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Yoklama yapıldı. 
Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi ile 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri seçimi ya

pıldı. Oylama sonucuna göre yeter çoğunluk kal
madığı görüldüğünden seçimlere gelecek birle
şimde devam olunacağı bildirildi. 

Salt çoğunluk bulunmadığından 9 Mart 1965 
Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere birleşime 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

saat 15,30 da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhamgü 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Mustafa Yılmaz tnceoğlu 

Kâtip 
Bolu 

Sırrı Uzunhasanoğlu 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Ege Üniversitesinin 1960 bütçe yılı Ke-

sinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (Millet Meclisi 1/121; Cum
huriyet Senatosu 1/517) (Bütçe ve Plân Ko
misyonuma.) 

Rapor 
2. — Devlet Personeli sendikaları kanunu ta

sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(Millet Meclisi 1/546; Cumhuriyet Senatosu 
1/434) (S. Sayısı : 561) 



BIRÎNCI OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN* — Başkanvekili İhsan Hamid Tiğrel 

KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana), Kudret Bayhan (Niğde) 

• 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, Cumıhuriyet Senatosunun 51 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

i. — Ankara Üyesi Niyazi Ağırnaslı'nın 
Manisa'nın Akhisar ilçesinde her siyasi parti 
tarafından düzenlenen toplantı sırasında çıkarı
lan hâdiseler dolayısiyle üzüntülerini belirten 
konuşması 

'BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı gündeme geç
meden evvel gündem dışı Akhisar olayları hak
kında söz istemiştir. Başkanlık muvafık görmüş
tür. Buyurunuz Sayın Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muh
terem Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri, 
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir siyasi parti ta
rafından düzenlenen miting kaba kuvvetin sal
dırısına uğramıştır. İzmir'den, Manisa'dan top
lanıp gelen ve Akhisar'da biriken insanlar taş ve 
sopalarla karşılanarak kanun hükümleri içinde 
ve Hükümetin bilgisi dâhilinde yapılacak mitin
gi hâdiseler çıkararak dağıtmak için tertibat al
mışlardır. Mdtingte konuşmacılar taşlanmış, par
tinin genel başkanı küstahça tartaklanmış, parti 
ilce merkezi tahrübedilmiştir. (Soldan gürültü
ler, adliyeye intikal etti sesleri) Arkadaşlarımın 
niçiin alındıklarını anlıyamadım, bu lalettayin 
bir zabıta vakası değildir, Yüce Senatonun hu
zuruna getirilmesi de hâdisenin ehemmiyetinden 
doğmaktadır.. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı; mahkemeye 
intikal etmiş olan bir şeyin, esasen arkadaşları
mız da aynı şeyi söylüyorlar, mahkemeye inti
kal etmiş olan... (Gürültüler) Müsaade edin 
efendim. Hepiniz beraber ifade ederseniz bir şey 
anlaşılmaz. Mahkemeye intikal etmiş Olan bir 
meselenin Meclislerin kürsüsünden ifade edilme
mesi Anayasanın 132 nci maddesi iktizasından 
olduğu için sizden özür diliyerek, sözünüzü geri 
almanızı rica edeceğim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Muh
terem Reis Bey, benleniz hukukçuyum. Adliyeye 
intikal etmiş bir meselenin siyasi meclislerde gö-
rüşülmiyeceğini tabiî takdir ederim. Ben saJdece 
rejimin ve Anayasanın müdafaasına vabeste olan 
kısımlarını arz etmek için söz almış bulunuyo
rum. Merak buyurulmasın mahkemenin serbestî
sine serbesti kararma tesir edecek bir tek keli
meme raslamak mümkün olmıyacakttır. 

'BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, müsaade bu
yurunuz. Mahkemeye intikal etmiş bulunmakta
dır. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem Reisim, rejimin kaderini üç tane çapulcu
nun eline teslim edemeyiz. (Gürültüler) Üç ta
ne çapulcunun rasgele taşlarla, değneklerle par
ti basması bir valhîm hâdisedir. Bunun, rejimin 
kaderi bakımından burada konuşulmasına mü
saadenizi istirham ediyorum. Aksi halde istirham 
edeceğim, karara istinadetmiş olsun. Muhterem 
Senatörlerin kararını alınız. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz ben mah
kemeye intikal etmiş olan bir şeyin Anayasa 
muvacehesinde görüşülemeyeceğini ifade ettim,, 
eğer direniyorsanız Senatonun oyuna arz ede
yim. (Olmaz, olmaz sesleri) İçtüzük der ki; gün
dem dışı konuşma istiyenlere Başkanlık söz ve
rir veya vermez, vermediği takdirde direnilirse 
direnme oya arz edilir... (Gürültüler) 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Telâş 
eden arkadaşlarıma hayret ediyorum aynı vaka 
yarın kendi başlarına da gelebilir ve gelmiştir 
de... 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı Riyaseti müş
kül mevkide bırakmayın rica ederim. Anayasa-
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G. Senatosu B : 51 
nın sarih hükmü karşısında reye koymaya da 
lüzum görmiyorum... 

NİYAZI AĞIRNASLI (Devamla) — Bir ih
tilâf olursa, müsaade buyurulursa Yüce Senato 
hakem olur. 

Bendeniz direndiğime göre ve bir adliyeci 
olarak, meslek mensubu olarak, mahkemeye in
tikal etmiş bir meseleye temas etmiyeeeğime ve 
sadece hâdiseye temas edeceğime göre, niçin 
telâş ediliyor 1 Anhyamıyorum. Lütfedin de Ki
yaset olarak reye koyun. Görelim kimler kabul 
edecek, veya kabul etmiyecek anlaşılsın. 

9 . 3 . 1 9 6 5 O : 1 
BAŞKAN — Buyurunuz, yerinize otum iniz 

da meseleyi halledelim. Efendim, müsaade buyu
rursanız hakikaten ben mahkemeye intikalin
den malûmatım yoktu. Böyle olduğuna göre, ve 
esasen beyan etmek istediği şeyi buradan söyle
miş bulunduğuna göre ben kendilerine bu hu
susta söz vermekte, Anayasanın sarih hükmü 
karşısında, mazur olduğumu arz ederim. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Anayasa 
mevzularını bilirim. Mahkeme ile alâkalı taraf
larını bahsedecek değilim. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
yapılan Zirai istihsal fazlası Anlaşmaları gere
ğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile 
bedelsiz olarak verilen Amerika'dan ihtiyaç faz
lası malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi mua
fiyeti hakkındaki kanun tasarısının ehemmiyeti
mi ve müstaceliyetine binaen bir ân evvel kanun
laşması için havale edilmiş olduğu Ulaştırma, 
İçişleri, Tarım, Dışişleri ve Bütçe komisyonla
rından ikişer üye seçilerek kurulacak bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 

Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan 
Zirai istihsal fazlası anlaşmaları gereğince ithal 
olunacak zirâi ve gıdai maddeler ile bedelsiz 
olarak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malze
me, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hak
kındaki kanun tasarısının ehemmiyetine ve 
müstaceliyetine binaen bir an evvel kanunlaş
ması için havale edilmiş olduğu Ulaştırma, İç
işleri, Tarım, Dışişleri ve Bütçe komisyonların
dan ikişer üye seçilerek kurulacak bir geçici 
komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Bakanı 
Macit Zeren 

BAŞKAN — Efendim, Ticaret Bakanının 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan 
Zirai istihsal fazlası anlaşmaları gereğince ithal 

edilecek zirai ve gıdai maddeler ile bedelsiz ola
rak verilen Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme, 
teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkın
daki1 kanun tasarısı Senatodadır'. Ancak işin 
müstaceliyetine binaen bunun Ulaştırma, İçiş
leri, Tarım, Dışişleri ve Bütçe komisyonlarından 
seçilecek ikişer üyeden kurulacak bir geçici ko
misyona verilmesi teklif edilmektedir. Bu tek
lifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Niğde Üyesi Kudret Bayhan'ın; gün
demde mevcut kanunların görüşme süresi bitmek 
üzere olduğundan, Başkanlık Divanının Genel 
Kurula sunuşlar kısmında bulunan Bütçe ve 
Plân Komisyonuna üye seçimi yapıldıktan sonra, 
mezkûr kanunların Anayasa Mahkemesi ile Yük
sek Hâkimler Kuruluna üye seçiminden ve sözlü 
sorulardan önce görüşülmesi hakkındaki öner
gesi 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde mevcut kanunların görüşme sü

resi bitmek üzeredir. Bu yüzden Başkanlık Di
vanının Genel Kurula sunuş!an kısmında bulu
nan «Bütçe ve Plân Komisyonuna üye seçimi» 
yapıldıktan sonra mezkûr kanunların. Anayasa 
Mahkemesi ile Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçiminden ve sözlü sorulardan önce görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Kudret Bayhan 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Efen
dim, bundan evvel alman karar gereğince se
çimler için bir tur yapılması lâzımdır. 
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BAŞKAN — Böyle bir karar yok Sayın De

mir. O karar o celseye mahsustu. Maamafih ye
ni bir teklif gelmiştir. Bütçe ve Plân Komisyo
nu seçiminden sonra kanunların da, birkaç ka
nunun müddeti bitmek üzeredir, diğer madde
lere tercihan görüşülmesi teklif ediliyor. Bu 
teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi gündemin ikinci defa 
oya konulacak maddelerine geçiyoruz. 

3. — Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara 
Anlaşmaları ve bunlara Ek protokollerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Sosyal î.şler komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/597; Cumhuriyet Senatosu 
1/480) (S. Sayısı : 552) (1) 

4. — Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı 
hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli Ek 
Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/677; Cum
huriyet Senatosu 1/486) (S. Sayısı : 551) (2) 

BAŞKAN — Her iki tasarı da acık oyunuza 
sunulmuştur. 

5. — Üniversitelerimizde araştırma ve ince
leme yapmakta olan Cumhuriyet Senatosu ince
leme Komisyonu tezkeresi (10/4.) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ'un bir tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

9 . 3 .1965 0 : 1 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

üniversitelerimizde araştırma ve inceleme 
için seçilen Komisyonumuz mesaisini bitirmek 
için daha iki aylık bir zamana ihtiyacı olduğun
dan Genel Kurulca yeni bir karar alınması ge
rekmektedir. Durumun Yüce Senato Cenel Ku
ruluna arzına delâletinizi saygı ile rica ederim. 

Üniversitelerde Senato 
Araştırma İnceleme 

Komisyonu adına Sözcü 
Elâzığ 

Celâl Ertıığ 

BAŞKAN — Üniversiteler hakkındaki Araş
tırma Komisyonu... Buyurun Sayın Ertuğ. 

Kanunlara oy vermiyenler var mı?.. Oylama 
muamelesi bitmiştir. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; malûmu âliniz olduğu üze
re üniversitelerimizin ihtiyaçlarını ve üniversite 
problemlerini yerinde incelemek ve Yüksek Hu
zurunuza getirmek üzere bir komisyon seçmiş
tiniz. İçtüzük gereğince bu araştırma komisyon
larının müddeti iki aydır. Bu iki aylık süre içe
risinde Yüce Senatonun bütçe müzakerelerine 
girmesi ve üniversite sömestri tatilinin Şubat 
ayında araya girmesi dolayısiyle Komisyonunuz 
vazifesini bitirememiştir. önümüzdeki iki ay sü
re için tekrar uzatılmasını bu sebepten dolayı 
yüksek huzurlarınıza getirdik. Kabul etmenizi 
istirham ediyoruz, saygılarımla. 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonunun müd
detinin iki ay daha uzatılması hususundaki tek
lifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İki ayı geçirmemeleri temennisiyle kendile
rine muvaffakiyetler dilerim. 

5. — SEÇİMLER 

1. —• Bütçe ve Plân Komisyonuna üye seçimi 
BAŞKAN — Anayasa hükmü gereğince Büt

çe Karma Komisyonunun değişmesi icabetmek-
tedir. En az 30 üyenin iktidar Partisinden ol
ması şarttır. 

(1) 552 S. Sayılı basmayazı 25 . 2.1965 ta
rihli 46 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 551 S. Sayılı basmayazı 25. 2. 1965 ta
rihli 46 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. 

15 üye Cumhuriyet Senatosuna düşmekte
dir. Bunun 9 unun, iktidar partileri 3 ünün mu
halefet partisine, 1 inin Millî Birlik Grupuna, 
1 inin kontenjana, ve birinin de bağımsızlara 
mensup üyeler tarafından seçilmesine karar ve
rilmiştir. Yalnız, kontenjanı teşkil eden üye ar
kadaşlar, halen seçilmiş bulundukları komis
yonlarda çalışmayı istedikleri için, Bütçe Ko
misyonuna üye vermemişlerdir. Binaenaleyh, 
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C. Senatosu B : 51 
bunun da bağımsızlar arasından seçilmesi icabct-
mektedir. 

İsimleri okuyorum : 
Alâettin Çetin (A. P.) 
Erdoğan Adalı (A. P.) 
Osman Zeki Gümüşoğlu (A. P.) 
C. Tevfik Okyayuz (A. P.) 
Hüsnü Dikeçligil (A. P.) 
ismail Yeşilyurt (A. P.) 
Rasim Haneıoğlu (C. K. M. P.) 
Maıısur Ulusoy (M. P.) 
Mehmet Ali Demir (Y. T. P.) 
Ferid Melen (C. H. P.) 
Cahit Akyar (C. H. P.) 
Ekrem özden (C. H. P.) aday gösterilmiş

lerdir. 
Millî Birlik Grupundan Sami Küçük aday 

gösterilmiştir. Bağımsızlardan Niyazi Ağırnaslı 
aday gösterilmiştir. Kontenjan hakkından fe
ragat etmektedir ve serbest bırakmaktadır. Şim
di kâğıtlar dağıtılacaktır ve isimleri birer birer 
okuyacağım. 

VASFI GERGER (Urfa) — Adaylar belli 
olduğuna göre işari reyle seçime gidilmesi daha 
doğru olmaz mı? 

BAŞKAN — Seçimlerin yazı ile, yani gizli 
oyla yapılması icabetmekteyse ,de Senato, bu 
hususta itiraz vâki olmadığı için bir karar al
mak yetkisini haiz bulunmaktadır. Sayın Vasfi 
Gerger'in vakitten kazanmak için bu seçimlerin 
işari oyla, birer birer yapılması teklifini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenleri. . Kabul et
miyenler?... Kabul edilmiştir, isimleri birer bi
rer okuyup, oylarınıza sunacağım. 

Sayın Alâeddin Çetin (A. P.) ; Kabul eden
le r i . . Kabul etmiyenler?... Kabul edilmiştir. 

Sayın Erdoğan Adalı (A. P.) ; Kabul eden
le r i . . Kabul etmiyenler 1.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Osman Zeki Gümüşoğlu (A. P.) ; Ka
bul edenleri. . Kabul etmiyenler!.. Kabul edil
miştir. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil (A. P.) ; Kabul 
edenleri. . Kabul etmiyenler!.. Kabul edilmiş
tir. 

Sayın ismail Yeşilyurt (A. P.) ; Kabul eden
le r i . . Kabul etmiyenler!.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Cavit Tevfik Okyayuz (A. P.) ; Ka
bul edenler!.. Kabul etmiyenler?... Kabul edil
miştir. 
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Sayın Rasim Haneıoğlu (C. K. M. P.) ; Ka

bul edenler?... Kabul etmiyenler?... Kabul edil
miştir. 

Sayın Mansur Ulusoy (M. P.) ; Kabul eden
ler?... Kabul etmiyenler?... Kabul edilmiştir. 

Sayın Mehmet Ali Demir (Y. T. P.) ; Kabul 
edenler?... Kabul etmiyenler-?... Kabul edilmiş
tir-. 

Saym Ferid Melen (O. II. P.) ; Kabul eden
ler?... Kabn 1 etmiyenler?... Kabul edilmiştir-. 

Sayın Cahit Akyar (O. H. P.) ; Kabul eden
ler?... Kabul etmiyenler?... Kabul edilmiştir. 

Saym Ekrem Özden (O. II. P.) ; Kabul eden
ler?... Kabul etmiyenler?... Kabul edilmiştir. 

Saym Sami Küçük (Millî Birlik Grupun-
dan) ; Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bağımsızlardan. Sayın Niyazi Ağırnaslı; ka
bul edenler?... Kabul etmiyenler?... Kabul edil
miştir. Başka talip var mı? (Kâzım Yurdakul, 
sesleri) Saym Kâzım Yurdakul teklif edilmek
tedir. Kabul edenler?... Kabul etmiyenler-?... Ka
bul. edilmiştir. Bu suretle kısaca- meseleyi hal
letmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Usul hakkında Saym Gerger, 
buyurun. 

VASFI GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlar, Bütçe Komisyonu üyelerini, şimdi 
Yüksek Senato seçmiş bulunuyor. Bu seçilen 
arkadaşlar, toplanacak, kendi aralarından Ri
yaset Divanını teşkil edecek, başkanını ve söz
cüsünü seçecek ve fiilen vazifeye başlamış ola
cak. Binaenaleyh, gündemde Bütçe ve Plân 
Komisyonu ile alâkalı kanunların müzakeresine 
geçmeye maddi imkân yoktur. Çünkü, ortada 
halen üyeleri seçilmiş olmasına rağmen fiilen 
vazifeye başlamış, salahiyetli bir komisyon 
Yüksek Senato huzurunda mevcut değildir. Bu 
itibarla, bunun gelecek oturuma bırakılması 
lâzımdır. Tüzük de bunu âmirdir. Bunu arz 
etmek için huzurunuzu işgal ettim. 

BAŞKAN — Saym Gerger'in mevzuubahset-
tiklerî husus yerindedir. Ancak bugün, müza
keresini yapacağımız kanun tasarıları arasında 
Bütçe Komisyonunu ilgilendiren kanun tasarı
ları olmadığı için müzakerelere devam edebili
riz, efendim. 

426 



O. Senatosu B : 51 9 . 3 . 1965 O : 1 

6. — GÖRÜŞÜ 

1. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/321; (Cumhuriyet Se
natom 1/437) (S. Sayısı : 557) (t) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon Başkanının bir önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin tüzük gereğince bir defada gö

rüşülecek işler kısmında bulunan ve ismi aşa
ğıya çıkarılan (557) sıra sayılı kanun tasarısı
nın öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim , 

Geçici Komisyon Başkanı 
Mehmet İzm en 

Özeti : «Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanun tasarısı» 

BAŞKAN — Kanun tasarısının öncelikle 
görüşülmesi teklif edilmektedir. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Prodüktivite Merkezi kuruluşu kanu

nu tasarısını müzakere etmek üzere teşkil olu
nan komisyonumuz, ilgili Sanayi Bakanlığı 
temsilcisinin de iştirakiyle tasarıyı görüşmüş
tür. 

Konunun arz ettiği önem dikkate alınarak, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, Orta - Doğu fvni-
vertesi, Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve 
Borsalar Birliği, halen mevcut bakanlıklarara-
sı prodüktivite merkezi gibi teşekküllerin de 
mütalâasına müracaat edilmesinde fayda gö
rülmüş ve yapılan davet üzerine bunlar tara
fından komisyonumuza gönderilen temsilcilerin 
konu hakkındaki görüş ve mütalâaları dinlen
miştir. 

İlgili bakanlık temsilcisinden alman izahat, 
yukarda zikri geçen teşekküller temsilcilerinin 
dinlenen mütalâaları neticesinde, bugün, başta 
Devlet Plânlama Teşkilâtı olmak üzere, âmme 
sektöründe ve bilhassa tarım ve sanayi al anla-

(1) 557 S. Sayılı basma/yazı tutanağın so-
nundadır. 

LEN İŞLER 

rında prodüktivite araştırmalariyle iştigal eden 
ünite veya servislerin mevcudiyeti; Odalar Bir
liğinin ve bâzı bölgesel kuruluşların özel sek
tör sahasında prodüktivite çalışmaları yap
makta bulundukları anlaşılmıştır. 

Ayrıca 1953 yılında kurulmuş olup halen 
mevcudolan ve fakat faaliyeti hemen hemen 
durmuş bulunan Bak.anlıklararası Prodüktivite 
Merkezinin bu zamana kadar yapmış olduğu 
çalışmaların neticeleri hakkında tatminkâr bil
gi alınamamış ve bir kanaate varılamamıştır. 

Diğer taraftan, komisyonumuzca müzakere 
konusu yapılan tasarı ile öngörülen Millî Pro
düktivite Merkezi Teşkilâtının hukukî bünye
si müstakil özel bir teşekkül mü yoksa ilgili ba
kanlığa bağlı bir Devlet dairesi şeklinde mi vü
cut bulmasının faydalı olacağı hususlarında da 
Sanayi Bakanlığı ile bâzı bakanlıklar ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtı arasında görüş ayrılıkları 
bulunduğu tesbit olunmuştur. 

Bütün bu 'hususlar hakkında Hükümet se
viyesinde bilgi alınmak üzere, Sanayi Bakam 
komisyonumuza davet olunmuştur. Lüzumlu 
hazırlıkları yapmak maksadİyle, talebi üzerine, 
Bakana verilmiş olan mühlet safhasında Hü
kümetin istifa etmesi sebebiyle, Sanayi Baka
nından izahat alınması kabil olamamıştır. 

Bu hususlar göz önünde tutulmak suretiyle 
komisyonumuzda yapılan görüşmeler sonunda, 
bir «Millî Prodüktivite Merkezi» kurulmasının 
lüzum ve faydasına, esas itibariyle, kaani olun
muş ve bu maksatla bir kanun çıkarılması da 
yerinde görülmüş ise de, bahis konusu kanun 
tasarısının hazırlanmasına müncer olan düşün
celerin Devlet Plânlama Teşkilâtı kuruluşunda 
evvele ait bulunması; Devlet Plânlama Teşki
lâtının millî prodüktivite araştırmaları yapması 
vazifesinin icapları arasında bulunması; Devlet 
sektöründe, bilhassa sanayi ve tarım sahala
rında prodüktivite araştırmaları yapan servis
lerin veya elemanların bulunması; özel sektör 
alanında da bölgesel araştırma ünitelerinin 
mevcut bulunması gibi sebepler karşısında, ay
nı konular üzerinde birçok teşekküllerin mü
kerrer faaliyetlerde bulunması; lüzumsuz vazife 
tedahülleri yüzünden işlerin aksaması ve hattâ 
zamanında görülmemesi; bir ölçüde fuzuli te
şekküllere ve binnetice masraflara yol açılma-
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sı gibi sonuçlar doğuracağı cihetle, bütün bu 
hususların dikkate alınması suretiyle ıslahı ik
tiza ettiği mütalâasiyle, komisyonumuzca, «Mil
lî Prodüktivite Merkezi kuruluş kanunu tasa
rısı» nın oybirliğiyle reddine karar verilmiştir. 
Geçici Komisyon Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Giresun İstanbul 
M. İzmcn Ş. Akyürek 

Kâtip Tabiî Üye 
Balıkesir S. özgür 

M. Güler 
Tabiî Üye Elâzığ 
S. Küçük C. Ertuğ 
İstanbul Afyon Karahisar 

M. Aksoley R. Hancıoğlu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Elâzığ 

Z. Tüzün R. Giray 
Samsun İstanbul 

R. Isıtan O. Güınüşoğlu 

BAŞKAN — Sayın At alay. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, Geçici Komisyon, Millî Prodükti
vite Merkez Teşkilâtı kurulması hakkındaki 
kanun tasarısını reddetmiş bulunmaktadır. Ret 
sebeplerinin esaslarına girecek, tahlil edecek 
değilim. Esasen Komisyon raporunda, bu tasa
rının, Devlet Plânlama Teşkilâtı kurulmadan 
önceye ait bir hazırlık olduğunu ifade ederler, 
ki Hükümetin sevk tarihi 1962 dir ve bilinmek
tedir ki, Devlet Plânlama Dairesi daha önce 
kurulmuştur. Hazırlığı daha önce yapılmıştır 
ama, tasarı plânlama teşkilâtı vazifeye başla
dıktan sonra Hükümet tarafından Meclise sevk 
edilmiş bulunmaktadır. 

Gene raporda denmektedir ki, sanayi ve ta
rım sahalarında bu görevi çeşitli üniteler ya
pacaktır üniversiteler, plânlama dairesi yapa
cak ve kendi bölgelerinde ticaret ve sanayi oda
ları bu işlerle meşgul olacaklardır ve çeşitli se
beplerle bu ifadelerden sonra reddi için göste
rilen sebepler arasında ve belki başta plânlama 
ile yapılacak çeşitli anlaşmazlıklar ve hangi 
bakanlığa bağlanacağı yolunda sarih bir fikre 
sahibolmaması keyfiyetleri gösterilmekte ve 
Geçici Komisyonda görüşüldüğü sırada bu 
hususların aydınlatılması için yetkili Sanayi 
Bakanının çağrıldığı ve fakat Bakanın Hükü
met değişikliği dolayısiyle komisyona gelmedi
ğini, bu sebeple komisyon açıkça itiraf eder ki 

9 . 3 . 1%5 O : 1 
•bu hususlarda inandırıcı ve müspet konulara 
sahibolmadan raporu getirmiş bulunmaktadır. 
O halde Yüksek Senatonun bu hususlarda Ba
kan tarafından aydınlatılması lâzımdır. Esasen 
komisyon bunu açıkça itiraf ediyor ki Bakanı 
çağırdık, mehil istedi. Niçin istedi Bu M. P. M. 
in kuruluşunda bir sakınca var mı, yok mu? 
Bu teşkâlat Plânlama Dairesine mi bağlanacak, 
hangi bakanlığa bağlanacak, bakanlıklar ara
sında ne şekilde işleyecekdir? Bütün bunları 
telif edebilmek için bakan seviyesinde malûma
ta ihtiyaç hissetmişlerdir. İlgili bakanlık memu
runu çağırmış dinlenmişler ve fakat tatmin 
olunmamışlar. Ve bakan seviyesinde malûmata 
ihtiyaç hissetmişler. Bakanı çağırmışlar velâ-
kin bu sırada Hükümet değişmiş olduğu için 
bakan gelememiştir. 

Şimdi yetkili bakanın 'burada komisyonun 
üzerinde durduğu hususlarda Yüksek Heyetin 
aydınlatması lâzımdır ki biz de komisyonun 
•bu reddine iştirak edebilelim. Aksi takdirde sa
dece ıslah fikriyle Millet Meclisince kabul edil
miş bir metnin bu kadar zayıf sebeplerle Yük
sek Heyet tarafından redde iltihakı mümkün 
değildir. Bu itibarla Yüksek Heyette Sanayi 
Bakanının komisyonun, öngördüğü fikirlerde 
burada izahat vermesi gereklidir. Bu izahattan 
sonra esasa ait görüşlerimi arz etmeye çalışaca
ğım. 

BAŞKAN —- Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; bu tasarının talih
siz bir tasarı olduğu anlaşılıyor. Çünkü eski Hü
kümet tarafından tanzim edilmiş, Meclise veril
miş, Senatoya tevdi edilmiş, ondan sonra da 
muhtelif zamanlarda bunun tetkiki için muhte
rem komisyon epeyi uğraşmış, bakanı çağırmış, 
Hükümet istifa ettiği için gelememiş Hükümet 
düşmüş, o sırada Yeni Hükümet teşekkül etmiş. 
Bu sırada teşekkül esnasında komisyonun faali
yeti ilerliyememiş. Çarnaçar komisyon bir ka
rara varmış, yeni Hükümetle de temas etmek 
imkânını, derin derin temas etmek imkânı bulama
dığı için bu ret mazbatasını tanzim ederek Yüksek 
Kurulunuza getirmiş. Benim kanaatim şudur ki; 
mesele basit bir dâva değildir. Yeni bir teşek
küldür. Elbette bunun üzerinde Hükümetin de 
bir noktai nazarı olacaktır. Bu itibarla tasarıyı 
komisyon geri alır, yeni Hükümetle temas eder-
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se daha olgun ve tamamlayıcı fikirlerle buraya 
gelmiş olur. Ben bu kanaaıteyim. Geri almasını 
teklif ederim. 

Hürmetlerimle. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon adına mı efendim1? 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Hayır, efendim 

üye olarak. 

BAŞKAN —Ne üyesi? 
SUPHÎ BATUR (Devamla) Senatör ola

rak. 
BAŞKAN — Komisyon üyesi değilsiniz? 
SUPHÎ BATUR (Devamla) — Hayır efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
SUPHÎ BATUR (Sinop) — Efendim evve

lâ komisyonun izahat vermesini rica edeceğim. 
Çünkü komisyon verdiği raporda diyor ki : Bu
nu reddedelim, Millet Meclisine 'gitsin diyor. 
Prosedür bakımından biz reddettiğimiz zaman 
kanun reddedilmiş olur. Millet Meclisi alır ge
reğini ifa eder. Evvelâ komisyon bize bu husus
larda izahat vermelidir. İzahat verdikten sonra 
ancak bir esasa bağlanabilir. 

Komisyonun verdiği rapor insanı dooyurueu 
mahiyette değildir. Niçin reddediyor ve reddin 
mahiyeti nedir? Ben komisyon üyesine sordum, 
reddedelim gitsin, dedi. Meclise gider, orada 
kanunlaşabilir. Binaenaleyh Komisyonun bir ke
re izahat vermesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Bir noktayı izah edeyim arka
daşlar. Bu kanunun müddeti 16 Martta bitmek
tedir. Buyurun Sayın Komisyon. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
ÎZMEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlarım, 
Millî prodüktivite Merkezinin ihdası hakkındaki 
Millet Meclisince kabul edilmiş Senatomuza inti
kal eden ve Senato adına teşkil edilen Geçici Ko
misyon tarafından tetkik edilmiş bulunan bu ka
nunu, Senato adına tetkik eden komisyon tara
fından, biraz evvel okunmuş bulunan raporu-
muzdaki esbabı mucibe tahtında reddi teklif edil
mektedir. Bu husustaki raporumuz okundu. Dik
katle takibedildiği takdirde raporda ret hususun
daki esbabı mucibemiz gayet sarihtir. Arkadaş
larımızdan, biraz evvel konuşan hatip arkadaşla
rımızdan dinlediğimiz mütalâalara göre raporu
muzun sarih olmadığı, bu rapordaki gerekçeye da-
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yanılarak reddin doğru bulunmadıığı ifade olun
du. Mesele şu: Yine raporumuzda işaret ettiğimiz 
gibi, biz bu mevzuun önemini dikkatle göz önün
de bulundurduk, prensip itibariyle bir Millî Pro
düktivite Merkezi ihdasını ve bu ihdasın bir ka
nun yoliyle yapılmasını esas itibariyle Komisyo
numuz kabul etmiş bulunuyor. Ancak mevzuun 
ehemmiyetine binaen, Sanayi Bakanlığı tarafın
dan hazırlanmış olması itibariyle, Sanayi Bakan
lığı temsilcisini dinledik. Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinden müracaatımız üzerine yetkili bir 
zat gönderildi, onu dinledik. Türkiye Ticaret ve 
Sanayi Odaları Birliğinden bir temsilci geldi, 
onu da dinledik. Bütün bunlardan aldığımız 
malûmattan sonra Millî Prodüktivite Merkezinin 
ihdası hakkındaki kanun tasarısı üzerinde Millet 
Meclisinde metin haline getirilmiş bulunan şekli 
ile, kanun tasarısı bizi tatmin etmedi. Tatmin 
etmeyişinin sebeplerinin başında gelen sebep, bu 
kanun tasarısının çok eskiden, 1955 - 1956 1ar-
da düşünülmüş, hazırlanmış ve o yıllarda Devlet 
Plânlama Teşkilâtı da bulunmamış olduğu için, 
Plânlama Teşkilâtının mevcudolmadıği zamanlar
da böyle bir teşekkülün kurulması mucip sebebi 
daha varit görüldüğü için kanuna bu mucip se
bep hâkim olmuştur kanaatine vardık. Şöyle ki, 
bugün biliyorsunuz mevcut Plânlama Teşkilâtı 
plânları yaparken, plânlara müsteniden yıllık 
progoramları meydana getirirken bu plân ve 
programın ve bunlara giren birtakım projelerin 
prodüktivi olup olmadığını vazifesinin icabı ola
rak araştırmak mecburiyetindedir. Şu halde mev
cut Plânlama Teşkilâtı kendi sahasına giren bü
tün mevzularda bir prodüktivite çalışması yapı
yor, demektir. Onun dışında sınai tesislerin 
içinde, Devlet iktisadi Teşekküllerinin içinde, zi
raat işletmelerinin içinde kimisinde yetkili ele
manlar olarak, kimisinde kurulmuş servisler ola
rak, bu çalışmaların, bu teşekküllerin bu istihsal 
şubelerinin prodüktiv olup olmadığı da araştırıl
maktadır. Biz bütün bu hususları göz önünde tu
tarak Sanayi Bakanlığından böyle bir merkezin 
ihdası hakkındaki bu kanunun esaslarını ve bu 
teklif edilen merkezin hukukî şeklini, salâhiyetle
rini ve çeşitli zaviyelerden izahat rica ettik. Müh
let istediler, biz de mühlet verdik. Bir daha müh
let istediler yine mühlet verdik. O sırada rapor
da, ifade ettiğimiz gibi, Hükümet düştü ve izahat 
almak mümkün olamadı. Komisyon müzakerele
rinin devam ettiği sırada yine istihbar ettik ki, 
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Hükümet bizim temas ettiğimiz bu hususları dik
kate alarak bu mevzuu yeniden tetkike almış Hü
kümet içinde ve işittiğimize göre bu kanun da 
teklif edilen şekilde bir teşekkül değil, Sanayi 
Bakanlığına bağlı bir Devlet dairesi şeklinde bu-
nuıı kurulması hususunda çalışmalara başlanmış 
ve bu çalışmalar Hükümetin düşmesi sebebiyle 
Komisyonumuza intikal etmeden kalmıştır. Bu da 
gösteriyor ki, Millî Prodüktivite Merkezinin Mil
let Meclisinden çıkıp Senatoya intikal ettiği şe
kilde kurulması hususunda düşen Hükümet için
de de tereddütler husule gelmiş... 

MEBRURE AHSOLEY (İstanbul) — Düşen 
Hükümet değil, çekilen Hükümet. 

KOMİSYON ADINA MEHMET ÎZMEN 
(Devamla) — Affedersiniz, çekilen Hükümet 
üyeleri arasında tereddütler husule gelmiş, bu
nun maştaki! bir teşekkül değil, Sanayi Bakan
lığına bağlı bir daire şeklinde kurulmasına dair 
çalınmalar olmuştur. ıŞu halde, demek ki, kanun 
Komisyonda tetkik edildiği sırada Komisyon üye
leri tarafından ileri Sürülen. mucip sebepler Hü
kümeti de tereiddüde sevk etmiş, Hükümet de 
başka şekiller düşünmek zorunda kalmıştır. 

Diğer taraftan kanunun Senatodaki müddeti 
de bitmek üzere bulunduğu için bütün bu husus
ları, bu imkânsızlıkları gözönünde tutan Komis
yonunuz, kanunu redde karar vermiştir. Kanu
nun reddi halinde Millet Meclislinde bu hususlar 
yeniden tetkik edilebilir ve bu işaret ettiğimiz 
noktalar tekemmül ettirilmek suretiyle kanun-
laşabilir. Bu millî prodüktivite merkezinin bu 
şekilde kurulması halinde bir taraftan bu teşek
kül kurulacak, geniş ölçüde bu işlerle meşgul ola
cak. Plânlama Teşkilâtı vazifesi icabı olarak yi
ne prodüktivite işi ile meşigul olacak. Ayrıca yi
ne birtakım teşekküllerin içinde hususi servisler 
de bu prodüktivite işleriyle iştigal edecek. Bu 
suretle aynı mevzu üzerinde ikili, üçlü, dörtlü 
çalışmalar yapılacak, bu da hem işleri aksatacak 
ve hem de masrafları mueib ola çaktır. Bu da ret 
sebepleri arasındadır. Yine Hükümetin sevk et
tiği kanunun mucip sebepleri arasında kaydedil
diğine göre, başka memleketlerde Avrupa memle
ketlerinin birçoklarında da bu teşekkül, bâzıla
rında meselâ Hollanda'da bir bakanlık şeklinde 
imiş. Bâzı memleketlerde bakanlıklara bağlı te
şekkül halinde, bâzı memleketlerde de hususi hu
kuk hükümlerine müstakil bir tüzel kişilik ha-
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ünde, bâzı memleketlerde de (büsbütün serbest 
teşebbüsler olduğu yine Hükümetin kanun ge
rekçesinde yazılı bulunmaktadır. Binaenaleyh, 
hulasaten arz edeyim, biz Komisyon olarak bir 
millî prodüktivite merkezinin ihdasının faydalı 
olduğunu, bunun bir kanunla kurulmasının ye
rinde bulunacağı mütalâasında olmakla beraber, 
bu sebepler tahtında, bu imkânsızlıklar tahtında 
mevcut teşekküllerin üstünde, yanında mükerrer 
faaliyeti erde bulunması ieabettiğinden ve fuzuli 
masraflar yapılması da binnetice zaruri bulundu
ğundan bu kanunun reddi suretiyle Millet Mecli
sinde usulüne göre yapılacak müzakerelerle bu 
hususlara dokunulması ve Hükümetin de bu Ko
misyonun raporunda ileri sürülen mucip sebep
lerin de dikkate alınması suretiyle maksada uy
gun, az masraflı, tekerrürlere mâni olmak üzere 
bir prodüktivite merkezinin kurulmasına imkân 
hâsıl olur. Belki Plânlama Teşkilâtı içinde müs
takil bir servis olur, belki Hükümete bağlı, yani 
Sanayi Bakanlığına bağlı bir teşekkül olur, ki, 
nitekim bu fikir Hükümette bir aralık müzakere 
mevzuu olmuştur. 

Sözleıimi bitirirken arz edeyim, ki, raporu
muzda reci sebepleri sarih olarak, Komisyonda 
cereyan eden müzakereler açık olarak ifade edil
miştir. Takdirlerinize arz ederim. 

SUPHİ BATTTR (Sinop) — Bir sual sora
cağını. 

BAŞKAN — Sualinizi sorun ama, ben müza
kereyi keseceğini, burada. I>unu geri bırakmak 
mecburiyetindeyim. Oünkii İçtüzüğün 60 ncı 
maddesi : «Bakanlar adına G-cnel Kurulda söz 
söylemek için gönderilecek birinci derecede 
daire başkanları, bakanlıklardan her veyahut 
yalnız bir iş için konuşmaya yetkili okluğuna 
dair Başkanlığa yazılmış belgeyi yanlarında bu
lundururlar....» demektedir. 

Şimdi, birinci derecede daire başkanları, di
yor. Arkadaşımız daire reis muavini bulunmak
tadır. Binaenaleyh birinci derecede bir mev
kide bulunmuyorlar. Belki liyakatleri itibari-
le daha üstündürler', ama, İçtüzüğün bu sarih 
hükmü karşısında bu müzakereyi burada, kes
mek ve Perşembe gününe bırakmak mecburiye
tin deyim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Müzakereyi kes
mek mecburiyetindesiniz ama Sayın Reis Per-
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şembe günü de Bakan gelmezse o zaman tıe ola
cak? 

BAŞKAN — Evet efendim, o zaman düşünü
rüz, artık şimdi içtüzüğün bu hükmünü tatbik 
etmek zorundayız. Binaenaleyh, bunu Perşem
be gününe bırakmak mecburiyetindeyim. Per
şembe günü Bakanın bizzat gelmesi sayam ar
zudur. 

2. — Devlet Personeli Sendikaları kamı
mı tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/546; Cumhuriyet Se
natosu 1/434) (S. Sayısı : 561) (1) 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge var, oku
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmındaki Devlet Personeli Sendikaları ka
nunu tasarısının Cumhuriyet Senatosundaki 
görüşme süresinin nihayete ermesine çok az bir 
zaman kalması ve bahse konu tasarının Anaya
sanın geçici 7 nci maddesi gereğince en geç 
iki yılda çıkarılmasını zarureti muvacehesinde 
gündemdeki bütün işlere öncelik tanınmasını ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Erdoğan Adalı 

BAŞKAN — Bu kanunun, Devlet Personeli 
Sendikaları Kanununun müddeti bitmek üzere
dir. Ve bu kanun biraz da uzuncadır. Sayın 
Komisyon Sözcüsü Adalı bu kanunun diğerle
rine tercih edilerek görüşülmesini teklif etmek
tedir. Teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Adalı lütfen yerinizi alınız. 
Bir tezkere var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Personeli meslek teşekkülleri kanun 

tasarısının Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunda müzaakeresi sırasında bu tasariyle ilgili 
olarak Başbakan adına beyanatta bulunmaya 
ve soruları cevaplandırmaya Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesi Başkanı Hasan Şükrü Adal'm 

(1) 561 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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mezun bulunduğunu arz ederim. 

Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı 

Süleyman Demirci 

BAŞKAN — Sayın Adal, Adal'ın yanına ge
liniz lütfen. 

Devlet Personel Sen diki arı kanun tasarısı 
raporunun okunmasına lüzum var mı efendim? 
Lüzum görenler lütfen işaret buyursunlar... Gör-
miyenler... Lüzum görülmemiştir efendim. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. İvedilikle müzakeresi hususunu oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum efendim. 

Devlet Personeli Sendikaları Kanunu 

Tanım 
MADDE 1. — İşçi niteliğinde olanlar dışın

daki kamu hizmeti personelinin ortak mesleki, 
kültürel, sosyal ve iktisadi hak ve menfaatle
rini korumak, özellikle, meslekî gelişmeyi ve ara
larındaki yardımlaşmayı sağlamak amaciyle ku
racakları sendikalar hakkında- bu kanun hüküm
leri uygulanır. 

Bu sendikalar, «sendika» veya «meslek birli
ği» adı altında kurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İstanbul) —Komis

yondan bir sualim var. Sağlık Bakanlığı teş
kilâtında çalışan hademelerin durumu bu kanu
na giriyor mu, girmiyor raııf 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ERDO

ĞAN ADALİ (İstanbul) — Efendim, arkada
şımızın bahis buyurduğu hademeler (D) cetve-
lindedirler ve kapsamı içindedirler. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sağ
lık Bakanlığı bir tebliğ yaymlıyarak müracaat 
edenler işten çıkarılacak diyor. 

BAŞKAN — Sualinize cevap verdi. 
EKREM ÖZDEN (tstanbul) — Mübaşirler 

giriyor mu1? 

BAŞKAN — Mübaşirler giriyorlar mu diye 
Sayın özden soruyorlar1» 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ERDO

ĞAN ADALI (İstanbul) — Bunlar da dâhil, 
bunlar da aynı şekilde. 

BAŞKAN — Mübaşirler de dahilmiş. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Kürsüden konuşsunlar zapta geçsin. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler.... Etmiyenler.... Kabul edilmiş
tir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu kanunun 1 nei maddesin

de tanımlanan Devlet Personeli Sendikaları : 
Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel 

idare esaslarına göre yürütmekle görevli oldukla
rı kamu hizmetlerinin görüldüğü genel ve katma 
bütçeli dairelerin, il özel idarelerinin, belediyele
rin, köylerin ve genel ve katma bütçeli dairelere, 
il özel idarelerine veya. belediyelere bağlı kuru
luşların, ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve 
özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yet
kiye dayanarak kurulan banka ve teşekküllerin 
asli ve sürekli görevlileri ve yukarıda yazılı gö
revlerden emekliye ayrılmış olup emeklilikten 
gayrı bir kanuni veya akdî statü içinde bulunmı-
yan kimseler tarafından kurulabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Komisyon bu değişiklik hakkında iza
hat versinler, tenevvür edelim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ERDO

ĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem arka
daşlarım, Millet Meclisince kabul edilen metin 
gerek maddenin tanzim tarzı bakımından ve 
gerekse isdihdaf edilen kapsam bakımından, ga
ye bakımından yanlış tanzim edilmiş. İki fıkra 
halinde getirmişler. Kanunun maksadı hem 
faal hizmette çalışanlar, hem de emeklilerin 
bu sendikalara girmesi gayesini isdihdaf et
mektedir. Bize gelen metin, Millet Meclisince 
kabul edilmiş metin, ancak ikinci fıkrasında. 
«bu görevden emekliye ayrılmış olup emekli
likten gayrı» demektedir. Yani yalnız ikinci 
kısımda, ikinci fıkrada sayılan müesseselerden 
emekli olanlar katılmış şeklinde gelmiştir. Biz 
bunu iki fıkrayı birleştirmek ve emekliliği so
nuna almak suretiyle birinci fıkradanda emek
li olanları dâhil etmiş olduk. Bu bakımdan de
ğişiklik yaptık. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ömer Ergün. 
ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim 54o4 sayılı Emekli Sandığına dâhil 
olan kimseler mi girecektir, yoksa bu, sendika
lara Emekli Sandığına dâhil olupta işçi niteliği 
taşıyanların sendikara gireceği hususu tasrih 
edilmiş midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ERDO
ĞAN ADALI (İstanbul) — Bendeniz anlıya-
maclını. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, personel sendikalarına Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına dâhil olan kim
selerin içerisinden işçi niteliğini taşıyanların iş
çi sendikalarına mı gireceği yoksa 5434 sayılı 
Emekli Sandığına dâhil olanların bu Sendikalar 
Kanunu içinde mi mütalâa edilecekler. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ERDO
ĞAN ADALI (İstanbul) — Efendim, bu ka
nun işçi niteliğini haiz olmıyan ve Emekli San
dığına dâhil olanları kapsamı içine almaktadır. 

BAŞKAN — Yani şu izahtan işçi niteliğini 
haiz olmıyanlar buna dâhil değildir. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Misal vermek istiyorum. Devlet Demiryolla
rı makinistleri T. C. Emekli Sandığına dâhildir. 
Bu gibiler bedenen ve fikren işçi niteliği taşı
ması dolayısiyle işçi sendikalarına girecekler 
midir? Yoksa bu personel sendikaları içinde 
mütalâa edilmiyecekler midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ERDO
ĞAN ADALI (Devamla) — Emekli Sandığına 
dâhil olanlar işçi sendikalarına giremezler. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Hizmetleri işçi niteliğindedir? 

GKÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. ERDO
ĞAN ADALI (Devamla) — Emekli Sandığına 
dâhil oldukları için bu kanunun kapsamına gir
memektedirler. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— T. C. Emekli Sandığına dâhil olan vazifesi 
icabı işçi niteliğini taşıyan pek çok kimseler 
vardır. O zaman bu kanun bunları menediyor, 
demektir? 

BAŞKAN — Sayın Hükümet mümessili ce
vaplandıracak, müsaade eder misiniz Sayın Adal? 
Buyurun Sayın Adal. 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL — Sayın Başkan, sayın senatör-
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ler, bu kanun tasarısının ikinci maddesi kapsa
mı ihtiva etmekte, burada üç husus belirtilmek
tedir. Biri genel ve katma bütçeye dâhil olan dai
relerdeki çalışan memurlar, ikincisi mahallî ida
reler, il özel idareleri ve belediyelerde çalışan 
memurlar, İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalı
şan memurlar. Bunlar personel sendikaları kura
bilecekler ve personel sendikalarına üye olabile
cekler. Bir de dördüncü kategori var ki; bu te
şekküllerden, yani genel bütçeli ve katma bütçeli 
daireler memurları ile belediye ve özel idare me
murları ve iktisadi Devlet Teşekküllerinden 
emekli olanlar aynı suretle personel sendikaları 
kurabilecekler ve personel sendikalarına üye ola
bileceklerdir. işçi niteliğinde olanların gireceği 
yerler işçi sendikalarıdır. Ve bunları 274 sayılı 
kanun kapsamına alınmış bulunmaktadır. Zanne
derim ki Sayın Senatörü bu şekilde tatmin etmiş 
olduk. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— O zaman ihtilâflar çoğalacaktır. Tevhidi içti
hat kararları vardır. Bu içtihat kararlarına göre 
5434 sayılı kanuna tabi olan bâzı kişilerin işçi 
sendikalarına girmesi hususunda içtihatlar var
dır. Bu kanunla kimlerin personel sendikalarına 
gireceğini, kimlerin işçi sendikalarına gireceği 
hususu katiyetle anlaşılmış olmamaktadır. 

DEVLET PERSONEL DAlRESÎ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Şimdi müsaade 
ederseniz maddeyi tekrar tavzih edeyim. Madde 
olarak asli ve sürekli görevlerde bulunan me
murları kapsamına almaktadır. Bu sarih bir şe
kilde, sizin balhis buyurduğunuz Devlet Demir 
Yolları gibi müesseselerin hizmetlerinde çalışan 
personelin bir kısmı asli ve sürekli görevlerde ve 
kadroya müstenidolarak çalışırlar. Bunlar Dev
let personel sendikalarına üye olabilirler. Asli 
ve sürekli görev tâbiri malûmu âlileri Anayasa
mızın kabul ettiği bir terimdir. Ve yeni getirdi
ğimiz Devlet memurları kanun tasarısında da bu 
hususta geniş izahat vardır. Esasen Devlet me
murları sendikaları kanununun tatbikatını dai
ma bizim yine Millet Meclisi Geçici Komisyonun
da bulunan Devlet personel kanunu tasarısının 
tatbikatıyla beraber mütalâa etmek lâzımdır. 
Buıgftn işçi sendikalarıyla Devlet Personel Daire
si arasında bâzı hususlarda bilhassa bu (D) cet
veli ve (E) cetveli ve yevmiyeli personel gibi 
mevzularda müzakereler cereyan eder. Bugünkü | 
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sistemde hakikaten karışık olan bâzı noktalar 
vardır. (D) ve (E) cetvelindeki memurlar bizim 
bugün meriyette bulunan Memurin Kanununa 
göre müstahdem sayılırlar, işçi sendikaları, kon
federasyon, iddia eder ki, bunlar müstahdemdir
ler, işçi niteliğindedirler ve işçi sendikalarına 
girmeleri lâzımdır, işçi sendikalarına girmeleri 
ve kurmaları lâzımdır. Halbuki yeni Anayasamız 
sarih hükümler vaz'etmiş bulunmaktadır. Ve ay
ni hükümleri biz Devlet memurları kanunu tasa
rısına almış bulunmaktayız. Binaenaleyh, bu
günkü karışıldık bu kanunun maddelerinden de
lildir. Esasen Devlet memurları sistemindeki is
tihdam şekillerinde mevcudolan karışıklıktan ile
ri-gelmektedir. Bugün yeni sistemimizde Geçici 
Komisyonda müzakere edilen Devlet memurları 
kanunu tasarısında 3 istihdam şekli kabul edil
miş bulunmaktadır. Birisi asli ve sürekli kadro
larda çalışan Devlet memuru, diğeri yalnız be
denî hizmetlerde çalışan ve geçici süre ile, be
denî hizmetlerde çalışan yevmiyeli personel. Bir 
de özel ihtisas istiyen işlerde, fevkalâde ihtisas 
istiven islerde çalışacak olan Devlet memuru. 
B'naena^vh; esasen yeni personel rejimi bu hu
susta istihdam şekillerini bir nizama, bir düzene 
kovmuş budunmaktadır. Bu tasarının da bu sis
temce Devlet memurları kanun tasarısındaki sis
temle birlikte mütalâa edilmesinde favda vardır. 
Binaenaleyh, ilerde karışıklık değil bilâkis bir 
düzen gelecektir. Bu hususta mutmain olmanız] 
bilhassa istirham, ederim. 

ÂMİL ARTTIS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Savın Personel Dairesi Başkanının ifadelerinden 
anladığıma göre Millet Meclisi Komisvonunda 
incelenmekte olan Personel Kanununun kapsadı
ğı üç kategori personelin sendikalar kurmalarını 
derpiş eden bir kanundur. Ya.ni bu kanun Millet 
Meclisinde görüşülmekte olan Devlet personel 
kanunundaki üç kategoriye hitap etmektedir. 
Bunları kapsamaktadır. Bunların dışında kalan
lar evvelce burda.n geçmiş olan Sendikalar Ka
nunu ile zaten kanunlaşmıştır. Onlara sendika 
kurma hakkı verilmiştir. Ve onlar da işçilerdir. 
Doğru mudur anladığım? 

DEVLET PERSONEL DAÎRESl BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Evet beyefendi 
doğrudur. Ya'mız şuraya işaret etmek isterim ki; 
bugün mevcudolan (D) ve (E) cetveli teknik 
yönetmeliğe tabi olan yevmiyeli ve mukaveleli 
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personelin bir kısmı esasen Devlet personeli sta
tülerine dâlhil olacaklardır. Bugünkü, tasarıda 
Devlet memurları kanunu tasarısı çıkmasa bile 
bu maddeyle mevcudolan Devlet personelinin 
sendika kurma haklarında herhangi bir şekilde 
kısıtlama mevzuuibahis değildir. Burada genel ve 
katma bütçeli dairelerde çalışan, asli ve sürekli 
görevlerde çalışan bütün memurlar buraya gi
riyor. 

Aynı zamanda belediye ve özel idarede çalı
şan memurlar, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
asli vo sürekli görevlerinde çalışan yani kad
rolu personel giriyor. İşçiler dâhil değildir. İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin bünyesinde çalı
şan işçiler doğrudan doğruya işçi sendikalarına 
dâhildir. Bir de üç kategoriden emekli olanlar 
sendika kurma ve girme hakkına sahiptirler. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. ü . ) 
— Efendim bugünkü tatbikatta karışıklıklar 
mevcuttur. Yeni çıkacak Personel Kanununun 
bünyesi içerisinde işçi niteliği ile personel ni
teliğini tamamen bugünkü karışıklıkları önli-
yecek şekilde tanzim edilmiş midir? Ve kanun 
(aktığı zaman ihtilâflar tamamen bertaraf edi
lecek midir? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Tamamen ber
taraf edilecektir. Devlet personeli kanun tasa
rısı istihdam şekillerini sarih olarak, açık ola
rak tesbit eden bir kanun tasarısıdır. Ve bu da 
Geçici Komisyondadır. Ve bu maddeleri de 
görüşülmüştür. Her hangi şekilde bugün m(ev-
cudolan (D) ve (E) cetvelleri gibi hususlar 
tamamen bertaraf edilmiş ve tanzim edilmiş ola
caktır. 

ÂMİL AET US (Cumhuı başkanınca S. Ü.) — 
Emekli subaylar da sendikalara girecekler mi? 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Emekli su
baylar için bir kayıt yoktur. Burada şüphesiz 
ki, bunlar da g'enel bütçeye dâhil olan kurum
lardır. Tahdidi olan hususlar fiili olarak as
kerlere şamildir, diğer maddelerde tetkik bu
yuracaksınız. Diğer maddelerde Silâhlı Kuvvet
ler mensupları personel sendikalarına giremi
yor, poliser, bekçiler ve saireler de buna dâhil
dir. Emekliler her hangi bir şekilde fiili sta
tüde bulunmıyacakları için gayet tabiî bu hak
tan istifade edeceklerdir. 
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ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü. — 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — İkinci madde hakkında başka 

söz istiyen yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul 'edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tadile uğradığı için açık oyunuza sunulacaktır. 

Ü( ;üncü maddeyi okutuyorum. 

Kurulu| 
MADDE 3. — Devlet personeli sendikaları, 

her bir kurumda veya kurumlar arasında, mer
kez veya taşra teşiklâtında, ayrı ayrı veya her-
bir kurumun genel bütünlüğünü veya bir kıs
mım veya bir mteslek veya uzmanlık kolunu ve 
memurluklarını kapsıyacak şekilde kurulabilir. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, bir 
sendikayı kaç kişi kurabiliyor? Aşağıdaki mad
delere bakıyorum, yok. 

BAŞKAN — Sayın sözcü . 
(SEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO* 

ĞAN ADALI (İstanbul) — Birden fazla kaç 
kişi olursa, Cemiyetler Kanunundaki hükümler 
esastır. ı 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, bu 
ayrı bir kanundur. Cemiyetler Kanununa nasıl 
atıf yaparlar? Cemiyetler Kanunu yarın deği
şebilir. Kaç kişi ile bir sendikanın kurulabile
ceğinin belli olması lâzımdır. Bakarsınız aynı 
koldan 20 tane sendika kurulur? Memleketin her 
tarafında sendika... Böyle şey olur mu? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Adalı. 
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Sayın Batur en
dişe ediyorlar. Tabiatiyle toplu olarak dernek 
kurmak veya sendika kurmak birden fazla şahsa 
aittir. Bunda tereddüt edilecek bir nokta yok. 
Toplu olarak sendika birlik demektir. Dernek de 
birlik demektir. Gayet tabiî birkaç kişi birleşe
rek bir sendika kuracaklardır. Memleketin her 
tarafında sendika mı olacaktır buyurdular. Ga
yet tabiî memleketin her tarafında kurulacaktır. 
İşçi sendikaları nasıl memleketin her tarafında 
kurulmakta ise. Devlet personel sendikaları da 
memleketin her tarafında kurulacaktır. Bunun 
için endişe etmemelerini rica ederim. Personel 
sendikaları üzerinde belki Sayın senatörler kâfi 
derecede tetkik etme imkânını bulamamışlardır. 
Devlet personel sendikalarında endişe edilecek bir 
husus yoktur. Meslek teşekkülleri olarak bu sen
dikalar Anayasamızın emrettiği şekilde meslek 
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haklarını ve meslek menfaatlerini koruyacaklar
dır. Bunlar, diğer maddelerde de göreceğiniz gi
bi, muhtelif mesleklere mensubolan memurlar 
toplu olarak sendika kuracaklar, bunlardan teşek
kül edecek federasyon ve konfederasyonlar ola
caktır. îşci sendikaları nasıl kendi hakları ko
ruyorlarsa, elbette ki, personel sendikaları da 
kendi meslekî menfaatlerini koruyacaklardır. 
Burada personel sendikalariyle, işçi sendikaları 
arasında geniş yetki farkları vardır. Başlıcası 
grevdir. Bir de personel sendikalariyle diğer iş
çi sendikalarının biri eşmemesi hakkında bâzı hü
kümler vardır. Maddeleri geldiği zaman arzı ma
lûmat edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, en ba

sitinden bir müessese kurulurken o müessese as
gari kaç kişi tarafından kurulabilir. Onu kendi 
tüzüğünde, kendi kanununda belirtmek icabeder. 
Burada böyle bir şey yok. Muhterem Hasan 
Şükrü diyor ki, «Birden fazla insan kurabilir». 
Birden fazla insan kurarsa o zaman buraya «Bir
den fazla insan kurar.» diye hüküm koymak lâ
zımdır. 

Sonra Erdoğan Bey de diyor ki, «Cemiyetler 
Kanununa atıf yapıyor.» Zaten Cemiyetler Ka
nunu bu memlekette tatbik edilemez bir hale gel
di. Her Önüne gelen bir cemiyet kuruyor, ku
mar oynatıyor. Her önüne gelen bir cemiyet ku
ruyor karaborsa yapıyor. Çürüyen, müddeti ge
çen bir kanuna atıf yapmak bendenizce doğru 
değildir. Bu yeni bir kanundur. Bu kanuna kaç 
kişi ile kurulması lâzımgeldiğini koymak icabe
der. 

ikinci nokta, aşağıdaki maddelerde geliyor mu 
bilmiyorum. Ama muhterem Hasan Şükrü Bey 
dinlemiyorlar, bizim eski mebus arkadaşımız. 
Ama bilmiyorum sonra ne olacak? Sonra geliyor
lar işçi sendikaları ile mukayese ediyorlar. Şim
di işçi sendikaları kuruldu. Ama kanunu sakat. 
Meselâ bir bankanın memurları geliyorlar, bir 
memur grupu, sendika kuruyor. Toplu sözleşme
ye gidiyorlar. Bir de bakıyorsunuz üç., beş kişi 
bir sendika daha kuruyor. Bir toplu sözleşme da
ha. Böyle şey olmaz. Bunların miktarını tâyin ve 
tahdidetmelidir. Eğer âmme nizamı ve inzimamı 
ise, burada bunun belli edilmesinde ve tesbit edil
mesinde elbette fayda vardır. Çünkü, biraz ev
vel arz ettiğim gibi, işçi sendikalarında mahzu
ru görüldü. Yeni bir tadil ile gelinecektir. Şimdi 
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karşımıza bu kanun gelmiş. Arkadaşlarımız diyor
lar ki, ayın 16 smda da müddet bitiyor, komis
yona da geri al tetkik et diyemiyoruz. Kendi ken
dine kesbi kanuniyet edecek. Bendeniz mahzurlu 
görüyorum. Küçük bir kasabada 20 tane bakkal 
dükkânı gibi, banka şubeleri gibi" sendika olacak, 
Böyle şey olmaz efendim. 

BAŞKAN —Sayın Adal. 
DEVLET PERSONEL DAlRESt BAŞKA

NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Efendim kanu
nun birinci maddesi sarihtir, 2, 3, beş kişi diye 
tasrih etmekte bir fayda, yok, 10 kişi olmuş, 15 
şi olmuş. Kanunun birinci maddesi şöyle der : 

«İşçi niteliğinde olanlar dışındaki kamu hiz
meti personelini...» Bir kere buradaki personel 
cemidir. Bir kişi değil tabiî. «... ortak mesleki, 
kültürel ve sosyal ve iktisadi hak ve menfaatle
rini korumak özellikle mesleki gelişmeyi ve ara
larındaki yardımlaşmayı sağlamak amacı ile kura
cakları...» Binaenaleyh bunun için iki kişi olma
sı kâfidir. Üç mü olsun, beş mi olsun? Sayın Se
natör bunun üzerinde bir görüşme açarsa bizim 
söyliyecek bir şeyimiz yoktur. 

İkinci noktaya geliyorum: Şu hususta Sayın 
Batur'la bir türlü anlaşamadık. Bir kere işçi 
niteliğinden olan sendikaların toplu sözleşme ile 
çalıştıkları ve tabiatiyle birtakım ihtilâflarda ha
keme ve nihayet greve müracaat ettikleri malûm
dur. Devlet memurları sendikaları için bir kere 
böyle bir şey mevzuubahis değildir. Bir kere 
bunlar sözleşme hukukuna dayanan personel de
ğildir. Statü hukukuna dayanan personeldir. Bi
naenaleyh böyle, bu gibi sözleşme ihtilâflarının 
mevzuubahsolmıyacağı aşikârdır. Aşağıdaki ge
lecek maddelerde yetkiler, salâhiyetler, yasaklar' 
vesaire mevcuttur. Eğer, kıraat buyururlarsa 
tetkik buyurmuşlarsa göreceklerdir. Daha sonra 
maddeleri geldiği zaman arzı malûmat edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Bir takrir vere

ceğim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bu madde hakkında 

bir takrir var, okutuyorum: 
Saym Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen üçüncü 
maddenin Komisyona iadesi ile yeniden tedvinini 
arz ve istirham ederim. 

Sinop 
Suphi Batur 
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BAŞKAN — Sayın Batur Hükümet mümessi

linin izahatına kanaat getirmiyerek maddenin 
tekrar komisyona iadesini istemektedir ama, 
müspet bir teklifle değil. Komisyona iadesini is
temektedir. Hükümet ve komisyon bu teklife 
katılıyor mu? 

G E Ç I C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü E R D O 
Ğ A N ADALI (istanbul) — Katılmıyoruz efen
dim. 

DEVLET PERSONEL DAlRESl BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Teklifi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa Ara An
laşmaları ve bunlara Ek protokollerinin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının oylamasına 116 üye iştirak etmiş, 115 
kabul, 1 ret vardır. Anlaşma 115 oyla kabul 
edilmiştir. 

Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hüküm
lerini değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli Ek Tü
züğün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısına 120 üye iştirak etmiş, 118 
kabul 1 ret, 1 çekinser oy verilmiştir. Kanun 
118 oyla kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okuyoruz: 

Üst teşekküller 
MADDE 4. — Devlet personeli sendikalarının 

kuracakları : 
I - Federasyonlar : 
a) Herbir kurumun kendi çalışma alanında; 

veya 
b) Değişik kurumların aynı nitelikteki mes

lek veya uzmanlık kolu ve memurlukları için, ku
rulmuş sendikalardan en az ikisinin; 

I I - Konfederasyonlar : 
a) Federasyonlardan; veya 
b) Herbiri kendi alanında tek teşekkül ola

rak bulunan sendikalardan, en az ikisinin; veya
hut, 

e) En az bir federasyon ile kendi alanında 
tek teşekkül olarak bulunan bir sendikanın üye 
sıfatiyle bir araya gelmeleri suretiyle kurulur
lar. 
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Bu federasyon ve konfederasyonlar hakkında 

da bu kanun hükümleri uygulanır. 
Yukarda yazılı sendika, federasyon ve konfe

derasyonlar, bu kanunda genel olarak «Devlet 
personeli teşekkülleri» olarak anılmışlardır. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan Muhterem arkadaşlar, Suphi Batur'ım ver
diği önerge reddedildi. Fakat, bu madde gelip 
çattı. Burada da aynı aded meselesi mevzuu-
bahsoluyor. Dikkatlice okuyacak olursak dör
düncü maddenin «herbiri kendi alanında tek te
şekkül olarak bulunan sendikalardan en az iki
sinin veyalhut en az bir federasyonla kendi ara
larında tek teşekkül olarak bulunan bir sendi
kanın üye sıfatiyle bir araya gelmeleri suretiy
le kurulurlar» burada da bir müphemiyet var. 
Ne şekil ve ne suretle kurulacağı, Genel Ku
rulda nasıl karar verileceği, burada ekseriye
tin ne olacağı, uzun uzun izah edilmesi lâzım-
gelirdi. Sonra konfederasyon ve federasyon, 
bunların da teşekkülü nasıl olur, kaç adedde 
federasyon olur, federasyonlar nasıl ve kaçı 
bir araya gelip de konfederasyon teşkil edebi
lirler? Bunların adedi eri nedir? Burada da 
bir müphemiyet mevcuttur. Bunların izahını 
komisyondan rica edelim. Bunların adedi ko
nursa., kanaatimce, ısrar edilmiyerck aded ko
nulursa müphemiyet ortadan kalkar1. Bunda ıs
rar etmemesini bilhassa komisyondan rica ede
ceğim. (Ne adedi sesleri) Hem teşekkül adedi, 
hem de cemiyetler adedi. Aded bu. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Sözcü. Yalnız 
bir noktayı hatırlatayım arkadaşlarıma. Talep
te bulunan arkadaşların ve Hükümetin müta
lâalarının kıymetli olduğu şüphesizdir. An
cak arzularını bir müspet teklif ile getirirler 
ise; arkadaşların oy vermeleri kolaylaşacaktır. 

Şu fıkranın, şu şekilde tadilini rica ediyo
ruz derlerse, daha iyi olur kanaatindeyiz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN 
ADALI (istanbul) •— Efendim, Saym Balkanı
mızın da buyurdukları gibi gelen teklifler, sa
rih olmamıştır. Aded tesbitine imkân yok
tur. isçi sendikalarında ve Devlet personel 
sendikalarında aded tesbit edilemez. Aksi tak
dirde bu aded, personel arasında bir sendika 
kurma yarışma sebebolabilir. Hangisi hangisi
ne tercih edilecektir? Kaldı ki ; diğer madde-
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ler okunursa; Sayın Ekrem Beyefendi de tat
min olacaktır. Bunun Devlet Personel Daire
sinden bir de müsaadeye tabi kısmı vardır ki, 
bu kısım sendikalara müracaatçılar arasında 
bir tefrik meydana getirebilir. Bu bakımdan 
aded tesbitine, diğer sendikalarda olduğu gibi, 
lüzum görülmemiştir, mahzurlu görülmüştür 
hattâ. Diğer hususlarda 12 nci maddede sara
hat vardır. Ekrem Beyefendinin tereddüt bu
yurdukları bütün hususlara şâmildir. Ne şe
kilde kurulacakları adı, merkezi, katılma, çık
ma hepsi tadadedilmiştir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşme yasağı 
MADDE 5. — Devlet personeli teşekkülleri, 

haklarında bu kanunun uygulanmadığı diğer 
tüzel kişilerle biri esemezl er veya onlarla bir tü
zel kişinin üyesi sı f atiyi o bir araya gelemezler. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlarım, öyle statüye tabi işler 
vardır ki aynı işyerinde bir kısmı Türkiye Cum-
huriveti Emekli Sandığına bağlıdır, bir kısmı 
da işçi Sigortalarca bağlıdır. Bunların her 
ikisi de aynı işyerinde çalıştığına göre sendika 
bir greve gittiği zaman da acaba bu ikisi bir
biriyle birleşebilecek midir, birlesemiyecek mi
dir? Bu kanuna göre biri eşmemesi icabetmekte-
dir. Birleşmedikçe de kanun yürümiyecektir. 
Bu hususlarda komisyondan izahat rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Söz
cüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN 
ADALI (İstanbul) — Sayn Öztürkçine arkada
şımızın sualine cevap olarak şu hususu belirtmek 
isterim ki; bu sendikaların işei sendikaları ile 
birleşmelerine imkân yoktur. Zira gerek Ana
yasamızın âmir hükmü, gerek bünyesi bakımın
dan bu sendikaların grev yapmak hakları yok
tur. işçi sendikalarının ise; grev yapmak hak
ları vardır. Bu bakımdan bu teşekküllerin işçi 
teşekkülleriyle birleşmesi imkânsızdır. Anayasa
mızın 47 nci maddesi, grev yapmak hakkını an
cak işçilerimize tanımıştır. Devlet personeline. 
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kamu sendikalarına bu hakkı tanımamıştır. Bu 
bakımdan ikisinin birleşmesine imkân yoktur. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bir su
al soracağım: O zaman kurulacak sendikanın 
ne kıymeti kalıyor? Bir nevi emzik oluyor bu. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN ADALI 
(Devamla) — Efendim, bu ayrı bir maddedir. 
Maddesi geldiği zaman cevap veririz kendile
rine. 

BAŞKAN — Başka maddelerde hükümler 
var diyor. 

Başka söz istiyen? Yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Üyeilk 
MADDE 6. — 1 nci maddede yazılı kamu 

hizmeti personelinin Devlet personeli sendika
larına üye olmaları ve üyelikten çekilmeleri 
kendi serbest iradelerine bağlıdır. 

Hiçbir gerçek veya tüzel kişi, bu personele, 
bu konuda her hangi bir etki veya baskıda bu
lunamaz. 

Devlet personeli teşekküllerine üyelik ve 
üyelikten ayrılma yazılı başvurma ile olur. 

BAŞKAN — Söz istiyen ?.. Yok. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Yasaklamalar 
MADDE 7. — 1. Anayasa Mahkemesi üye

leri ve raportörleri, Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyeleri ve raportörleri, hâkimler ve savcılar ile 
Danıştay üyeleri, kanunsözcüleri ve yardımcı
ları ; 

2. Sayıştay üyeleri, savcıları, raportörleri 
ve denetçileri; 

3. Valiler, kaymakamlar, bucak müdür
leri; 

4. Müsteşarlar ve genel müdürler ve yar
dımcıları; 

5. 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin 1 nci 
bendinin 4 ncü fıkrası hükmü saklı kalmak 
kaydiyle askerî şahıslar ile Millî Savunma Ba
kanlığı ve Milî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliği memurları; 

6. 15 Temmuz 1963, tarihli ve 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin 1 nci 
bendinin 4 ncü fıkrası hükmü saklı kalmak 
kaydiyle Jandarma Gen«l Komutanlığı ve Em
niyet Teşkilâtı memurlan; 
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7. Millî istihbarat Teşkilâtı (Millî emniyet 

hizmeti) memurları; 
8. Kanuna göre silâh taşımaya ve zor kul-

lanmıya yetkili kamu hizmeti personeli; 
9. Dışişleri Bakanlığı memurları ve dış 

misyonlarda çalışan memurlar; 
10. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yöne

tim kurulu üyeleri; 
11. Din ve ibadet işlerinde çalışanlar; ve 
12. Devlet Personel Dairesi memurları; 
Bu kanuna göre sendika kuramaz ve sen

dikalara üye olamazlar. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VASFİ GERGER (TJrfa) — Muhterem ar

kadaşlarım, senidika kurmak veya bıunlara üye 
olmak hakkı bu maddede sarih olarak tâyin ve 
tasrih edilmiş, ama noksan oluyor. Çünkü; ba
kanlıkların merkez bünyelerinde tetkik kurul
ları, müşavere heyetleri gibi yüksek kademede ve 
bu tadadi olarak gösterilen vasfı haiz makam ve 
memuriyetler var. Şimdi, bu suretle tadadi ola
rak mâni hüküm konulduğuna göre diğerleri 
hem kurabilir girebilirler, hem de üye olabilir
ler. 

Bunun için Devlet teşkilâtına yani, bakan
lıklar teşkilât Kanununa göre işi tetkik edip 
hu taldadi olan ciheti esaslı olarak tesbit etmek 
lâzımdır. Sonra tatbikatta bâzı müşküller, kendi
liğinden ortaya çıkacaktır. Komisyon bilhassa 
dikkat nazarına bu ciheti arz ederim. Ne düşü
nüyorlar izah ederlerse memnun kalırız. . 

BAŞKAN — Buyurun, S ay m öztürkçine. 
RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben 

de Sayın Vasfi Gergere ilâveten şunu zikretmek 
istiyorum. 8 nci fıkrada, «Kanuna göre silah ta
şımaya, ve zor kullanmaya yetkili kamu hiz
metli personel» diyor. Gece bekçileri de silâh 
taşımaktadır. Bunların da kanuna göre, zor kul
lanmak imkânları olduğuna göre acaba gece bek
çilerinin de bıı kanunun şümulü içine girip gir-
miyeeeğinin aydınlatılmasını istemekteyim. 

BAŞKAN — Kim eeva.p verecek, Hükümet 
mi, Komisyon mu?„ 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI H. ŞÜK
RÜ ADAL — Efendim bu madde hakikaten 
üzerinde durulması gereken, bir maddedir. Hü
kümetten Millet Meclisine ve Millet Meclisinden 
buraya gelirken bâzı değişiklikler oldu. Yüce Se
natoya bâzı izahat vermeyi lüzumlu gördüm, Hü-

9 . 3 . 1965 O : 1 
fcümet adına. İşçi Sendikaları malûmları veçhile 
Devlet Personel Sendikaları Kanunu Millet Mec
lisine verilen bir teklif içinde evvelâ düşünül
müş ve işçi sendikalariyle beraber teemmül edil
mişti. Fakat Millet Meclisindeki müzakereler sı
rasında Anayasanın sarih olarak ayrı kanun 
hazırlanması hükmüne uyularak bu hükümlerin 
İşçi sendikaları kanunu tasarısından çıkarılması 
kararlaştırıldı. Ve ayrı kanun tasarısı hazırlan
ması Hükümetçe derpiş edildi. Anayasanın âmir 
hükmü işçi niteliğini haiz olmıyan devlet perso
nelinin ayrı hükümlere tabi olmasına ve bâzı kı
sıtlamaların ve tahditlerin yapılmasını zaruri 
kılıyordu. Bu kanun tasarısı Devlet Personel 
dairesine hazırlanması için tevdi edildi ve hazır
lanarak Hükümete verildi. Burada düşünülen 
mesele şu idi; İşçi sendikalarımda, yüksek dere
cedeki memurların tıpkı özel, sektörde iş veren
le, işçiler arasındaki münasebetlere uyularak 
patron, işveren, işverenvekili, umum müdür, 
umum müdür muavini kategorisindeki memur
lar hariç tutularak diğerlerinin hepsine sendi
ka kurmak ve üye olmak hakkı tanınması cihe
tine gidilmişti. Gene İşçi Sendikaları Kanunun
da işçi sendikası olarak kurulması yasak edilen. 
Diyanet İşleri Teşkilâtı memurları, din adam
ları hususu da bâzı mülâhazalarla, malûm olan 
mülâhazalarla, din ile dünya işlerinin ayrılması 
mülâhazasiyle muvafık görülmemişti. Millet Mec
lisine gelen tasarıda maldde şöyle idi: 

«274 sayılı Kanunda deı^iş edilen hükümle
re göre işçi sendikası kuramıyacaklar, aynı za
manda personel sendikaları da kuramıyacaktır.» 
Millet Meclisi Geçici Komisyondaki müzakeresi 
esnasında bu hükmün bâzı güçlüklere ve tered
dütlere yol açacağı düşünülerek tadadi hüküm 
koyma cihetine gidilmiş ve şüpfhesiz ki, Hükü
met de buna iltihak etmiş ve mâkul olanı da bu 
'idi. Bu bakımdan hangi nevi, hangi idari me
murların işçi sendikası kuramıyacalkları ve üye 
olamayacakları tadadi olarak bu şekilde teslbit 
edildi. Millet Meclisinden de böyle geçti. Şimdi 
burada esas olan mesele şudur: İşçi sendikaları 
gibi grev hakkına sahibolmıya.n devlet personel 
senidi kalan nın bütün memurlarının esas olarak 
sendika kurma veya sendikaya üye olma mese
lesi düşünülebilir. Bir nevi mesleki teşekküldür. 

Grev, siyasi faaliyete mevzuu olamaz. Mes
lek hakları ve menfaatleri korunacaktır. An
cak yüksek idare kadrosunda memurların bu 
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kuruluşlara girmeleri, sendikaların çok yeni 
kuruluşlar olmaları tatbikatta bâzı müşküllerle 
karşılaşılması gibi ihtimâlleri itibariyle muva
fık görülmedir. Bir de silâhlı olan kuvvetler ki, 
yegân yegân sayılmıştır , hariç tutulmuştur. 
Bu gibi memurların da bu sendikalara girme ve
ya sendika kurma yetkilerini haiz olmamaları 
cihetine gidildi. Böylece tadadi olarak Devlet 
personel memurları da aynı şekilde idare tara
fından temsilci olması, idarenin bu hususta sen
dikaların mevzuatını tetkik etmek ve onlara 
muhatabolmak, ihkakı hak, dâvalarında onlara 
muhatabolması dolayısiyle Devlet Personel 
Sendikaları da bu haktan mahrum edildi. Şimdi 
mesele şudur: 

Birincisi; Silâhlı Kuvvetler sendika kuramıya-
caklardır, üye olamıyacaklardır. Silâh taşıyanlar, 
zor kullananlar. 

ikincisi; Diyanet İşleri Teşkilâtı. Esas iti
bariyle üç devlette idare tarafını temsil edecek
ler ve işveren vekilleri sıfatını haiz olanlar, hâ
kimler gibi ihtilâflara bakacak olanlar ve niha
yet Dışişleri Bakanlığında çalışacak olanlar. 

Şurasını da arz edeyim ki Yüksek Senatoya; 
burada grev hakkı mevzuubadıis değildir, işçi 
sendikalarında olduğu gibi, idare ile memur ara
sında devamlı bir ihtilâf, karşılıklı grev gibi de-
monstrasyona dayanan ihtilâf mevzuulbaihis mev-
cudolmamakla beraber, yüksek seviyede olsun, 
daireler seviyesinde olsun danışıma kurulları der
piş edilmiştir. Bu kanunla değil, Devlet memur
ları kanun tasarısında idare ile Devlet memurla
rı sendikaları arasında gerek daireler içinde, ge
rekse Yüksek Personel Danışma Kurulu adı al
tında bir tarafta idare temsilcileri, bir tarafta 
Devlet personel sendikaları temsilcileri karşılıklı 
hak ve menfaatlerin korunmasında ve personel 
mevzuatına mütaallik olan hususlarda karşılıklı 
yüksek danışma kurulları kurulacaktır, ingilte
re'de ve Fransa'da olduğu gibi. Bu bakımdan 
idareden bâzı memurlar idare tarafında olacak
lar ve idareyi temsil edecekler, umum müdürler, 
müsteşarlar gibi; diğer tarafta personel sendika
ları temsilcileri olacaklardır. Bu bakımdan bâzı 
yüksek derecedeki memurların bu derneklere gir
memesinde fayda mülâhaza edilmiştir. Bu bakım
dan zannederim ki tadadı olarak zikredilen bu 
madde, personel sendikalarının ilk kuruluşu es
nasında biraz ihtiyatlı olmakla beraber, basiretli 
bir hareket olarak telâkki edilmelidir. Çünkü 
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personel sendikaları ilk kurulurken elbette ki bâ
zı hususlarda anlaşmazlıklar olabilir, yanlışlıklar 
olabilir. Bu bakımdan biraz ihtiyatlı ve basiretli 
hareket etmek de lâzım. Hem Hükümet, hem ko
misyonlar uygun mütalâada bulunmuşlardır. 

Bekçilerin durumuna gelince; bekçilerin du
rumu biraz karışık. Mahalle bekçilerini kastetti
ler galiba. Bekçiler Devlet memuru hüviyetini 
haiz değildir. Belediye memuru hüviyetini de ha
iz değildir. Bunları içişleri Bakanlığında hazır
lanan bir tasarı ile polis ve zabıta kuvvetleri me-
yanma ithal etmek zarureti vardır. Yeni statü
de bu da yerini alacaktır. Bu bakımdan endişeye 
bir mahal yoktur, zannederim. 

Hürmetlerimi arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gerger. 
VASFI GEROER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar, itiraf edeyim ki, Sayın Başkan bende
nizi tatmin edemedi ve hattâ beyanları arasında 
tenakuz var. Buyurdular ki, yüksek dereceli me
murlar, ve tavzih etti, umum müdürler, umum 
müdür muavinleri gibi şeklinde. Bu suretle tahlil 
edildikten sonra, demin arz ettiğim kategoriye 
dâhil olanları, onlardan aşağı, küçük dereceli 
memur telâkki ederek sendika kurma hakkı ta
nımak birbirini nakzeder mahiyettedir. 

Şimdi soruyorum; Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi var. içişleri Bakanlı
ğında bir Tetkik Kurulu var. içişleri Bakanlığı 
merkez valilikleri müessesesi var. Şimdi, diğer 
bakanlıklarda da kendilerine göre, müşavir namı 
altında istihdam edilen zevat vardır. Bunu bir 
kıstasa bağlamak lâzımdır. Yüksek dereceli me
murlar deyince anlayışımız ne olacaktır? Kanun 
ne kastediyor bununla? Mutlaka bunu tâyin et
mek zorundayız. Tadadi de olduğuna 'göre, bunun 
haricinde demin arz ettiğim müesseseler hem 
sendika kurabilecek hem sendikaya âza olabile
cek. Bir taraftan da maJhzurlu gördük diyor, yük
sek dereceli memurları almamak hususunda. Bu
nu bir kıstasa, bağlamak lâzım. Meselâ, bendeniz 
şöyle düşünüyorum : Devlet dairelerinde seksen 
lira aslî maaşı olanlar sendika kuramaz ve sendi
kaya üye olamaz, işte böylece hududunu, tavan 
ve tabanım tâyin etmiş oluruz. Hiçbir tereddüt 
de meydana gelmez. 

Bekçilere gelince; statünün gelmesine lüzum 
yok. Bizde iki çeşit bekçi vardır. Birisi mahalle 
ve çam bekçileri, ikincisi "k^y bekçileri. Bunların 
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kanunu mahsuslarında sarahat vardır. Derki, 
mahalle bekçileri polis vazife ve salâhiyetini 
haizdir. Diğer bekçilere de gayet açık hüküm 
koymuştur, jandarma vazife ve salâhiyetini haiz
dir. Binaenaleyh, yeni gelecek statüde bunlar 
zabıta kuvvetleri arasına girecek gibi bir mü
talâa varit değildir. Şimdiden bunlar Silâhlı 
Kuvvetlere dâhil elemanlardır. Ama vazife ve 
salâhiyetleri çarşı ve mahalle bekçilerinin, be
lediye hudutlarında dâhil olmak üzere polis 
vazifesidir. Köy bekçilerinin de köyde ve kırda 
jandarma vazifesidir. Bu cihetlerin halli lâ
zımdır. Bu kanunun müzakere müddeti azdır. 
Bu kanunun müzakere müddeti azdır diye ay
nen çıkarmaya da bir mecburiyet yoktur. Her 
hangi bir eksikliği biz burada kabul ederiz. Za
ten Millet Meclisine gider. Müddet meselesi de 
mevzuubahis olmaz. 

Bu itibarla bir önerge takdim ediyorum, ka
bulünü rica ederim. 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI H. ŞÜK
RÜ ADAL — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, arkadaşım 
da konuşsunlar, ondan sonra siz konuşunuz. Bu
yurunuz Sayın Birand. 

İZZET BlRAD (izmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörle?, kanunun bu maddesi çetin 
bir durum ifade etmektedir. Bendeniz aslına, 
döneceğim. Anayasada serbest ınukavel'e mev
zuu olan işçilerin karşılıklı haklarını bir had 
içerisinde teminata bağlamak için hükümler 
konmuş ve sendikalar böylece kanunla hakları 
teminata bağlanmamış olan serbest mukavele 
'erbabının durumlarım düzenlemeyi istihdaf eder. 
Anayasa der ki; «îşçi niteliği taşımıyan kamu 
hizmeti görevlilerinin bu alandaki hakları ka
nunla düzenlenir. «Yani devlet personelinin hak
ları kanunla düzenlenir. Nedir bu kanun1 ar ? 
Personel Kanunu, Emeklilik Kanunu vesaire... 
Devlet personelinin haklarını kanunla düzenle
yen çeşitli sahalardaki hükümlerdir. O halde 
Devlet personelinin bu yönden Anayasanın bu 
hükmünü sendika kurma yönünden bir hak şek
linde anlamada bir isabet olmayacaktır. Bövle 
olduğu halde, kanun şümul ifade ettiğine göre, 
Devlet memurlarından bir kısmının girmesini ya
sak etm'ek, bir kısmının girmesini de kendi ke
yiflerine bırakmak hiç bir fayda istihdaf eder 
bir neticeye götürmiyecektir. Bendeniz yeniden 
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bu meselenin el<e alınıp tetkik edilmesinin lüzum
lu olduğu kanatindeyim. Hürmetlerimle. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Efendim, Sayın 
Vasfi Gergerin izahları bizi endişeye düşürmek
tedir. Devlet Personel Heyetinden çıkan metin 
yavaş yavaş, Hükümete, Hükümetten Meclise, 
Meclisten Senatoya geldiği zaman büsbütün tah
didi bir mahiyet arz etmekte ve Devlet Personel 
Sendikaları işlemez bir hale gelmektedir. Bunu 
Yüksek Senatonun dikkat nazarına arz etmek 
isterim. Devlet Personel Sendikalarından endişe 
edildiğini seziyorum, Yüksek Senatoda. Halbuki 
bu sendika kanunu, mahiyeti itibariyle çok ma
sum, bL' kanundur 

Personel sendikalarından endişia edildiğini 
seziyorum, Yüksek Senatoda. Halbuki, bu Sen
dika Kanunu, mahiyeti itibariyle çak masum bir 
kanundur. Endişeye hiç hacet yoktur ve der
nekler hakkındaki kanundan farklı olarak sa
dece üyl'erinin haklarını, münefridolarak üye
lerinin haklarını kaza mercilerinde ve idare 
mercilerinde muhafaza ve müdafaa etmek ga
yesinden başka bir hüviyet taşımamaktadır. Esa
sen umumi efkârda ve basında da bu kısaltma
lar hakikaten endişe uyandırmakta ve sendika 
hüviyeti üzerinde bir tartışmaya doğru gidil
mektedir. Eğer Sayın Vasfi Gerger'in takriri 
kabul edilecek olursa o zaman mahiyeti itiba
rı vle sendika kurmaya yetkili olan memurların 
adedi gittikçe azalacak. Aynı zamanda bu ka
nun tasarısı hukukî bakımdan, teknik bakımdan 
da bir çıkmaza girecektir. Arz edeyim: 

Bir kere 80 lira asli maaştan yukarı olan me
murların sendika kuramaması isteği asli, hukukî 
bir kritere dayanmıyor. Sendika kurma hakkı 
maaş üzerine bina edilmektedir. Yüksek maaş 
alanlar sendika kuramıyac aklar, ay. maaş alanlar 
sendika kuracaktır. Buradatki hüküm tamamen 
başka. Fonksiyonel esasa dayanıyor. Hizmete 
dayanıyor. Gaye başka. Mesele fazla maaş alan
ların kurmaması, az maaş alanların kurması de
ğil. Esasen 80 lira maaş ve saire artık yeni per
sonel rejimi ile beraber tarihe karışacak. Bu ka
nun tasarısı çıktığı takdirde, ki inşallah Hazi
rana kadar öteki tasarı da Geçici Komisyondan 
çıkıp kanunlaşır, birbirini tamamlamış olur, 
Muhterem senatörler; bu madde Millet Meclisi 
Geçici Komisyonunda niçin kabıd edildi, esba-
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(bı mucibeleri mevcuttur. Bir kere Tetkik Heyeti 
üyeleri, Talim Terbiye Heyeti üyeleri ve saire 
gibi hususlar ile umum müdürlerin, müsteşarla
rın, valilerin vaziyeti bir değil, idareden gel
miş olan Vasfi Gerger arkadaşımız gayet iyi bi
lirler. Tasarruf yetkisini ve temsil yetkisini hak 
olan Devletin temsilcileri valiler ile Tetkik He
yeti üyesi olarak çalışan memurların durumu 
bir değil. Şimdi, niçin sendika kuramaz veya 
sendikaya üye olamaz konusunda bu hareket nok
tasını ele alırsak meseleleri daha kolay hallede
riz. Teker teker arz edeyim: Şimdi, kaza organ
larını sendika kurmak hakkından veya sendika
ya üye olmak hakkından mahrum ediyoruz. Se
bebi vardır. Bunu zannediyorum ki, izaha lüzum 
görmezsiniz. Kaza merei'leridir, ihtilâflara daimî 
surette muhataptırlar. Aynı şekilde ve tabiî ola
rak Sayıştay üyeleri için de hüküm konmuştur. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayıştayı niçin 
koymuştur? 

DEVLET PERSONEL DAÎRESÎ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Bir 
yüksek merci olarak bunu koymuştur. Tensi'be-
derseniz, teklif edersiniz, Yüksek Heyetiniz tak
dir eder. Fakat kaza mercileri olarak yüksek 
hâkimler ve hâkimlerin hareket noktası malûm, 
valiler, kaymakamlar, bucak müdürleri; bunlar 
hakkında da Devletin ve Hükümetin temsilcisi 
olarak bir şüphe ve bir iştiıbah mevcut değil
dir. 

Gelelim diğer hususlara; müsteşar ve genel 
müdürler olarak Millet Meclisine gelmişti. Müs
teşar ve genel müdür işveren sıfatiyle ve idare 
temsilcisi sıfatiyle buraya konmuştur. Arz et
miştim; gerek dairelerde ve gerek Personel Şû
rasında taraf olarak idarenin temsilcisi olarak 
müsteşarlar ve umum müdürler işveren olarak 
bulunacaklardır. Sendika temsilcileri olarak da, 
sendika memurları bulunacak, müsteşarların iş
veren vekili sıfatiyle, umum müdürlerin de iş-
verenvekili sıfatiyle personel sendikası kurma
maları ve buna âza olmamaları derpiş edilmiştir. 
Bunda zannediyorum ki, Yüce Senato üyeleri 
bir mahzur görmezler. 

Ondan sonra, Sendikalar Kanununda Millî 
Savunma Bakanlığı ile Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği memurları. Esasen Millî Sa
vunmanın ve Millî Güvenlik Kurulunun askerî 
personeli kuramıyor. Bundan başka bu dairele
rin içerisinde çalışan sivil personel de aynı şekil-

9 . 3 . 1985 O : 1 
de daire bütünlüğünü temin etmek için Millet 
Meclisi ve Geçici Komisyonda ilâveten kurul
muştur. 

Altıncı fıkrada Jandarma Genel Komutanlı
ğı ve Emniyet Teşkilâtı yine Silâhlı Kuvvetlere 
mensup olduklarından girmiyorlardı. Yine Jan
darma Genel Komutanlığı ve Emniyet Teşkilâ
tında çalışan sivil memurlar da bu şekilde, yine 
daire bütünlüğü temin etmek amacı ile, bu 
hükme bağlandı. Millî istihbarat Teşkilâtı, Millî 
Emniyet v. s. nasıl teşekkül etmiş ise, aynı özel
liği taşımaktadır. Siyasi bir teşekküldür, bina
enaleyh, bunu bir sendika hüviyetine girmemesi, 
memurların sendika kurmamaları derpiş edil
miştir. Sonra bütün bunlar bu kanuna göre si
lâh taşımaya ve zor kullanmaya izinli kamu hiz
meti personelidir. Burada bu personel tâbiri 
çok geniştir. Bekçiler, arz ettiğim gibi, bu 'ge
niş mânada, kamu hizmeti personeli tâbirine gi
rebilir. Dâhiliye Vekâletince hazırlanan tasan 
da zaten bunu halledecektir. Bu fıkra tekrar ve 
dikkatle okunursa görülür ki, kamu hizmeti 
personeli tâbiri geniş olduğu için bunlar da bu
raya girebilirler ve hattâ köy bekçileri de gire
bilir. 

Dışişleri memurları, bu da Millet Meclisi 
Komisyonunda ilâve edilmiştir. Bunların büyük 
kısmı esasen yurt dışındadır. Bunların da sendi
ka kurmalarına ve girmelerine katî lüzum ve 
zaruret görülmemiştir. Burada maaş derecesi 
falan yoktur efendim. Her memur, Dışişleri Ba
kanlığı teşkilâtında çalışan her memur bu şekil
de hariçte tutulmuştur. 

Bir de, din ve ibadet işlerinde çalışanlar ay
nı şekilde hariçte tutulmuşlardır. 

Devlet Personel Dairesi memurları, ki perso
nel sendikaları ile Devlet adına Bakanlar Kuru
lunun danışma organı durumunda bulunan Dev
let Personel Heyeti ve bu heyetten teknik daire 
ve şubeleri, personel sendikalarının işleriyle meş
gul olduğu için hariç tutulmuştur. 

Görülüyor ki, buradaki tefrik tamamen fonk
siyoneldir ve maaşa istinadetmemektedir. Maaş 
veya diğer hizmetler... Bu bakımdan esasen bu
günkü durum herhangi bir şekilde yeni personel 
rejimiyle tamamen değişecek olan sınıflandırma 
sistemiyle ve kadrolar revizyonuyla değiçecek 
olan bu sistem üzerine kanun maddesi var etme
nin güçlüğünü Sayın Vasfi Gerger takdir eder-
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Jeı\ 80 lira asli maaş alan öyle memurlar vardır 
ki, tamamen idari tasarruf sahibidirler. Bir kı
sım memurlar da vardır ki hiçbir iş yapmazlar. 
Fakat aynı zamanda tetkik işleriyle meşgul olur
lar. Herhangi bir mahzur mütalâa edilemez bun
lar için. Niçin, hangi sebebe müsteniden, geniş
letmek mi arzu ediyorlar, çok fazla memur mu 
girmesin sendikalara? Böyle bir endişe Hükümet
çe baihis konusu değildir, Komisyonca d*a bahis 
konusu değildir, Millet Meclisince bahis konusu 
değildir. Sadece umum müdür muavinleri kendi
lerini bu yola şevketti. Umum müdür muavinleri 
Millet Meclisimde girdi. Bizde umum müdür 
muavini idi. Umum müdür muavini Millet Mec
lisinde Genel Kurulda bir takrirle, umum mü
dür vekili olması ihtimali karşüsında, dikkat bu-
yurulursa yine fonksiyoneldir, umum müdürlük 
fonksiyonunu yapmıya mezun olan, memur oldu
ğu .için oraya girmiştir. Tasnif hukukidir, man
tıkidir, aklidir ve aynı zamamda da artık kâfi 
derecede talhldit edilmiştir. Bilhassa istirham edi
yoruz Hükümet adına. Zannediyorum Komisyon 
da bizimle beraberdir. Fazla tahdide gidilmeme
sini Yİice Senatodan istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Adal, bir dakika sual 
soruyorlar. 

VASFI GERGER (Urfa) — Sayın izzet Bir-
and'm görüşlerine aynen iştirak ederim. Şimdi, 
vı m um müdür, umum .müdür muavinlerine kadar 
diye tahdit bendenizi tatmin etmedi. Omun için 
sorarım zatıâlinize; vekâletlerin teşkilât kanunu
na göre- birinci, ikinci müsteşarlar ve umum mü
dürler sayılmıştır. Umum müdürler, muavinleri 
dördüncü sırayı işgal ederler. Bunlardan sonra 
da hukuk müşavirleri. 

Şimdi, vazife itibariyle Talim Terbiye Dairesi 
Reisi Millî Eğitim Bakanına vekâlet eder. Tetkik 
Kurulu Başkanı da içişleri Müsteşarına vekâlet 
edebilir. 

Böyle bunları bir esasa bağlıyalım, derece
leri alalını. Meselâ, bakanlıkların birinci, ikinci 
ve üçüncü derecedeki memurları giremez ve sen
dika kuramaz, diyelim. Maaşı kıstas olarak al
ınıyorum. Maaşı büyük mevkilere gelebilmek 
için bir kıstas olarak kullandım. Maksat bu va
zifeleri tevzi edebilmektedir. Ya hep, ya hiç. 
Umum müdür muavinini m en edersiniz ve Tet
kik Kurulu Reisine bu hakkı verirsiniz. Bu ka
nun tekniği bakımından olmuyor. Bunu tatmin
kâr görmüyorum. 

9 . 3 . 1966 O : İ 
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI HASAN 

ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Arz edeyim efen
dim, bir kere bugünkü sistem artık son günle
rini yaşıyor. Yeni sistemde sınıflandırma geli
yor. Dereceler maaşlara göre birinci, ikinci, 
üçüncü derece diye değil, yönetici sınıf, icracı 
sınıf, büro sınıfı gibi sınıflar geliyoı\ Bir kere 
bu bir. Kaldı ki, yine tekrar edeyim, buradaki 
endişeler bendenizcc fazla mübalâğa edilmekte
dir. Esasen bu teşekküller meslek teşekkülleri
dir. Başka hiçbir yerde bu tahditler de yoktur 
efendim. Tahditler gelmiş. Tahditleri genişlete
lim mi, yoksa bununla mı iktifa edelim? Bun
lar yeni kuruluş arz ettiğim gibi. Yeni kuruluş 
esnasında, sendikalar teşekkül ederken ihtiyatlı 
ve basiretli hareket tabiî neticelerdir. Sonra ge
nişlemeye doğru gidecektir. Şimdi genişletili
yor, 80 lira. 00 lira asli maaşlı memurların ade
di çoktur, erendim tetkik ettik binlereedir. Ne
den bunları mahrum edelim? Ne sebebi var 
umum. müdürün bir temsilî sıfatı vardır. İşve
ren vekilidir ve idarenin temsilcisi olarak ta
raftır. Talim Terbiye Dairesinin ise, bir ilmî 
hüviyeti vardır. Bu zevat tetkikle meşguldürler. 
İdare ile meşgul değillerdir. Memurlar üzerinde 
her hangi bir tâyin, tasarruf yetkileri yoktur. 
Maksat, müsteşar, umum müdür ve valileri me
murlarla karşı karşıya idare tarafında bulun
durmak, umum müdür ve müsteşarı kimin kar
şısına. alacağız? Vekil siyasi fonksiyonu itiba
riyle politik bir şahsiyettir. Onun idaredeki ve
kili, müsteşarı, umum müdürüdür. Yani umum 
müdür ve müsteşarlar bir tarafta, vekil bir ta
rafta kalacağına göre, biz müsteşarı ve umum 
müdürleri idarenin, taraflısı olarak görüyoruz. 

Zaten kanunda tahdit konmasa dahi bu ze
vat sendikaya girmez. Ve başka yerlerde de gir
mezler. Burada tahdiden konulmuş, öyle arzu 
edildi Hükümetçe ve fayda da vardır. Başka 
yerlerde girmez, müsteşarlar personel sendika
sına girmezler. Çünkü, taraftırlar ve idarenin 
temsilcisidirler. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Adal bir sual 
daha var. Buradan kolay kolay bırakmazlar. 
Buyurun öztürkçin e. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim, 5 nci fıkrada Millî Savunma memurları ile, 
altıncı fıkrada Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Emniyet Teşkilâtı mensupları diyor. Şimdi di
kim evinde çalışan askerî sivil memurlar var-
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C. Senatosu B : 51 
•dır, harita memurları mevcuttur. Askerî fabri
kalarda çalışan sivil memurlar vardır. Ve bu 
arada işçiler de vardır, işçiler işçi sigortaları 
vasıtasiyle hak ve hukuklarını alabiliyorlar. 
Bunlar Millî Savunma Bakanlığına bağlı me
murlar oldukları için bu kanuna göre bunların 
sendika hürriyetleri kısılıyor ve bunlar bu su
retle alacaklarını alamıyaeaklardır. Hak ve hu
kuklarını koruyamıyacaklardır. Bu zaman da 
Anayasanın ruhu ve prensipleri ihlâl edilmiş 
olmuyor mu? O zaman ne olacak? 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Takrir verirseniz 
ve Sayın Senato o kısmı böyle kabul ederse kal
dırırsınız. Millet Meclisi Geçici Komisyonunda 
konulan ve Heyeti Umumiyetinde kabul edilen 
bir kısımdır, işçi sendikalarını işçiler kuruyor
lar, memurları bundan hariç tutmuşlardır. 

BAŞKAN — Sayın Adal, burada müphem 
bir nokta vardır. Bendeniz de bunun açıklanma
sını istiyeceğim. 4 ncü fıkrada diyor ki; «Genel 
müdürler, müsteşarlar ve yardımcıları..» diyor. 
Bu yardımcı hangisine aittir? 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Her ikisine de mu-
zaftır efendim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, bu ka
nunun 7 nci maddesinde mucip sebep yoktur. 
Yalnız Şükrü Beyefendi buyurdular ki, «taraf 
olur» dediler. ıKanunu tetkik ediyoruz Hüküme
te karşı kim taraf olacak, nasıl taraf olacak, bu 
husus kanunda yoktur. Yani ne gibi hak iddia 
edecek memurlar?.. Devlete karşı nerede taraf 
olacak ve bu kanunun hangi maddesiyle taraf 
olacak? 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Şimdi, efendim, 
bu kanun tasarısı sendikaları tanzim eden, dü-
zenliyen bir kanun tasarısıdır. Devlet personel 
teşekküllerini düzenliyen kanun bizim Devlet 
memurları kanun tasarısıdır. Orada personel te
şekkülleri organizasyonu mevcuttur ve o madde
de personel sendikalariyle Devletin, idarenin ge
rek daireler içinde gerek üst kademede danışma 
kurulları ve görüşme kurulları ismi altında or
ganizasyon teşkilâtı kurulacağı bahis konusudur. 
Bu kanun umumi (bir kanundur. Personel sendika
larını tanzim eden bir kanundur, idari teşkilâtı 
ilgilendiren ve Devlet personelim ilgilendiren ka-
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nun tasarısında bu bahis konusu olmuştur. Bina
enaleyh, buraya koymaya lüzum yoktur. Sendika 
temsilcilerini ve idare temsilcilerini birleştirecek 
olan teşekkülün, biz Devlet memurları kanun tasa
rısında tezekkür etmiş bulunuyoruz. Organik ka
nun odur. Bu Anayasanın emri gereğince Devlet 
memurlarına sendika kurma hakkını veren bir 
kanun tasarısıdır. Yalnız Beyefendinin buyur
dukları gibi idarenin nasıl çalışacağı, teşkilâtın 
nasıl çalışacağı hakkındaki kanundur. Bu Devlet. 
personelini ilgilendiren bir kanundur. 

SUPHt BATUR (Sinop) — Bir sualim var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHt BATUR (Sinop) — Efendim ben bu 

sualimi Sayın Adal'm bir deyiminden çıkardım, 
Deniyor ki, Devletle münasebeti vardır. Yani 
aşağı yukarı taraf olabilirler deniyor. Şimdi bu 
kanunun içinde memur Devletin karşısına çıkıp 
'benim maaşımı artır diyebilecek mi? Ben fazla 
(•alışıyorum, fazla mesai ver diyebilecek mi? Ta
tilimi şöyle, yap, böyle yap diyebilecek mi? Mese
le burada sarih olarak yok. (Müdahaleler.) O 
başka bu başka. Fransa'da var, bizde yok. 

DEVLET PERSONEL DAÎRESÎ BAŞKA- . 
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Efen
dim, kanun tasarısı dikkatlice okunursa sarili 
olarak görünür. Heyeti umumiyesi hakkında iza
hat vermediğim için özür dilerim. 

SUPHt BATUR (Sinop) — Gerekçeyi dik
katli okudum, yok. 

PERSONEL DAtRESt BAŞKANI HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Komisyonun ge
rekçesinde var, diğer Millet Meclisinin gerekçe
lerinde var. Meslek teşekküllerinin gayeleri mu
ayyen. Elbette ki temsil ettikleri üyelerin idari 
merciler önünde, kazai merciler önünde hakları
nı savunacaklar. Kimin? Müşterek haklarını sa
vunacaklar. Devlet personelinin. Üyelerinin her 
federasyon veya konfederasyon, tümünün veya 
münferiden, tek olarak bir üyenin hakkını savu
nacaklar. Bir memur bir .haksızlığa uğrarsa... 
(Sağdan müdahale.) idari hukuka giremem. Ga
yet basit. Bir memur bir haksızlığa uğrarsa, iş
ten el çektirilirse, haksız olarak tekaüde sevk 
edilirse, o mensubolduğu sendika, o memurun 
hakkını savunmak durumundadır ve edecektir. 
Ve idare karşısında, kazai merciler karşısında ve 
âmirleri karşısında, ya doğrudan doğruya mü-
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raeaat edecektir, şikâyet edecektir. Üyesi adına 
müracaat hakkı, vardır. Yahut, partiler komis
yonda, ya dairesinde ya da müşterek kurulda 
mevzuubahsedecektir. Veyahut da kazai mercie 
gidecektir. Devlet Şûrasına, idari mahkemeler ve 
mahkemelerde temsil sıfatını haizdir. Üyelerini 
temsil edecektir. Ve hakkını arıyaeaktır. Dâva 
(bu. Diğer sendikalar gibi, personel sendikaları
nın maksadı budur. Senldika hakkı, malûm, sen-
d'ikalizmin esası, bunları dernekten ayıran vasıf
lar da budur. Dernek, umumi alarak, müşterek 
haklarını müdafaa ediyor. Sendikada münferiden 
tek bir üyenin hakkı da müdafaa ediliyor. 

Gelelim, umumi menfaatlere; maaş diğer hiz
met şartları hakkındaki görüşmeler. Farzedelim 
ki; mühendisler sendikası, maaş ve ücret rejim
lerinde Devletin tcsbit ettiği her hangi bir dü
zen üzerinde, bir barem rejimi üzerinde fikirleri 
var. Haksızlığa uğradıklarını beyan ederler. 
Devlete müracaat etmek hakları mavcut. Ayni 
zamanda kurulacak olan Devlet memurları ka
nunu tasarısı gerçekleşir, yürürlüğe girerse; 
kurulacak olan personel danışma kurulunda, 
şûrasında sendika temsilcileri gelip idare tem
silcileri ile karşı karşıya bu konuları konuşa
caklar, danışacaklar ama bütün bunların ne
ticesi istişaridir. Daima olduğu gibi statü hu
kukuna tabidir, Devlet memurları. Bir toplu 
sözleşmeye müstenit bir talep hakları mevzuu-
bahis değildir. Statü hukukunda tabiî olan, 
hukuk rejimi uygulanır. Bir taraf gelir haksız
lığa uğradığını idareye ve Hükümete söyler. 
îdare ve Hükümet bu talebi haklı görürse, bu
nu terviç yoluna gider. Sözleşmeli parsonel 
için, işçiler için bahis konusu değildir. Çünkü, 
onlarda toplu sözleşme mevzuubahistir. Mev
zuu, hakeme gider, öyle hal olur. Bu, sendika 
hukukunun tabiî neticeleridir. Binaenaleyh; 
bu hususu, sendika, bir tarafta, idare bir taraf
ta, derken hakikaten idare kurullarında, idari 
temsiciler, idarenin temsilcileri olarak, memur
ların hakları üzerinde müzakereye ehil ve yet
kilidirler. Bilmiyorum, bu hususu iyi izah 
edebildim mi? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 7 nci maddenin, 

yeteri derecede hazırlanmadığı açıkça görül
mektedir. Anayasanın 46 ncı maddesi birinci 
fıkrasında; «çalışanlar ve işverenler önceden 
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izin almaksızın sendikalar ve sendika birlikleri 
kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelik
ten ayrılma hakkına sahiptirler.» Sendika kur
manın izinsiz, Anayasanın hükümleri gereğince 
serbestçe kurmalarını tesbit eden bu hükmün
den sonra, ikinci fıkrasında işçi niteliği taşımı-
yan kamu görevlilerinin bu birinci fıkraya gö
re sendika kurabileceklerini derpiş etmektedir. 
Üçüncü fıkrasında, tüzüklerin demokratik esas
lara dayanacağını tesbit eder. Demekki, tüzük
ler demokratik olacağına göre; işbu kanunun 
da aynı şekilde demokratik esaslardan mülhem 
olması lâzımgclir. Sendika kurmak serbesttir. 
Bütün memurların, yani kamu görevlilerinin, 
işçi niteliği taşımıyanlarm, sendikalara girme
leri prensibolarak kabul edilir. Bunun kaç kişi 
olacağını, şeklini Cemiyetler Kanunu tesbit eder. 
Bu kamu görevlileri, kimler olacaktır? 7 nci 
madde kimlerin, olamıyacağının tesbitidir. Ya
ni Devlet personel sendikalarına kimler üye 
olamıyacaklardır ve kimler kuramıyacaklardır? 
Burada Sayın Gerger'in ileri sürdüğü; kadro 
maaşı hususunu kıstas olarak ele almaya imkân 
yoktur. Bu hususta Prcsonel Dairesi Başkanı
nın görüşleri haklı ve yerindedir. İfade ettiler 
ki, hizmet esas olacaktır, dayanak ve hukukî 
mesnedi hizmet olacaktır. Muayyen hizmeti ya
panlar, sendikalar kuramıyacaklardır ve sen
dikalara üye olamıyacaklardır. Hizmet esas 
olduğuna göre; 7 nci madde de makul, Sayın 
Daire Başkanının dediği gibi, hukukî mesnet 
bulmak mümkün değildir. Meselâ; daraltmak 

mı, çoğaltmak mı? Anayasanın 46 ncı maddesi
nin temel fikri 1 ve 3 ncü fıkraların getirdiği 

husus, çoğaltması yolundadır. Daraltmak de
mokratik olmıyacaktır. Binaenaleyh; daraltma 
yoluna gitmek mümkün değildir. Kaldı ki, 
Sayın Personel Dairesi Başkanı umum müdür
leri, yardımcıları, ilâve ettiklerini söylediler. 
Hizmet bakımından alırsanız; meselâ Adalet Ba
kanlığı Hukuk İşleri Umum Müdürü, hizmeti 
ve gördüğü iş bakımından nasıl olur, teftiş ku
rulu başkanına nazaran bu haktan mahrum edi
lebilir? Hangi mantık ölçüsü ile, ve hangi hu
kukî mesnetle? Mümkün değildir. Teftiş ku
rulu başkanının yetkisi daha, fazla ve bakan
lık içerisindeki nüfuzu daha ehemmiyetli. Kos
koca teftiş kurulunun basında bulunan zatı, sen
dika kurmak hakkına sahibediyoruz. Ama Ceza 

— 4 4 4 - . 



Ö. Senatosu B : 51 
ve Tevkif Evleri Umum Müdür yardımcısını sen
dikaya girmek ve kurmak hakkından mahrum 
ediyoruz. Bunda da mantık ölçüsü yoktur. Bu
lunmamaktadır. 

Dışişleri Bakanlığındaki, en ufak bir daktilo 
memurunu dahi, mahrum ediyorsunuz. Hangi 
mantıki ölçü ile? Dışişleri Bakanlığının, mer
kezde bulunan elçi ve dışardaki elçilik men
supları, yani misyon şefleri ve misyon memur
larını bu haktan mahrum edebiliriz, doğrudur. 
Ama ceffel kalem, bütün hariciye memurlarını, 
bu haktan mahrum etmeye, Anayasa cevaz ver
mez ve mümkün değildir. İnandırıcı bir mes
net bulmak da mümkün değildir. Aynı şekilde 
Sayıştay üyeleri, savcılar ve raportörler ve de
netçileri hangi kamu hizmetinden dolayı sendi
ka kurmak ve girmek hakkından mahrum edil
mektedirler? Buna, nakli bir sebep gösterile
mez. Yani mühim olan; şu veya hizmet şu ve
ya bu daire değildir. Bir kıstas bulmak mec
buriyetindeyiz. Bu, hizmet olduğuna göre, hiz
metin ve bu hizmeti görenlerin sendika kurma
ları ve sendika üyeleri olmaları eğer, gerçek
ten ileride taraf olmaları mümkün ise doğru. 
Müsteşar ve müsteşar muavinleri, umum mü
dürler. Ama onların dışındakilere gitmeye im
kân yok. Sayıştaym üyelerini veya oradaki şu 
derecedeki memurları bu haktan mahrum et
mek için hangi inandırıcı sebepler gösterilebi
lir? Yok. Gösteremezsiniz. . Dışişleri Bakanlı
ğındaki daktilo hanımı menetmek için hangi 
inandırıcı sebebi gösterebilirsiniz ? Yok. Görü-
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yoruz ki bu 7 nei madde kâfi miktarda bir ışık 
altında ve mâkul bir kıstas içinde tedvin edil
miş değildir. O halde benim komisyondan ri
cam, 7 nei maddeyi lütfen geri alsınlar, bir 
kıstas içinde haklardan mahrumiyet değil, ge
nişletme yönünden, çünkü Anayasanın esprisi 
bu, prensip konmuş, bu haktan herkes istifade 
edecektir. Ancak mahrumiyet için inandırıcı 
sebepler getirip 7 nei maddede, bu sebepler 
olmadıkça, hepsinin de istifade etmesi lâzımdır. 
Ne diyor Anayasanın 46 ncı maddesi «Tüzük
ler demokratik olmak mecburiyetindedir.»1 Ve 
birinci fıkrada da «..herkes bundan istifade 
eder» istifade etmiyenler istisnadır, bu istisna
lar inandırıcı ve olumlu bir netice gösterecek 
bir dayanakla ancak getirilebilir. Bunun dışın
daki 7 nei madde bu sebepten kandırıcı değil
dir. Bununla beraber olmaya imkân yoktur. 
Komisyondan ricam, bu maddeyi geri alsınlar 
Anayasanın 46 ncı maddesinin ışığı altında iyi 
bir şekilde tedvin etsinler. Saygılar. 

BAŞKAN — İkinci madde için oylamaya iş
tirak etmiyenler... Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. Efendim maddenin ve bâzı hükümlerinin 
Anayasaya aykırılığı iddia edilmektedir. Ve 
bu sebeple kanunun heyeti umumiyesinin reddi 
istenmektedir, iki takrirle. Birisi Anayasaya 
aykırı demekte birisi ise mutlak olarak reddi
ni istemektedir. Böyle mühim bir karar alına
bilmesi için büyük bir ekseriyetin bulunması 
lâzımdır. Maalesef Mecliste ekseriyet yoktur. 
(Dışardalar sesleri) 

7. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Maalesef çoğunluğumuz yok. 

113 arkadaşla başlayan Meclis 83 e inmiştir. 
(Dışardalar sesleri) Bekliyelim, 93 ü bulursak 
müzakerelere devam ederiz. Bu arada iki tak
rir vardır. Yarın da toplanalım diye. Fakat 

karar almak lâzımdır. Ekseriyet olmadığı için 
onun kararını da maalesef alamıyacağız. 

Nisap mevcut değildir. Perşembe günü 
saat 15 de toplanılmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 17,30 
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8. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad
ri Kaplan'm, Milliyet Gazetesinin 21 ve 22 Ocak 
1965 tarihli nüshalanndaki yazıya dair yazılı 
soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı Hasan 
Dinçer'in cevabı (7/198) 

22 . 1 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Milliyet Gazetesinin 21 ve 22 Ocak 1965 ta

rihli nüshalanndaki Ulunay imzasiyle yazılan 
sütunda, askerî müze ile ilgili neşriyat, kelime
nin tam mânasiyle korkunçtur. Bunun hakikat
le ilgi derecesinin ve alman tedbirlerin, Millî 
Savunma Bakanınca yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâlet buyrulmasını arz ederim. 

Bağımsız Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 5 . 3 . 1965 

Müsteşarlığı 
Ankara 

Kanun : 2352-65 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri 
Kaplan'm, askerî müze ile ilgili neşriyatın ha
kikatle ilgi derecesi hakkındaki yazılı soru 
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim.. 
Hasan Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın 

Kadri Kaplan'm Askerî Müze konusundaki ya
zılı soru önergesi incelendi : 

1. Mevcut yönetmelik hükümlerine uygun 
olarak İbrahim Hakkı Konyalı'nm vazifesine 
devamının faydalı olmadığına karar verilmiştir. 
Bu karar Millî Savunma Bakanlığı Müracaat 
Tetkik Komisyonunun incelemesi neticesinde 
ittifakla alınmıştır. 

2. Sayın Ulunay'm Milliyet Gazetesinde ile
ri sürdüğü hususlar hakikati ifade etmemekte
dir. 

Şöyle ki : 
a) Tablolar : 
Tarihî değerdeki hiçbir tablo teşhir dışı bı

rakılmamıştır. Askerî Müzenin son açılışına 
takaddüm eden devrede uzun zaman teşhirde 
kalma ve nakillerinden husule gelen bozulma
lardan 31 hamasi tablo Güzel Sanatlar Akade
misinin üç profesörüne ve 26 kadarı da Arkeo
loji Müzesi ressamlarından Nuri Akbulut'a res
tore ettirilmiştir. Her iki partide Güzel Sanat
lar Akademisince tavsiye edilen yetkili kişiler
den kurulu bir heyetçe incelenmiş restorasyon 
uygunluğu ve başarısı Ihakkmda verilen rapor 
üzerine teşhire arz edilmiştir. Tarihî değeri oh 
mıyan mahdut bâzı manaziri tablolar, fotoğraf
lar ile bâzı harita ve emsalleri yeni teşhir sa
lonları hazırlanıncaya kadar Saraybıırnu'ndaki 
depoda usulüne uygun olarak muhafaza edil
mektedir. 

b) Çadır direkleri : 
4 adedi mütehassıslarına restore ettirilerek 

teşhire konmuştur. 6 : 8 metrelik 13 adedi 
yer olmadığından şimdilik muhafaza edilmek
tedir. 

c) Şehit elbiseleri : 
Aziz şehitlerin mübarek sırtlarından yeni 

çıkmışçasına muhafaza ve teşhir edilmektedir. 
d) Envarter (sicil kaydı) : 
Müzede mütehassıs bir heyet tarafından tu

tulmuş bir envanter mevcuttur. Ayrıca Ordudo-
natım mal sorumlularınca düzenlenmiş kartek-
si olup her sene teftiş görmektedir. Envante
rin fotoğraflı olarak tertibi üzerinde de devam
lı olarak çalışılmaktadır. 

e) Dokuz kamyon dolusu 105 ton ağırlı
ğındaki eserin gömüldüğü iddiası : 

Meşkûr yer kamyonla nakle lüzum göster-
miyen, müzenin 10 metre yakınında duvarın di
bidir. Bahis konusu bu moloz Askerî Müzenin 
Maçka S'ilâhhanesinden yeni yerine naklinde ve 
müzenin yeniden açılmasmdaki çalışmalar esna
sında müzede uzman olarak görevli öğretmen 
Albay Nuri Ertuna başkanlığında ve İbralhim 
Hakkı Konyalı'nm da üye bulunduğu bir heyet-

— 446 — 



C. Senatosu B : 51 
ge içlerinden el ayası kadar olan parçalar dahi 
ayıklanarak tamamen moloz ve toz haline gel
miş bir kısım değersiz ve mahdut emteanın ra
pora göre tesbit edilerek adı geçen çukura dö
külmüştür* 

f) Denize dökülen malzeme : 
1955 tarihinde İbrahim Hakkı Konyalı'nm 

verdiği rapora göre bir kısım hurda malzeme 
usulüne uygun olarak ve kayıtları silinerek sa
tışa çıkarılmış, müşteri çıkmamış ve Orcludona-
tım Dairesinin emri ile denize dökülmüştür. 

g) İzmit Kâğıt Fabrikasına gönderilen ev
rak : 

Bâzı evrak, içlerinde İbrahim Hakkı Kon
yalı'nm da bulunduğu bir heyetçe tetkik edil
miş, verilen rapora göre lüzumsuz olanlar, ge
nel hükümlere göre İzmit Kâğıt Fabrikasına 
gönderilmiş, Bu defa raporda imzası bulunan 
İbrahim Hakkı Konyalı'nm naklen makalede 
bunların tarihî kıymeti olduğu ileri sürülmüş
tü r . Her ihtimale karsı evrak geri alınmış ve 
Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinin tetkiki 
için muhafaza edilmektedir. 

h) 24 sene evvel Bulgaristan'a satılan ev
rak : 

Burada bir zühul olduğu anlaşılmaktadır. 
Zira bu işle müzenin hiçbir ilişiği yoktur. 

i) Dekarasyon ve bakım işlerinin teknik
ten uzak oluşu: 

Askerî Müzede dekarasyon ve bakım işleri 
bir dekaratör mimar ve tecrübeli bir kimyager 
eli ile yürütülmektedir. 

3. Askerî Müzenin daha mükemmel bir bi
nada faaliyeti için de ortalama 10 milyon lira 
civarında bir tahsisata lüzum görülmektedir. 
Bununla beraber müzenin halihazır yerinde 
tevsii üzerinde de çalışma olup Millî Eğitim 
Bakanlığı yetkilileri raporunda da bu husus 
tavsiye edilmektedir. 

Arz ederim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy'un, Et ve Balık Kurumunun so
ğuk hava depolarına dair yazılı soru önergesine 
Ticaret Bakanı Maeit Zcren'in cevabı (7/192) 

9 . 3 . 1966 0 : 1 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak ce\raplandınlmasına tavassutu
nuzu saygılarımla arz ederim. 

29 . 12 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan 
Üyesi 

Fehmi Baysoy 

Yurdun muhtelif yerlerinde Et ve Balık Ku
rumu Müdürlüğünce yaptırılıp da: 

a) Tamamlatılamamış veya işletmeye açıl
mamış soğuk hava depoları nerelerde vardır ve 
mahiyetleri nedir? 

b) Bunlar hangi tarihlerde yaptırılmıştır? 
e) Yapıldıkları günden bugüne kadar ba

kım ve bekçi masrafları olarak ne kadar para 
ödenmiştir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 6 . 3 . 1965 

Teşkilâtlandırma Oend Md. 
Şube remzi ve No. IV 6/1806 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Erzincan üyesi Fehmi Baysoy'
un yazılı soru önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
tlgi: 30 . 12 . 1964 - 4590/5969-7/192 sa

yılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Fehmi 
Baysoy'un Et ve Balık Kurumunun soğuk de
polarına dair yazılı soru önergesi incelenmiş
tir. 

Yurdun muhtelif yerlerinde Et ve Ballık Ku
rumu tarafından başlanıp, 1 . 9 . 1960 gün ve 
72 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden Ba
kanlar Kurulunun 5/346 sayılı Kararı ile terk 
ve tehir edilen soğuk depoların bulundukları yer
ler, inşaatın başlama ve durdurulma tarihleriy
le, inşaatın durdurulmasından bugüne kadar 
balkım ve bekçi masraflarını gösterir bilgi, aşa
ğıya çıkarılmıştır. 
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Bulunduğu yer mahiyeti 

Erzincan 
E olu 
İnebolu 
Kastamonu 
Amasya 
Eskişehir 
Diyarbakır 
Gaziantep 

Soğuk Depo 
» » 
» > 
» > 
» > 
» » 
» » 
» » 

İnş. başlama 
tarihi 

15 . 4 . 1958 
6 . 1 1 . 1957 

16 .10 . 1959 
14 . 4 . 1958 
13 .10 . 1957 
25 .10 . 1957 
25 . 2 . 1958 
12 . 2 . 1958 

Durdurulma 
tarihi 

1 . 9 . 1960 
1 . 9 . 1960 

30 . 9 . 1960 
30 . 9 . 1960 

1 . 9 . 1960 
30 . 9 . 1960 
30 . 9 . 1960 
30 . 9 . 1960 

Bakım ve bekçi 
masrafları 
Lira K. 

39 362 37 
40 154 55 
10 316 99 
43 864 87 
39 708 54 

134 998 67 
1 568 04 

113 830 02 

Hükümetçe terk ve tehir edilen tesislerle il
gili olarak Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşar
lığının Et ve Balık Kurumuna gönderdiği bir 
yazı ile; muhtelif illerde yaran bırakılmış kurum 
tesislerinin tamamlanmalarından fayda elde edi
lecek olanlarını tesbit etmek üzere, gelişen ma
hallî iktisadi şartlar ve her biri için fiilen ya
pılmış ve tamamlanmaları için yapılması gere
ken yatırımlar göz önünde tutularak bir incele

menin yaptırılıp sonucun bildirilmesi istenilmiş
tir. 

Kurumca sözü edilen tesislerin buna göre du
rumları ele alınmıştır. Bu konudaki kurum ça
lışmaları devam etmektedir. Sonuçlandığında 
gerekli işleme tevessül olunacaktır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Ticaret Bakam 

M. Zeren 
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Sosyal Güvenlik Eejimleri Avrupa Ara Anlaşmalarına ve .bunlara ek protokollerin onaylan

masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
•(Kanun kabul edilmiştir.) 

TAiIÜ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karanınn 
Kâmil Karavdioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
1 fayrlar Tuııçkanat 
Muzaffer Yurda kuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ 
lu 
Galip Afşar 
Mehmet (inaldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osman Alişiroğlu 
Rıfat Etker 
Sabit Koen bey oğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
tskpnder Cenap Ege 

Osman Sainı Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Ali Türker 

Uye sayısı : 184 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 1 ; 5 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katlimıyaıılar : 66 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
•^eref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Cehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi ITçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamottin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzrnen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halil; Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nnsret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakboğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 

Ahmet Onar 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akça 
i. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Itefik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
>îedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Ilefet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 
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StVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Brsü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

AFYON KARAHtSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 

Forid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmae, 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik tnci 

[Reddeden] 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 

[Oya katılmıyanlar] BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (t. Ü-) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Kıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (L 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

ao 
Ü.) 

[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açukalm 
Âmil ArtuB 
Hasan Atakan 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş. (I.) 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kar ak tir t 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
N. Zerin Timin 
Âdil Ünlü 

» e « 
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Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâzı hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli ek Tüzüğün 

onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 120 
Kabul edenler : 118 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 62 
Acık üyelikler : 2 

TABU ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri özdüek 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hnncıoğlu 
Mustafa Yılmaz Jrıceoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sar ricali 
Hasan Âli Türkcr 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

[Kabul 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Cdlâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğiu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucnzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

edenler] 
İÇEL 

Talip özdolay 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoşlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçdoae 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 

İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
I Rifat öçten 
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Ziya önder 
Hulusi Söylemezogiü 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Bötil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
ri'kretu Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Km amili ah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kapları 
Kâmil Karavelioğlu 
(t.Ü.) 
>>e/,ai U'Kan 
Mehmet özgrüneş 
•Vîâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıt'kı LTlay 
\bmet Yıldız 

ADANA 
Sakıp önal 
AFYON KARAHlSAB 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Macît Zeren 

ANKARA 
Sabit Koeabeyoğîu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

C. Senatosu B : 51 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

9 . 3 . 1965 0 : 1 
VAN 

Ferid Melen 
YOZGAT 

Sadık Arıukmae. 
tsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

[Reddeden] 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 

[ÇekinserJ 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 

[Oya. katthmyanlar] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

ri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Ziya Şerefhanoğlu 
BOLU 

^ırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Mâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Ourul 

DİYARBAKIR 
İhsan Ilâmit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GÜMÜŞANE 

Halit Zar bun 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan (I. Ü.) 
İÇEL 

Cavıt Tevfik Okyayuz 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sııad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk. V 
Muammer Ohnz 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUŞ 
tsa Risan Bingöl 

NEVŞEÎÜR 

[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açı kalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Masan A takan 

Ömer Er gün 
Nadir Nadi 
Necati Özdeniz 

ibrahim Şevki Atasağun 
ORDU 

Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

srvAS 
Ahmet Cpkemn&lu 

TOKAT 
Ali AlUmtaş (t.) 

URFA 
Esat Mahmut Kara kurt 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hasan Kangal 
•^adi Koçaş 
Un ver Kök 
Osmaı Koksal 
^«hir Kunıtluoğln (t.) 
Raerıp Ün er 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

51 NCÎ BİRLEŞİM 

9 . 3 . 1965 Salı 
Saat : 15.00 

I ! 
• - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bütçe ve Plân Komisyonuna üye seci- \ 
mi. j 

2. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se

çimi. 

B - ÎKlNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. —Sosyal Güvenlik Rejimleri Avrupa 
Ara Anlaşmaları ve bunlara Ek protokollerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Sosyal îşler komisyon
ları raporlan. (M. Meclisi 1/597; C. Senatosu 
1/480) (S. Sayısı : 552) [Dağıtma tarihi : 
20 . 2 . 1965] I 

X 2. — Milletlerarası Sağlık Tüzüğünün bâ
zı hükümlerini değiştiren 23 Mayıs 1963 tarihli 
Ek Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler 
komisyonları raporlan. (M. Meclisi 1/677; 
C. Senatosu 1/486) (S. Sayısı : 551) [Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1965] 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Türkiye Şeker Fabrikaları A. 
O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen mu
kaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/274) | 

2. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. I 
Yılmaz Inceoğlu'nun orta öğretimde uygulan
makta iken kaldırılan tek dersten borçlu olarak 
bir üst sınıfa devam hakkına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/277) | 

3. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 1964 yılı pancar mahsûlüne 
zam yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/278) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'ın, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair, BaşbaKanüan sözlü sorusu (6/280) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli üyesi 
Rifat Özdeş in, Deniz Hakiiyat Genel Müdür
lüğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/281) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Atina Büyükelçiliğimizde vukubul-
duğu bildirilen olaylara dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/282) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp Önal'ın, yurt dışına çıkan Bakanlara 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/291) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, bakanlıklarda ne miktar
da yevmiyeli memur bulunduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/292) (Görevli) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, ilâç imâlatı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, arsa vergilerine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu (6/296) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil 
mi Onat'm, ordudaki sağlık hizmetlerine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/297) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, trafik kazalarına karşı alman 
tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Edip Somunoğlu'nun, 472 sayılı Kanuna dair 
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/301) 



İ4. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/302) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, Milliyet Gazetesinde neş
redilen bir fıkraya dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/304) (Görevli) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
ü Gerger'in, mevcut kurumlara atanan üyeler
le, bu kurumların genel müdürlerinin aldıkları 
tahsisat miktarlarına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/305) (Görevli) 

17. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Halic'in temizlenmesine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/306) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Elçiliklerimize gönderi
len günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî îlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

20. — Cumhuriyet Senatosuu Urfa Üyesi 
Vasfi Gerger'in, 4926 ve 5439 sayılı kanunlar 
hükümlerine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/309) (Görevli) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, subay ve astsubaylara verilen 
elbiselik kumaşların dikim bedellerine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/310) 
(Görevli) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Silâhlı Kuvvetler men
suplarının terfilerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/311) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Podgorni'nin, Türk Parla
mentosundaki konuşmasına dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/312) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk'ün, istanbul Bina ve Arazi 
itiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, köy içme suları 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/317) 

2 — 
26. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 

Mustafa Deliveli'nin, Danıştay Birinci Başkan
lığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/318) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rifat Özdeş'in, Fransa'dan sipariş edilecek olan 
feribota dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/319) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da kar mücade
leci yapılan yollara dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/320) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-

[ TIRILAN İŞLER 
! IV 
| A - HAKLARINDA ÎVEDlLÎK KARARI 
i VERILEN İŞLER 
I B - TÜZÜK GEREĞİNCE BtR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
I 1. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş ka-
j nunu tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
; metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
| raporu (M. Meclisi 1/321, C. Senatosu 1/437) 
! (S. Sayısı : 557) [Dağıtma tarihi : 27 . 2 1965] 
| (Ret) (Bitiş tarihi : 16 . 3 .1965) 

j 2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce-
j nap Aksu ve 5 arkadaşının, içtüzüğün 114 ncü 
; maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
; içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana

yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S 
Sayısı : 559) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] 
(Ret) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi is
kender Cenap Ege'nin, içtüzüğün 17 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında içtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/153) (S. Sayısı: 560) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] (Ret) 

V 
iKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İ K I N C I G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K I Ş L E R 
X I . — Amerika Birleşik Devletleri, Büyük 

Britanya ve Kuzey - irlanda Birleşik Kırallığı 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sında akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetince imzalanan «Atmosferde, fezada ve 
su altında nükleer silâh denemelerinin yasaklan
ması hakkında Andlaşma» nın onaylanmasının 



uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/604; C. Senatosu 1/479) (S. Sayısı : 
550) [Dağıtma tarihi: 22.2.1965] (Birinci gö
rüşme : 25 . 2 . 1965 - B. : 46) (Bitiş tarihi : 
21 . 4 . 1965) 

B - BÎRÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Ada
let Divanınca mahkûm edilenlerin cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/771; C. Se
natosu 2/152) (S. Sayısı: 554) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 30 . 3 . 1965) 

X 2. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu
nun gıda ve tarım teşkilâtı (FAO) bünyesi içine 
almasına dair sözleşmeye Türkiye Cumhuriye
tinin katılmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Tarım komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/418; C. Senatosu 1/481) (S. Sa

yısı : 555) [Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1965] 
(Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

X 3. —18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdo-
lunan «Avrupa ve Akdeniz nebat koruma teşki
lâtı kurulmasına mütaallik sözleşme» ile üç eki
ne katılmamız için Hükümete yetki verilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Tarım komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/184, C. Senatosu 
1/484) (S. Sayısı : 556) [Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

X 4. — Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmalarında 
veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer alan Ah
dî tarifelerin yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Malî ve iktisadi îşler Ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/174; C. Sena
tosu 1/476) (S. Sayısı : 558) [Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

X 5. — Devlet Personeli Sendikaları kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/546; C. Senatosu 1/434) 
(S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 3 . 3 .1965] 
(Bitiş tarihi : 16 . 3 . 1965) 

> « < ..<... 





Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 

raporu (Millet Meclisi 1/321; Cumhuriyet Senatosu 1/437) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 532) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 .12 .1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
1/321 

Sayı: 3621 -17768 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 11 . 12 . 1964 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Millî Prodükdivite Merlkezi ikuruluşu hakkındaki 'kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 16 . 11 . 1962 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 25 . 6, 24 . 11, 8, 10 ve 11 . 12 . 1964 tarihli 113,12,19, 21 ve 22 nci Birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 532) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ 
METÎN 

Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş kanunu 
tasarısı 

Kuruluş : 

MADDE 1. — Kamu Kurumu niteliğinde tü
zel kişiliği haiz, bütün işlemlerinde özel hukuk 
hükümlerine tabi ve merkezi Ankara'da olmak 
üzere Millî Prodüktivite Merkezi kurulmuştur. 

Millî Prodüktivite Merkezi, (MPM) remzi 
ile de ifade olunur. 

Kurumu gelir ve giderle ilgili bütün işlem
leri Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksiltme ve 
îhale kanunlarına ve Sayıştayın vize ve dene
timine tabi değildir. 

MPM, 12 . 5 . 1964 tarihli ve 468 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesi gereğince Yüksek Denet
leme Kurulu tarafından denetlenir. 

Görevleri : 

MADDE 2. — MPM nin görevleri şunlar
dır : 

a) Yurt ekonomisinin prodüktivite esasla
rına uygun olarak gelişmesine yarıyacak ted
birleri araştırmak, bu 'tedbirlerin uygulamaya 
konulmasını sağlıyacak çalışmalarda bulunmak; 

b) Resmî ve özel sektördeki müessese ve iş 
yerlerinde verimi artıracak ve israfı önliyecek 
metotları tesbit etmek ve bunların uygulama 
imkânlarını araştırmak, uygulamayı izliyerek 
gerekli tavsiyelerde bulunmak; 

c) Prodüktivite ile ilgili teknik yardımla
rı sağlamak, gerekli eğitim ve istişare çalışma
larında bulunmak; 

d) Çeşitli vasıtalarla verimi artırıcı bilgi
leri ve modern metotları yaymak; 

e) Devlet daireleri, resmî ve özel sektör iş
yerleri, işçi ve işveren teşekkülleri, meslek te
şekkülleri, bilûmum eğitim ve öğretim kurum
ları, üniversiteler ve başka bilim kurumları ve 
yabancı memleketlerde aynı maksatla kurul
muş teşekküller ile temas ve işbirliği sağlamak; 

f) Millî prodüktiviteyi ölçmek hususunda 
gerekli çalışmaları ve bu konu ile ilgili kurum 
ve kurullar ile işbirliği yapmak ve sonuçlarını 
yabancı memleketlerin sonuçları ile karşı! aştır-

0, Senaltosu 

mak, bunları belirli zamanlarda yayınlamak; 
g) Prodüktivite ile ilgili dernekler kurul

masını teşvik etmek, kurulan dernekler ile te
mas ve işbirliği sağlamak. 

Organları: 

MADDE 3. — MPM nin organları şunlar
dır : 

a) Genel Kurul 
b) Yönetim Kurulu 
c) Denetleme Kurulu 
d) Danışma Kurulları 

Genel Kurul: 

MADDE 4. — Genel Kural, MPM nin en üst 
yetki organı olup temsilci vr; tabiî üyelerden 
meydana gelir. 

A) Temsilci üyeler • 
a) Üniversitelerin prodüktivite ile ilgili 

kürsülerinden ve enstitülerinden, prodüktivite 
ile ilgili başka bilim ve eğitim kurumlarından; 

b) Başbakanlık, Millî Savunma, Maliye, 
Millî Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, Gümrük ve 
Tekel, Tarım, Ulaştırma, Çalışma, Sanayi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, înıar ve İskân, Köy 
İşleri Bakanlıkları temsilcileri bu bakanlıklara 
bağlı veya denetlemelerine taoi teşekküller ara
sından ; 

c) Türkiye Ticaret Odas\ Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliğinden, MPM gelirle
rine katılan oda ve borsalardan, ziraat odala
rından, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liginden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşki
lâtı Konfederasyonundan, \cteriner odaların
dan; 

d) Üye sayısı bakımından en çok temsil 
kabiliyetini haiz ve en üst işçi teşekkülünden; 

e) Üye adedi itibariyle en çok temsil ka
biliyetini haiz ve en üst işveren teşekkülünden; 

İstenecek temsilcilerden meydana gelir. 
MPM nin ilk Genel Kuruluna gelecek tem

silci üyelerin sayısı ve temsil edecekleri teşek
kül ve makamlar bu kanuna ekli listede göste-

( S. Sayısı ; 557 ) 
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rilmiştir. Genel Kurul, sonraki toplantıları için 
gelecek temsilci üyelerin sayısını ve temsil ede
cekleri teşekkül ve makamları tesbit etmek yet
kisine sahiptir. 

B) Tabiî Üyeler 
a) Bu maddenin (A) bendinin (b) fıkrasın

da yazılı bakanların prodüktivite ile ilgili daire
lerinin âmirleri, 

'b) Genel Kurulun toplandığı tarihte faali
yette bulunan Danışma Kurullarının Başkan
ları, 

c) Prodüktivite derneklerinin başkanları, 
d) MPM niın eski başkanları, 
.e) Genel Sekreter. 

Genel Kurulun toplanma zamanı ve yen : 

MADDE 5. — Genel Kurul, yılda bir defa, 
ilân olunan 'günde üyelerin çoğunluğu ile topla
nır. Toplantı gününde çoğunluk olmazsa ertesi 
(günü 'gelen üyelerle toplantı yapılır. 

Genel Kurulun görevleri : 

MADDE 6. — Genel Kurulun görevleri şun
lardır : 

a) Yönetim Kurulu tarafından sunulaea.k 
/bütçeyi ve hizmetler karşılığında alınacak üc-
reıt tarifesini ve (Bakanlar Kurulunun tasvibi
ne sunulacak personel kadrosunu tasdik eyle
mek ; 

b) Yönetim Kurulunun yıllık çalışma ve 
•malî raporlarını igörüşüp karara bağlamak; 

c) Yönetim Kurulu asıi ve yedek üyeleri
ni seçmek; 

d) Denetleme Kurulu raporlarını incele
mek ; 

e) Yönetim ve denetleme kurullarını ibra 
•etmek yahut ibra için tamamlayıcı inceleme ya
pılmasına veya haklarında gereken işleme ka
rar vermek; 

f) Danışma kurullarını1 seçmek; 
•g) MPM ihtiyaçları için gayrimenkul dnşa 

edilmesine, satrnalınımasma veya bunlariin satıl
masına 'karar vermek; 

Ih) Hazırlanacak yönetmelikleri ve değişik
liklerini kabul etmek; 

ı) Başka hususlarda 'gereken kararlar al
mak. 

Yönetim Kurulu : 

MADDE 7. — Yönetim Kurulu MPM nin 

â -
yürütme organıdır. Genel Kurul içinden bir yıl 
için seçilen ve ıher yıl yansı değişen altı üye
den teşe'kikül eder. Ancak Hükümet işçi ve iş
veren .gruplarından en a,z birer temsilcinin Yö
netim Kuruluna ^girmesi şarttır. Yönetim Ku
ruluna gösterilecek adayların prodüktivite ımev-
•'zuıu ile ilgili olmalarına dikkat olunur. Asıl üye
ler ile birlikte aynı sayıda ve aynı usullerle ye
dek üyeler de seçilir. 

Genel Sekreter Yönetim Kurulunun tabiî 
: .üyesidir. 

MPM nin Yönetim Kurulunu her yıl kendi 
aralarından seçilen başkan temsil eder. 

Görev süresi bitenler yeniden seçiebilirler. 
İlk seçimden bir sene sonra ayrılacak üye-

: 1er kura ile İDelli olur. 

I Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri : 

MADDE 8. — Yönetim Kurulunun' yetki ve 
görevleri şuralardır : 

a) Bu kanunun ve ,bu kanuna ıgöre düzen
lenecek yönetmeliklerin ve Genel Kurul karar-

I larmın verdiği yetki dairesinde MPM nin görev
lerini gereği ıgi'bi yerine getirmek; 

b) MPM nin yıllık faaliyet programı ile 
j faaliyet raporanu ve malî raporunu hazırlamak 
i ve Genel Kurula sunmak; 

c) MPM nin yıllık (bütçesini hazırlayıp 
Genel Kurulun tasdikine sunmak; 

d) Personel kadrosunu (hazırlamak ve Ge
nel Kurulun tasdikinden1 sonra Bakanlar Ku
rulunun tasvibine sunmak; 

e) Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak 
ücretleri tesbit etmek veya tarifeler yapmak ve 
Ibunlan Genel Kurulun tasdikine sunduktan 
sonra uygulamak, tarifede bulunmıyan fhizaıet-
ler için fiyat tesbiti yapmalk; 

f) Gelirleri toplamak ve bunlan bütçe ge
reğince ve yönetmeliğe göre harcamak; 

g) Genel Kurulu toplantıya çağırmak:; 
h) MPM nin bütün faaliyetlerini düzenle

mek ve bunların en iyi şekilde uygulanması 
için gereken tedbirleri ve kararları almak; 

ı) Prodüktivitenin artırılması konusunda 
teklif ve tavsiyelerde bulunmak: ve prodüktivi
teye etki yapacak mevzuat hakkında mütalâa 
vermeJk; 

j) Genel Sekreterleri ve gereken 'görevli
leri tâyin etmek gerektiğinde .görevlerine son 
vrmek. 

C. Senatosu ( S . Sayısı : 557) 



— 4 — 
Denetleme Kurulu : 

MADDE 9. — MPM'nin hesapları ve bunlar-
la ilişkin işlemleri Genel Kuruldaki Maliye, Ti
caret ve Sanayi Başkanlıklarının temsilci üyele
rinden kurulan üç 'kişilik bir denetleme kurulu 
tarafından denetlenir. 

Denetleme Kurulunun yetki ve görevleri: 

MADDE 10. — Denetleme Kurulu, MPM'nin 
hesaplarını ve bunlarla ilişkin işlemlerini denet
lemeye yetkili olup görevleri şunlardır : 

a) MPM 'nin gelirlerinin kanuna ve bu ka
nuna göre düzenlenecek yönetmelik: esaslarına 
göre tahakkuk ve tahsil edilip edilmediğini kon
trol etmek; 

ib) MPM'nin giderlerinin ^bütçedeki esasla
ra, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına 
uygunluklarını araştırmak; 

c) Defterleri ve kayıt lan incelemek; 
d) MPM'nin bir yıllık hesapları ve bunlar

la ilgili işlenileni hakkında Genel Kurula rapor 
vermelk. 

Danışma kurulları : 

MADDE 11. — Merkez çalışmasının gerek
tiği alanlarda çalışmak üzere Genel Kurul veya 
zaruri hallerde Yönetim Kurulu kararları ile 
çalışma süreleri belli edilerek kurulan Danışma 
kurulları bilimsel inceleme ve danışma organ
larıdır. 

Görev ve yetkileri de ayrıca kararlarda be
lirtilir. 

Genel Sekreter : 

MADDE 32. — MPM'nin işleri, Yönetim Ku
rulunca kendi üyeleri dışından seçilerek atanan 
bir Genel Sekreter tarafından yürütülür. 

Genel Sekreterin Yüksek öğrenimini yapmış 
olması ve yalbancı dil bilmesi şarttır. 

Gelirleri: 

MADDE 13. — Millî Prodükdüvite Merkezi
nin gelirleri şunlardır : 

a) Her yıl Maliye Bakanlığı bütçesine ko
nulacak ödenek, 

b) Türkiye Ticaret Odaları - Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği ile yıllık 

gelirleri 250 000 liradan fazla olan Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Oda
ları, Ticaret Borsalarının, iş veren ve işçi sen
dikaları birliklerinin, Türkiye Esnaf ve Sanat
kârları Teşkilâtı Konfederasyonunun bir evvel
ki yılda sağlanan fiilî gelirlerinin yüzde ikisi 
oranında mütaalkıp yılın bütçelerine koyacak
ları ve o yılın Haziran ve Ekim aylarında iki 
eşit taksitle ödlyecekleri aidatlar. 

e) İktisadi Devlet Teşekküllerinin idare ve 
murakabesi hakkında /kanuna tabi teşekkül ve 
ortaklıklarla bakanlıkların teftiş ve denet-
lenımesi altındaki foirllk, kurum ve ofislerin, 
(katma 'bütçeli dairelerin her yıl bütçelerine 
koyacakları 5 000 lira kesin aidat ile bir ev
velki yılın bilançosuna göre tahakkuk eden 
safi kârların binde birine tekabül eden oran
tılı aidatlar; 

d) MPM'nin istek üzerine yapacağı hiz
metler karşılığı olarak gerçek ve tüzel kişiler
den, tesbit olunacak esaslara göre alınacak 
ücretler: 

e) yayın giderleri ; 
f) Her türlü yardım, (bağış, faiz ve başka 

gelirleri. 
Zamanında ödenmiyen gelirler % 10 zamla 

tahsil olunur. 

Gayrimenkul ve menkul mallar : 

MADDE 14. — MPM'nin bu kanunda belir
tilen kamu hizmetlerini ifa edebilmesi için ge
rekli olduğu Sanayi Bakanlığınca belirtilecek 
arazi ve arsalarla binalardan Hazine mülkiye
tinde bulunanlar Maliye Bakanlığının tasvibi 
ile bedelsiz olarak MPM'ne devir ve teımlik 
edilebilirler. 

7367 sayılı Kanun ile 'belediyelere devredil
miş olan aynı nitelikteki arazi ve arsalar için 
de yukardaki fıkra hükmü uygulanır. 

MADDE 15. — MPM'nin malları Devlet ma
lı sayılır. Bu mallarla para ve para hükmün
deki evrak ve senetleri aleyhine cürüm işliyen 
personel bu cürümlerinden ötürü Devlet memur
ları gibi ceza görür. 

Yönetmelikler : 

MADDE 16. — MPM nin Genel Kurulunun 
Yönetim Kurulunun Denetleme Kurulunun ve 
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Danışma kurullarının toplanma esas ve usulleri, 
bütçesinin düzenlenmesi, gelirlerinin toplanması 
ve harcanması şekli, toplantıya katılan Yöne
tim ve Denetleme Kurulu üyelerine, Danışma 
kurulları üyelerine verilecek huzur haklarının 
(beher toplantı günü için 50 lirayı ve aylık top
lamı da 500 lirayı geçmemek şartiyle) miktarı, 
bu kanunun uygulanmasını gerektiren diğer ko
nular Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel Ku
rul tarafından kabul edilecek yönetmeliklerde 
belirtilir. 

Geçici hükümler : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hali hazırda faali
yette bulunan Bakanlıklararası Prodüktivite 
Komitesinin hak ve vecibeleri, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren MPM ne in
tikal eder. 

İlk Genel Kurul toplantısına kadar Bakan
lıklararası Prodüktivite Komitesi bu kanunda 
yazılı Yönetim Kurulu görevlerini yerine ge-
tirL\ 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanuna göre ku
rulan ve ilişik listede yazılı üyelerden teşekkül 
eden Genel Kurul, kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç iki ay içinde Bakanlık
lararası Prodüktivite Komitesi Başkanı tarafın
dan toplantıya çağırılır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunda yazılı 
gelirlerin toplanmasına kadar yapılacak gider
ler için Sümerbank emrinde bulunan 1 956 157,12 
liralık Merinos Fonundan 500 000 lira faizsiz 
olarak kullanılmak ve en geç iki yıl sonra iade 
edilmek üzere MPM emrine verilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 16 ncı maddeye yapıl
ması öngörülen yönetmelikler, ilk Genel Ku
rulun toplandığı tarihten itibaren üç ay içinde 
yapılıp Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Son hükümler : 

MADDE 17. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

I -

A) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

misi 
8. 

misi 
9. 

Temsilci üyeler 

GRUPU : 
Anlsana ÜniıvertsÛtesli 
Atafcürk Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karadeniz Tekmfk Üniversitesi 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 

İktisadi ve Ticari İlimler Akaıde-

Bilimsel Kurumlar 

2 
1 
2 
3 
1 
4 
4 
4 

4 

a) Ankara Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesi İşletme Enstitüsü 1 

b) İstanbul Üniversitesi İktisat Fa
kültesi İşletme İktisadi Enstitüsü 1 

c) İstanbul Teknik Üniversitesi Elek
tro Teknik Kurumu 1 

d) İstanbul Teknik Üniversitesi Isı 
Tekniği vo Ekonomi Araştırma Kurumu 1 

c) İstanbul Teknik Üniversitesi Zi
raat Makinaları Muayene ve Araştırma 
Merkezi 1 

f) İstanbul Teknik Üniversitesi Türk 
Teknik Haberleşme Merkezi 1 

g) İstanbul Tekntk Üniversitesi Yapı 
Araştırma Kurumu 1 

lı) Tarım Bakanlığı Ormancılık Araş
tırma Merkezi 1 

i) Robert Koleji Araştırma Merkezi 1 
j) Türk Standartlar Enstitüsü 1 
k) Türkiye Orta - Doğu Amme İda

resi Enstitüsü 2 
1) Türkiye İhracatı Geliştirme Mer

kezi 1 
m) Türkiye ve Orta - Doğu Çalışma 

Enstitüsü 1 
n) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş

tırma Kurumu 1 
o) Türkiye Ekonomik Kurumu 1 

37 

B) GRUPU : 

1. Bakanlıklar : 

ıa) Başbakanlık Devlet Plânlama Teş
kilâtı 1 

b) Yüksek Denetleme Kurulu 1 
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c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
10 
D 
k) 
D 
m) 

kanlığı 

, n ) 
2. 

Millî Savunma Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Ulaştırma Başkanlığı 
Çalışma Bakanlığı 

Sanayi Bakanlığı 
Enerji ye Tabiî Kaynaklar Ba-

Köy Igileri Bakanlığı 
Teşekküller : 

a) DD işletmesi Genel Müdürlüğü 
b) Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
c) Etibank Genel Müdürlüğü 
d) Et ve Balık Kurumu Genel Mü

dürlüğü 

e) Karayolları Genel Müdürlüğü 
f) Maden Tetkik ve Arama E. Gn. 

Müdürlüğü 
g) Makina ve Kimya Endüstrisi Ku

rumu Gn. Müdürlüğü 
lı) PTT İşletme Genel Müdürlüğü 
i) Sümerfbank Genel Müdürlüğü 
j) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü

dürlüğü 
k) Türkiye Çimento Sanayii T. A. 

Ş. Genel Müdürlüğü 
1) Türkiye Kömür işletmeleri Ku

rumu 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fakrını) 

kalan 
n) Türkiye Petrolleri A. 0 . Genel 

Müdürlüğü 
o) Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
ö) Tekel Genel Müdürlüğü 
p) iş ve işçi Bulma Kurumu Genel 

Müdürlüğü 
r) Denize:!ik Bankası T. A. Ş. Genel 

Müdürlüğü 
s) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü 
ş) Orman Genel Müdürlüğü 
t) Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 
u) Zirai Donatım Kurumu Genel 

Müdürlüğü 

1 
1 
1 

1 

37 

C) GRUPU : 

1. Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 

2. Ticaret odaları : 
a) İstanbul Ticaret Odası 
<b) İzmir Ticaret Odası 
3. Sanayi odaları : 
a) istanbul Sanayii Odası 
b) Ege Bölgesi Sanayi Odası 
4. Ticaret ve sanayi odaları : 
a) Adana Ticaret ve Sanayi Odası 
b) Ankara Ticaret ve Sanayi Odası 
c) Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
d) Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası 
e) Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası 
f) İskenderun Ticaret ve Sanayi 

Odası 

g) Konya Ticaret ve Sanayi Odası 
h) Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 
i) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 
5. Ticaret borsaları : 
a) Adana Ticaret Borsası 
b) Ankara Ticaret Borsası 
c) Bursa Ticaret Borsası 
d) istanbul Ticaret Borsası 
e) İzmir Ticaret Borsası 
6. Veteriner odaları 
7. Türk Mühendis ve Mimar odaları 
8. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teş

kilâtı Konfederasyonu 
9. Ziraat odaları 

D) GRUPU 

1. 
a) 

yonu 

Is veren teşekkülleri : 
iş Veren Sendikaları Konfederas-

(Çalışma Bakanlığında tanzim edilen 
ve sendikaların iş kolları yönetmeliğinde 
gösterilen iş kollarından birer temsilci ka
tılmak suretiyle) 

E) GRUPU : 

1. İşçi teşekkülleri 
a) işçi Sendikaları Konfederasyonu 
(Çalışma Bakanlığınca tanzim edilen 

ve sendikaların iş kolları yönetmeliğinde 
gösterilen iş kollarından birer teonstilci ka
tılmak suretiyle) 

35 

35 
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27 - Kanunun 4 ncü maddesinin (B) bendi 

nin (a) fıkrasında yazılı tabiî üyeler : 

1. Gaşbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Müsteşarı 

2. Maliye Gakanlığı Hazine Genel Müdürü 
ve iktisadi iş Birliği Teşkilâtı Genel Sekreteri. 

3. Millî Savunma Bakanlığı Kara Kuvvet- ^ 
leri Ordu Donatım Dairesi Başkanı 

4. Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Mü
dürü 

5. Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Genel Mü
dürü 

Geçici Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 24 . 2 . 1965 
Esas No. : 1/437 

Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Prodüktivite Merkezi kuruluşu kanunu tasarısını müzakere etmek üzere teşkil olunan ko
misyonumuz, ilgili Sanayi Bakanlığı temsilcisinin de iştirakiyle tasarıyı görüşmüştür. 

Konunun arz ettiği önem dikkate alınarak, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Orta - Doğu Üniver
sitesi, Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği, halen mevcut bakanlıklararası pro
düktivite merkezi gibi teşekküllerin de mütalâasına müracaat edilmesinde fayda görülmüş ve 
yapılan davet üzerine bunlar tarafından komisyonumuza gönderilen temsilcilerin konu hakkında
ki görüş ve mütalâaları dinlenmiştir. 

ilgili bakanlık temsilcisinden alman izahat, yukarda zikri geçen teşekküller temsilcilerinin 
dinlenen mütalâaları neticesinde, bugün, başta Devlet Plânlama Teşkilâtı olmak üzere, âmme 
sektöründe ve bilhassa tarım ve sanayi alanların da prodüktivite araştırmalariyle iştigal edon üni
te veya servislerin mevcudiyeti; Odalar Birliğinin ve bâzı bölgesel kuruluşların özel sektör saha
sında prodüktivite çalışmaları yapmakta bulundukları anlaşılmıştır. 

Ayrıca 1953 yılında kurulmuş olup halen mevcudolan ve fakat faaliyeti hemen hemen dur
muş bulunan Bakanlıklararası Prodüktivite Merkezinin bu zamana kadar yapmış olduğu çalışma
ların neticeleri hakkında tatminkâr bilgi alınamamış ve bir kanaate varılamamıştır. 

Diğer taraftan, komisyonumuzca müzakere konusu yapılan tasarı ile öngörülen Millî Prodükti
vite Merkezi Teşkilâtının huknkî bünyesi, müstakil Özel bir teşekkül mü yoksa ilgili bakanlığa 
bağlı bir Devlet dairesi şeklinde mi vücut bulmasının faydalı olacağı hususlarında da Sanayi Ba
kanlığı ile bâzı hakanlıklar ve Devlet Plânlama Teşkilâtı arasında! görüş .ayrılıkları .bulunduğu 
tesbit olunmuştur. 

Bütün bu (husU'Sİaa' hakkında Hükümet seviyesinde hügi aJİmmak üze-re, Sanayi Bakanı ko
misyonumuza davet lolum'niiu'ştuır. Lüzumlu hazırlıkları yapmalk ıma'ksadiyle, talebi üzerine, Ba
kana verilmiş olan ımülhlet safhasında Hükümetin istifa etmesi şe'be'biyde, Sanayi Bakanından 
izahat alınması .kaıbil olamamıştır. 

6. Tarım Bakanlığı Toprak Su işleri Genel 
Müdürü 

7. Sanayi Bakanlığı Sanayi Dairesi Reisi 

8. Sanayi Bakanlığı Maden Dairesi Reisi 

9. Sanayi Bakanlığı Küçük Sanatlar Dai
resi Reisi 

10. Tarım Bakanlığı Veteriner Genel Mü
dürü 

11. Tanın Bakanlığı Zirai Mücadde ve Zi
rai Karantina Genel Müdürü 
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Bu hutsuslar göz önünde tutulmak suretiyle komisyonumuzda yapılan: görüşmeler sonunda, 

(bir «Millî Prodüktivite Merkezi» kurulmasının lüzum ve faydasına, esas itibariyle, kaamd olun-
muış ve ıbu maksatla bir kamun çıkarılması da yerinde 'görülmüş ise de, baıhis konusu kanun ta
sarısının Ihazırlamnıasma müncer olan düşüncelerin Devlet Plânlama Teşkilâtı kuruluşumda ev
velle 'ait bulunması; Devlet Plânla:m.a Teşkilâtının millî prodüktivite araştırmaları yapması va
zifesinin icapları arasında (bulunması; Devlet sektöründe, bilhassa sanayi ve tarım sahalarında 
prodüktivite araştırmaları yapan servislerin veya elemanların bulunması; özel sektör alanın
da da bölgesel araştırma ünitelerinin mevcut bulunması gi'bi sebepler karşısında, aynı konular 
üzerinde 'birçok teşekküllerin mükerrer faaliyetlerde bulunması1; lüzumsuz vazife tedahülleri yü
zünden işlerin aksaması ve hattâ zamanında .görülmemesi; bir ölçüde fuzuli teşekküllere ve 
'binnetice masraflara yol açılması gibi sonuçlar doğuracağı cilıetle, bütün 'bu ıhususlann dikkate 
alınması suretiyle î'slaihı üktiza ettiği mütalâasiyle, komisyonuımuzca, «Millî Prodüktivite Mer-
Ikezi kuruluş kanunu tasarısı» nm oybirliğiyle reddine karar verilmiştir. 

Geçici Komisyon (Başkanı Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
'Giresun Istanlbul Balıkesir Tabiî Üye Tabiî Üye 

M. îzmen Ş. Akyürek M. Güler S. Özgür S. Küçük 

Elâzığ istanbul Afyon K. Cumhurbaşkanınca S. Ü. Elâzığ 
C. Ertuğ M- Aksoley R. Hancıoğlu Z. Tüziin R- Giray 

Samsun İstanbul 
R. Isıtan O. Gümü§oğlu 

»»'•• » « - — * — » • »• 
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Dönem : 1 
Toplantı . 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet Personeli Sendikaları Kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1/546; Cumhuriyet Senatosu 1/434) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 543) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 12 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
1/546 

Sayı : 6842-39201 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 11 . 12 . 1964 tarihli 22 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Devlet Personeli Sendikaları hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sır men 

Not : Bu tasan 17 . 9 . 1963 tarihinde Baskınlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 17. 1, 20, 26. 11, 3, 4, 8, 10 ve 11 . 12 . 1961 tarihli 35, 11, 17, 18, 19 ve 21 nci birleşimle rind.e 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (M. Meclisi S. Sayısı : 543) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 2 . 3 . 1965 
Esas No. 1/434 

Karar No. 2 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kumlunun 11 Aralık 1964 tarihli 22 nci Birleşiminde Öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek açık oy ile kabul edilen, Devlet Persaueli Sendikaları kanunu tasarısı Millet Meclisi 
Başkanlığının 14 Aralık 1964 tarihli ve 6842 - 39204 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına gönderilmekle. Cumhuriyet. Senatosu Genel Kurulunun 2 Şubat 1965 tarihli 37 nci Birle
şiminde, Anayasa ve Adalet, Bütçe ve Plân ve îç'sleri komisyonlarından üçer üyenin iştiraki ile 
kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuzun 25 Şubat ve 2 Mart 1965 tarihli birleşimlerinde 
Hükümet temsilcileri hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, işçi niteliği taşıınıyan kamu hizmeti görvelilerinin sendika kurma hakikini düzenle
mektedir. 

7 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti-Anayasasının «Sendika kurma hakkı» 
matlaplı 46 nci maddesi birinci fıkra.sında işçi ve işverenlerin sendika kurma haklarına ilişkin ana 
hükümleri vaz'etmiş ve ikinci fıkrasında da işçi nifeliği taşıınıyan 'kanın hizmeti görevlilerinin -de 
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sendika ıkurma hakkına sahibolduklarmı ve bu alandaki haMannm kanunla düzenleneceğini ifade 
etmiştir. 

Anayasa vâzıı, sendika kurma hakkı hususunda pek tabiî olarak işçi niteliği taşımıyan kamu 
hizmeti görevlilerinin işçilerle bir mütalâa edilemiyeceğini, bu gibilerin haklarını kullanmalarını dü 
zenliyen kanunlarla ihtiyaçlara göre sınırlar tesbit edilmek gerektiğini kabul etmiştir. 

Tasan, Anayasanın foahse konu maddesi gereğince getirilmiştir. 
işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin sendika kurma hakkı memleketimiz için yeni 

bir müessesedir. Böyle yeni bir müessese tesis olunurken sağlam temeller ve endişeden uzak bir iş
leyiş gereklidir. 

Tasan, gerekçesinde belirtildiği üzere 3 ana prensip esaslarında vücuda getirilmiştir. 
1. tşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin .sendika hakkını kullanmalannı düzenliyen 

esaslar. 
Bu konuda tasan Anayasanın 46 ncı maddesine uygun bîr anlayış içindedir. Kamu hizmetinin 

devamlılık karekterini, bu hizmetin icaplarını ve bağlı bulunduğu kaideleri göz önünde bulundur
mak suretiyle şunlarm sendika kurma haklan düzenlenmiştir. 

ıı) îşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin sendikaları vasıtasiyle hak ve menfaatle
rini korurken Devletle ve kamu hi?,meti île ilişkilerini düzenliyen esaslar. 

Bu konuda tasarı, sendikalann sadece tek taraflı bir hak ve menfaat savunucusu olmadıklarını ay
nı zamanda o kamu hizmetinin daha iyi bir şekilde yerine getirilmesi hususunda diğer memleketlerde 
olduğu gibi idare ile iş birliği halinde bulunmalannm teminini ön görmektedir. 

nı) îşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin kuracakları sendikaların demokratik esas
larda ve her türlü tesirden uzak bir şekilde işlemelerini temin eden hususlar. 

Tasarı bu konuda, Anayasanın 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının hükmüne uygun bir sistem ge
tirmektedir. Sendikaların işleyişinde demokratik esaslar vazgeçilemiyecek amir bir Anayasa hükmü
dür. Bu esasları her yönden teminat altına almak, etkilerden uzak ve müeyyideli bir hale getirmek 
zaruridir. Tarafsızlık ana ilke olarak kabul edilmiştir. 

Tasanya göre teşekküller, (tasarının 4 ncü maddesine göre sendika - federasyon ve konfederasyon
lar kanunda Devlet personeli teşekkülleri olarak anılmıştır.) Devlet Personel Dairesi kuralması hak
kındaki 160 sayılı Kanuna tabi kurumlarla yürütülen kamu hizmetlerinin asli ve sürekli görevleri
nin iştiraki ile kuralabileeektir. 

Sendikalar bir tüzel kişiliği haiz olacaklar ve Cemiyetler Kanununun kabul ettiği sistemden ayrı 
olarak tanınma ile bu şahsiyeti iktisabedeceklerdir. Merci Devlet Personel Dairesidir. 

Bu esasları ihtiva eden tasarı komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
' ÎT - â  Millet Meclisi metninin 1, 3, 4,'5, 6, 7. 8, 9. 10, 11. 12, 13, 14 ncü maddeleri ve geçici 
maddesi komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

b) Mlilet Meclisi metninin 15 nci maddesi 16 ncı, 16 ncı maddesi 17 nci, 17 nci maddesi 
18 nci, 18 nci maddesi 19 ncu, 19 ncu maddesi 20 nci, 20 nci maddesi 21 nci, 22 nci maddesi 
23 ncü, 23 ncü maddesi 24 ncü, 24 ncü maddesi 25 nci madde olanak üzere Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

c) Komisyonumuz, Millet Meclisi metilinin 2 nci maddesini esas itibariyle benimsemiş ancak, ifa
desini vuzuha kavuşturmak hükmü kesinleştirmek üzere bir tertip değişikliği yaparak maddeyi ka
bul etmiştir. 

d) Komisyonumuz, 14 ncü maddeden sonra 15 nci madde olarak metne yeni bir madde ekle
miş ve böylece siyasi partilere kayıtlı olan Devlet personel teşekkülleri üyelerinin bu teşekküllerin 
idari, temsil ve diğer organlannda görev almamalannı dolayısiyle bu organların idaresinde siyasi 
amaç ve faaliyetlerin etkili olmamasını temin etmek iıstemiştir. 

e) Komisyonumuz, metne 15 nci madde olarak eklediği yeni hükme paralel olarak 22 nci madde 
olarak kabul ettiği maddenin birinci bendinde bir madde numarası değişikliği yapmış ve bu mad
deye yeni 15 nci madde hükmüne aykırı durumlara karşı cezai müeyyide olmak üzere üç aydan altı 
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aya kadar hapis cezasını ve o üyenin bir daha alınmamak üz>eııe sendikadan çıkartılmasını temin 
eden bir üçüncü yeni bend eklemiştir. 

IV - Tasarı hakkındaki genel izahatta ifade ettiğimiz giSbi işçi niteliği dışındaki kamu hizmeti 
görevlilerinin sendika kurma hakkı Anayasamızın 46 ncı maddesiyle bünyemize yeni ithal olunan 
müesseselerdendir. Anayasanın geçici 7 nci maddesi gereğince konuyu düzenliyen bu tasarının iki 
yıl içinde çıkartılması gerekmeikte olduğu gibi Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresinin niha
yete erişine de raporun yazıldığı tarih dâhil ancak 12 gün kalmıştır. Bu sebeplerle, metnin Genel 
Kurulda bütün işlere öncelik tanınarak ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması Ko
misyonumuzun mevcut üyelerinin ittifakı ile kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek; Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Bursa İstanbul Çanakkale Samsun 

§. Kayalar E. Adalı (9 ncu maddenin «c» R. Bendeci 
fıkrasına «muiıalifim) 

İV. Altan 

Maraş 
N. Evliya 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Personeli Sendikaları Kanunu 

Tanım 

MADDE 1. — îgçi niteliğinde olanlar dışındaki kamu hizmeti personelinin ortak mesleki, kül
türel, sosyal ve iktisadi hak ve menfaatlerini korumak, özellikle, meslekî gelişmeyi ve araların
daki yardımlaşmayı sağlamak amaciyle kuracakları sendikalar hakkında bu kanun hükümleri 
uygulanır. 

Bu sendikalar, «sendika» veya «meslek birliği» adı altında kurulur. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci maddesinde tanımlanan Devlet personeli sendikaları: 
I - Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle görevli 

oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel ve katma bütçeli dairelerin, il özel idarelerinin, 
belediyelerin, köylerin ve genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine veya belediyelere 
bağlı kuruluşların, ve 

II - Kamu îkt'sadi Teşebbüslerinin vo özel kanunlarla veya ösel kanunların verdiği yetkiye 
dayanılarak kurulan banka ve teşekkküllerin asli ve s'irekli görevlileri ve bu görevlerden emek
liye ayrılmış olup emeklilikten gayrı bir kanuni veya akdî statü içinde bulunmıyan kimseler tara
fından kurulabilir. 

Kuruluş 

MADDE 3. — Devlet personeli sendikaları, her bir kurumda veya kurumlar arasında, merkez veya 
taşra tesk'lâtmda, ayrı ayrı veya herbir kurumun genel bütünlüğünü veya b*r kısmını veya 
bir meslek veya uzmanlık kolunu ve memurluklarını kapsıyacak şekilde kurulabilir. 

Üst teşekküller 

MADDE 4. — Devlet personeli sendikalarının kuracakları: 
I - Federasyonlar : 
a) Herbir kurumun kendi çalışma alanında; veya 
b) Değişik kurumların aynı nitelikteki meslek veya uzmanlık kolu ve memurlukları için, 
II - Konfederasyonlar : 

kurulmuş sendikalardan en az ikisinin; 
a) Federasyonlardan; veya 
b) Herbiri kendi alanında tek teşekkül olarak bulunan sendikalardan, 

en az ikisinin; veyahut, 
c) En az bir federasyon ile kendi alanında tek tevekkül olarak bulunan bir sendikanın üye 

sıfatiyle bir araya gelmeleri suretiyle kurulurlar. 
Bu federasyon ve konfederasyonlar hakkında da bu kanun hükümleri uygulanır. 
Yukarda yapılı sendika, federasyon ve konfederasyonlar, bu kanunda genel olarak «Devlet 

personeli teşekkülleri» olarak anılmışlardır. 

Birleşm? yasağı 

MADDE 5. — Devlet personeli teşekkülleri, haklarında bu kanunim uygulanmadığı diğer tü
zel kişilerle birleşemezler veya onlarla bir tüzel kişinin üyesi sıfatiyle bir araya gelemezler. 
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CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Personeli Sendikaları Kanunu 

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

Kapsam 

MADDE 2. — Bu kanunun 1 nci maddesinde tanımlanan Devlet Personeli Sendikaları : 
Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle görevli oldukla

rı kamu hizmetlerinin görüldüğü genel ve katma bütçeli dairelerin, il özel idarelerinin, belediyele
rin, köylerin ve genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine veya belediyelere bağlı kuru
luşların, ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye 
dayanılarak kurulan banka ve teşekküllerin asli ve sürekli görevlileri ve yukarıda yazılı görevler
den emekliye ayrılmış olup emeklilikten gayrı bir kanuni veya akdî statü içinde bulunmıyan kimse
ler tarafından kurulabilir. 

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

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

MADDE 5. — Millet Meclisi Metninin 5 nci maddesi aynen kabul ediliştir. 
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Üyelik 

MADDE 6. — 1 nci maddede yazılı kamu hizmeti personelinin Devlet personeli sendikalarına 
üye olmaları ve üyelikten çekilmeleri kendi serbest iradelerine bağlıdır. 

Hiçbir gerçek veya tüzel kişi, bu personele, bu konuda her hangi bir etki veya baskıda bulu
namaz. 

Devlet personeli teşekküllerine üyelik ve üyelikten ayrılma yazılı başvurma ile olur. 

Yasaklamalar 

MADDE 7. — 1. Anayasa Mahkemesi üyeleri ve raportörleri, Yüksek Hakimler Kurulu üye-
leri ve raportörleri, hâkimler ve savcılar ile Danıştay üyeleri, kanunsözcüleri ve yardımcıları; 

2. Sayıştay üyeleri, savcıları, raportörleri ve denetçileri; 
3. Valiler, kaymakamlar, bucak müdürleri; 
4. Müsteşarlar ve genel müdürler ve yardım cilan; 
5. 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin 1 nci ben

dinin 4 ncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydiyle askerî şahıslar ile Millî Savunma Bakanlığı ve 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği memurlan; 

6. 15 Temmuz 1963, tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin 1 nci ben
dinin 4 ncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydiyle Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Teş
kilâtı memurlan; 

7. Millî İstihbarat Teşkilâtı (Millî emniyet hizmeti) memurları; 
8. Kanuna göre silâh taşımaya ve zor kullanmıya yetkili kamu hizmeti personeli; 
9. Dışişleri Bakanlığı memurları ve dış misyonlarda çalışan memurlar; 
10. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yenetim kurulu üyeleri; 
11. Din ve ibadet işlerinde çalışanlar; ve 
12. Devlet Personel Dairesi memurları; 
Bu kanuna göre sendika kuramaz ve sendikalara üye olamazlar 

Hizmet akdiyle çalışıp bu kanunim kapsamına girenler 

MADDE 8. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 4 ncü maddesinin 
l/b bendinde yazılı olan hizmet akdiyle çalışan şahıslar, bu kanuna göre sendika kurabilir ve 
sendikalara üye olabilirler; 7 nci madde hükümleri saklıdır. 

Üyelik sıfatının kalkması 

MADDE 9. — Devlet personeli sendikalan üyelerinin 2 nci maddede yazıh kurum ve görev
lerden : 

a) Çekilmek suretiyle; veya 
b) Kurum yönetim organlannca kanunlann verdiği yetki içersinde haklannda alınmış ve 

kesinleşmiş idari kararla; veyahut, 
c) Adlî yargı mercilerince tecil edilmeksizin kesin hükme bağlanmış, cezası medeni haklannı 

kullanmayı önleyici veya kamu hizmetlerinden çıkartılmasını gerektirir bir suçtan dolayı ayrılma
ları halinde, üyelik sıfatlan kendiliğinden düşer. 

Yardımlaşma hakları 

MADDE 10. — Devlet personeli sendikası üyeliği sıfatı kalkmış olanlann, Devlet personel te
şekküllerinin kurdukları kooperatifler ve yardımlaşma sandıklanndaki üyelik haklan ve toplu si-
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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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gorta sözleşmelerinden doğan haklan, yapmış olduklan ödemeler oranında ve Devlet personel te
şekküllerinin tüzüklerinde belirtilecek şart ve süreler içersinde saklı kalır. 

Kurulma 

MADDE 11. — Devlet personel teşekkülleri, tüzüklerini Devlet Personel Dairesi Başkanlığı
na vermekle tüzel kişilik kazanırlar. 

Bu teşekküller, kuruluşlannı takiben ilk iş gününde, merkez olarak seçtikleri yerin en büyük 
idare üstüne, tüzüklerinin iki örneğinin ilişik olduğu bir bildirim vermek zorundadırlar bu bil
dirimde teşekkül merkezinin adresi de belirtilir. 

İdare üstleri, yukardaki fıkrada yazılı belgelerden başka hiçbir belge istiyemezler. 
Bu bildirim ile bildirime ek tüzüğün iki örneği Devlet Personel Dairesi Başkanlığına makbuz 

karşılığında elden verilir veya iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilir. 
Tüzükte veya teşekkül merkezinin adresinde değişiklik halinde de bu madde hükümleri uy

gulanır. 

Tüzükler 

MADDE 12. — Devlet personel teşekküllerinin tüzüklerinde : 
a) Teşekkülün adı ve merkezi olarak seçilen şehir veya kasaba; 
b) Teşekkülün konusu ve amacı; 
c) Katılma, çıkma ve çıkanlma usul ve şartları; 
d) Üyelerin hak ve yükümleri; 
e) Yükümlerine uymıyan üyeler ve görevliler hakkında uygulanacak müeyyideler ve bunlara 

itiraz yollan ile müeyyidelerin kesinleşme şartları; 
f) Teşekkülün genel kurulu ile yönetim organı ve diğer organlannın kuruluş, toplanma, ça

lışma, yönetim ve denedim sekil ve usulleri ile p-örevleri ve yetkileri, seçim usulleri; 
g) Te~e7?:külü temsil yetkisinin kimler tarafmdan kullanılabileceği; 
h) Te"eVk'".lün merkez ve diğer teşkilâtımın kuruluş ve yönetim usulleri ile yetkileri; 
i) Tesekkülür. hesarc ve defterlerinin reler olduğu ve nasıl tutulacağı; 
)) Tevekkülün dağılmasına ve mallarının tasfiyesine ilişkin hükümler; 
k) Mevzuata ve amaçlarına avkın olmıyacak diğer gerekli ve faydalı hususlar; 
1) T;T*;Vrü:n. np/nl değiıtir'lebileceği; 
m) Kurucuların öv, ve sovadlan ile fförsvieri. meslekleri ve ikametgâhlan; ve 
n) Geçici ilk yönetim organını teşkil eden kurucuların öz ve soyadları 

Faaliyetler 

MADDE 13. — Devlet personel tevekkülleri, tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahibol-
dukları yetkilerden başka, aşağıda bel'rtilen faaliyetlerde bulunabilirler: 

a) Kamu hizmeti personelini ilgilendiren meıl'k'. m^relrlrri, meslekin galismesini, üvelorin 
personel hukukundan doğan*maddi ve mânevi hak ve yükümlerini, meslekin ve üyelerin yararına 
en uygun şekilde halle çalınmak ve savunmak; 

b) Personel hukukunu ilgilendiren mevzuat ve konular üzerinde incelemeler yapmak ve ilgili 
kurumlara tekliflerde bulunmak; 

c) Kırımların, çalışma yerlerinin ve hizmetlerin verimliliği konularında görüşlerini bildir
mek ve is birliğinde bulunmak; 

d) Daire ve büroîann hizmete elverişliliği sağlık şartlama ilişkin konularda tekliflerde bu
lunmak; 
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Geçici Komisyonun kaibul ettiği metin 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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e) îstiyen üyelerine, personel hukukunu ilgilendiren durumlarında hukukî yardımda bulun
mak; 

f) Üyelerinin tüketim, kredi ve yapı kooperatifleri kurması için teşebbüslerde bulunmak ve 
yardım etmek; 

g) Yardımlaşma sandıkları kurmak; 
h) Üyeleri adma toplu sigorta sözleşmeleri yapmak; 
i) Üyelerinin müşterek hak ve menfaatlerinin takibinde veya hukukî yardıma ihtiyaç halle

rinde üyelerini ve mirasçılarını idari ve kazai her nevi ve derecedeki merciler önünde temsil etmek, 
dâva açmak ve bu münasebetle açtığı dâvadan dolayı husumete ehil olmak; 

j) Üyelerinin meslekî bilgilerini ve yeterliklerini artıracak, kültürlerini genişletecek konfe
ranslar ve kurslar tertiplemek ve benzeri faaliyetlerde bulunmak; 

k) Kuruluş amaçlarına ve faaliyelerine uygun yayınlarda bulunmak; 
1) Üyelerinin çocukları için kreşler ve yuvalar, emekli üyeleri için ihtiyarlık yurtlan ve ko

nutları kurmak ve yönetmek; 
m) Üyelerinin ve ailelerinin boş zamanlarını ve tatillerini iyi ve faydalı şekilde geçirmeleri 

ve sağlıkları için, kâr amacı gütmemek şartiyle, dinlenme yerleri ve spor alanları, parklar ve ki
taplıklar kurmak ve yönetmek; 

n) Üyeleri arasında iyi münasebetlerin kurulmasını ve devam ettirilmesini sağlıyacak toplan
tılar ve eğlenceler tertiplemek; 

o) Mevzuata ve amaçlarına uygun faaliyetleri ve görevleri için gerekli her türlü mallan edin
mek. 

Yasak faaliyetler 

MADDE 14. — Devlet personel teşekkülleri : 
a) Her hangi bir suretle siyasi faaliyette bulunamazlar; 
b) Siyasi partilerden veya onlara bağlı teşekküllerden, 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı 

Sendikalar Kanununa göre veya Esnaf ve Küçük sanatkârlar Kanunu gereğince kurulan veyahut 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu vasfım taşıyan işçi ve işveren meslekî teşekküllerin
den her hangi bir suretle maddi yardım kabul edemezler; onlara maddi yardım yapamaz ve onla* 
nn teşkilâtı içerisinde yer alamazlar; 

c) Bir siyasi partinin adı altında kurulamazlar; 
d) Hiçbir siyasi teşekkülün leh veya aleyhinde her hangi bir davranışta bulunamazlar; 
e) Üyelerine doğum ve ölüm halindeki dinî törenler için gerekli sosyal yardımların yapılma

sından başka hiçbir dinî faaliyete girişemez ve katılamazlar; 
f) Grev teşebbüs ve faaliyetlerini destekleyici davranışlarda bulunamazlar; 
g) Gelirlerini mevzuatın ve tüzüklerinin gösterdiği amaç ve haller dışında harcıyamazlar; 
h) Organlarının toplantı ve çalışmalannı, bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı kurumlara ay-

nlmış yerlerde, çalışma saatleri dışında da olsa, yapamazlar; 
i) Devlet personeli hukukuna veya kamu hizmeti görevlilerine ilişkin mevzuatın uygulanması

na dair isteklerini açıklamak veya desteklemek amaciyle açık yer toplantılan ve gösteri yürüyüş
leri yapamazlar; 

j) Bakanlar Kurulundan bir kararnameyle izin almadıkça dış kaynaklardan hiçbir suretle 
yardım kabul edemezler; 

k) Bakanlar Kurulundan bir kararnameyle izin almadıkça milletlerarası teşekküllere katıla
mazlar. 

Bu Kanunun 2 nci maddesine göre Devlet personeli sendikası kurabilecek veya bu sendikalara 
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MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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üye olabilecek kimselerin memurluk vasfını esas alarak kuracakları veya üye olabilecekleri der
nekler hakkında da bu madde de yazılı yasaklamalar uygulanır. 

Bu Kanunun 7 nci maddesinde yazılı Devlet personelinin memurluk vasfını esas alarak kura
cakları veya üye olabilecekleri dernekler, bu Kanunun 13 nci maddesinin (f), (g), (h), (1), (m), 
(n) ve (o) bendlerinde gösterilenler dışında faaliyette bulunamazlar. 

Gelir ve mallar 

MADDE 15. — 1. Devlet personel teşekküllerinin gelirleri : 
a) Üyelerinden alacakları aidattan; 
b) Mevzuata ve tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden doğan gelirlerden; ve 
c) Bağışlardan ibarettir. 
2. Bu teşekküller üyelerinin ödeyecekleri aidat miktarı Cemiyetler Kanunundaki kayıtlarla 

bağlı olmaksızın, genel kurullarının karariyle tesbit edilir. 
3. Bu teşekküllerin bağış kabul etmeleri, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle sınırlandırılabilir 

veya yasaklanabilir. 

Vergi muaflığı; malların haczedilememesi 

MADDE 16. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci maddesinin 
4 ncü bendi ile işçi ve işveren sendikalarına ve bunların üst teşekküllerine tanınan haklar, bu 
kanunda söz konusu Devlet personel teşekküllerine de tanınır. 

Aidatın kesilmesi 

MADDE 17. — Bu kanunda öngörülen sendikalara; üyelerince ödenecek aidatın sendika tara
fından gösterilecek miktarı, bu üyelerin çalıştıkları kurumlarca aylık veya ücretlerinden kesile
rek sendikaya ödenir. 

Fesih ve infisah halinde mallar 

MADDE 18. — Feshedilen veya infisah eden Devlet personel teşekküllerinin malları, bu kanu
na göre kurulmuş diğer teşekküllerden birine veya birkaçına, teşekkül tüzüğünde belirtilen şekil
de devredilebilir, Teşekkülün mallan, bunlardan gayn gerçek veya tüzel her hangi bir şahsa veya 
teşekküle veya kuruma devredilemez veyahut feshedilen veya infisah eden teşekkülün üyeleri 
arasında paylaşılamaz. 

Birleşme halinde infisah 

MADDE 19. — Devlet personel teşekküllerinin genel kurulları, 5 nci madde hükümlerine aykm 
kararlar aldıklan takdirde, bu teşekküller infisah etmiş sayılırlar 

Çeşitli hükümler 

MADDE 20. — Devlet personel teşekkülleri, tüzüklerinde ve yöneticilerinde değişiklik olması 
takdirinde, bu değişiklikleri, değişiklik vukubulur bulmaz; ve üye sayıları ile malî durumlarını, 
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Organlarda görev alamıyaeak olanlar 

MADDE 15. — Siyasü partilere kayıtlı olan Devlet personel teşekkülleri üyeleri bu teşek
küllerin idare, temsil ve diğer organlarında görev alamazlar. 

MADDE 16. — Millet Meclisi metninin 15 nci maddesi 16 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — Millet Meclisi metninin 16 nci maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 17 nci maddesi 18 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 18 ntî maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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teşekkülün merkezinin bulunduğu yer idare üstünün veya ilgili kurumun yılda en çok iM defa yapa
bilecekleri istem üzerine, idare üstlerine ve kurumlara tam ve doğru olarak bildirmekle yükümlü
dürler. 

Ceza hükümleri 

MADDE 21. — 1. 13 ve 14 ncü maddeler ve 15 nci maddenin 3 ncü bendi hükümlerine aykırı 
hareket ve davranışlarda bulunan yönetim organı başkanı ve üyeleri ile bu hareket ve davranışlar 
genel kurullarda vukubulduğu takdirde, bu hareket ve davranışları müsamahayla karşılıyan baş
kanlık mevkiinde görevde bulunan kimselere, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 

2. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrası hükmüne aykırı hareket edenler beşyüz liradan ikibin liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Genel hükümler 

HADDE 22. — Bu kanunla düzenlenmemiş hususlarda Türk Medeni Kanunu ile Cemiyetler 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

tik kurucular 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak üç yıl içinde kuru
lacak Devlet Personel sendikalarının kurucu üyelerinin en az beş yıldan beri kamu hizmetinde 
bulunmuş olmaları şarttır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak üç yıl içinde kurulacak Devlet personel 
teşekküllerinin organlarına seçileceklerin en az beş yıldan beri kamu hizmetinde bulunmuş olma
ları şarttır. 

Yukardaki fıkralar hükümlerine aykırı surette seçilerek görev kabul edenler (hakkında beşyüz 
liradan ikibin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 23. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 24. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisinin 11 . 12 . 1964 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 561) 



— 15 — 
Geçici Komisyonun kaibul ettiği metin 

Ceza hükümleri 

MADDE 22. — 1. 13 ve 14 ncü maddeler ve 16 ncı maddenin 3 ncü bendi hükümlerine 
aykırı hareket ve davranışlarda bulunan yönetim organı başkanı ve üyeleri ile bu hareket ve 
davranışlar genel kurullarda vukubulduğu takdirde, bu hareket ve davranışları müsamaha ile 
karşılıyan başkanlık mevkiinde görevde bulunan kimselere, üç aydan bir yıla kadar hapis ce
zası verilir. 

2. 6 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı hareket edenler beşyüz liradan ikibin li
raya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

3. 15 nci maddeye aykın hareket edenlere üç aydan altı aya kadar hapis cezası verilir ve 
bir daha alınmamak kaydiyle sendikadan çıkartılır. 

MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi 23 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

GEÇlCl MADDE — Millet Meclisi metninin geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi 25 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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