bugünkü safhasında yeri 
olmıy an bir sistemi orta dun kaldırmakta; hem yabancı menşeli zararlı faaliyetlere karşı kesin 
kıstaslar içinde kalarak kâfi teminat getirmekte; hem de işçi ve iş veren teşekküllerini kapatma 
veya ceza tehdidi altında kalarak, milletlerarası leşekküllere katılmamak durumundan tamamen 
kurtarmaktadır. 

Bu maddede, bu yeni adlî sistemle ilgili bütün usulî kaideler de vaz'cdilmiş bulunmaktadır. 

Madde 11. — Kuruculuk : 
îşçi veya iş veren sendikası kurucusu ötebilmek ve sendika, birlik, federasyon ve konfederasyon 

yönetim ve haysiyet, kurullarında, idare, temsil ve denetleme ile ilgili sair işlerde görev alabilmek 
için, 4 ncü maddede üyelikle ilgili olarak aranan <art,hıra ilâveten aşağıdaki şartlar aranmaktadır : 
Rüşt, medenî haklardan mahrum olmamak ve Türk vatandaşı olmak. 

Türkiye'de kurulacak birlik, federasyon ve konfederasyonları tesis edecek ve bunlara iltihak 
edecek hükmi şuhıslann da Türk teşekkülleri ol malan gerekmektedir. 

Madde 12. — Kuruluş : 
îşçi ve iş veren teşekküllerinin, tüzüklerinin yetkili resmî makama tevdiiyle birlikte hükmi 

şahsiyet i'ktisa.p edebilecekleri bilhassa 'belirtilmiştir. Gerekli vesikaların tevdi edileceği makam 
olarak, esas itibariyle, Bölge Çalışımı müdürlükleri gösterilmiştir. Vesikaların tevdiinin, ica
bında, taahhütlü mektupla veya noter vasıtasiy'e yapılmasına, mani bir hükmün mevzu a timizde 
esasen mcvcudolmadığı bu vesile ile kaydolunur. ^ 

Milletlerarası isçi veya iş veren teşekküllerine katılma ve eekilnm kararlarından, 10 ncu madde 
gereğince, doğrudan doğruya Çalışına Bakanlığına bilgi verilir. 

Memleketimizde kurulacak olan Milletlerara :ı İşçi ve İş Veren teşekkülleri dernek mahiyetinde 
olup, bunlar da, Cemiyetler Kanunu hükümlerine 1 ıbl olacaklardır. Merkezi hariçte bulunan bu 
gibi milletlerarası teşekküllerin memleketimizde ha -aca'klan şubeler de dernek mahiyetinde olup, 
bunlar da Cemiyetler Kanunu hükümlerine tabi olacaklardır. 

Memleketimizde münhasıran Türkler tarafın hm kuruldukları lakdirde, bu gibi milletlerarası 
teşekküllerle nıilletleraı"ası teşekküllerin şubelerinin tesisinde, bugünkü Cemiyetler Kanununun 
.10 ncu maddesindeki idari izin sisteminin ilgası. Cemiyetler Kanununun değiştirilmesi konusu ele 
alındığında ayrıca düşünülecek hususlardandır. 

İşbu kanun teklifi anlamında milletlerarası tevekkülden maksat, devletler hukuku hükmi şahsı 
olmıyan teşekküllerdir. 
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Madde 13. — Nisap, ka t ı lma ve çekilme : 
Bu madde, 5018 sayılı K a n u n u n y u k a r d a izah edilmiş olan mahzurunu or tadan kaldırmakt 'a-

dır. Maddede, işçi veya iş veren 'birlik, federasyon ve konfederasyonlar ına ka t ı lma ka ra r l a r ın ın 
verilebilmesi için Genel Kurul toplantı nisabına »'öre toplanan Genel Kurul üyelerinin yarısından 
fazlasının müspet oyu aranmakladır . Buna mukabil, bu teşekküllerden çekilmek için, çekilmek 
ist iyen teşekkülün genel kuru lunun toplantı nisabına »•öre toplanan üyelerin üçte ikisinin müs
pet oyu aranmıştır . 

Toplantı nisabı olarak', genel kurul üyelerinin mutlak çoğunluğuna tekabül eden aded tesbit 
edilmiştir. İkinei toplantı için ise, toplantı nisabı aranmamıştır . 

Muhtelit' sendikalara üye olmak caiz olduğu gibi, muhtelif birlik, federasyon ve konfederas
yonlara üye olmak da caizdir; bu hususun tanzimi teşekkül tüzüklerim1 bırakılmıştır. 

.Milletlerarası işçi ve iş veren teşekküllerine katılma ve oradan çekilme karar lar ı iein ise, ge
nel ku ru lun toplantı nisabına yöre toplanan üyelerinin üçte ikisinin müspet oyu aranmıştır . 

Katılma, ve çekilme karar lar ının almışı arasında, bu tefriki yapmaktan maksat, birlik, federas
y o n ve konfederasyonların istikrarını temin etmektir. .Milletlerarası teşekküller bakımından ise, 
meselenin mahiyetinin, bu maddede vaz'olunan esasları gerektirdiği düşünülmüştür . 

Bu madde vesilesiyle, işçi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonlarının şu
beler halinde teşkilâtlanmalarının caiz olduğu da belirtilir. 

Maddenin (i ncı bendinde meslekî teşekküllerin aralarında birleşmelerini kolaylaştırıcı hüküm
ler sevk edilmişi ir. 

Madde .14. ---• .Meslekî teşekküllerin faaliyetleri : 
Bu madde, gerek işçi, gerek iş veren sendikadan, birlikleri, federasyonları ve konfederasyon

ları için caridir. 

Madde, sendikacılığın mahiyetine uygun her hangi bir faaliyetin sarahaten tadadedi lmediği 
gerekçesiyle ınenedilmesini önliyecek şekilde -geniş ifadelerle yazılmıştır . 

5018 sayılı Kanuna nazaran, maddenin tarzı tahr i r i ıslah edilmiş ve bilhassa, grev ve lokavt 
yetkisi ilâve edilmiştir. Bu i t ibarla, kollektif iş mukavelesi, ^vov ve lokavt hakkında ayrı bir 
kanunun bir an önce ısdarında katı zaruret vardır. 

1 nci bendin (e) fıkrasında, işçi ve iş veren teşekküllerinin, kollektif iş mukaveleleri ve mes
lekin müşterek menfaatlerinden doğan hususlarda dâva ve husumete ehil olabilmeleri esası ; sendika, 
birlik, federasyon ve konfederasyonları alelade derneklerden ayıran başlıca vasıflardan biri ola
rak, eskisinden daha açık tarzda kaleme alınmıştır . Bu suretle, bir meslekî teşekkülün üyesi ol
sun, olmasın, meslekin mensubu her hangi bir fert lehinde, meslekin müşterek menfaat ler i ile her 
hangi bir menfaat alâkasının mevcudiyeti halinde, meslekî teşekküle, her nevi kaza mercilerinde 
dâva açmak imkânı t an ınmaktad ı r . 

Maddede diğer önemli bir husus, aynı bendin ' i ) fıkrasında, işçi ve iş veren teşekküllerine, 
kültürel faaliyetleri meyanmda, reel verimliliği a r h r a c a k ve millî tasar ruf ve yat ı r ımın inkişafına 
hizmet " edecek bilgileri vermeye çalışmak fonsiyonunun tanınmış olmasıdır. Gelişmemiş mem
leketlerin kalkınması bakımından, işçi ve iş veren teşekküllerinin, kalkınma plânlar ın ın başa
rısına hizmet etmeleri zaruret i vardır . Bu sahadaki terbiyevi fonksiyonlarının mevcudiyeti , işçi 
ve iş veren teşekküller ine bir is t ikamet gösterilmesi mânasına gelir. Bu fonksiyonun ifa edi
lip edilmediği yolundaki t akdi r , bi t tabi , bizzat işçi ve iş veren teşekküllerinin kendi ler ine 
ai t t i r . Tü rk işçisinin bu olgunluk seviyesine eriştiğinin, en büyük delili, kıymetli bir; sendika 
lideri zümresinin şimdiden meydana çıkabilmiş olmasıdır. 

Aynı bendin (1) nci fıkrası, işçi ve iş veren teşekküllerine, her nevi ilmî, meslekî ve siyasi 
a raş t ı rma, inceleme, yayın ve propaganda faaliyetlerinde bulunmak imkânım vermektedir. 

İşçi ve iş veren teşekkülleri , bu madde ile kendilerine yapmak imkânı verilen faaliyetlerin 
hepsini tüzükler ine ithal etmek zorunda değildirler. Bu bakımdan, tek mecburiyet , işçi teşek
külleri için bahis konusu olup, bu teşekküller, gelirlerinin asgari yüzde1 beşini kütürel faaliyet-
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I ere sari' etmek zorunda bırakılmakla, kültürel faaliyette* bulunmak mecburiyeti de kendilerine 
yükletilmiş olmaktadır. 

Madde 15. - İş yeri temsilcilikleri ve yöne'tim kurulu üyeleri : 
Bu madde ile, fş Kanununa göre mevcut işçi iş yeri temsilcilikleri müessesesi kaldırılmış 

değildii'. Bu maddeye göre, bir iş yerindeki işçilerin yarısından fazlasının üyesi bulunduğu 
muayyen bir sendikanın veya bir arada hareket eden muhtelif sendikaların temsilcilerinin oto
matik olarak işçi iş yeri temsilcisi addedilecekleri esası vaz'ediliniştir. Sendikalar aralarında 
anlaşamadıkları takdirde seçim yapılacaktır. 

Aynı madde ile, İş Kanunu ile iş yeri temsilcilerine iş veren tarafından işlen çıkarılmaları 
halinde tanınmış olan hak ve teminat, sendika iş yeri temsilcileri ile işçi sendikası, birliği, 
federasyonu ve kon federasyonu yönetim kurulu üyelerine ve bu meyanda, başkanlarına aynen 
tanınmıştır. Ezcümle İş Kanununun muaddel 78 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince, ıbu şahıs
lar iş veren tarafından işten çıkarılmalarına karşı itirazda bulunurlar ve başvurulacak uzlaştır
ma ve tahkim prosedürleri sonucunla İl Hakem Kurulu işten çıkarılamayacaklarına karar verir
se, uyuşmazlık tarihinden başlamak üzere ve iş gördürülmemiş olsa bile, bn şahısların ücreti 've 
sair bütün hakları iş veren tarafından ödenir. ,; 

Madde .10. -•- Ticari faaliyet yasağı : 
Sendika hukukunun ana prensiplerinden birini vaz'eden bu madde, işçi ve iş veren »sendika, 

birlik, federasyon ve konfederasyonlarına tatbik olunur. 
M.adde 17. -— Mûtat dinî merasim için yardım : 
Yeni Anayasamızın 19 nen maddesinin son fıkrası ile bugünkü muaddel Cemiyetler 'Kanunu

nun 9 nen maddesinin (B) bendi, din istismarcılığı yapan işçi ve iş veren sendika, birlik, fe
derasyon ve konfederasyonların kapatılacağını bildirmektedir, (lerçekten, dinî .mukaddesatın, 
meslekî anlaşmazlıklara alet edilmem esindeki zaruret aşikârdır. 

Bu madde ise, evlenme, doğum ve ölüm hallerinde mfıfadolan dinî merasimin icrası için işçi 
veya iş veren sendikalarının kendi üyelerine maddi yardımda bulunmalarının bu hükme dâhil 
olarak yorumlanmamasını teminen sevk edilmiş tir. 

Madde 18. -— Siyasi faaliyetlerde bulunma : 
1.4 ncü madde vesilesiyle, işçi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonlarının 

siyasi faaliyette bulunabilecekleri izah edilmişti. 
Bununla, beraber, bu meslekî teşekküllerin, siyasi faaliyetlerinin üzerinde meslekî vasıflarını 

muhafaza edebilmelerinin de büyük önemi vardır. Bu teşekküller, siyasi parti ve siyasi kanaat far
kı gözetmeksizin üyelerinin meslekî •menfaatlerini korumak ımevkiindedirler. Bunu yaparken, şu 
veya bu partiyi, şu veya bu .adayı desteklemek kendi takdirlerine bırakılmıştır. Fakat, siyasetle 
İştigallerinin, meslekî teşekkül vasfını gölgelemesine veyahut üyeleri arasında siyasi kanaatlerine 
göre fark gözetmelerine müncer olacak bir şekil almasına da müsaade etmemek gerekir. Bu mak
satla, bu teşekküllerin girişemiyecekleri siyasi faaliyetler bu maddede tahdidi olarak tadadedil-
miştir. İşçi ve iş veren teşekkülleri, teşriî meclisler, belediye il genel meclisi, muhtar ve ihtiyar 
heyeti seçimlerinde aday gösteremezler; siyasi partilerle ve onlara bağlı teşekküllerle organik 
bağ kuramaz, onlara maddi yardımda bulunamaz ve onlardan maddi yardım kabul edemezler. Bun
dan başka muayyen bir siyasi partiye oy verilmesi veya, verilmemesi için tavsiye yetkisi sadece konfe
derasyonlara tanınmış; ancak bu tavsiyelere uy miyarı üyelerini1 karşı disiplin takibatında, buluna-
mamaları ve üyeleri arasında siyasi kanaat bakımından fark güzetememeleri, ezcümle, üyelik 
vasfının iktisabını siyasi partilere veya bunlardan birine üye olup olmamak şartına bağlıyanıama-
ları teminat altına alınmıştır; işçi ve iş veren teşekküllerinde görev almak bakımından da, aynı 
hüküm sevk edilmiştir. Demokratik memleketlerde hür sendikaların haiz oldukları siyasi faaliyet
te bulunabilme hakkının konfederasyonla rea kullanılmasının, meslekî teşekküller içerisinde aşırı 
derecede siyasi hizipleşmelere ve mücadelelere yol açmaması için, yukarda, bahse konu tavsiye 
yetkisinin ancak genel kurul tarafından kullanılabileceği ve tavsiyelerin üçte iki çoğunlukla veri
lebileceği esası âmir hüküm olarak vaz'edilmistir. 
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Bu maddeye göre, maddede tadadedilen yasak siyasi faaliyetleri yapan teşekküller kapatıla

maz; sadece yetkili mahkeme kararı ile altı ayı geçmemek üzere faaliyetten menedilir. 
Madde 19. — tşçi ve iş veren münasebetleri : 
Bu madde, sendikacılık ahlâkının ana esaslarından birini mevzuatımıza ithal m aks adiyle sevk 

edilmiştir. Madde, işçi sendikacılığı hareketinin iş verenlerin nüfuzu altına girmesini, önlemek ga
yesini gütmektedir. Bu maddeye göre, muayyen bir iş yerinde işçi, diğer bir iş yerinde ise iş 
veren sıfatım taşıyan kimselerin işçi sendikalarına üye olmaları da yasaktır. 

5018 sayılı Kanuna bâzı maddeler ilâve eden 7286 sayılı Kanunun bu bakımdan getirdiği cezai 
müeyyideler, bilhassa, i.ş verenin işçi teşekküllerine malî yardımda bulunması şıkkınd'a kifayet
siz görülmüştür. Bundan başka, iş verenin işçi teşekküllerine (ve mütekabilen müdahale fiilinin 
suç teşkil edebilmesi için, bizatihi müdahalenin vukuunun kâfi görülmemesi ve suçun tekevvünü 
için Çalışma Bakanlığının müdahalenin durdurulması hususunda bir ihtarda bulunmasına lüzum 
gösterilmesi, netice itibariyle, bu Bakanlığın müdahalenin, vukubulup bulmadığı konusunda mut
lak bir takdir yetkisine sahip kılınması mânasına gelmektedir ki, bu da yerinde görülmemiştir. 
Bu kanun teklifi, bu eksiklik ve aksaklıkları da gidermektedir. 

Maddenin 1 nci bendinde iş veren teşekkülünden maksat, bu kanun teklifine, Cemiyetler Ka
nununa ve hususi kanunlara göre kurulmuş teşekküller olup 5373 sayılı Kanuna veya yeni çıka
cak Esnaf ve küçük sanatkârlar Kanununa göre kurulan teşekküller, esnaflığın özel durumu do-
layısiyle bu madde hükümlerine sadece malî yardım yasağı bakımından tabi tutulmuşlar ve diğer 
yasakların dışında bırakılmışlardır. 

Madde 20. — Fesih hailinde malların devri : 
Bu maddenin sevk gayelerinden biri 19 ncu madde vesilesiyle izah edilmiştir. Diğer bir gaye 

de, işçi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonlarının istikrarını sağlamaktır. 
Madde 21. —• tşçi sendikası üyeliğinin teminatı : 
Bu madde de, sendika hukukunun ana esaslarından birini kanunlaştırmak gayesini gütmek

tedir. 
Madde 22. — tşçi teşekkülü idareciliğinin teminatı : 
Bu maddeden maksat, işçi sendikası, birliği, federasyonu ve konfederasyonu idarecilerinin, bu 

vazifelerinden her hangi bir şekilde ayrılmaları takdirinde, işsiz kalmak endişesine düşmemele
rini, kâfi derecede uzun bir müddet için sağlamaktır. Bu suretle, seçkin bir işçi sendika lideri 
zümresinin genişlemesi mümkün kılınacaktır. 

Bu madde, hususi lıuku'k mukavelelerine istinaden istihdam edilenlerden gayrısına, ezcümle, 
memurlara tatbik edilmiyeeektir. 

Madde 23. — Meslekî teşekküllerin sağladığı haklardan istifade : 
Bu maddenin şevkinden maksat, bilhassa işçilerin kuvvetli teşekküller hailinde toplanmalarını 

sağlamaktır. Bu madde, işçi ve iş veren sendikası, birliği, federasyonu ve konfederasyonları için 
caridir. 

Madde 24. — Mamelek ve gelirler : 
Bu m!adde, işçi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonları için caridir. 
Maddenin 2 nci bendinde, âmme sektörüne dâhil bilcümle idare, teşekkül, müessese ve banka

ların hangileri olduğu tesbit edilmiş ve ayrıca, hususi •kanunla.rla kurulmuş olup âmme hizmeti 
gören meslekî teşekküller de bu meyanda mütalâa edilmiştir. Bu meslekî teşekküller, halen 3950, 
5590, 6023, 6207, 6235 ve 6964 sayılı kanunlara tabi Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret 
Borsaları, Ticaret ve Sanayi Odaları; Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği ve Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Ziraat Odaları, Baro
lar ve Tabip Odalarıdır. Buna mümasil odalar kuruldukça, bu madde hükmüne tabi tutulmaları 
gerekecektir. Bu maddeye göre, bütün bu idare, teşekkül ve müesseselerin işçi ve iş veren sen
dikalarına, birliklerine, federasyonlarına ve konfederasyonlarına malî yardımda bulunmaları yasak 
edilmiştir. Bu suretle, işçi ve iş veren teşekkülle ri, âmme hizmeti görürken tamamen tarafsız kal-
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inak durumunda ohm teşekküllerden ve siyasi iki.-ida.rın nüfuzundan müstaki l kılınmak İsten
miştir. 

Madde 24. — Aidat : 
Bu madde ile, işçi sendikalar ının gelişmesi ve kuvvetlenmesi bakımından çok önemli telâkki 

edildiği cihetle, sendika üyelerinin aidatının iş veren taraf ından kesilmesi esası kabul edilmiştir . 
Bu .(hüküm, mani yet icabı, sadece işçi sendikaları için, ta tbik o lunur ; işei birlik, federasyon ve 
konfederasyonları için ta tbik olunmaz. Bu hüküm, memurlar için de ta tbik olunur. 

Ayr ıca a idat için kanuni plâfon ta tb ik edilmiyeeeği de maddede tasrih olunmuşlur . 

Madde 26. - - Mülk iktisabı : 
Bu madde, işçi ve iş veren sendikası, birliği, federasyonu ve konfederasyonları için caridir . 
Bi r mülkün, onu ikt isaheden meslekî teşekkülün gayesine uygun olup olmadığı, kanun ve tü

zük ahkâmına göre yetkili: mahkemece tesbit edilmelidir. Bugünkü Cemiyetler Kanununun 17 
nci maddesinde bu hususun t akd i r i idareye, bırakılmış olu]) bu hüküm tadile muhtaçt ı r . Ancak 
mahkeme kara r iy led i r ki, gaye dışı bulunan mülk paraya- çevriimelidir. Bu gibi mülkler vergi 
ve rüsuma tabi olurlar. '-* • • > y 

14 ncü maddenin geniş ibarelerle yazılmış olmasının, işçi ve iş veren teşekküllerine mülk ik
tisabı bakımından çok ileri imkânlar verdiği de hassaten kaydolunur . 

Madde 27. —- Genel Kurul : 

Madde 28. — Görevlilerin ücretleri : 

Madde 29. — Mal beyanı : 
Bu maddeler-, işçi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonlarının demokra t ik 

murakabes i bakımından zarur i görülen âmir hükümlerd i r . 
29 ncu maddede bahis konusu «teftiş ve t a h k i k yetkisini haiz diğer makam ve merciler» tâ

birine, Cemiyetler K a n u n u n u n 28 nci maddesin le zikri geçen «mahallî Hükümet» makamlar ı 
dâhi l olup, bu tabir in şümulüne işbu kanun tek M fi ile tanzim olunan işçi ve iş veren meslekî te
şekkül ler i bakımından Çalışma Bakanl ığ ı teşkil akı da. girer, Bundan başka, isçi ve iş veren teşek
kül ler inin organlar ın ın da, denetleme için, denet "i lerden ayrı olarak sair kuru l la r teşkil etmeye 
yetki ler i olabileceği tabiîdir . 

İ şbu kanun teklifinde, meslekî teşekküllerin ('alışma. Bakanlığının teftişine tabi olduğu husu
sunda ayrı bir madde sevk edilmemiştir. Bu, mes'ekî. teşekküllerin hiçbir suretle resmî makamla
rın teftişine tabi o lmıyacaklan mânasına alınma niştir. Bu teftiş, Cemiyetler Kanununa güve yapı
lacakt ı r . Ancak, Cemiyetler K a n u n u n u bu nokta i a tadil ederek, idarenin teftiş yetkisini kesin 
s ını r lar .içinde tarif etmek lâzımdır, İşçi meslekî teşekküller i bakımından, halen mevcut şekliyle 
teftiş yetkisinin1, memleket imizde; en iyi niyetli bir farzda, kullanılsa bile, objektif o la rak ; psi
kolojik bakımdan bir baskı tesiri hâsıl ettiği, m İlet lerarası eksperlerin raporlar ında da umumi
yet le kabul edilmiş bir keyfiyet t i r . 

Madde .'-)(). — Kapa tma ve faal iyetten men : 
B u madde, işçi ve iş veren sendika, bir l ik, fe lerasyon ve konfederasyonlarının kapat ı lamama-

1 arını ve sadece, suç işliyen idareci ve üyelerinin tecziye edilmelerini gerekt i ren Anglo - Sakson. 
dokt r in i prensibini vaze tmek ted i r . 

Bunun la beraber, 10 ncu maddede zikredilen gerekçe ile, yeni Anayasamızın J9 ncu maddesi
nin son fıkrası ile 57 nci maddesinin 1 nci madde ;i 'hükümlerine aykırı hareket eden meslekî teşek
küllerin mahkeme karar ı ile kapat ı labi leceği kabu l edilmiştir. 

İşbu maddede, meslekî teşekkül ler in hangi sebeplerle geçici olarak faaliyetten menedilebileeeği 
de tasrih edilmiştir. Bu hükümlere tgöre, sorgu y.ırgıcı veya. mahkeme, kapat ı lmayı veya faaliyet
ten men'i gerekt i ren fiillerin işlendiğine dai r kuvvet l i emareler in mevcudiyeti halinde, savcının ta
lep üzerine faaliyetten inen kararı verme yetkisini haizdirler. Bu hükme göre verilecek faaliyet
ten men karar la r ın ın süresi altı ayı geçemez. Ayrıca, faaliyetten men karar ın ın sorgu yargıcı tara-
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fından verilmesi halinde, işin, kararın ilgiliye tebliğinden itibaren bir hafta zarfında mahkemeye 
sevkı mecburiyeti vaz'edilmiştir. Diğer faaliyetten men sebebi 18 nci maddede gösterilmiştir. 

!Bu maddeye güre, tüzüğü anahkemece kanuna aykırı 'bulunan -meslekî teşekküller, mahkeme 
hükmünün kesinleşmesi ile faaliyetten menedilirler. Bu husustaki k a r a r k r da duruşma neticesin
de verilir. Bu sebepten dolayı verilecek faaliyetten men kararları .müddet takyidine tabi değildir. 
Ancak, bu sebepten dolayı faaliyetten meııedilen teşekkül, tüzüğünü 'mahkeme kararına uyarak 
tadil edince tekrar faaliyetine 'başlıyabilir. Bu kanun teklifinde zikredrlımiyen sebepler dolayısiyle 
faaliyetten men veya 'kapatma kararı-verilemez. 

faaliyetten men, hükmi şahsiyetin ortadan kalkması neticesini doğurmaz. 

Madde :îl. — (Vza 'hükümleri: 
Bu 'maddede, dinî faaliyet, işçi sendikalizminiıı iş verenlerin nüfuzuna tabi olması, sendika üyeli

ğinin teminatı ve âmme sektörüne dâhil idare, teşekkül ve müesseselerle hususi kanunlarla kurulup 
âmme hizmeti gören meslekî teşekküllerin, işbu kanun teklifi anlamındaki'işçi ve'iş veren teşekkülle
rine malî yardımda, bulunmaları hakkındaki yasaklara uymıyan 'kimselere verilecek cezalar gösteril
miştir. 

7286 sayılı'Kanunla'vaz'edîlen hafif para cezalarının yerini işbu kanun teklifinde ağır para ceza
lan almış ve bu cezaların üst sınırı da tasrih edilmiştir. 

Diğer kanunlarda mevcut ceza. hükümleri de mahfuzdur. 

.Madde -V2. — l>u kanunun ve sair kanunların tatbiki : 

Madde ?>•'•>. —- Yürürlüğe giriş : 

Madde H4. — Kaldırılan .mevzuat : 

Madde 3i). Kenar başlvklar : 

Madde 36. —'Kanunun yürütülmesi : 
33 ncü maddede se^k edilmiş olan yürürlüğe giriş ve intibak •müddetleri, her hangi bir aksaklığa 

meydan vermemek maksadiyle uzun tutulmuştur. 
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İşçi ve İş Veren Sendikaları kanunu tasarısı (1/382) 

T, G. 
Başbakanlık 24 . / . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Saı/ı : 71/1950/271 
MİLLET MECLİSİ BAi^KANLBİnVA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19.. 1 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «işçi ve îş Veren Sendikaları kanunu tasaJrısı» ile gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
ismet İnönü 

Barbakan 

tşçi ve İş Veren Sendikaları kanunu tasarısı 

(1UBEKGESİ 

I 

GENEL ISASLAR 

Malûm olduğu üzere memleketimizde işçi ve iş veren sendikalarının kıırııhmusma izin veren 5018 
sayılı Kanun 19'47 yılında yan'i 15 sene evvel yürürlüğe girmiştir. Bu müddet zarfında İşçi ve 
İş Veren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Kanununun verdiği imkânlar ve çalışma hayatımızın 
kaydettiği inkişaf' dairesinde mütevazı b'ir tempo ile d'iıd<ksafc* etmiş ve çalışma hayatımızda ve işçi 
ve iş veren münasebetleri mevzuunda kendilerine düşen fonksiyonu ifa etnı'işlerdir. 

Ancak, bir 'taraftan bugünkü rejim ile girilen, demokratik nizam, diğer taraftarı 19'54 yılında 
f>'Ho4 saydı 'Kamınla kabul olunan teşkilâtlanma ve kolektif müzakere hakkındaki 08 sayılı Ŝöz
leşmede yer alan ana prensipler ve nihayet yeni Anayasamızın sendika kınıma hakkındaki 46 neı 
maddesinde ye.v alan prensipler mer'i 'bulunan Sendikalar Kanununun bu esaıslar dairesinde -tadili
ni zaruri kılmıştır. 

Esasen bu zaruret öteden beri belirmiş olduğu. ıicindir ki, Kurucu Meclis zamanında da Çalışma 
Bakanlığı 'tarafından, hasırlanan bir tasarı anılan Meclisin Çalışıma Komisyonunda 'müzakere edil-
•ınekte iken bu Meclisin vazifeleri sona erdiğinden bu tasarı kanunbışmamıştır. 

'Bu kere hazırlaman tasanda mer'i kanunun tadilini mucip kılan ve öteden beri malûm bulunan 
sebeplerden. Ibaşka yani Anayasamıza bakim olan prensipleı* ve 'bilhassa girmek üzere bulunduğu
muz toplu sözleşme ve «rev ve lokavt nizamı içinde sendikaların fonksiyonları ve üzerlerine alacak
ları büyük sorumluluğun gerektirdiği hususlar ve yine zaman «aman işçi ve iş veren teşkilâtının 
bu konuda çeşitli yollardan umumi efkâra ve Bakanlığınııza intikal ettirdikleri dilekler de göz 
önünde tutulmuştur. iBıı taısarının haznianıması sırasında bir derneık olarak sendik alan da alâ
kadar eden Medeni 'Kanunla, Cemiyetler Kanununda yer alan ana, hükümlerin de tasarıya aktırıl
ın asına gayret edilmiştir. 

Tasarıda yer alan değişikliklerin ve getirilen yeniliklerin her biri 'hakkındaki açıklamalar ise, 
aşağıda her madde için yazılan, gerekçelerde açıklanmıştır. 

l'şçi: niteliğini t aşımı yan memur ve müstahdemler için Anayasamızın 46 neı maddesinin 2 nci 
bendinde tanınan sendika kurmak hakkımın İse, hu sendikaların haiz olmaları gereken özellikler ve 
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bu kimselerin tamamen ayrı olan hukuki durumları göz önünde tutularak ayrı bir kanunla düzen
lenmesi uygun görüldüğünden tasarıda bu sendikalar hakkında hüküm sevk edilmemiştir, 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde .1. — Bu maddede sendika öteden beri malûm olan fonksiyon ve özellikleriyle tarif edil
miştir. .Sendikaların memleketimizde geçirdiği oııbeş senelik tecrübeler ve halen kurulu olan sen
dikaların kuruluş yon ve alanları ve ileride iş kolu veya iş yeri esasına göre düzenlenecek kolektif 
sözleşmelerde sendikalara «Toplu Sözleşme ve (.Irev ve Lokavt tasarısında» tanınan yetkiler göz 
önünde tutularak «iş kolu», «ilgili iş kolu» ve «iş yeri» esasları bu tasarıda da muhafaza edilmiş
tir. 

Ayrıca Anayasamızın onikinci maddesine hâkim olan ana. prensiplere tasarının birinci madde
sinin son bendinde de yvv verilmek suretiyle sendikaların da aynı esaslara sadık kalmaları sağlan
mıştır. 

Madde 2. — Sendikaların fonksiyon ve faaliyetlerini daha etkili bir hale getirmek düşün
cesiyle üst teşekküller halinde birleşmeleri gerek memleketimizde ve gerek diğer memleketlerde 
kökleşmiş bir yoldur. Esasen dernek kurma hakkının tabiî bir sonucu olan bu üst teşekküllere 
tasarıda da yer verilmiş ve bu kuruluşların da. sendikaların tabi oldukları hükümlere bağlı 
kalacağı açıklanmıştır. 

Madde o. — işçi ve iş verenin tarifi, üyelik şartları : 
Bu kanuna göre kurulacak sendikaları Anayasanın 46 ncı maddesinin ikinci bendinde sözü 

geçen işçi niteliğini taşımıyan kamu hizmeti görevlerinin kuracakları sendikadan tefrik ga
yesiyle tasarıda bu kanuna göre kurulacak sendikalara üye olabilecek işçi ve iş verenin tarifi
nin yapılması uygun görülmüş ve sendikacılık vasfının kalkınması ancak bu sıfatların devamlı şe
kilde kalkmasına bağlanmıştır. Bu itibarla bir kere işçi vasfını ihraz edip bir sendikaya gi
ren işçi sonradan memurluk veya iş verenlik gibi işçilik ile birleşmiyeıı bir vasıf ihraz etmedik
çe sendika üyeliğini kaybetmiyecektir. Bilhassa seçimle kazanılan çeşitli meclis veya encümen 
âzalıkları veya. muayyen veya gayrimuayyen bir süre için işçi olarak çalışmamak gibi durum
lar sendika üyeliğine mâni olamıyacaktır. İş verenler için de durum aynıdır. Maddenin ikinci 
ve yedinci bentleri bu hususu karşılamaktadır. 

Maddenin dördüncü bendinde bilhassa son zamanlarda modern işletmecilikte yer alan «işçiyi 
sermayeye ortak etme» usulünün sendika üyeliği hakkını zedelememesi sağlanmıştır. 

Maddenin beş ve altıncı bentlerinde ise askerî şahıslar hakkında muhtelif kanunlarda ve tatbi
katta karşılaşılan tereddütlere bir vuzuh verilmiştir. 

Maddenin son bendinde işveren vekillerinin iş hayatında da daha ziyade bir iş veren gibi 
hareket etmeleri ve onların yetki ve sorumluluklarını kendi üzerlerinde topladıkları düşünülerek 
bunların da iş veren sendikalarına girmeleri uygun görülmüştür. 

Madde 4. — Malûm olduğu üzere meriyette bulunan 5018 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde 
sendikaların yapabileceği hususlar sayılmıştır. Halbuki bunlar tüzel kişi olarak tüzel kuruluşların 
bütün hak ve yetkilerine esas itibariyle sahiptirler. Ancak, bunların özellikleri ile bağdaşamaya
cak faaliyetlerinin kanunda gösterilmesi, ve bunun dışında serbest bırakılması gerekir. Bu ba
kımdan tasarının 4 ncü maddesinde aynı yol izlenmiş ve bu arada hangi çeşit ticari muamele
lerde bulunabilecekleri hususu ayrıca tadadolunmuştur. 

Maddenin her fıkrasında konular bir bir ve açıkça zikredilmiştir. 
Gayet tabiîdir ki, tüzel kişi olarak bu faaliyetlerin yasak edilmesi, üyelerin fert ve vatandaş 

olarak sendika tüzel kişiliği dışında aynı konularda haiz olduğu hak ve yetkilerini hiçbir su
retle kısıtlanmış sayılamaz. Bugünkü tatbikatımızda da bu konuda her hangi bir tereddüt ba
his konusu değildiı-. Aynı maddede sendikaların gelirlerini esas gaye ve maksatlarına tahsis 
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etmeleri ve gerek tüzük ve gerek bütçelerinde sarf timballerini gösterirken bu prensibe sadık ka'-
ırıalan için son fıkradaki hüküm, sevk edilmiş ti t*. Aynı prensip sendikaların maUanııın tasfi
yesinde de kabul edilmiştir. 

Madde 5. — îççi ve iş veren teşkilâtının uluslararası dayanışma esashırı çerçevesinde ge
rek 'tüzel kişi olarak kendilerine ve gerek üyelerine ve nihayet çeşitli kanallardan memleket ve 
kültürüne sağlıyabilecekleri faydalar göz önünde tutularak sendikaların milletlerarası teşekkül
lere katılması konusunda Cemiyetler Kanununda mevcut idari izin (Bakanlar Kurulu) kararı 
usulü kaldırılmıştır. 

Bu suretle mensubu bulunduğumuz hür ve demokratik memleketler camiasının kabul ettiği 
insan hak ve hürriyetleri prensiplerine sadık milletlerarası teşekküllere katılma, tam bir serbesti 
içinde, önceden bir izne tabi kılınmamıştır. 

Şu kad&r ki, sendikalarımızın hüsnüniyetle alacakları bu kararlarda dış haberleşme imkân
larına kâfi derecede sahibol m amaları veya bâzı uluslararası teşekküllerin zanfanla kuruluş gaye 
ve hedeflerinden uzaklaşabileeekleri göz önünde tutularak idareye bir kontrol ve murakabe hak
kının tanınması da memleketin yüksek menfaatleri bakımından uygun görülmüştür. 

Memleketin sevk ve idaresinin ve umumi siyasetinin, yürütülmesinden sorumlu olan Bakanlar 
Kurulu bu idari yetkinin kullanılması bakımından bu konuda karar vermeye yetkili merci, ola
rak kabul edilmiştir. 

Anayasa ve kanunlara sadık bir düzen içinde Bakanlar Kurulunun, bu yetkiyi, uluslararası 
teşekküllerde aranan vasıflar ve kanun çerçevesinde kullanması esastır. Bakanlar Kurulunun 
bu anlayış ve esaslara aykırı olarak tezahür edecek kararı Anayasamızın 114 ncii maddesiyle 
idari kaza sisteminin murakabesi altında bulunmaktadır. Bu murakabenin sendika hukuku ba
kımından yeter bir teminat olacağı düşünülmüştür. 

Madde G. —• Bu m'adde ile işçilerin sendikalara serbestçe üye olmaları ve diledikleri sendika
lara girebilmeleri hakkı tam bir teminat altına alınmıştır. Maddenin acık ifadesinde yer alan 
hükümler karşısında isçilerin bu haklarını doğrudan doğruya veya başka yollardan kısıtlayıcı 
her çeşit davranışlar yasak edilmiştir. Bunun sonucu olanak iş akitleri veya toplu sözleşmelerde 
do bu esaslara aykırı hükümler yer alamıyacak ve işçiler bu bakımdan hiçbir tesir altında bıra
kıl amıyacaktır. Bu esaslar 58154 s'ayılı Kanunla katıldığımız 08 sayılı Sözleşmede yer alan pren
siplere de muvazi bulunmaktadır. 

Madde 7. — Bu madde sendikaların tüzel kişi olarak her çeşit h'ariei tesirden uzak tam bir 
serbesti içinde çalışmalarını ve gelişmelerini himaye altına, almak gayesini gütmektedir. Aynı 
esaslar yukarda sözü geçen 7286 sayılı Kanunla f>018 sayılı Kanuna da sokulmuş bulunmakta
dır. 

Madde 8. —• Bu madde ile sendikaların kurulması ve tüzel kişiliğin kazanılması konusunda 
en demokratik ve liberal sistem olan, «bildiriıııp» kâfi. görülmüştür. Sendikaların kuruluşu bir 
tescil veya tasdik işlemine bağlanm'amıştır. Ancak, sendikaların tüzel kişi olarak medeni hak
ları kullanma salâhiyeti organların teşekkül ve tüzüğün umumi heyet tarafından kabul, edilmiş 
olmasına bağlanmıştır. Bu suretle sendikalara ummumi heyetin mutlak hâkimiyeti temin olunmuş
tur. 

Madde 9. —• Medeni Kanunumuzun 48 nci maddesinde hâkim olan esaslar çerçevesinde sen
dika organları ile sendika tüzel kişiliği arasındaki hukuki irtibat ve organların organ veya şa
hıs olarak sorumluluğu bu maddede açıkça belirtilmiştir. Bu şahsi mesuliyet, organları teşkil 
eden şahısların, sendikayı sorumlu kılacak tasarruflarda daha, dikkatli hareket etmelerini sağlı-
yacabtır. 

Madde 10. —• Bu maddede sendikaların tüzel kişi olarak dâva. ve husumete ehil okluğu konu
lur, bir tereddüt e yer vermiyeeek şekilde kesin olarak açıklanmıştır. 

Madde 11. — Bu maddeyle derneklerde olduğu gibi Cumhuriyet, millî ve ulusal unvanlarının 
kullanılışı Bakanlar Kurulunun müsaadesine tabi kılmıştır. 
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Madde 12. —• Bu madde Cemiyetlerde olduğu gibi, sedikalarm da kuruluşundan ve kuru

cularından idareyi haberdar etmek bakımından konulmuş bir hükmü ihtiva etmektedir. 
Madde 13. — Bu madde ile sendikaların tüzüklerini ilân mecburiyeti kaldırılmıştır. Gerçek

ten, Cemiyetler Kanununun beşinci maddesiyle derneklere yükletilen bu külfet pratik bir fayda 
sağlamadığı gibi bu konunun cemiyetlere nazaran çok daha geniş ve uzun tüzüklere sahibolan 
sendikaları yersiz masraflara soktuğu da düşünülmüştür. Genel olarak ilk ilân olunan tüzükle
rin genel kurulların ilk toplantısında çeşitli değişikliklere de tabi kılındığı düşünülürse bunun 
lüzumsuzluğu daha açıkça belirir. Esasen sendikaya üye olmak istiyen her şahsın sendika tüzü
ğünü alarak okuması ve incelemesi en tabiî ve normal yoldur. Cemiyetler için aynı mecburiyetin 
devam ettirilip ettirilmiyeceği o kanunun tadili esnasında düşünülebilir. Ancak üçüncü şahısla
rın kuruluştan haberdar kılınmalarını ve aleniyeti temin için sendikaların adı, merkezi ve ku
ruluş tarihlerinin Resmî Gazete ile ve idare tarafından ilânı temin olunmuştur. 

Madde 14. — Bu madde sendikaların üçüncü şahıslara \ ve idareye karşı ikametgâhlarını tâ
yin ve tesbit içindir. 

Madde 15. — Sendika tüzüğü sendikanın hukuki statüsü ve üyeleri ve üçüncü şahislarla olan 
münasebetleri bakımından önemli bir vesika olması bakımından bu tüzüklerde bu bakımlardan 
önemli sayılan bâzı konularda açık ve belli hükümler bulunması âmme nizamı bakımından gerekli 
görülmüş ve bunların neler olduğu bu maddede gösterilmiştir. 

Tüzüğün tadili ileride görüleceği üzere yetki ve formalite bakımından belirli şartlara bağlı 
kılındığından tüzükler kolayca tadil edilmiyecek ve üye ve üçüncü şahısların hak ve menfaat
leri bakımından tüzükler müstekar bir vesika haline gelmiş bulunacaktır. 

Maddenin her fıkrasında yer alan konular yukarki mucip sebeplere dayanmaktadır. 
Madde 16. — Sendikaların iş ve çalışma hayatımızda ve işçi ve iş veren münasebetleri konu

sunda tanınan yetki ve fonksiyonlarını tam ve kâmil bir şekilde ve üye ve üçüncü şahısların 
hak ve menfaatlerini de korur şekilde kullanmaları ve yürütmeleri bakımından bâzı defter ve 
kayıtların tutulması uygun görülmüş ve intizamı âmme mülâhazasiyle de bu kayıt ve defter
lerin zarureti kabul edilmiştir. Bilhassa sendikayı idare eden organların sendika umumi heyeti ve 
üyeler karşısındaki hukuki ve idari mesuliyetleri bakımından da bu defterlerin ve kayıtların tutul
ması ve mevcudiyeti zaruridir. Bunun dışında sendikalar kendi özellikleri icabı tutulmasında 
zaruret gördükleri defterleri tüzüklerinde ayrıca gösterebilirler. 

Madde 17. — Sendikaların en mühim gelir kaynaklarından biri olan aidatın miktarı hak
kında halen mevcudolan yılda en çok 120 lira kaydı kaldırılmış ve bunun tâyini Sendika Genel 
Kuruluna bırakıl mıştir. 

Ayrıca sendikalara üyelerinin ödeyecekleri aidatın derlenmesinde bir kolaylık olmak üzere 
ilgili üyenin de önceden rızası alınarak aidatın iş verenler tarafından ücretlerin ödenmesi sıra
sında kesilerek sendikalara tevdii usulü de kabul edilmiştir. Ancak bunun iş veren için bir 
külfet ve ek birtakım masraflara sebebolabileceği düşünülerek iş verene bu masraflarını talebetme 
hakkı da tanınmıştır. 

Madde 18. — Cemiyetler hukukumuzun 18 yaş esasından ayrılarak sendikalara girmek için 16 
yaş haddi kâfi görülmüştür. İş hayatına atılarak hayatını kazanan ve hattâ aile geçindiren, bu 
sebeple birçok hukuki tasarruflarda bulunan bir kimse için bunların gerektirdiği münasebetlerle 
ilgili sendikalara umumi rüşt yaşından biraz daha erkence girebilmesi ııygun görülmüştür. An
cak bu gibilerin sendika idaresinde görev alamıyacaklarma dair de hüküm konulmuştur. 16 dan 
küçük yaştakilere ise velilerinin muvafakatiyle yardımlaşma sandıklarına girme hakkı tanınmış
tır. 

Madde 19. — Sendikaların malî kaynakları ve gelirleri konusunda idari murakabeyi sağlamak 
bakımından her vesile ile sendika hesap ve muamelâtının teftişinin sendikalar hukuku bakı
mından sempatik karşılandığı göz önünde tutularak bu maddede sözü geçen bütün bilgileri 
sendikaların belirli devrelerde Çalışma Bakanlığına göndermeleri pratik bir yol olarak kabul 
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edilmiştir. Bu suretle sendika sorumluları bu bilgileri kendi mesuliyetleri altında vereceklerinden 
hesap ve kayıtlar bakımından titiz davranmaları sağlanmış olacaktır. 

Madde 20. — Bu maddede sendika Genel Kurulunun kayıtlı üyelerden teşekkül etmesi pren
sibi konulmuştur. Bununla beraber üye sayısı bir arada toplanmaya elvermiyecek kadar fazla 
olan sendikalar Genel kurullarını üye gruplarını temsil ettirmek suretiyle teşkil edebilirler . 

Birlik, federasyon veya konfederasyon gibi üst teşekküllerin Genel kurullar] ise üye sendika
ların göndereceği temsilcilerden kurulacaktır. 

Madde 21. — Bu maddede gerek üye hukuku ve gerek sendika tüzel kişiliğimin korunması 
bakımından büyük bir önem taşıyan bâzı konular ele alınmak suretiyle bu konularda karar 
verme yetkisinin ancak Genel Kurul tarafından kullanılması derpiş olunmuştur. Genel Kurul 
hükmi şahsın en yetkili organı ve maddede sözü geçen konular ise hükmi şahsın mukadderatı 
ile ilgili önemli konular olmak hasebiyle bu teşekküllerde Genel kurulların mutlak hâkimiyeti bu 
suretle sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 22. — Bu maddede Genel Kurulun normal ve olağanüstü toplanma usulleri bulunmak
tadır. Bu konuda en çok raslanaıı aksaklıklardan birisi bâzı sendika idarecilerinin kasden 
Genel Kurulu toplamak Uıususuıudaki görevlerini savsaklamalarıdır. Bu bakımdan bununla ilgili 
işlemlerin Yönetim Kurulunun ödevleri meyanında olduğunun açıklanması uygun 'görülmüştür. 
Ceza maddelerinde bu husus müeyyideye bağlanmıştır. Ayrıca maddenin son fıkrasiyle sendika ve 
Yönetim Kurulu işlemlerinin uzun seneler umumi heyetin murakabesi dışında kalması önlenmiştir. 

Madde 23. — Her üyenin üyelik ıhak ve yetkilerini en iyi şekilde kullanabilmesi bakımından 
Genel Kurul toplantılarının ve gündemin üyelere zamanında duyurulması esası vaz'edilmiş ve Ge
nel Kurulun toplantı nisabı gösterilmiştir. 

Diğer taraftan bütçe devrelerine aidolup geçmiş devre bütçe uygulamalarının ve mütaakıp 
devreye ait bütçe ve faaliyet projelerinin üyeler tarafından incelenmesine vakit bırakmak bakı
mından bunların en az üç gün önce üyelere ulaştırılması, bugüne kadar bu konudaki aksak 
tatbikat gözönünde tutularak, uygun görülmüştür. 

Madde 24. —- Bu maddede Genel Kurul toplantısının ancak mahallin mülkiye âmirine bildirilen 
yerde yapılabileceği esası kabul edilmiş ve bir engel sebebiyle toplantının yapılamaması ve ni
sap sağlanamaması hallerinde uygulanacak usul gösterilmiştir. 

Madde 26. — Bu maddede toplantının açılması ve Başkanlık Divanının seçimi ile ilgili esaslar 
belirtilmiştir, 

Madde 26. — Bu maddede karar nisabı ve gündeme bağlılık ve gündemin tadili ile ilgili hü
kümlere yer verilmiş bulunmaktadır. 

Madde 27. ~ Yönetim Kurulu Genel Kurul adına hareket eden ve tüzük hükümleri ve genel ku
rul tarafından verilen kararlar ve direktifler çerçevesinde sendikayı yöneten bir organ olduğun
dan Genel. Kurul tarafından seçilımesi esastır. Bu maddede Yönetim1 Kurulunun ve denetçilerin en 
az kaç kişiden kurulacağı gösterilmiş ve seçimin demokratik olması bakımından şgizli seçim ve 
açık ayırım usulü kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Üye haklarını sendika ve İdare Heyeti karşısında korumak bakımından Medeni 
Kanunun 68 nci maddesinde yer alan prensibe tasarıda da yer verilmiştir. 

Madde 29. — Bu tasarıda sendikaların faaliyet alanlarının ıgeniş tutulması, sendika aidatla
rının iş yerlerinde kesilmesi sebebiyle gelirlerinin çoğalması ilerde girilecek toplu sözleşme sis
temi içinde sendikalarda teşkil edilecek büyük grev fonları sebebiyle sendika mallarının ve nak
dî servetlerinin bugüne nazaran çok daha yüksek miktarlara baliğ olacağı bir hakikattir. 

Bu durum karşısında sendika yöneticilerinin bu meblâğlar üzerinde daha titiz ve dikkatli ha
reket etmelerini sağlamak ve gerek denetçilere ve üyelere ve gerek bir anlaşmazlık halinde adlî 
ve idari mercilere bir kontrol ve mukayese imkânı sağlamak bakımından ve sendika yöneticile
rini gelişigüzel ve yersiz iftira ve dedikodulardaı. korumak ve onlara malî durumlarını her an 
kolaylıkla hesaba vurmak imkânını sağlamak bakımından sendika Başkan ve Yönetim Kurulu üye-
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lerinin madde tasarısında gösterildiği üzere bir mal beyanı sistemine tabi tutulması uygun gö
rülmüştür. 

Madde 30. -- Sendikaların diğer bir sendikaya veya üst bir teşekküle veya bir uluslararası teşek
küle katılması, sendikaların fonksiyonları bakımından mühim bir olay olması bakımından bu konuda 
kararların genel kurul toplantılarında ve üçte iki çoğunluk ile verilmesi prensibi kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Bu maddenin 1, 2, 3 ve 4 neü fıkralarında gösterilen tüzel kişiliğin sona ermesi hal
leri öteden beri malûm olan şekillerdir. 

Beşinci fıkrada belirtilen şekil ise sendika idarecilerinin genel kurul toplantılarına gereken öne
mi göstermelerini sağlamak gayesiyle sevk edilmiştir. Çünkü tatbikatta bazaıı genel kurula hesap ver
mekten inken veya ürkmesi gereken halleri bulunan veya bu seferki seçimden ümidi olınıyan seııdi-

• kıı yöneticilerinin genel kurulun toplanmasını çeşitli yollardan engellediği ve bir atmosfer hazırla
nıncaya. kadar talik ettikleri ve bu şekilde her türlü umumi heyet ve kontrol ve murakabesinden uzak 
olarak .sendikaları ve sendika mallarını veya parasını idareye devam edegeldikleri görülmektedir. 

Bu itibarla, tasarının bu maddesinin son fıkralarında belirtilen hususlar da infisah sebeplerin
den biri olarak gösterilmiş ve hayatiyetini kaybeden sendikaların durumlarının sürüncemede kalması
na ve mallarının gelişigüzel ellerde heba edilmesine cevaz verilmemiştir. 

Madde 32. — Sendika tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde en mühim konulardan birisi sendika
lım menkul ve gayrimenkul mallarının tasfiyesi konusudur. 

Mu madde bu konunun hal tarzını, tereddüde yer vermiyecek şekilde göstermiş bulunmaktadır. 
Bâzı ahvaldo infisah eden veya mahkeme karariyle kapatılan bir sendikada ehemmiyetli derecede 
menkul ve gayrimenkul malların bulunabileceği düşünülerek bunların ancak hayır derneklerine veya 
aynı gaye için kurulmuş sendikalara devredilebilmesi esası kabul edilerek bunlar üzerinde şahsi bir
takım menfaatlerin tahakkukuna imkân bırakılmamıştır. 

n 
CEZA HÜKÜMLERI 

Tasarının 111 nci bölümünde yer alan ceza hükümlerinde esas prensip sendika çatısı altında 
işlenen suçlarda sendika tüzel kişiliğini mümkün mertebe korumak olmuştur. 

5018 sayılı Sendikalar Kanununun (7) nci maddesi her vesile ile sendikayı kapatma yolunu 
tutmuştur. Halbuki kurucular tarafından çok defa hüsnüniyetle kurulan ve kendi çapında ve çev
resinde üyelerine büyük faydalar sağlıyan, fakat zamanla bâzı yöneticiler tarafından kanuna, ay
kırı yollara yönelen sendikaların başından bu yöneticileri uzaklaştırarak sendika tüzel kişiliğini 
kurtarmak ve korumanın mümkün olduğu yerlerde bu yol tercih edilmiştir. 

Buna karşılık âmme nizamını ve sendika ve cemiyet hukukumuza hâkim prensiplerin derin 
şekilde zedelendiği bâzı hallerde ise aykırı halin sendikaca tashihi için bir önel tanınmış, ancak 
ısrar halinde sendikaların geçici ve daimi olarak kapatılmasının zaruri olduğu düşünülerek bâzı 
maddelerde derpiş olunan hükümlerin ihlâli sendikanın kapatılması cezasiyle karşılanmıştır. 

Tasarının 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 neü maddelerinde derpiş olunan cezalanıl 
nevi ve miktarlarının tâyininde bu mucip sebeplerden hareket olunmuştur. 

Hadde 44. — Bu madde faaliyetten men'e dairdir. 

SON HÜKÜMLER 

.Madde 45. — Bu madde ile Medeni Kanunla Cemiyetler Kanununda yer alan hükümlerin bu 
kanunda hüküm olmıyan hallerde uygulanması derpiş olunarak bu konuda bir boşluk bırakılma
ması sağlanmıştır. 

Madde 46. — Kanunun uygulanması sırasında adlî mercilere intikal eden ihtilâfların halinde 
salahiyetli mahkeme bâzı maddelerde işin ehemmiyetine göre gösterilmiştir. Bunun dışında yet-
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kili mahkemenin tâyininde bir tereddüde yer bırakılmamak üzere bu kanunun tatbikatından doğa
cak hukuk dâvalarında asliye hukuk mahkemeleri ve ceza dâvalarında asliye ecza mahkemelerinin 
salahiyetli olması uygun görülmüştür. 

Mad'de 47. -— Bu tasarının yürürlüğe girmesi halinde ayın konu ile ilgili 5018 ye 7286 sayılı 
kanunları yürürlükten kaldıran maddedir. 

Geçici madde — Geçici olan bu madde bu tasarıda derpiş, olunan bâzı mükellefiyetlere ve şekil
lere daha önce kurulan sendikaların ve sendika idarecilerinin intibakım sağlamayı gütmekte
dir. 

Madde 48. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 49. — Bakanlar Kurulunun salâhiyetini tâyin eden maddedir. 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 11.6.1963 
Esas No. 1/316 

Karar No. 1 

Sendikalar kanunu teklifi ile işçi ve î§ Veren Sendikaları kanunu tasarısını ve Toplu Sözleşme, 
Grev ve Lokavt kanunu tasarısını incelemekle görevli Geçici Komisyon raporu 

Komisyonumuz, Millet Meclisinin '26 Nisan 1963 günkü. 78 nci Birleşiminde, Bursa Milletvekili 
ibrahim ök'tem, istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Trabzon Milletvekili A. Şakir Ağanoğlu ve 
izmir Milletvekili Şeref Bakşık'ın Sendikalar kanunu teklifi ile İşçi ve İş Veren Sendikaları ka
nunu tasarısının birleştirilerek görüşülmesi neticesinde ivedilik ile kaıbul edilmiş olan metnini, 
yine Millet Meclisinin aynı birleşimde ivedilik ile kabul edilmiş olan Toplu Sözleşme, Gırev ve 
Lokavt kanunu tasarısı ile ilgilerini de göz önünde tutarak, Hükümet adına Çalışma Bakanının 
başkanlığında Adalet ve Çalışma bakanlıkları yüksek dereceli memurlarından kurulu bir heyet 
ile teklif sa'h ipi erinden istanbul Milletvekili Coşkun Kırea'nın huzurunda incelenmiş ve aşağıda
ki nusu'sları kararlaştırmıştır : 

1. Komisyonumuz, Millet Meclisince kabul edilmiş olan metni esas itibarı ile uygun görmüş
tür. 

2. Komisyonumuz, 1 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
3. Komisyonumuz, 2 nci maddenin 1 nci bendinde işçi sendikası üyeliği bakımından yer alan 

unsurlardan biri olarak «Hizmet aktine göre çalıştırılma» halini yeterli bulmıyarak, diğer unsur
lar için zikredilmiş olduğu gibi, bu şıkta da, bu :a<kte göre çalışın ayı meslek edinmiş olmayı esas 
almayı uygun görmüştür. Bu suretle, geçici işçilerin durumu famamiyle teminat altına alınmış. 
olmaktadır. 

2 nci bendde, bâzı hallerde işçi niteliği taşımlyan kamu hizmeti görevlilerinin istisnaen dahi 
olsa kendileriyle aynı mahiyette görevler yerine getiren ve hizmet ak tine göve çalışan işçilerle 
bir arada sendika kurabilmelerine cevaz verilebileceğini düşünerek, işçi niteliği taşımıyan ka
mu hizmet görevlilerinin hangi hallerde bu kanuna, göre işçi sayılanlarla bir arada sendika kura
bileceklerini ve hangi hallerde kuraımıyacaklarını bu konudaki özel kanunun düzenlemesinin uy
gun olacağı neticesine varmış ve İm itibarla, bu bendde yer alan «kendi aralarında» ibarelerini 
çıkartmıştır. 

Komisyonumuz, 3 ncü bendi daha sarih bir şekilde kaleme almış ve işçi teşelkkülleriniıı yöne
tim kurullarında, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve denetim işlerinde görev almış olan-
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larm alelıtlak sendikalara üye olma hakkının değil; fakat, sadece o işçi sendikasmdaki üyelik 
haklarının görevleri süresince devam etmesini uygun görmüştür. Bu suretle, bâzı kimselerin çok 
kısa bir süre bu kanuna göre işçi vasfını alarak sendika kurmak suretiyle İm kanundan muva
zaa suretiyle istifade etmeleri önlenmiştir. 

4. Komisyonumuz, 3 ncü maddenin 3 ncü bendini, 2 nci maddenin 3 ncü bendindeki deği
şikliğe mütenazır olarak değiştirmiştir. 

5. Komisyonumuz, 4 ncü maddeyi metne daha ziyade sarahat veren bâzı değişikliklerle ka-, 
bul etmiştir. 

6. Komisyonumuz, 5 nci maddeyi, bâzı önemsiz redaksiyon değişiklikleriyle kabul etmiştir. 
7. Komisyonumuz, 6 nci maddede redaksiyona nıütaallik bâzı değişiklikler yapmuş ve 2 nci 

bent hükmünün istisnaları arasına ihtiyarlık veya daimî maluliyet aylığı bağlanmış olmasını da 
ilâve etmeyi uygun görmüştür. Bu suretle, işten çekilen işçilerin sendikadan da çekilmesi halin
de da'ha üç ay süreyle aidat ödemeleri önlenmiş olmaktadır. 

8. Komisyonumuz, 7 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
9. Komisyonumuz, 8 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 

10. Komisyonumuz, 9 ncu maddeyi aynen kabul etmiştir. 
11. Komisyonumuz, 10 ncu maddeyi aynen kabul etmiştir. 
12. Komisyonumuz, 11 nci maddeyi, kuruculuk şartları arasına, kamu hizmetlerinden mah

rum edilmiş olmamak ve Türkçe okur - yazar olmak şartlarını da ilâve etmek sureti ile aynen 
kabul etmiştir. 

13. Komisyonumuz, 12 nci maddeyi bâzı önemsiz ilâvelerle aynen kaibııl etmiştir. 
14. Komisyonumuz, 13 ncü maddeyi, sendikaların birleşme kararlarını genel kurai 1 arında 

ayrı ayrı almalarını gerektiren şekilde 6 neı bentte değişiklik yaparak kabul etmiştir. Bu madde
ye ayrıca, iş kolu esasına göre kurulu sendikaların konfederasyonlara üye olması şıkkı da eklen
miştir. 

16. Komisyonumuz, 15 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
17. Komisyonumuz, 16 nci maddeyi, ınatlaibnu değiştirerek aynen kabul etmiştir. 
18. Komisyonumuz, 17 nci maddeyi bâzı önemsiz redaksiyon değişiklikleriyle aynen kabul 

etmiştir. 
19. Komisyonumuz, 18 nci maddeyi bâzı önemsiz redaksiyon değiş iki iki eriyle aynen kabul 

etmiştir. 
20. Komisyonumuz, 19 ncu maddeyi aynen kabul etmiştir. 
21. Komisyonumuz, 20 nci maddenin 1 nci bendinde yer alan teminat hükmüne göre yeni

den işe alınacak olanların eski işlerine veya diğer bir işe değil de; eski işlerine veya eski işle
rine uygun diğer bir işe alınmalarını sağlıyacak bir ek teminat ilâve etmiştir. 

22. Komisyonumuz, 21 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
23. Komisyonumuz, 22 nci maddeyi redaksiyona nıütaallik bâzı değişikliklerle aynen kabul 

etmiştir. 
24. Komisyonumuz, 23 ncü maddeyi redaksiyona nıütaallik bâzı değişikliklerle aynen kabul 

etmiştir. 
25. Komisyonumuz, 24 ncü maddeyi aynen kabul etmiştir. 
26. Komisyonumuz, 25 nci maddenin 2 nci bendine şube kongreleri şıkkını da eklemiştir. 
27. Komisyonumuz, 26 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
28. Komisyonumuz, 27 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
29. Komisyonumuz, 28 nci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
•30. Komisyonumuz, 29 ncu maddeyi matlabını değiştirerek aynen kabul etmiştir. 
31. Komisyonumuz, 30 ncu maddede görevli mahkemeyi asliye ceza mahkemesi yerine iş dâ

valarına bakmakla görevli mahkeme olarak -tc&tait etmeyi hukuk düzenimizin genel esaslarına da
ha uygun görmüştür. Maddede, bu değişikliğe mütenazır diğer değişikliklerde yapılmıştır. 
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Ayrıca; Medeni Kanım kayyımların denetçilik yapmalarını derpiş etmediğinden, 5) nen madde

nin 4 ncü fıkrasını da tadil etmiştir. 
32. Komisyonumuz, 31 nci maddede redaksiyona muta a İdik bâzL değişiklik yaptıktan başka, 

2 500 lira tutarındaki ağır para cezalarım tenazuru temin bakımından 2 000 liraya indirmiştir. 
Komisyonumuz, ayrıca, belli bir süre için sendika yöneticisi olmama cezasını, Toplu îş Sözleş
mesi, Grev ve Lokavt Kanununda yer alan bâzı kanun dışı grev ve lokavt fiillerine girişenler 
için muhafaza ederek bu süreyi beş yıldan üç yıla indirmiş ve diğer hallerde, ezcümle, yüz kı
zartıcı suçların işlenmesi hallerinde bu yasağı süresiz olarak vaz'etmeyi daha uygun bulmuştur. 
Komisyonumuz, bundan başka, 20 nci maddenin 1 nci bendinde yer alan yasağa aykırı hareket 
halinde iş veren için hukukî müeyyidelerden gayri cezai müeyyide de vaz'edilmesini uygun gör
müştür. 

33. 'Komisyonumuz, 32 nci .maddeyi' aynen kabul etmiştir. 
34. Komisyonumuz, 33 ncü maddeyi aynen kabul etmiştir. 
35. Komisyonumuz, 1 nci geçici maddeyi aynen kabul etmiştir. 
36. Komisyonumuz, metne, bu kanunun yür ürürlüğe girmesinden önce mer'i mevzuat gere

ğince iş yerlerinde seçilmiş olan işçi temsilcilerinin durumunu tanzim eden bir geçici madde da
ha ilâve etmiştir. 

37. Komisyonumuz, 34 ncü maddeyi aynen kaıbul etmiştir. 
38. Komisyonumuz, 35 ııci maddeyi aynen kabul etmiştir. 
39. Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilik ide arz olunmak üzere Yüksek Başkanlı

ğa saygı ile sunulur. 

iBaşkan Sözcü Kâtip 
(Bursa Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ordu Tabiî Üye 

Ş. Kayalar Â. Artus 8. Koksal S. Karamam 

•Tabiî Üye Adana Ivonya Rize 
tf. Küçük M. Ünaldı M. Dinekli N. Danişoğlu 

İmzada bulunamadı înızada bulunamadı 

Ordu 
Z. Kumrulu 

imzada bulunamadı 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sendikalar Kanunu 

İşçi ve iş veren meslekî teşekkülleri 

MADDE 1. — Sendika, birlik federasyon ve konfederasyonlar, bu kanuna göre işçi sayılanla
rın ve iş verenlerin, müşterek iktisadi, sosyal ve kütürel menfaatlerini korumak ve geliştirmek 
için kurdukları meslekî teşekküllerdir. 

2. Yukardaki bentte zikredilen meslekî teşekküllerin kurulması serbest ve ihtiyaridir. 
3. Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeliğinde, teşekküldeki görevlere seçilmekte veya gö

revlerde kullanılmakta ve teşekkül hizmetlerinden istifadede cins, aile, ırk, renk, dil, din, mezhep, 
inanç, siyasi kanaat ve siyasi parti farkı gözetilemez. 

İşçi Sendikası üyeliği 

MADDE 2. — 1. Hizmet akdine göre çalıştırılan kimseler, nakliye mukavelesine göre bedenî 
hizmet arzı suretiyle çalıştırılmayı meslek edinmiş olanlar, neşir mukavelesine göre eserini naşire 
terk etmeyi meslek edinmiş 'bulunanlar ve âdi şirket mukavelesine göre bir iş yerinde ortaklık payı 
olarak esas itibariyle bedenî veya fikrî emek arzı suretiyle çalışanlar, bu mukavelenin aynı du
rumdaki herkese açık olması kaydiyle; bu kanun bakımından işçi sayılırlar. Bu kanuna göre işçi 
sayılan kimseler, işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

îşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin bu bent gereğince sendika kurmak ve sen
dikalara üye olmak hakları ve bunların kendi aralarında kuracakları sendikalarla bu sendikalann 
kendi aralarında kuracakları birlik, federasyon ve konfederasyonların özellikleri özel kanunla 
düzenlenir. 

2. Yukardaki bentte sayılan kimseler, çalışma durumu herhangi bir sebeple ortadan kalkmış 
ise söz konusu bentteki tariflere uygun herhangi bir iş veya meslekî daha önce değişik zamanlarda 
da olsa en az üç yıl süre ile yapmışlarsa, bundan sonra herhangi bir zamanda iş veren sıfatını al
mamış bulunmak kaydiyle, bu kanuna göre işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak 
hakkına sahiptirler. 

3. îşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve dene
tim işlerinde görev alanlar, bu kanuna göre işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak 
hakkına sahiptirler. 

İş veren sendikası üyeliği 

MADDE 3. — 1. 2 nci maddeye göre işçi sendikası kurmak ve bu sendikalara üye olmak hak
kına sahip kimseleri çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere bu kanun bakımından iş veren denir. 

Bu kanuna göre iş veren sayılan gerçek ve tüzel kişiler, iş veren sendikası kurmak ve iş veren 
sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

2. îş veren sayılan gerçek veya tüzel kişiler adına işletmenin bütününü sevk ve idareye yet
kili olanlar, bu kanun bakımından iş veren vekilidirler. îş veren vekilleri bu kanun bakımından 
iş veren sayılırlar. 

3. îş veren teşekküllerinin yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve 
denetim işlerinde görev alanlar, bu kanuna göre iş veren sendikası kurmak ve iş veren sendika
larına üye olmak hakkına sahiptirler. 

4. Şirketlerde ortak olanlar bu kanun bakımından her halde iş veren sayılırlar. Ancak, koope
ratif şirketlerdeki ortaklar ile anonim şirketlerde her hangi bir suretle imtiyazlı hisse sahibi olmıyan 
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ANAYASA VE ADALET, SOSYAL İŞLER VE BÜTÇE KOMİSYONLARINDAN KURULU 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sendikalar Kanunu 

işçi ve iş veren meslekî teşekkülleri 
MADDE 1. — 1. Sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonlar, bu kanuna göre işçi sayılanla

rın ve iş verenlerin, müşterek iktisadi, sosyal ve kültürel menfaatlerini korumak ve geliştirmek 
için kurdukları meslekî teşekküllerdir. 

2. Yukardaki bentte zikredilen meslekî teşekküllerin kurulması serbest ve ihtiyaridir. 
3. Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeliğinde, teşekküldeki görevlere seçilmekte veya gö

revlerde kullanılmakta ve teşekkül hizmetlerinden istifadede cins, aile, ırk, renk, dil, din, mezhep, 
inanç, siyasi kanaat ve siyasi parti farkı gözetilemez. 

işçi sendikası üyeliği 

MADDE 2. — 1. Hizmet akdine göre çalışmayı veya nakliye mukavelesine göre bedenî 
hizmet arzı suretiyle çalışmayı yahut, neşir mukavelesine göre eserini naşire terk et
meyi meslek edinmiş bulunanlar ve âdi şirket mukavelesine göre bir iş yerinde ortak
lık payı olarak esas itibariyle bedenî veya fikrî emek arzı suretiyle çalışanlar, bu mukavelenin 
aynı durumdaki herkese açık olması kaydiyle; bu kanun bakımından işçi sayılırlar. Bu kanuna 
göre işçi sayılan kimseler, işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakkına sahip
tirler. 

îşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin bu bent gereğince sendika kurmak ve sen
dikalara üye olmak haklan ve bunların kuracakları sendikalarla bu sendikaların kendi araların
da kuracakları birlik, federasyon ve konfederasyonların özellikleri özel kanunla düzenlenir. 

2. Yukardaki bentte sayılan kimseler, çalışma durumu her hangi bir sebeple ortadan kalk
mış ise söz konusu bentteki tariflere uygun her hangi bir iş veya mesleği daha önce değişik za
manlarda da olsa en az üç yıl süre ile yapmışlarsa, bu kanuna göre işçi sendikası kurmak ve işçi 
sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

3. îşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve dene
tim işlerinde görev alanların, birinci bentle yanlı vasıflan kaybetmiş olsalar ve ikinci bentte 
yazılı şartları haiz olmasalar dahi o göreve getirildikleri anda üye oldukları sendikalardaki üye
lik sıfatlan devam eder. 

iş vereyi sendikası üyeliği 

MADDE 3. — 1. 2 nci maddeye göre işçi sendikası kurmak ve bu sendikalara üye olmak hak
kına sahip kimseleri çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere bu kanun oakımmdan iş veren denir. 

Bu kanuna göre iş veren sayılan gerçek ve tüzel kişiler, iş veren sendikası kurmak ve iş ve
ren sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

2. îş veren sayılan gerçek veya tüzel kişiler adına işletmenin bütününü sevk ve idareye yet 
kili olanlar, bu kanun bakımından iş veren vekilidirler. îş veren vekilleri bu kanun bakımından 
iş veren sayılırlar. 

3. îş veren teşekküllerinin yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve 
denetim işlerinde görev alanların, iş veren veya iş veren vekili sıfatını ikaybetmiş olsalar dahi, 
o göreve getirildikleri anda üye oldukları sendikalardaki üyelik sıfatları devam eder. 

4. Şirketlerde ortak olanlar bu kanun bakımından her halde iş veren sayılırlar. Ancak, koo
peratif şirketlerdeki ortaklar ile anonim şirketlerde her hangi bir suretle imtiyazlı hisse sahibi ol-
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ortaklar ve 2 nci maddenin 1 nci bendinde zikri geçen şekliyle âdi şirkette ortak olanlar. Bu hiv 
kümden müstesnadır. 

2 nci maddede zikredilen kimselerden, mevzuat veya toplu iş sözleşmesi gereğince bir işletme* 
nin yönetim kurullarında veya benzeri kurullarda işçi temsilcileri sıfatiyle bulunanlar, i* veren 
sıfatını almış sayılmazlar. 

^'* ,,^-.T^"^5^^ Sendikalar üye olamıyamk kimseler 

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

lışan müfettişler ve kontrolörler ile umum müdür yardımcısı veya buna eşit ve üst kademeler
deki idari görevlerde çalışanlar; 

c) Din ve ibadet işlerinde ve mabetlerde hizmet görenler işçi ve iş veren sendikası ku
ramaz; işçi ve iş veren sendikalarına üye olamazlar. 

2. Askerliği meslek edinmemiş bulunan askerî şahısların bu kanuna göre haiz olduk
ları hak ve yükümler, silâh altında bulundukları süre içinde askıda kalır. Ancak, bu bent 
hükmü, bu gibi şahısların üyesi bulundukları sendikalara aidat ödemelerini ve 14 ncü /mad
denin/ 1 nci bendinin (g) fıkrasında zikri geçen yardımlaşma sandıklarına ödemede bulun
malarını engellemem. 

3. Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 
iş yerlerinde çailışan ve askerlik yükümünü yerime getirmiyen işçiler, bu kanunun uygulan
ması bakımından askerî şahıs sayılmazlar. 

pr-m-"r ~ Üyeliğin kazanılması 

MADDE 5. — i. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllere üye olmak ihtiyaridir. 
Üye olmak yazılı müracaata bağlıdır. 

2. tşçi sendikalarına üye olmak hakkınm kullanılabilmesi için bu kanuna göre işçi sıfa
tını taşıyan kimsenin onaltı yaşını doldurması gerekir; onaltı yaşından küçük olanlar, kanu
ni temsilcilerinin yazılı muvafakatiyle üye olabilirler. Ancak, onaltı yaşından küçük olanlar, 
sendika genel kurulunda oy kullanamazlar. 

Üyelikten ayrılma 

MADDE 6. — 1. Her üyenin, istediği zaman, üyesi bulunduğu meslekî teşekkülden çe-
kümeye hakkı vardır. Çekilme yazı ile olur. 

2. Bir işçi teşekkülünden çekilen tüyenin en çok üç ay (müddetle aidatını ödemeye devam 
edeceğine dair teşekkül tüzüğüne hüküm konabilir. 

İşini eski iş yerinin bulunduğu belediye veya köy sınırları dışından başka bir yere nakleden 
veyahut eski işinin dabü olduğu iş kolu ve onunla ilgili iş kollarının dışında başka iş koluna 
aktaran üye için bu.bent hükmü tatbik olunmaz. 

3. İşçi veya iş veren teşekkülü üyeliği vasfı kalkan şahıs aidat ödemiş veya topyekûn öde
mede bulunmuş olduğu her nevi yardımlaşma veya ihtiyarlık sandıklarındaki üyelik hakkını, o 
sandığa yapmış olduğu ödemeler nisbetinde muhafaza etmek hakkını haizdir. 

Bu haktan istifade edebilmesi için yapılması lüzumlu yekûn ödemelerin miktarı teşekkül 
tüzüklerince tesbit edilir. Ancak, bu miktar beşyüz liradan fazla olamaz. 'Teşekkül tüzükleri, bu 
hakkın kullanılması için gerekli yazılı talebin, üyelikten çekilme tarihinden itibaren ne kadar 
müddet içinde yapılması gerektiğini de tesbit eder. Bu müddet onbeş günden az ve iki ay
dan fazla olamaz, 
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mıyan ortaklar ve 2 nci maddenin 1 nci bendinde zikri geçen şekliyle âdi şirkette ortak olanlar, 
bu hükümden müstesnadır. 

2 nci maddede zikredilen kimselerden, mevzuat veya toplu iş sözleşmesi gereğince bir işletme
nin yönetim kurullarında veya benzeri kurullarda işçi temsilcisi sıfatiyle bulunanlar, iş veren sı
fatını almış sayılmazlar. 

Sendikalara üye olamıyûcak kimseler 

MADDE 4. — 1. a) Askerî şahıslar; (Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komu
tanlığına bağlı işyerlerinde çalışan ve askerlik yükümünü yerine getirmekte olanlar dışında ka
lan işçiler, bu kanunun uygulanması bakımından askerî şahıs sayılmazlar;) 

b) 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı idare, teşekkül, müessese ve bankalarda çalışan 
müfettişler ve kontrolörler ile umum müdür yardımcısı veya buna eşit ve üst kademelerdeki idari 
görevlerde çalışanlar; 

c) Din ve ibadet işlerinde çalışanlar; işçi ve iş veren sendikası kuramazlar ve bu sendikalara 
üye olamazlar. 

2. Askerliği meslek edinmemiş bulunan askerî şahısların bu kanuna göre haiz oldukları hak 
ve yükümler, silâh altında bulundukları süre içinde askıda kalır. Ancak, bu bent hükmü, bu gibi 
şahısların üyesi bulundukları sendikalara aidat ödemelerini ve 14 ncü maddenin 1 nci bendinin 
(g) fıkrasında zikri geçen yardımlaşma sandıklarına ödemede bulunmalarını engellemez. 

Üyeliğin kazanılması 

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

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

Üyelikten ayrılma 

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

2. Bir işçi teşekkülünden çekilen üyenin en çok üç ay müddetle aidatını ödemeye devam ede
ceğine dair teşekkül tüzüğüne hüküm konabilir. 

tşini eski iş yerinin bulunduğu belediye veya köy sınırları dışından başka bir yere nakleden 
veyahut eski işinin dâhil olduğu iş kolu ve onunla ilaili iş kollarının dışında başka bir iş koluna 
aktaran üye yahut kendisine ihtiyarlık veya daimî mâlûliyeıt aylığı bağlanan için bu bent hükmü 
tatbik olunmaz. 

3. îşçi veya iş veren teşekkülü üyeliği vasfı kalkan şahıs aidat ödemiş veya topyekûn Öde
mede bulunmuş olduğu her nevi yardımlaşma veya ihtiyarlık sandıklanndaki üyelik hakkını, o 
sandığa yapmış olduğu ödemeler nisbetinde muhafaza etmek hakkını haizdir. 

Bu haktan istifade edilebilmesi için yapılması lüzumlu yekûn ödemelerin miktarı teşekkül tü-
züklerince tesbit edilir. Ancak, bu miktar beş yüz liradan fazla olamaz. Teşekkül tüzükleri, bu hak
kın kullanılması 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 ola
maz. 
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işçi sendikası üyeliğinin devam ettiği haller 

MADDE 7. — işçi sendikası üyesi işçinin işsiz kalması veya tüzüğüne göre sendikanın fa
aliyet sahası içinde kalmak şartiyle başka bir işe geçmesi, sendika üyeliğine halel getirmez. 

üyelikten çıkarma 

MADDE 8. i— 1. Kanun ve teşekkül Tüzüğü hükümleri gereğince teşekkülden çıkarılan 
üyenin, çıkarma kararına karşı genel kurula başvurma hakkı vardır. Genel kurul kararına karşı 
bu kararın ilgiliye tebliğinden itibaren üç ay içinde mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli 
mahkemeye ilgili tarafından itiraz edilebilir; mahkemenin kararı kesindir. 

2. Çıkarılan üye hakkındaki genel kurul kararı, 12 nci (maddede gösterilen resmî makam
lara yazı ile tebliğ edilir. Genel kurul kararma karşı, bölge çalışma müdürlüğü, keyfiyetin yet
kili resmî makama tebliğinden itibaren üç ay içinde, mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli 
mahkemeye itirazda bulunabilir; mahkemenin kararı kesindir. 

Sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonların kuruluş şartları 

MADDE 9. — 1. işçi sendikaları, aynı dş yerinde veya aynı iş kolundaki iş yerlerinde çalışan 
işçileri veyahut birbirleriyle ilgili iş kollarında çalışan işçileri içine alır. 

iş veren sendikaları aynı iş kolunda veyahut birbirleriyle ilgili iş kollarında çalışan iş veren
leri içine alır. 

2. a) Sendika birlikleri, belirli bir mahal veya bölge sınırları içinde, birbirleriyle ilgili ol-
mıyari çeşitli iş kollarında dahi oilsa, mevcut sendikaların en az ikisinin; 

b) Federasyonlar, aynı iş kolunda ve o iş kolu ile ilgili iş kollarında mevcut en az iki sen
dikanın ; 

c) Konfederasyonlar, mevcut birlik, federasyon ve Türkiye çapındaki faaliyette bulunmayı he
def tutmak şartiyle dş kolu esasına göre kurulmuş sendikalardan en az ikisinin üye sıfatiyle bir 
araya gelmeleri suretiyle kurulurlar. 

3. iş kolları ve bunların birbirleriyle ilgili olanları, Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yö
netmelikle tesbit olunur. Bu yönetmelik, milletlerarası normlar dikkate alınarak hazırlanır. Çalış
ma Bakanlığı, yönetmeliği hazırlarken, Yüksek Hakem Kurulunun, en çok işçi mensubu olan işçi 
konfederasyonu ile en çok iş veren mensubu olan iş veren konfederasyonunun - yok ise - Türkiye 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin istişari mütalâalarını alır. Bu 
mütalâaların talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde verilmesi gereklidir. 

Bu yönetmeliğe göre, her hangi bir iş koluna dâhil olmayıp bu kanuna göre sendika kurmak 
ve sendikalara üye olmak hakkına sahip olanlar, genel hizmet koluna dâhil sayılırlar. Genel hiz
met kolu ayrı bir iş kolu olarak itibar olunup diğer bütün iş kollan ile ilgili sayılır. 

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

Mile ti er arası teşekküllere katılmak 

MADDE 10. — Bu kanuna göre kurulan işçi ve iş veren teşekkülleri, Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasının 1 ve 2 nci maddeleri, 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası ve 4 ncü maddesi ve 
19 ncu maddesinin son fıkrası ile 57 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki ilkelere aykırı faaliyet sar-
fetmeyen milletlerarası işçi ve iş veren teşekküllerine serbestçe üye olabilirler ve üyelikten çe
kilebilirler. ilgili teşekkül, katıldığı milletlerarası teşekkülün tüzüğünü, katılma tarihini takibe-
den onbeş gün içinde Çalışma Bakanlığına gönderir. Üyelikten ayrılma halinde de, durumu, ay
rılma tarihini takibeden onbeş gün içinde aynı Bakanlığa bildirir. 
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MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9, — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerce alınmış olup kuruluşları yukardaki ilkelere ay
kırı olan veya bu ilkelere aykırı hareket eden milletlerarası teşekküllere katılma kararları, Bakan
lar Kurulu kararı ile iptal olunur. Danıştay, Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararları aleyhin
deki iptal dâvalarını üç ay içinde sonuçlandırır. 

Kuruculuk; Idancilik 

MADDE 11. — 1. Sendika kurmak ve işbu kanuna göre kurulan mesleki teşekküllerin yönetim 
kurullarında, haysiyet divanlarında ve bu teşekkküllerin idaresi, temsili ve denetlenmesi ile il
gili sair işlerde görev alabilmek için, sendika üyeliğinde kanunen aranan şartlardan başka, reşi-
dolmak, medeni hakları kullanmaya ehil olmak ve Türk vatandaşı olmak şarttır. 

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

Kuruluş 
MADDE 12, — 1. Bu kanuna göre kurulan mesleki teşekküllerin kurucuları, teşekkülü ilk ge

nel kurul toplantısına kadar sevk ve idare ile görevli kimselerin ad ve soyadları, meslek ve sa
natları ve ikametgâhlarını belirtmek suretiyle meslekî teşekkülün tüzüğünü Bölge Çalışma Müdür
lüğüne ; o mahalde Bölge Çalışma Müdürlüğü yoksa, en yüksek mülki âmire iki nüsha halinde 
tevdi etmeye mecburdurlar. 

Tevdi ile birlikte, teşekkül, tüzel kişilik kazanır. 
2. Teşekkül tüzel kişilik kazanır kazanmaz, teşekkülün kurucuları, teşekkülün tüzüğünü ve 

teşekkülü ilk genel kurul toplantısına kadar sevk ve idare ile görevli kimselerin ad ve soyadlarını, 
meslek ve sanatları ve ikametgâhları ile birlikte o mahalde yayınlanan bir gazetede veya o ma
halde yayınlanmıyorsa, en yakın yerde yayınlanan bir gazetede ilân ederler. Bununla beraber, ku
rucular, gazetede ilânı, sadece teşekkülün adına ve merkezine inhisar ettirebilirler; bu takdirde, 
bu bentte zikri geçen vesikaların birer örneği, mahallin en yüksek mülki amirliğinin ve Bölge Ça
lışma Müdürlüğünün ilân tabelâsına bir ay süre ile asılır ve basılmış nüshaları masrafı karşılı
ğında teşekkül merkezinde ilgililere tevzi edilir. Bu tevzi resme tabi değildir. 

3. Bölge Çalışma müdürlükleri, işçi ve iş veren teşekkülleri için, örneği Çalışına Bakanlığın
ca tesbit edilecek ayrı birer sicil tutarlar. Bu sicilin bir örneği Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

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 denetçileri
nin ad ve soyadlarınm, meslek ve sanatlarının, ikametgâhlarının ve tüzük değişikliklerinin ve tü
züğe göre şubelerin açılmasının resmî makamlara bildirilmesinde ve ilânında da bu madde hüküm
lerine uyulur. 

6. Birlik, federasyon ve konfederasyonlara katılma ve bu teşekküllerden çekilme kararları 
da, bu maddenin 1, 2 ve 3 ncü bentleri hükümlerine tabidir. 

Oran, katılma ve <;ckih)u-

MADDE 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin ve bunların şubelerinin ge
nel kurullarının toplanma oranı, genel kurul üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Meslekî teşek
kül tüzüğünde daha yüksek bir oran tesbit edilebilir. Bu oran sağlanamazsa, ikinci toplantı, bi-

0. Senatosu ( S. Sayısı: 161) 



— 31 — 
delici En. kabul ettiği metin 

A' ///• ucul uk: idarecilik 

MADDE 11. — 1. Sendika kurmak ve işbu kanuna göre kurulan mesleki teşekküllerin yöne
tim kurullarında, haysiyet divanlarında ve bu teşekküllerin idaresi, temsili ve denetlenmesi ile 
ilgili sair işlerde görev alabilmek için, sendika üyeliğinde kanunen aranan şartlardan başka, re-
şidolmak, medeni hakları kullanmaya ehil olmak, kamu hizmetlerinden mahrum edilmiş olmamak, 
Türkçe okur - yazar olmak ve Türk vatandaşı olmak şarttır. 

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

Kuruluş 

MADDE 12. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin kurucuları, teşekkülü ilk 
genel kurul toplantısına kadar sevk ve idare ile görevli kimselerin ad ve soyadları, meslek ve 
sanatlan ve ikametgahlannı belirtmek suretiyle meslekî teşekkülün tüzüğünü Bölge Çalışma 
Müdürlüğüne; o mahalde Bölge Çalışma Müdürlüğü yoksa, en yüksek mülki âmire iki nüsha ha-
linde makbuz karşılığında tevdi etmeye mecburdurlar. 

Tevdi ile birlikte, teşekkül tüzel kişilik kazanır. 
2. Teşekkül tüzeî kişilik kazanır kazanmaz, teşekkülün kurucuları, teşekkülün tüzüğünü ve 

teşekkülü ilk genel kurul toplantısına kadar sevk ve idare ile görevli kimselerin ad ve soyadlarını, 
meslek ve sanatları ve ikametgâhlan ile birlikte o mahalde yayınlanan bir gazetede veya o ma
halde gazete yayınlanmıyorsa, en yakın yerde yayınlanan bir gazetede ilân ederler. Bununla be
raber, kurucular, gazetede ilânı, sadece teşekkülün adına ve merkezine inhisar ettirebilirler; bu 
takdirde, bu bentte zikri geçen vesikalann birer örneği, mahallin en yüksek mülki amirliğinin 
ve Bölge Çalışma Müdürlüğünün ilân tabelâsına bir ay süre ile asılır ve basılmış nüshaları masrafı 
karşılığında teşekkül merkezinde ilgililere tevzi edilir. Bu tevzi resme tabi değildir. 

3. Bölge Çalışma müdürlükleri, işçi ve iş veren teşekkülleri için, örneği Çalışma Bakanh-
ğmce tesbit edilecek ayrı birer sicil tutarlar. Bu sicilin bir örneği Çalışma Bakanlığına gönde
rilir. 

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

5. Genel kurul tarafından seçilen yönetim kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin ve denet
çilerinin ad ve soyadlarınm, meslek ve sanatlarının, ikâmetgâhlarının ve tüzük değişiklikleri
nin ve tüzüğe göre şubelerin açılmasının resmî makamlara bildirilmesinde ve ilânında da bu 
madde hükümlerine uyulur. 

6. Birlik, federasyon ve konfederasyonlara katılma ve bu teşekküllerden çekilme kararları 
da, bu maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri hükümlerine tabidir. 

Orun. katılma ve şekilleri 

MADDE 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin genel kurullarının ve bu 
teşekkül şubelerinin kongrelerinin toplanma sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğu (yarıdan bir 
fazlası) dır. Meslekî teşekkül tüzüğünde daha yüksek bir oran tesbit edilir. Bu oran sağlanamazsa, 
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rinci toplantı gününden en çok onbeş gün sonraya bırakılabilir. İkinci toplantıda toplantı oranı 
aranmaz. 

2. Belli bir birlik veya federasyona üye olmak, sendika genel kurulu toplantı oranına göre 
toplanan genel kurul üyelerinin yarısından bir fazlasının oyunun almmasiyle mümkündür. Belli 
bir konfederasyona üye olmada da, birlik ve federasyon genel kurulları için aynı hüküm uygula
nır. 

3. Birlik, federasyon ve konfederasyonların kurulmasında da 2 nci bent hükmüne uyulur. 
4. Bir sendikanın üyesi olduğu birlikten veya federasyondan ve birliğin veya federasyonun 

üyesi olduğu konfederasyondan çekilmesi, çekilmek istiyen sendika, birlik veya federasyonun ge
nel kurulunun toplantı oranına göre toplanan genel kurul üyelerinin üçte ikisinin oyunun alın
ması ile mümkündür. 

5. Milletlerarası teşekküllere katılma ve çekilmede de 4 ncü bent hükmü uygulanır. 
6. Sendikaların birleşmesi, genel kurullarının bir arada yapacakları toplantıda hazır bulu

nan üye sayısının salt çoğunluğunun alacağı kararla olur. Genel kurulların bu müşterek toplan
tıya çağrılması, kanun ve kendi (tüzüklerinin hükümleri gereğince ayrı ayrı yapıkr. 

Birliklerin kendi aralarında, federasyonların kendi aralarında ve konfederasyonların 
kendi aralarında birleşmelerinde de ayni hüküm uygulanır. 

Birleşme ile ilgili usul ve merasim konusunda 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları uygula
nır. 

9 ncu madde hükümleri saklıdır. 

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 uyuşmadığı çıkarmak; 
b) Toplu iş sözleşmesi akdetmek; 
c) İş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve ı a ercilere, uzlaştırma ve hakem kurullarına, iş 

mahkemelerine 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 kullanılması ile ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adlî müzaherette 
bulunmak; 

e) Mevzuattan, örf ve âdetten, toplu iş sözleşmesinden veya meslekin müşterek menfaatle
rinden doğan hususlarda veyahut yazılı müraervatleri üzerine 2 nci maddenin birinci bendinde 
zikredilen akidlerden doğan haklariyile sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen 
dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâvadan ötürü husumete ehil olmak; 

f) Kanun ve milletlerarası andlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci gönder
mek; 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, eğitim ve sair sosyal ve 
kültürel maksatlar için yardımlaşma sandıkları kurmak; üyeleri yararına sigorta mukaveleleri 
akdetmek; 

h) Kanuna göre grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek; 
i) İşçilerin veya iş verenlerin meslekî bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın ge

lişmesine ve reel verimliliğin çoğalmasına hizmet edecek veya genel kültürlerini genişletecek 
kurs ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane ve benzeri kültürel tesisler 
kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağlamak; 
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ikinci toplantı, birinci toplantı gününden en çok onbeş gün sonraya bırakılır. İkinci toplantıda top
lantı oranı aranmaz. 

2. Belli bir birlik veya federasyona üye olmak yahut 9 ncu maddenin 1 nci bendinin (c) 
fıkrasında belirtilen sendikalardan birine katılmak, sendika genel kurulunun toplantı oranına 
göre toplanan genel kurul üyelerinin yarıdan bir fazlasının oyunun alınması ile mümkündür. 
Belli bir konfederasyona üye olmada da, birlik, federasyon ve 9 ncu maddenin 1 nci bendinin (c) 
fıkrasında belirtilen sendika genel kurulları için aynı hüküm uygulanır. 

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

4. Bir sendikanın üyesi olduğu belirtilen veya federasyondan; birlik, 9 ncu maddenin 1 nci 
bendinin (c) fıkrasında belirtilen sendika veya federasyonun üyesi olduğu konfederasyondan çe
kilmesi, çekilmek istiyen teşekkülün genel kurulunun toplantı oranına göre toplanan genel kurul 
üyelerinin üçte ikisinin oyunun alınması ile mümkündür. 

5. Milletlerarası [teşekküllere katılma ve çekilmede de 4 ncü bent hükmü uygulanır. 
6. Sendikaların birleşmesi, genel kurullarının yapacakları toplantılarda üye tamsayılarının salt 

çoğunluğunun alacağı kararla olur. 
Birliklerin, kendi aralarında, federasyonların kendi aralarında ve konfederasyonların kendi 

aralarında birleşmelerinde de aynı hüküm uygulanır. 
Birleşme ile ilgili usul ve merasim konusunda 12 nci maddenin 1, 2, ve 3 ncü fıkraları uygulanır. 
9 ncu madde hükmü saklıdır. 

Meslekî t eşek kül l erin 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 mercilere, uzlaştırma ve hakem kurullarına, iş mah

kemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun hükümlerine göre başvurmak veya mütalâa bildirmek; 
d) Çalıştırmayı doğuran hukukî münasebetle ilgili hususlarda sosyal sigortalar, emeklilik 

ve benzeri hakların kullanılması ile ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına hukukî yardımda bu
lunmak ; 

e) Mevzuattan, örf ve âdetten, toplu iş sözleşmesinden veya meslekin müşterek menfaatle
rinden doğan hususlarda veyahut yazılı müracaatleri üzerine 2 nci maddenin birinci bendinde 
zikredilen akidlerden doğan haklariyle sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen 
dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâvadan ötürü husumete ehil olmak; 

f) Kanun ve milletlerarası andlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci gönder
mek; 

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

h) Kanuna göre grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek; 
i) işçilerin veya iş verenlerin meslekî bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın geliş

mesine ve reel verimliliğin çoğalmasına hizmet edecek veya genel kültürlerini genişletecek kurs 
ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basımevi ve benzeri kültürel te
sisler 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 yahut kurulmasına yardım etmek; 
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j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalışmak veya bu gibi teşebbüslere yardım etmek 
veyahut bizzat kooperatifler kurmak yahut kurulmasına yardım etmek; 

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

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatlerini her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her ko
nu hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve gaye vo 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 as yüzde beşini, üyelerinin bilgi 
ve kültür seviyelerini yükseltmek için kullanmak zorundadırlar. 

4. Toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri saklıdır, 

Ticaret yapma yasağı 

MADDE 15. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller ticaretle uğraşamazlar. 
14 ncü maddenin 1 nci bendinin (i) ve (1) fıkraları gereğince bu mesleki teşekküllerin kurduk

ları tesislerin işletilmesinde, - üyelerin bu tesislerden istifadesi hali hariç - kâr amacı gütmeleri ca
izdir; ancak, bu şekilde elde edilen kâr, bu teşekküllerin üyeleri ve mensupları arasında ristüra 
şeklinde de olsa dağıtılamaz. 14 ncü maddenin 1 nci bendinin (j) fıkrası gereğince dağıtılacak 
ristüra bu hükme tabi değildir. 

Yasak siyasi faaliyetler 

MADDE 16. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller : 
1. Siyasi partilerden ve onlara bağlı teşekküllerden her hangi bir suretle maddi yardım ka

bul edemez ve onlara maddi yardımda bulunamaz ve onların teşkilâtı içerisinde yer alamazlar; 
bir siyasi partinin adı altında meslekî teşekkül kurulamaz. 

2, Sendikalar, sendika üyeliği sıfatının kazanılmasını ve muhafazasını veya sendikada görev 
alınmasını, üyenin genel olarak siyasi partilere veya belli bir siyasi partiye üye olup olmaması 
şartına bağlıyamazlar. Bu kanuna göre kurulan diğer meslekî teşekküllerde görev almak bakı
mından da aynı hüküm uygulanır. 

İşçi ve iş veren münasebetleri 

MADDE 17. — 1. 2 nci maddenin 1 nci bendinde sayılan kimselerle işçi teşekkülleri, bu ka
nun veya sair kanunlar gereğince kurulan iş veren teşekküllerine; ve iş verenler ile yukarda 
bahse konu iş veren teşekkülleri de, işçi teşekküllerine üye olamazlar; 

Gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri veya üyeleri veyahut araya koyacakları sair kim
seler vasıtasiyle birbirlerinin kuruluşları, idare ve faaliyetlerine, nüfuz etmek maksadiyle mü
dahalede bulunamazlar. 

2. Bir işçi teşekkülünü bir iş verenin veya bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurulmuş 
bir iş veren teşekkülünün kontroluna tâbi kılmak veyahut bunların nüfuzu altında işçi teşekkülü 
kurulmasını tahrik etmek; veya 

3. Bir işçi teşekkülünün, bir iş veren veya bu kanım veya Cemiyetler Kanunu veya özel ka
nunlar gereğince kurulan bir iş veren teşekkülü veya 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Ka
nun gereğince kurulan bir teşekkül tarafından malî yollarla desteklenmesi gayesiyle faaliyette 
bulunmak yasaktır. 
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k) Mesleklerinin icrası için lüzumlu her nevi ham veya yarı mamul madde, eşya, alet, edevat 
ve makinaları üyelerine kiralamak, ödünç vermek veya hibe etmek; 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatlerini her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her konu 
hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve gaye 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, O-rev ve Lokavt Kanunu hükümleri saklıdır. 

MADDE 15. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Siyasi faaliyetlerden yasak olanlar 

MADDE 16. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller : 
1. Siyasi partilerden ve onlara bağlı teşekküllerden her hangi bir suretle maddi yardım ka

bul edemez ve onlara maddi yardımda bulunamaz ve onların teşkilâtı içerisinde yer alamazlar; 
bir siyasi partinin adı altında meslekî teşekkül kurulamaz. 

2. Sendikalar, sendika üyeliği sıfatının kazanılmasını ve muhafazasını veya sendikada görev 
alınmasını, üyenin genel olarak siyasi partilere veya belli bir siyasi partiye üye olup olmaması 
şartına bağlıyamazlar. Bu kanuna göre kurulan diğer meslekî teşekküllerde görev almak bakı
mından da aynı hüküm uygulanır. 

î§çi ve is veren münasebetleri 

MADDE 17. — 1. 2 nci maddenin 1 nci bendinde sayılan kimselerle işçi teşekkülleri, bu kanun 
veya sair kanunlar gereğince kurulan iş veren teşekküllerine; ve iş verenler ile yukarda bahse 
konu iş veren teşekkülleri de, işçi teşekküllerine üye olamazlar; 

Gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri veya üyeleri veyahut araya koyacakları sair kim
seler vasıtasiyle birbirlerinin kuruluşları, idare ve faaliyetlerine, nüfuz tesis etmek maksadiyle 
müdahalede bulunamazlar. 

2. Bir işçi teşekkülünü bir iş verenin veya bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurulmuş 
bir iş veren teşekkülünün kontroluna tabi kılmak veyahut bunlann nüfuzu altında işçi teşekkülü 
kurulmasını tahrik etmek; 

3. Bir işçi teşekkülünün, bir iş veren veya bu kanun veya Cemiyetler Kanunu veya özel ka
nunlar gereğince kurulan bir iş veren teşekkülü veya 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Kanun 
gereğince kurulan bir teşekkül tarafından malî yollarla desteklenmesi gayesiyle faaliyette bulun
mak; 
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4. Bu madde hükümleri, esnaflık ve küçük sanatkârlık kollarında işçi ve iş veren durumun
da olanların, 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılıKanun gereğince kurulan teşekküller ile işbu ka
nuna göre kurulan teşekküllerde aynı zamanda üye olmalarını önlemez. 

kesifi veya infisah halinde malların devri 

MADDE 18. — Feshedilen veya infisah eden sendika, birlik, federasyon ve konfederasyon 
bir iş veren teşekkülü ise mallarını, yalnız, bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurulmuş 
başka bir iş veren teşekkülüne; ve bir işçi teşekkülü ise, bu kanuna göre kurulmuş diğer bir işçi 
teşekkülüne devredebilir. 

Malların, bunlardan gayri gerçek veya tüzel her hangi bir şahıs veya teşekkül veya müesse
seye devri veyahut feshedilen teşekkülün üyeleri arasında paylaşılması yasaktır. 

İşçi sendikası üyeliğinin teminatı 

MADDE 19. — 1. İşçilerin işe alınmaları; sendikalara girmemeleri, muayyen bir sendikaya 
girmeleri veya girmemeleri veyahut belli bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa 
etmeleri şartına bağlı tutulamaz. Hizmet akidlerine bu hükme aykırı şartlar konulamaz. 

Bunun gibi, iş veren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmıyan işçiler veya ayrı 
sendikalara üye olan işçiler arasında; işçi alınmasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin meslekî 
ilerlemesi, ücreti, ikramiyesi ve primleri, sosyal yardım hakları ve disiplin hükümlerinin uygu
lanması ve sair hususlara ilişkin hükümlerin tatbiki veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından 
her hangi bir ayırım yapamaz. 

21 nci madde hükmü ile kanunun cevaz verdiği toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır. 
2. İşçiler, iş saatleri dışında veyahut iş verenin rızasiyle iş saatleri içinde, işçi teşekkülleri

nin faaliyetlerine iştiraklarden dolayı işlerinden çıkarılamaz veya her hangi bir sebeple farklı mu
ameleye tabi tutulamazlar. 

3. îş verenin bu madde hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, işçinin iş Kanunu ve sair 
kanunlara göre haiz olduğu bütün haklar saklıdır. 

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

îsci leşeİYİnılü idareciliği re temsilciliğinin loninatı 

MADDE 20. — 1. tşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev alma
ları dolayısiyle kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçiler; bu teşekküllerdeki görevlerinin, se
çime girmemek, seçilmemek veya çekilmek suretiyle son bulması üzerine işe alınmalarını istedik
leri takdirde, iş veren, bunları, boş yer varsa, yazılı istemleri anındaki şartlarla, eski işlerine 
veyahut diğer bir işe, sair isteklilere tercih ederek almaya mecburdur. Bu takdirde, ücrette ve 
işten çıkarılmasında işçinin eski kıdem hakları saklıdır. 

Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki görevin sona ermesinden başlıyarak üç ay içinde müm
kündür. Özel nitelikteki mevzuatla toplu iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak şartiyle, işten 
ayrılma tarihinden başlıyarak beş yıl geçmişse, bu hak düşer; yönetim kurulundaki veya baş
kanlıktaki görevleriyle ilgili cürümlerden dolayı hüküm giymiş olanlar, bu haktan istifade ede
mezler. 

2. îşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev almaları dolayısiyle 
kendi rızalariyîe işlerinden ayrılan işçiler; sosyal sigorta primlerini iş verene düşen primlerle 
birlikte ödemeye devam etmek şartiyle, eski iş yerlerindeki sigortalılık haklarını devam etti
rebilirler. 

3. a) Bir iş yerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinde taraf işçi federasyonunun mensubu 
olan veya o toplu iş sözleşmesinde taraf bulunan işçi sendikalnndan o iş yerinde en fazla üyeye 
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4. Bu madde hükümleri, esnaflık ve küçük sanatkârlık kollarında işçi ve iş veren durumun
da olanların, 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Kanun gereğince kurulan teşekküller ile işbu 
kanuna göre kurulan teşekküllerde aynı zamanda üye olmalarını önlemez. 

" w Fesih veıja infisah halinde malların devri 

MADDE 18. — Feshedilen veya infisah eden sendika, birlik, federasyon ve konfederasyon bir 
iş veren teşekkülü ise malları, yalnız, bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurulmuş başka 
bir iş veren teşekkülüne; ve bir işçi teşekkülü ise, bu kanuna göre kurulmuş diğer bir işçi te
şekkülüne devredilir. 

Malların, bunlardan gayrı gerçek veya tüzel her hangi bir şahıs veya teşekkül veya müesse
seye devri veyahut feshedilen teşekkülün üyeleri arasında paylaşılması yasaktır. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşçi teşekkülü idareciliği re temsilciliğinin teminatı 
MADDE 20. — 1. İşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev almaları 

dolayısiyle kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçiler; bu teşekküllerdeki görevlerinin, seçime gir
memek, seçilmemek veya çekilmek suretiyle son bulması üzerine işe alınmalarını istedikleri tak
dirde, iş veren, bunları boş yer varsa, yazılı istemleri anındaki şartlarla, eski işlerine veyahut 
eski işlerine uygun diğer bir işe, sair isteklere tercih ederek almaya mecburdur. Bu takdirde, 
ücrette ve işten çıkarılmasında işçinin eski kıdem hakları saklıdır. 

Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki görevin sona ermesinden başlıyarak üç ay içinde mümkün
dür. Özel nitelikteki mevzuatla toplu iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak şartiyle, işten ayrılma ta
rihinden başlıyarak beş yıl geçmişse, bu hak dü;cr; yönetim kurulundaki veya başkanlıktaki gö
revleriyle ilgili cürümlerden dolayı hüküm giymi; olanlar, bu haktan istifade edemezler. 

2. îşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev almaları dolayısiyle 
kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçiler, sosyal sigorta primlerini iş verene düşen primlerle bir
likte ödemeye devam etmek şartiyle, eski iş yerlerindeki sigortalılık haklarını devam ettirebilirler. 

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

i) îş yerindeki işçi sayısı elliyi aşmıyorsa, en çok iki; 
ii) iş yerindeki işçi sayısı elli ilâ ikiyüz arasında ise, en çok dört; 
iii) İş yerindeki işçi sayısı ikiyüz ilâ bin arasında ise, en çok altı; 
iv) îş yerindeki işçi .«ayısı biliden fazla ise, en çok sekiz temsilci gösterebilir, 
Bu sayılar, toplu iş sözleşmesi ile yandan aşağı olarak tesbit edilemez. 
Bu temsilcilerden biri baştemsilci olarak atanır. 
b) (a) fıkrasında yazılı vasfı haiz olmamakla beraber, iş yerindeki işçiler arasında en çok 

üyesi bulunan sendika, (a) fıkrasında gösterilen sayıların yarısını aşmamak şartiyle, iş yeri 
temsilcisi gösterebilir. Bunlardan biri baştemsilci olarak atanır. 

c) (a) ve (b) fıkralannda söz konusu temsilci ve baştemsilcilerin ve bu kanuna göre ku
rulmuş işçi teşekküllerinin iş yerinde çalışan başkanı, yönetim kurulu üyesi, haysiyet divanı 
üyesi veya denetçilerinin hizmet akitlerinin iş veren tarafından 19 ncu madde hükümlerine 
aykın olarak feshedildiği, 31 nci maddenin 3 ncü bendi gereğince verilen hükmün kesinleşmesi 
suretiyle sabit olursa, 19 ncu maddenin 3 ncü bendi hükümleri saklı kalmak kaydiyle, feshe
dilmiş olan hizmet akdi, işçinin, yukarda söz konusu hükmün kesinleştiği tarihten başlıyarak 
bir ay içinde yazıyla iş verenden istemesi takdirinde, yürürlükten kalkmış olduğu tarihe kadar 
geriye yürütmek şartiyle yeniden ve kendiliğinden yürürlüğe girer, 

Meslekî teşekküllerin, sağladığı haklardan istifade 

MADDE 21. — Bu kanuna göre kurulan işçi veya iş veren teşekkülünün kendi faaliyetleri 
sayesinde üyelerine sağladığı hakların, o teşekkülün üyesi olmıyanlara teşmili, bahse konu te
şekkülün yazılı muvafakatine bağlıdır. 

Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanunu hükümleri saklıdır. 

Mamelek ve gelirler 

MADDE 22. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin gelirleri : 
a) Üyelerinden alacakları aidat; 
b) Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler ile eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyetlerden 

sağlanacak meblâğlar; 
c) Teberrular; 
d) Mameleklerin gelirlerinden ibarettir. 
2. Genel ve katma bütçeli idarelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar ve bunlara bağlı sabit 

ve döner sermayeli müesseseler, sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle 
kurulan iktisadi teşekkül ve müesseselerle sermayelerinde Devletin iştiraki bulunan banka -
lar, kamu kurumu niteliğindeki meslekî teşekküller dâhil olmak üzere özel kanınılarîa kurulan 
bankalar ve teşekküller, bu bentte zikredilen idare teşekkül ve bankalar tarafından ödenmiş serma
yesinin en az yansına katılmak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı nisbette katılması 
ile kurulan müesseseler, işbu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllere her hangi bir şekilde malî 
yardım ve teberruda bulunamazlar. 

8 Ağustos 1961 tarihli ve 344 sayılı Kanunun 1 nci geçici maddesi hükmü «aklıdır. 
3. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, üyesi bulundukları milletlerarası teşekküller

den ve Türkiye, Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası teşekküllerden gayrı dış kaynaklar
dan, Bakanlar Kurulundan izin alınmadıkça yardım kabul edemezler. 

4. Bu teşekküllerin toplantıları, kütüphane, spor ve benzeri tesisleri ile mesleki öğretimleri için 
lüzumlu menkul ve gayrimenkul mallan haczedilemez; bu mallar vergiye tabi tutulamaz. 
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i) îş yerindeki işçi sayısı elliyi aşmıyorsa, en çok iki; 
ii) îş yerindeki işçi sayısı elli ilâ iki yüz arasında ise, en çok dört; 
iii) îş yerindeki işçi sayısı iki yüz ilâ bin arasında ise, en çok altı; 
iv) îş yerindeki işçi sayısı binden fazla ise, en çok sekiz temsilci gösterebilir. 
Bu sayılar, toplu iş sözleşmesi ile yarıdan aşağı olarak tesbit edilemez. 
Bu temsilcilerden biri baştemsilci olarak atanır. 
b) (a) fıkrasında yazılı vasfı haiz olmamakla beraber, iş yerindeki işçiler arasında en çok 

üye bulunan sendika, (a) fıkrasında gösterilen sayıların yarısını aşmamak şartiyle, iş yeri tem
silcisi gösterebilir. Bunlardan biri baştemsilci olarak atanır. 

c) (a) ve (b) fıkralarında söz konusu temsilci ve baştemsilcilerin ve bu kanuna göre kurul
muş işçi teşekküllerinin iş yerinde çalışan başkanı, yönetim kurulu üyesi, haysiyet divanı üyesi 
veya denetçilerinin hizmet akidlerinin iş veren tarafından 19 ncu madde hükümlerine aykırı ola
rak feshedildiği, 31 nci maddenin 3 ncü bendi gereğince verilen hükmün kesinleşmesi suretiyle sa
bit olursa, 19 ncu maddenin 3 ncü bendi hükümleri saklı kalmak kaydiyle, feshedilmiş olan hiz
met akdi, işçinin, yukarda söz konusu hükmün kesinleştiği tarihten başlıyarak bir ay içinde ya-
ziyle iş verenden istemesi takdirinde, yürürlükten kalkmış olduğu tarihe kadar geriye yürümek 
şartiyle yeniden ve kendiliğinden yürürlüğe girer. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mamelek ve gelirler 

MADDE 22. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin gelirleri : 
a) Üyelerinden alacakları aidat; 
b) Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler ile eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyetler

den sağlanacak gelirler; 
c) Bağışlar; 
d) Mameleklerinin gelirlerinden ibarettir. 
2. Genel ve katma bütçeli idarelerle mahallî idareler ve muhtarlıklar ve bunlara bağlı sabit 

ve döner sermayeli müesseseler, sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kuru
lan iktisadi teşekkül ve müesseselerle sermayelerinde Devletin iştiraki bulunan bankalar, kamu 
kurumu niteliğindeki meslekî teşekküller dâhil olmak üzere özel kanunlarla kurulan bankalar 
ve teşekküller, bu bentte zikredilen idare teşekkül ve bankalar tarafından ödenmiş sermayesinin 
en az yarısına katılmak suretiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı nisbette katılması ile kuru
lan müesseseler, işbu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllere her hangi bir şekilde malî yardım 
ve teberruda bulunamazlar. 

8 Ağustos 1961 tarihli ve 344 sayılı Kanunun 1 nci geçici maddesi hükmü saklıdır. 
3. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, üyesi bulundukları milletlerarası teşekküller

den ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası teşekküllerden gayrı dış kaynak
lardan Bakanlar Kurulundan izin alınmadıkça yardım kabul edemezler. 

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

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

2. Aidatın tesbiti, azaltılması veya çoğaltıl ması genel kurul kararı ile olur. 
3. Belli bir iş yerinde çalışan işçilerin en az dörtte birinin belli bir sendikaya veya bir 

arada hareket eden muhtelif sendikalara mensup olması halinde, bu işçileri temsil ettiğini 
tevsik eden sendika veya sendikaların yazılı müracaatı ve aidatı kesilecek sendika üyesi iş
çilerin listesini vermesi üzerine, is veren, üyelik aidatını ve toplu iş sözleşmesi, grev ve lo
kavt Kanunu gereğince o sendikaya veya onun mensubu olduğu federasyona Ödenmesi gerekli 
dayanışma aidatını, işçilere yapacağı ücret iediyatmdan kesmeye ve hangi işçilerin üyelik ve
ya dayanışma aidatını kestiğini bir liste halinde ilgili sendikaya bildirmeye mecburdur. 
Bu hükme göre üyelik veya dayanışma aidatını kesmeyen iş veren ilgili sendika veya sendi
kalara karşı, kesmediği aidat tutarınca sorumludur. 

Sendika, bu hizmeti karşılığında iş verenin masraflarını, iş verenin talebi üzerine, öde
meye mecburdur. 

4. iş verene başvuran işçi sendikası veya sendikalarının 3 ncü bentte gösterilen vasıfta 
olup olmadıkları konusunda iş verenle sendika veya sendikalar arasında anlaşmazlık 
çıkması takdirinde, iş verenin veyahut sendika veya sendikaların yazılı müracaatı üzerine, an
laşmazlık, müracaat tarihinden itibaren üç i -. günü içinde bölge çalışma müdürlüğünce çözü
lür. Bölge çalışma müdürlüğünün bu konudaki kararlarına, ilgililer, kendilerine yapılacak 
yazılı bildiri tarihinden başlıyarak üç iş günü içinde mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli 
mahkemeye itiraz edebilirler. Bu itiraz, üç in günü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Mülk iktisabı 

MADDE 24. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, kanun ve milletlerarası and-
laşmalarda gösterilen gaye ve görevlerinin gerektirdiği her nevi mülk iktisabına ehildir
ler. 

Genci Kurul 

MADDE 25. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin genel kurullarının mücbir 
sebepler dışında, üç yılda bir toplanması; 

2. G-enel kurullarda, Başkanlık Divanı v komisyon seçimleri hariç, bütün seçimlerin gizli 
oyla yapılması; 

3. iki Genel Kurul toplantısı arası devreye ait hesap raporu ile denetçi raporunun 
ve gelecek devreye ait bütçe teklifinin Genci Kurul üyelerine müzakereden Önce dağıtılması 
mecburidir. 

Görevlileri)! ücretleri 

MADDE 26. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin idarecileri ve temsilcilerine ve
rilecek ücretlerle her türlü ödenek ve yolluklar Genel Kurul tarafından tesbit olunur. 

Bu kimselerin her türlü ücret, ödenek ve yollukları, idare kurulunca Gtnel Kurula sunu-
lan faaliyet raporunda gösterilir. 

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

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

2. Aidatın tesbiti, azaltılması veya çoğaltılması genel kurul karan ile olur. 
3. Belli bir iş yerinde çalışan işçilerin en az dörtte birinin belli bir sendikaya veya bir arada 

hareket eden muhtelif sendikalara mensubolması halinde, bu işçileri temsil ettiğini tevsik eden 
sendika veya sendikaların yazılı müracaatı ve aidatı kesilecek sendika üyesi işçilerin listesini 
vermesi üzerine, iş veren, üyelik aidatını ve toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince 
o sendikaya veya onun mensubu olduğu federasyona ödenmesi gerekli dayanışma aidatını, işçi
lere yapacağı ücret tediyatından kesmeye ve hangi işçilerin üyelik veya dayanışma aidatını kesti
ğini bir liste halinde ilgili sendikaya bildirmeye mecburdur. Bu hükme göre üyelik veya dayanış
ma aidatını kesmiyen iş veren ilgili sendika veya sendikalara karşı, kesmediği aidat tutarmca so
rumludur. 

Sendika, bu hizmeti karşılığında iş verenin masraflarını, iş verenin talebi üzerine, ödemeye 
mecburdur. 

4. îş verene başvuran işçi sendikası veya sendikaların 3 ncü bentte gösterilen vasıfta olup ol
madıkları konusunda iş verenle sendika veya sendikalar arasında anlaşmazlık çıkması takdirinde, 
iş verenin veyahut sendika veya sendikaların yazılı müracaati üzerine, anlaşmazlık, müracaat ta
rihinden itibaren üç iş günü içinde bölge çalışma müdürlüğünce çözülür. Bölge çalışma müdürlü
ğünün bu konudaki kararlarına karşı ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı bildiri tarihinden 
başlıyarak üç iş günü içinde mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli mahkemesine itiraz ede^ 
bilirler. Bu itiraz, üç iş günü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Genel kurul 

MADDE 25. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin genel kurullarının mücbir 
sebepler dışında üç yılda bir toplanması; 

2. Genel kurullarda veya şube kongrelerinde Başkanlık Divanı ve komisyon seçimleri hariç, 
bütün seçimlerin gizli oyla yapılması; 

3. îki genel kurul toplantısı arası devreye ait hesap raporu ile denetçi raporunun ve gelecek 
devreye ait bütçe teklifinin genel kurul üyelerine müzakereden önce dağıtılması; 

Mecburidir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Mal bildirimi 

MADDE 27. — Sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri, bu göreve seçildikten sonra 
üç ay içinde, kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının malik bulundukları mal
ları ve gelirlerini gösteren bir bildirimi noterliğe tevdi etmek zorundadırlar. Bildirimin verildiğine 
dair noterlikten alınacak belgeler denetçilere verilir. Bu belgenin hangi noterlikçe verildiği, tarih 
ve numarası yönetim kurulu karar defterinin özel bir sayfasına kaydolunur. 

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

Bu mecburiyete uymıyanların başkanlık veya yönetim kurulu üyeliği sıfatlan bir aylık müd
detin bitiminde kendiliğinden düşer. 

Bu bildirimlerde yazılı olanlar açıklanamaz. Ancak, talep üzerine, yargı mercilerine veya de
netleme ve inceleme yetkisine sahip diğer makam ve mercilere tevdi olunur. 

Sendikaların defter ve kayıtları 

MADDE 28. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller aşağıda yazılı defterleri ve ka
yıtlan tutarlar : 

a) «Üye kayıt defteri», bu deftere üyelerin kimlik ve adresleri, çalıştıkları iş yeri, sendikaya 
giriş tarihleri ve yükümlü oldukları aidat miktarı kaydedilir ve imzalan bulunur; 

b) Yönetim kurulunun tarih sırasiyle ve müteselsil nuumaralarla kayıtlanmış ve altı imza 
edilmiş kararlannın yazılmasına mahsus «Karar defteri»; 

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

d) Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretinin saklanacağı «Gelen ve giden evrak dos
yalan» ; 

e) «Zimmet defteri»; 
f) «Aidat», «gelir» ve «gider defterleri»; 
g) Yönetim kurulunun bir zabıtla tesbit edeceği ve numaralanmış ve idare heyetince mü

hürlenmiş varidata ait kopyalı makbuzlarla sarfiyatın fatura, evrak ve kaydiyesini muhafazaya 
mahsus dosyalar; 

h) «Bilanço, envanter ve kesinhesap defteri» ile, üye kayıt, karar, aidat, kongre divan, baş
kan ve kâtiplerinin yönetim kurulu ile beraber imza edecekleri «Genel kurul kararlannın yazıl
masına mahsus defterler» in kullanılmasından önce noterlikçe tasdikli olması mecburidir. 

Bilanço, çalışma raporu 

MADDE 29. — Sendikalar her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve hesaplarını ve çalış
ma raporlarını aidolduğu devreyi takibeden üç ay içinde Çalışma Bakanlığına gönderirler. Bu bi
lanço ve hesaplar meyanında sendikanın o devre içindeki : 

1. Gelirleri ve gelir menbaîarı; 
2. Giderleri ve sarf yerleri; 
3. Başkana ve idarecilere verilen ücretlerle memur- ve müstahdemlere ödenen meblâğlar; 
4. Para mevcudu; i 

5. Demirbaş mevcudu; 
6. Gayrimenkul mevcudu; ve 
7. Çalışma Bakanlığınca sendikanın malî durumu ile ilgili olarak istenecek sah' bilgiler de 

bulunur. 
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MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

Bilanço ve çalışma raporu 

MADDE 29. — Sendikalar her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve hesaplarını ve çâ  
lışma raporlarını aidolduğu devreyi takibeden üç ay içinde Çalışma Bakanlığına gönderirler. 
Bu bilanço ve hesaplar meyanmda sendikanın o devre içindeki : 

1. Gelirleri ve gelir menbaları; 
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; ve 
7. Çalışma Bakanlığınca sendikanın malî durumu ile ilgili olarak istenecek sair bilgiler de 

bulunur. 
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Kapatma, faaliyetten men, yihıetim kuruluna işlen el çektirme re seçimlerin iptali 

MADDE 30. — 1. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî teşekkülün tüzüğü kanuna aykırı ise, 
asliye ceza mahkemesi : 

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

verilmesini kararlaştırır. 
c) (b) fıkrasının uygulanması takdirinde, verilmiş olan mehil sonunda, tüzük, mahkeme kara

rma uyularak değiştirilmemişse, teşekkülün faaliyetten men'ine karar verilir. 
d) Meslekî teşekkül, tüzüğünü mahkeme kararma uyarak değiştirdiğini 12 nci maddeye göre 

yetkili makama bildirir bildirmez, faaliyetine tekrar başlıyabilir. 
2. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî teşekkül, 16 ncı madde hükümlerini ihlâl ettiği tak

dirde, asliye ceza mahkemesi karariyle altı ayı geçmemek üzere faaliyetten menedilir. 
3. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî teşekkül, 22 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı yasa

ğa aykırı hareket ettiği takdirde, asliye ceza mahkemesi karariyle altı ayı geçmemek üzere faali
yetten menedilir. 

4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1 ve 2 nci maddeleri ile 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası 
ve 4 ncü maddesi, 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası ve 57 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan 
ilkelere aykırı amaçlar güden veya faaliyette bulunan meslekî teşekkül, asliye ceza mahkemesi 
karariyle kapatılır. 

5. Soruşturma ve yargılamanın her safhasında, hükümden önce dahi, işbu kanuna göre ka
patmayı veya faaliyetten men'i gerektiren fiilin işlendiğine dair kuvvetli emareler bulunmak şar-
tiyle, bu gibi teşekküller, Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine, hâkim veya mahkeme karariyle 
faaliyetten menedilebilir. 

6. Faaliyetten menedilen teşekkülün mallarının idaresi ve menfaatlerinin korunması, Medeni 
Kanun hükümleri gereğince tâyin olunacak bir veya üç kayyım tarafından ifa edilir. 

Kapatma halinde fesih hükümleri uygulanır. 
7. Bu maddede zikri geçen haller dışında, bu kanuna göre kurulmuş meslekî teşekküller faa

liyetten menedilemez ve kapatılamaz. 
8. 12 nci maddenin 4 ncü bendi hükmü ile 25 nci maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı hare

ket eden meslekî teşekkülün yönetim kuruluna, meslekî teşekkül mensuplarından birinin başvur
ması üzerine, mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli mahkemenin karariyle işten el çektirilir; bu 
takdirde, görevli mahkeme, teşekkülün genel kurulunu kanun ve tüzük hükümleri gereğince en 
kısa zamanda toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle görevli 
olmak üzere, Medeni Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tâyin eder. 

9. 25 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne aykırı olarak seçim yapılması halinde, meslekî te
şekkül mensuplarından birinin başvurması üzerine, mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli mah
keme, bu seçimleri iptal eder. 

tptal edilen seçim başkanlık seçimi ise, yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından, yenisi seçilin
ceye kadar geçecek süre için bir geçici başkan seçer. 

. tptal edilen seçim yönetim kurulu seçimi ise, 8 nci bent hükmü uygulanır. 
tptal edilen seçim denetçi seçimi ise, mahkeme, yenileri seçilinceye kadar denetçilik yapmak 

üzere Medeni Kanun hükümleri gereğince yeter sayıda kayyım tâyin eder. 
tptal edilen seçim haysiyet divanı seçimi ise, genel kurul yenisini seçmek üzere derhal toplan

tıya çağırılır. 
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Kapatma; faaliyetten men; yönetim kurutuna işten d çektirme ve seçimlerin iptali 

MADDE 30. — 1. Bu Kanuna göre kurulan bir meslekî teşekkülün tüzüğü kanuna aykırı 
ise, mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli mahkeme : 

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

verilmesini kararlaştırır. 
c) (b) fıkrasının uygulanması takdirinde, verilmiş olan mehil sonunda, tüzük, mahkeme kara

rma uyularak değiştirilmemişse, teşekkülün faaliyetten menine karar verilir. 
d) Meslekî teşekkül, tüzüğünü mahkeme kararma uyarak değiştirdiğini 12 nci maddeye gö

re yetkili makama bildirir bildirmez, faaliyetine tekrar başlayabilir. 
2. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî teşekkül, 16 ncı madde hükümlerini ihlâl ettiği tak

dirde, mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli Mahkemesi karariyle altı ayı geçmemek üzere 
faaliyetten menedilir. ri?* -r"^*•'• 

3. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî teşekkül, 22 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı ya
sağa aykırı hareket ettiği takdirde, mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli mahkemesi kara
riyle altı ayı geçmemek üzere faaliyetten menedilir. 

4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1 ve 2 nci maddeleri ile 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası 
ve 4 ncü maddesi, 19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası ve 57 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan 
ilkelere aykırı amaçlar güden veya faaliyette bulunan meslekî teşekkül, mahallin iş davalanna 
bakmakla görevli mahkemesi kararı ile kapatılır. 

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

6. Faaliyetten menedilen teşekkülün mallarının idaresi ve menfaatlerinin korunması, Medeni 
Kanun hükümleri gereğince tâyin olunacak bir veya üç kayyım tarafından ifa edilir. 

Kapatma halinde fesih hükümleri uygulanır. 
7. Bu maddede zikri geçen haller dışında, bu kanuna göre kurulmuş meslekî teşekküller 

faaliyetten menedilemez ve kapatılamaz. 
8. 12 nci maddenin 4 ncü bendi hükmü ile 25 nci maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı ha

reket eden meslekî teşekkülün yönetim kuruluna, meslekî teşekkül mensuplarından birinin başvur
ması üzerine, mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli mahkemenin karariyle işten el çektirilir; 
bu takdirde, görevli mahkeme, teşekkülün genel kurulunu kanun ve tüzük hükümleri gereğince 
en kısa zamanda toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle görevli 
olmak üzere, Medeni Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tâyin eder. 

9. 25 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne aykırı olarak seçim yapılması halinde, meslekî te
şekkül mensuplarından birinin başvurması üzerine, mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli mah
keme, bu seçimleri iptal eder. *t< - « - « . « * f . * « • « . - *.. 4» - * - - - * - * ^ « * * » 9 * f -

îptal edilen seçim başkanlık seçimi ise, yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından, yenisi seçi
linceye kadar geçecek süre için bir geçici başkan seçer. 

İptal edilen seçim yönetim kurulu seçimi ise, 8 nci bent hükmü uygulanır. 
îptal edilen seçim denetçi seçimi ise, mahkeme, yenileri seçilinceye kadar denetçilik yapmak 

üzere yeter sayıda denetçi tâyin eder. 
İptal edilen seçim haysiyet divanı seçimi ise, <yenel kurul yenisini seçmek üzere derhal toplan

tıya çağırılır. 
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Ceza hükümleri 

MADDE 31. — 1. 17 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı yasaklara aykırı hareket eden
lere, beş yüz liradan iki bin liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

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

3. 19 ncu madde hükümlerine aykırı hareket eden iş verenlere, beşyüz liradan ikibin liraya 
kadar ağır para cezası hükmedilir. 

4. 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı yasağa uymıyanlar ile bunların şerikleri hakkında 
Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi uygulanmakla beraber, yapılan malî yardım veya teberru 
kendilerine Ödettirilir, Söz konusu yasağa aykırı olarak bu kanuna göre kurulmuş bir meslekî 
teşekküle yapılmış olan malî yardım veya teberruya el konulur ve iş Kanununun 30 ncu maddesi 
uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

5. 28 nci maddede yazılı defterleri tutmıyan teşekkül tüzüğüne göre sorumlu kişiler hakkın
da, beşyüz liradan ikibin beşyüz liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrür halin
de, ağır para cezasının âzami haddi verilir. 

6. 29 ncu maddede yazılı bilgi ve belgeleri süresi içinde Çalışma Bakanlığına göndermiyen 
teşekkülün tüzüğüne göre sorumlu kişiler hakkında beşyüz liradan ikibin beşyüz liraya kadar ağır 
para cezasına hükmolunur. Tekerrür halinde, ağır para cezasının âzami haddi verilir. 

7. 30 ncu maddenin 1 nci bendi gereğince faaliyetten menine karar verilen teşekkülün so
rumluları hakkında ellişer liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

8. 30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten menine karar verilmesi 
halinde, 16 ncı madde hükümlerini ihlâl etmiş olanlar hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten menine karar verilmiş ol
ması halinde, eğer 16 ncı madde hükmüne aykırı olarak teşekkül tarafından bîr siyasi partiye ve
ya bir siyasi parti tarafından teşekküle ödenmiş olan bir meblâğ varsa, bu meblâğa el konulur 
ve İş Kanununun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

9. 30 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince teşekkülün faaliyetten menine karar verilmiş ol-
ması halinde, 22 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı yasağa uymıyanlarla bunların şerikleri hak-
kında, eğer fiilleri daha ağır bir cezayı gerektir miy orsa, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına 
ve malî yardım, veya teberrunun bir mislinden aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolu
nur. 

Söz konusu yasağa aykırı olarak alınmış malî yardım veya teberrua el konulur ve İş Kanunu
nun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

10. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin faaliyetleriyle ilgili olarak - Taksirli suç
lar haricolmak üzere - altı ay veya daha fazla hapis cezasına hüküm, giymiş olanlar ve Toplu îş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 6.1 nci maddelerine göre hüküm 
giymiş olanlarla alelıtlak zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm giymiş teşekkül yöne
ticileri veya mensupları, kanun hükümlerine göre haklarında uygulanacak diğer cezalar saklı 
kalmak kaydiyle, hükmün kesinleşmesinden itibaren beş yıl süreyle bu kanuna göre kurulan teşek
küllerde idare, haysiyet divanı üyeliği, denetleme veya temsil görevi almak hakkını kaybederler. 
Cezanın tecili veya afla düşmüş olması, bu bent hükmünün uygulanmasına engel değildir. 
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Ceza hükümleri 

MADDE 31. — İ, 17 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yasılı yasaklara aykırı hareket 
edenlere, beş yüz liradan iki bin liraya kadar ağır para cezası hükmedilir, 

2. 17 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı yalağa aykırı hareket edenler, üç aydan bir yıla 
kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. Söz konusu yasağa aykırı olarak yapılan malî yardıma 
el konulur ve iş Kanununun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

3. 19 ncu madde hükümlerine aykırı hareket eden iş verenlere, beş yüz liradan iki bin liraya, 
kadar ağır para cezası hükmedilir. 

4. 20 nci maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı hareket eden iş veren veya iş veren vekili 
beş yüz liradan iki bin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

5. 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı yasağa uymıyaniar ile bunların şerikleri hakkında 
Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesi uygulanmakla beraber, yapılan malî yardım veya teber
ru kendilerine ödettirilir. Söz konusu yasağa ayları olarak bu kanuna göre kurulmuş bir meslekî 
teşekküle yapılmış olan malî yardım veya teberruya el konulur ve iş Kanununun 30 ncu maddesi 
uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

6. 28 nci maddede yazılı defterleri tutmıyan teşekkül tüzüğüne göre sorumlu kişiler hakkın
da, beş yüz liradan iki bin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrür halinde, ağır 
para cezasının âzami haddi verilir. 

7. 29 ncu maddede yazılı bilgi ve belgeleri «üresi içinde Çalışma Bakanlığına göndermiyen 
teşekkülün tüzüğüne göre sorumlu kişiler hakkında beş yüz liradan iki yüz liraya kadar ağır pa
ra cezasına hükmolunur. Tekerrür halinde, ağır para cezasının âzami haddi verilir. 

8. 30 ncu maddenin 1 nci bendi gereğince faaliyetten menine karar verilen teşekkülün sorum
luları hakkında ellişer liradan beş yüzer liraya I-adar ağır para cezasına hükmolunur. 

9. 30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten menine karar verilmesi 
halinde, 16 nci madde hükümlerini ihlâl etmiş olanlar hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir tevekkülün faaliyetten menine karar verilmiş ol
ması halinde, eğer 16 nci madde hükmüne aykm olarak teşekkül tarafından bir siyasi partiye ve
ya bir siyasi parti tarafından teşekküle ödenmiş olan bir meblâğ varsa, bu meblâğa el konulur ve 
tş Kanununun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

10. 30 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince teşekkülün faaliyetten menine karar verilmiş ol
ması halinde, 22 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı yasağa uymıyanlarla bunların şerikleri hak
kında, eğer fiilleri daha ağır bir cezayı gerektin oiyorsa, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına 
ve malî yardım veya bağışın bir mislinden aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

Söz konusu yasağa aykırı olarak alınmış malî yardım veya bağışa el konulur ve iş Kanunu
nun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

11. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin faaliyetleriyle ilgili olarak - Taksirli suç
lar haricolmak üzere - altı ay veya daha fa-ste hapis cezasına hüküm giymiş olanlar ve alelıtlak 
zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan
ma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm giymiş teşekkül yöneticileri 
veya mensupları, kanun hükümlerine göre haklarında uygulanacak diğer cezalar saklı kalmak 
kaydiyle, hükmün kesinleşmesinden itibaren bu kanuna göre kurulan teşekküllerde idare, haysi
yet divanı üyeliği, denetleme veya temsil görevi almak hakkını kaybederler. 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokant Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 nci maddelerine 
göre hüküm giymiş olanlar, kanun hükümlerine göre haklarında uygulanacak diğer cezalar saklı 
kalmak kaydiyle, hükmün kesinleşmesinden itibaren üç yıl süreyle, bu kanuna göre kurulan te-
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şekküllerde idare, haysiyet divanı üyeliği, denetleme veya temsil görevi almak hakkını kaybe
derler. 

Cezanın tecili veya af ile düşmüş olması, bu bent hükümlerinin uygulanmasına engel değil
dir. 

Dif/cr kan unların uy (/ulanması 

MADDE 32. — İşçi ve iş veren sendikaları, birlikleri, federasyonları ve konfederasyonları, 
Medeni Kanun ve Cemiyetler Kanununun işbu kanuna aykırı olmıyan hükümlerine tabidirler, 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 33. — 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı İşçi ve îş Veren Sendika ve Sendika Bir
likleri hakkında Kanun ve 25 Mayıs 1959 tarihli ve 7286 sayılı 5018 sayılı Kanuna ek Kanun 
ile 13 Haziran 1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleklerinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasın
daki Münasebetlerin Tanzimi hakkında Kanunun 22 nci maddesi ile 10 Mart 1954 tarihli ve 6379 
sayılı Deniz İş Kanununun 40 ncı maddesi hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

derici hüküm: mal bildirimi 

GrEÇÎCt MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan meslekî te
şekküllerin Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, 27 nci maddede söz konusu mal bildirimi yükü
münü, bu kanunun yayımı tarihinden başlıyarak üç ay içinde yerine getirmeye mecburdurlar. 

Yürürlüye (/iriş 
MADDE 34. — 1. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
2. Bu kanunda bahse konu Yönetmelik, bu kanunun yayımından itibaren en çok otuz gün 

sonra yürürlüğe girecek şekilde hazırlanır. 
3. 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan işçi ve iş ve

ren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonları, tüzüklerini, 2 nci bentte bahse konu yönet
meliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde kanun ve mevzuat hükümlerine uy
durmak zorundadırlar. 

4. 2 nci maddenin 1 nci bendinin 2 nci fıkrasında söz konusu özel kanun, Anayasanın 7 nci 
geçici maddesinde gösterilen süre içinde yürürlüğe girene kadar, işçi niteliği taşımıyan kamu hiz
meti görevlileri, sendika kuramaz ve sendikalara üye olamazlar. 

Yürütme 

MADDE 35. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisinin 26 . 4 . 1963 tarihli ve 7R nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle ç/nrüşülerck ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici hükümler 

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

Seçilmiş işçi temsilcileri 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce İş Kanunu gereğince seçil
miş olan iş yeri işçi temsilcilerinin görevleri, 20 nci maddenin 3 ncü bendi uyarınca temsilciler 
seçilinceye kadar devam eder. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 

raporları (M. Meclisi 1/226; C. Senatosu 1/221) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2.5. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2467 - 11842 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 4 . 1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki ka
nun tasarısı, dosyası ile ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 18.6.1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
19.12.1962, 22.3.1963 ve 29.4.1963 tarihli 19, 61 ve 79 ncu Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görü-
ülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 312) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 12 . 6 . 1963 

Esas No : 1/221 
Karar No : 56 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29.4.1963 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, Haliloğlu Sadık Harcebay'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun 
tasarısı : 

Komisyonumuzun 11.6.1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcisinin de iştirakiyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsileıı belirtilen hususlar ve Bakanlık temsilcisinin verdiği tamamlayıcı 
bilgiler, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet Mec-
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lisi G-enel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve oybirliğiyle (kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince 0. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Bakanlığa su
nulur. 

Bu raporda Başkan ve 
Sözcü 

Gaziantep Ankara Giresun Balıkesir İstanbul 
Z. İslâm R. Etker S. Orhon İL A. Türker X. Tanınan 

Kayseri Sinop Sivas 
fi. Kalpaklıoğlu »S', Bat ur fi. Söylemezoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/221 
Karar No: 10!) 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 . 12 . 1902, 22 . 3 . 1963 ve 2 9 . 4 . 190:: tarihli 19, Ül ve 79 
ucu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen «llaliloğlu Sadık Ilançebay'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı» komisyonumuzun 18 . (.5. 1903 ta
rihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin huzuriyle tetkik ve müzakere edildi. 

İstiklâl Harbinde Kuvayi Millîye teşkilinde 15 Mayıs 1335 te gönüllü olarak çalışmış bilhassa 
Çal kazasının Develer, Bahattinler, Ortaköy gibi köylerde büyük yararlıklar göstermiş ve hizmet
lerde bulunmuştur. Bu husus gerek kendi ifadesinden gerek askerlik safahat- cetvelinden ve terhis 
vesikasından ve gerekse 26 .7 .1931 gün ve 16440 No. lu kırmızıı şeritli İstiklâl madalyası vesika
sından anlaşılmaktadır. 

İbraz ettiği İzmir Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu 30 . 1 . 1959 tarihli raporiyle de bedenen faal 
hizmet göremiyeeeği hususu anlaşılmış İzmir Valiliği kanaliyle yapılan araştırma neticesinde üs
teğmen olarak 10 Eylül 1339 tarihinde terhis edilmiş 16 lira asli maaşla Aydın Maarif Müdürlüğün
de hizmete girmiş, 25 seneyi ikmal ederek isteği üzerine emekliye sevk edilerek 3 ayda 303 lira al
makta olduğu anlaşılmıştır. 

Bu şahsa vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması komisyonumuzca da uygun görülerek 
mezkûr kanun tasarısının Millet Meclisi Genel Kurıdunda kabul edildiği şekilde ve aynen kabul 
edilmesine karar verilmiştir. 

Bütçe Komisyonu Bşk. Bu Raporda Sözcü 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Konya Balıkesir Konya 

8. Kurutluoğlu M. Dinekli K. Öztas A. Onar 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
H. Tunçkanat S. Gürsoytrak 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 163) 



MİLLET MECLİSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Ilaliloğlu Sadık Hançebay'a va
tani hizmet tertibinden aylık 

bağlanmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Birinci Cihan 
Harbinde ve Millî Mücadelede 
emsaline nazaran fevkalâde hiz
meti sebk eden ve halen ileri 
yaşta bulunan Haliloğlu Sadık 
Hançebay'a hayatta bulunduğu 
müddetçe vatani hizmet terti
binden (500) lira aylık bağlan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımını takibeden ay başından 
itibaren yürürlüğe girer . 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı yü
rütür. 

— 3 — 
MALÎ VE İKTİSADI İŞLER I 

KOMİSYONUNUN KABUL [ 
ETTİĞİ METİN j 

Haliloğlu Sadık Hançebay'a va
tani hizmet tertibinden aylık 

bağlanmasına dair kamın \ 
tasarısı \ 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde : 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli- ! 

since kabul edilen 3 ncü madde j 
aynen kabul edilmiştir. j 

•• ı *9>&< 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Haliloğlu Sadık Hançebay'a va
tani hizmet tertibinden aylık 

bağlanmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Tunceli Milletvekili Fethi Olkü'nün Alioğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi tşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /332; 

C. Senatosu 2 /57) 

31illet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1.6. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3471 - 16863 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Alioğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun teklifinin reddine dair olup, Millet Meclisinin 30 . 5 . 1963 ta
rihli 87 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen Plân Komisyonu raporu ile teklif dosyası ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 24.10.1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
30.5.1963 tarihli 87 nci Birleşiminde görüşülerek reddedilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 196) 

TUNCELİ MİLLETVEKİLİ FETHİ ÜLKÜ'NÜN TEKLİFİ 

Alioğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun teklifi 
i 

MADDE 1. — İstiklâl Muharebesi yıllarında Yunanlıların işgal ve mezalimine mâruz kalan 
Umurbey, Adliye, Fevziye, Goncalı ve civarındaki köyleri ve sakinlerini silâhı ile korumak ve 
düşmanı perişan etmek suretiyle kahramanlık gösteren, halen Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı 
Muhudi bucağının Koman köyünde oturan 1309 doğumlu Alioğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye ha
yatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden 175 lira aylık tahsis edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Bakanı memurdur. 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Alioğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkındaki kanun teklifi ve Maliye Komisyonu raporu komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Kanun teklifinin gerekçesinde, dosyada bulunan muhtarlıklarca ve noterlikçe tasdikli belgeler
den anlaşıldığına göre : Hüseyin Yeşiltepe; Birinci Cihan Harbinde İkinci Kolorduda askerlik va
zifesini ifa etmekte iken Amman'daki çarpışmalar sırasında esir düşmüş, sonra İstanbul'a gelmiş, 
işgal altında (bulunan istanbul ve boşaltılmış bulunan (memleketi Bursa'da faaliyete geçmiş, çete 
teşkilâtı kurmuş, bir resmî sıfatı olmadığı halde aylarca çeteleriyle birlikte mücadele ettiği belir
tiliyorsa da : Millî Savunma Bakanlığı Harb Tarihi arşivlerinden Maliye Komisyonunun temin et
tiği bilgiye nazaran mezkûr şahsa ait bir kayda raisi anmadığı; 

İçişleri Baaknlığmdan komisyonumuzun aldığı yazılı bilgide de : Bu şahsın çalışamaz durumda 
olduğu ancak malî durumunun orta derecede olluğu anlaşılmıştır. 

Bıı durum muvacehesinde vatan çapında bir hizmet ıgördüğü resmen tesbit edilmiyen ve malî 
durumu da orta derecede olan bu şahsa, vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması yerinde gö-
rülmiyerek teklif reddedilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Malî ve İktisadi îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi îşler Komisyonu 12 . 6 . 1963 

Esas No : 2/57 
Karar No : 59 

Yüksek Başkanlığa 

Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Alioğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında kanun teklifinin reddine dair olup Millet Meclisinin 30.5.1963 tarihli 
87 nei Birleşiminde görüşülerek kabul edilen Plân Komisyonu raporu ile teklif : 

Komisyonumuzun 11.6.1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık: temsilcisinin de iştirakiyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifinde adı ıgeçen şahsın malî durumunun orta derecede olduğu aynı zamanda vatan 
çapında bir hizmeti de görülmediğinden Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen rapor Komis
yonumuzca da aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi ıgereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Bu Bap orda (Başkan ve 
Sözcü 

Gaziantep Ankara Giresun Balıkesir 
Z. îslâm R. Etker 8. Orhon H. A. Türker 

İstanbul Kayseri Sinop Sivas 
8. Tanman H. Kalpakhoğlu 8. Batur II. Söylemezoğlu 

Denizli 
C. Akyar 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 166) 



Bütçe Komisyonu rapora 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/57 
Karar No. 106 

Yüksek Başkanlığa. 

Millet Meclisi Genel ıKurulunun 30.5.1963 tarihli 87 nci Birleşiminde 'görüşülerek reddedilen 
«Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün Alioğlu Hüseyin Yeşil tepeye vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkındaki kanun teklifi.» Komisyonumuzun 18 .6.1963 tarihli toplantısında ilgili 
Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Kanun teklifinde adı geqen şashsan malî durumunun orta derecede ıolduğu, <aynı zamanda va
tan 'çapında bir "hizmeti de görülmediğinden Millet Meclisi G-enei Kurulunda reddedildiği şekilde 
aynen ve mevcudun ittifakiyle reddedilmiştir. 

Bütçe Komisyonu 
Başkanı Bu Rapor iSözcüsü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Konya 
S. Kurutluoğlu M. Dinekli 

Tabiî Üye 
H. Tunçkanat 

Balıkesir Konya 
K. öztaş A. Onar 

Tabiî Üye 
8. Oürsoytrak 

»&<( 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 166) 





Dönem : 1 I f\f 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: | 0 l 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip Ataklı'nm, Salihoğlu Nazmi 
Sözer'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 

2 /272; C. Senatosu 2 /56) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1,6. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2170 - 11804 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip Ataklı'nm, Salihoğlu Nazmi Sözer'e vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifinin reddine dair olup Millet Meclisinin 30 . 5 . 1963 
tarihli 87 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen Plân Komisyonu raporu ile teklif dosyası ili
şik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 18. 6 .1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
30.5,1963 tarihli 87 nci Birleşiminde görüşülerek reddedilmiştir. (Millet Meclisi 8. Sayısı : 195) 

C. S. TABİÎ ÜYESİ MUCÎP ATAKLFNTN TEKLİF t 

Salihoğlu Nazmi Sözer'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Balkan Harbine, Birinci Dünya Savaşına, ve Millî Mücadeleye iştirak ederek em
sallerine nisbetle fevkalâde hizmet ve yararlığı sebk eden Salihoğlu Malûl Gazi Bnb. Nazmi Sö
zer'e, hayatta bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden (500) lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2.— Bu kanun yayımını takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
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[Millet Meclisinin kabul ettiği rapor] 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip Atak lı'nın, Salihoğlu N'aznıi Sözen'e vatani hizmet 
tertibinden aynık bağlanmasına dair kanun teklifi ve Maliye Komisyonu raporu, komisyonumu
za havale edilmiş olmakla, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle incelendi ve görüşüldü : 

Teklifin gerekçesinden anlaşıldığına göre Xazmi Sözen Harb Okulunun son sınıfında iken gö
nüllü olarak Halkan Harbine iştirak etmiş bunu takiben muhtelif yerlerde savaşmıştır. 

Millî Savunma Hakanlığından alman bilgiye göre Harb Tarihi arşivlerinde Nazmı Sözen'e ait 
bir kayda raslanmadığı bildirilmektedir. 

İçişleri Bakanlığından alman bilgide de suretleri çıkartılarak gönderilen ve teklif dosyasında 
bulunan Kolordu 4, Tümen 23, Alay 135, Tl). 2 Kumandanlığının Ankara iline ait esas defterden 
çıkarılan kayıtlara göre; Nazmi Sözen'in asıl maaşı, son hizmet zammı, 7236 sayılı Kanuna göre 
</c 100 ilâvesi, 279 sayılı Kamına ^örv % 20 zammı Harb mfılûlü zammı ve r/c 25 zammı, Harb 
malûlü zammı ile birlikte ceman (1 151,50) lira. geliri bıınlunduğu ; ayrıca Xaznıi Sözen'in halen 
FA'ı Zafer sokak 8 No. da ikamet etmekte olup ev kirası vermediği, ayda (50) lira evdim icar al
dığı evin de karısı üzerinde kayıtlı olduğu bildirilmektedir. Ayrıca soyadının da mahkeme ka
rarı ile Sözerhatunoğlu olarak değiştirildiği belirtilmektedir. 

Maliye Komisyonııda geçim durumu iyi olduğu, Marl ayındaki zamlarla gelirinin (1 324,20) 
lira olacağı mütalâası ile teklifi reddetmiş bulunmaktadır. 

Yukarda belirtilen durum karşısında komisyonumuz teklifi uygun bulmıyarak Maliye Komis
yonunun ret kararma uymuştur. 

Raporumuz, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadi İsler Komim/onu 12 , 6 . 1963 
Esas No : 2/56 
Karar No : 58 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip AtakıPnın Salihoğlu Nazmi Sözer'e vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifinin reddine dair olup Millet Meclisinin 30.5.1963 ta
rihli 87 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen Plân Komisyonu raporu ile teklif : 

Komisyonumuzun 11.6.1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcisinin de iştira'kl'eriyle 
tetkik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi hakkında Plân Komisyonunun hazırladığı ve Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen raporda t af silen belirtilen hususlar ve bu hususta ilgili Bakanlık temsilcisi
nin verdiği tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca benimsenmiş olduğundan Millet Meclisinin kabul 
ettiği rapor Komisyonumuzca da aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığfl, 
sunulur. 

Bu Kaporda'Başkan ve .. . 
Sözcü 

. Gaziantep Ankara Giresun. Balıkesir İstanbul 
Z. İslâm. E. Etker S. Orhon H. A. Türler S. T anman 

Kayseri Sinop Sivas Denizli 
TL Kalpakhoğlu S. Batur II. Söylemezoğlu C. Akya>-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 167 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/66 
Karar No. 107 

Yüksek Başkanlığa 

Ounıhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mucip Ataklı'nın Salihoğlu Nazmi Sözen'e vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunun 30.5 .1963 
tarihli 87 inci Birleşiminde görüşülerek reddedilen şekli Komisyonumuzun 18.6 .1963 tarihli 
toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Bahis konusu karnın teklifi hakkında Plân Komisyonunun hazırladığı ve Millet Meclisi Genel 
Kurulunca reddedilen rapora ve bu hususta ilgili Bakanlık temsilcisinin verdiği tamamlayıcı bil
giler Komisyonumuzca da benimsenmiş olduğundan Komisyonumuzca da aynen ve mevcudun itti-
fakiyle reddedilmiştir. 

Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Oumhurbaışkamnea S. Ü. 
S. Kurutluoc/Iu 

Tabiî 

Bu Rapor Sözcüsü 
Konya 

M. Dinekli 

Üye 
II. Tunçkanai 

Balıkesir 
K. Öztaş 

Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

Konya 
A. Onar 

*mım 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 167 ) 




