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1. — GEÇEN TU 

Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcah; Ege ekici tü- I 
tün piyasasının iyi idare edilmediğini, müstah
silin bundan zarara uğradığını, yeni açılan tü
tün piyasalarında gerekli tedbirlerin alınması 
gerektiğini belirtti. | 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün bâzı mad- I 
do ve fıkralarının iptal edildiğine dair Anayasa I 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresinin sunulduğu I 
hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi I 
ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi I 
okundu. Tezkerenin müstakil bir Anayasa mü- I 
essesesi olan Cumhuriyet Senatosuna hitaben I 
yazılması gerekçesiyl'e, Anayasa Mahkemesi I 
Başkanlığına iadesi kabul olundu. 

Sivas Üyesi Rifat öçten'in, Adalet Partisine I 
intisabettiğinden, bağımsız olarak seçildiği Ana
yasa ve Adalet Komisyonundan istifası okundu, 
bilgi edinildi. I 

Gündemdeki kanunların görüşme süresi bit
mek üzere olduğundan Genel Kurulun 12 Mart 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

(Şimdi komisyondan onbeş arkadaş gelecek 
sesleri.) 

BAŞKAN —• Bütçe Komisyonundaki arka
daşlarla birlikte nisap tamamdır. Gündeme geç
meden evvel Zonguldak olayları hakkında Sa-
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•ANAK ÖZETİ 

1965 Cuma günü saat 14 te toplanmasına dair 
önerge kabul edildi. 

Afyon Karahisar Milletvekili Halûk Nur 
Bâki'nin, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 3 . 3 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 1936 sayılı Kararın Genel Kurıüda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu öncelikle görüşüldü ve Ko
misyon raporu kabul edildi. 

Millî Prodüktivito Merkezi kuruluş kanunu 
tasarısının reddi hakkındaki Geçici Komisyon 
raporu kabul edildi. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 12 Mart 1965 
Cuma günü saat 14 to toplanılmak üzere birle
şime (saat 18,30 da) son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. ü . 

İhsan Hamit Tigrel Âdil Ünlü 
Kâtip 

Afyon Karahisa? 
Mustafa Yılmaz tnceoğlu 

yın Başbakan söz istemişlerdir. Daha evvel fil-
ha'kika Sayın Ağırnaslı bu mevzuda konuşmak 
istemişlerdir. Ancak Başbakan izahat vereceği
ne) göre ümidederim ki kendileri artık ısrar et
mezler. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — iki, üç 
sualim olacaktı, 

B Î R Î N C İ O T U R U M 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN" — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mustafa Yılmaz tnceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 
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3. — DEMEÇLER 

1. — Başbakan Suad Hayrı Ürgüplü'nün, 
Ereğli Köınür işletmesinin bâzı ocaklarında iş
çilerden bir kısmının liyakat zamlarının dağılı
şı şekline itiraz mahiyetinde vâki ocaklara gir
meme ve girmek istiyenlere mâni olma hareket
lerinden doğan hâdiseler hakkında demeci. 

BAŞKAN — Söz Sayın Başbakanın. Buyu
run eîendim. 

BAŞBAKAN SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ 
(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın üyeler, 

11 . 8 . 1965 tarihinde Ereğli Kömür İşlet
mesinin bâzı ocaklarında çalışan işçilerd'en bir 
kısmı liyakat zamlarının dağıtış şekline itirazla 
kanuni yollara müracaat etmeksizin iş yerlerine 
girmekten kaçınmışlar ve ocağa girmek isti-
yenleri do önlemişlerdir. 

idari makamlarca yapılan telkinler netice
sinde, aynı gün saat 17 de durumun sükûnet 
bulduğu ve işlerin normale döndüğü mahallin
den öğrenilmişti!*. 

Bugün gece yarısı kalabalık bir işçi kafi
lesinin kanunsuz ve nizamsız hareket ve yürü
y ü p geçtiği ve mahallî makamların tavsiye ve 
emirlerine uymamaları neticesinde cereyan eden 
müessif hâdiseler sonunda iki işçinin öldüğü ve 
zabıta kuvvetlerinden de bâzı kimselerin yara
landığı öğrenilmiştir. 

VE SÖYLEVLER 

işçilerin dünkü ve bugünkü hareketlerinin 
Zonguldak Maden işçileri Sendikası tarafın
dan tasvibedilmediği mahallinden resmen bil
dirilmiştir. 

Hâdiseleri mahallinde tetkik ve esaslarını 
tesbit etmek üezre, içişleri Bakanımız refaka
tinde Emniyet 'Genel Müdürü ve Jandarma Ge
nel Komutanı Muavini general ve diğer ilgili
ler olduğu hald'a, Zonguldak'a hareket etmiş 
va bu anda tahkikata el koymuştur? 

Bu tedbirlere ilâveten, hâdisenin büyümesi 
ihtimallerini tamamen bertaraf etmek düşün
cesiyle derhal Silâhlı Kuvvetlerimizle temasa 
geçilmin ve mahalline her türlü huzursuzluğu 
bertaraf edecek ve sükûneti temin edecek kâfi 
kuvvet s<evk edilmiştir. 

Bu ana kadar, alman bilgiler vo tedbirler 
sureti mahsusudr. davet edilen bütün siyasi par
tilerin sayın ii d erleri ile görüşülmüş ve Hü
kümetin gercUı tedbirleri almış olduğu itti
fakla tasvip görmüştür. Hükümet, meseleyi 
âzami dikkat vo eiddiyetlo takibetmekte olup, 
hâdiselerin seyri va tahkikatın sonucu hakkın
da Yüksek Meclise malûmat arz edecektir. Me
selenin şimdi adalet makamlarına intikal etti
ğini do öğrendiğimizi derin saygılarımla arz 
ederim. (Alkışlar.) 

4. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesine asû üye seçimi 

2. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se
çimi 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma bitmiş
tir. Gündeme geçiyoruz. Anayasa Mahkemesi ile 
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi. Kâğıt
lar dağıtılacaktır. (Kalsın, komisyonlarda üye
ler var, sesleri),' (Geçen günden önergeler var, 
sesleri) 

Ne önergesi efendim. Bir önerge yoktur, 
efendim. (Geçen sefer geriye bırakılması için 
önergeler verilmişti, sesleri) (Geçen seferde ve

rilen önergeler bu birleşime ait değildir, efen
dim. (Yeni önerge veriyoruz, sesleri) 

önerge gelmiş bulunuyor, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler 
Kuruluna yapılacak seçimin kanunların görü
şülmesinden sonra icrasını arz ve teklif ederim. 

Giresun 
Sabahattin Orhon 

BAŞKAN — Bu teklifi kabul edenler, işa
ret buyursunlar... Etnıiyenler... Kabul edilmiş
tir. 



BAŞKAN 
geçiyoruz. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

Gündemin diğer maddelerine 

0:1 

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

BAŞKAN — Bu dün kabul edilmişti. Bugün 
açık oya arz edeceğiz. Oylarınızı lütfen kullan
manızı istirham ederim. Raporun mahiyeti Mec
listen gelen metnin reddi mahiyetindedir. Ra
poru kabul edenler beyaz oy vereceklerdir. 

2. — Devlet Personeli Sendikaları kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru (Millet Meclisi 1/546; Cumhuriyet Senatosu 
1/434) (S. Sayısı : 561) (2) 

BAŞKAN — Komisyon yok mu efendim? 
(Geldi, sesleri) Hükümet mümessili1? O da bu
rada. 

7 nci maddenin müzakeresindeyiz efendim. 
Maddenin müzakeresi sırasında iki takrir gel
mişti. îkisi de kanunun reddi mahiyetinde idi. 
Fakat maddelere geçildiğine göre bu husustaki 
takrirler ancak kanunun müzakeresi btitikten 
sonra oya konulabilecektir. Şimdi bu madde 
hakkında takrirler vardır, efendim. Birisi Sayın 
Vasfi Gerger'in takriri. 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Takririni geri aldılar. Saym 
Sırrı Atalay'm takriri vardır. (Geri alıyor, ses
leri) Okutuyorum efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Dün görüşmeler 
devam ediyordu. Başkan konuşmuştu cevap ver
memişti Bu bakımdan söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, 7 nci maddede Devlet Personel sendi-

(1) 557 S. Sayılı basmayazı 9.3. 1965 günlü 
51 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

(2) 561 S. Sayılı basmayazı 9.3. 1965 günlü 
51 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

kalan kanunu tasarısının Hükümetçe sevk edi
len eski 4 ncü maddesi sendikalar- kurulmasına 
aidolan anakanımım 4 ncü maddesine muvazi 
olarak Anayasanın 46 nci maddesinde işçi nite
liğinde olmıyan kamu görevlilerinin sendika 
kurma ve sendikaya üye olma haklarım geniş 
mânada derpiş etmiş bulunmaktadır. Komisyon
da, Millet Meclisinin komisyonunda ise çeşitli 
sebepler ve çeşitli görüşlerle sendikalar kanu
nun anaprensibi olarak çizdiği hususu değiştir
miş. Asi olan hizmete göre sendikalara girmek 
için derpiş edilen geniş haklar, yani Anayasanın 
46 nci maddesinde işçi niteliği taşımıyaıı bütün 
kamu görevlilerinin sendika kurma ve üye olma 
haklarıdır. Esas bu. Bunun istisnaları azdır ve 
bu istisnalar Sendikalar Kanununun 4 ncü mad
desinde derpiş edilmiştir. Hükümet bu görüşle 
tasarıyı getirmiştir. Ancak Millet Meclisi ko-

. misyonunda istisnalar artırılmıştır. Yani Ana-
vasanm her kamu görevlisine, kamu hizmeti 
görene tanıdığı sendika kurma ve sendikaya 
pirine hakkını daraltmıştır. Bu daraltma bir 
hayli genişlemiş bulunmaktadır; Sayıştay üye
leri, savcıları, raportörleri, denetçileri. 

Şimdi arıyoruz sebeplerini? Neden Yargıta-
ym çeştili yargı organının mensuplarının sendi
ka kurma ve sendikalara girmelerinin mahzur
ları, hizmet bakımından öne sürülebilir. Valiler, 
kaymakamlar... Ama Savıstav üvelerinm nısd 
bir gerekçe ille bu asıl haktan mahrum edildikle
rini öğrenmek istendik. Bunun için nihayet Ko
misyonun raporunu gördük. Komisyonun raporu 
gayet calibi dikkattir. Der ki Komisyon, her ne 
kadar Sayıştay bir, yangı oiL^an değilse de yargı
ya benler vazife gördüğü için bütün bu memur
lar sendikaya ginme ve kurma hakkından mah
rum edilsin. Gayet indî bir mülâhaza ve Anaya 
sanın 46 nci maddesiyle bağdaşması mümkün ol
mayan bir husustur. Şüphe yok ki, Yüksek He
yetiniz bu mesele üzerinde dikkatle duracaktır.. 
Sonra Dışişleri Bakanlığı mcnııırlan, sdbep net 
Yine inandırıcı bir sebep bulamazımız, işlerin 
çokluğu. Mahkemelerde zabıt kâtiplerinin, eğer 
işlerin çokluğu mevzuu'bahis ise hariciye mamur
larının daha çok işleri var, gece yarılarına kad'ar 
çakşırlar. Onlara bu hakkı vereceğiz ama Hari-
ciye memurlarına vermiyeeeğiz: Dışardaki mis-. 
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yon mensupları olabilir. Yani bunları sendika 
kurma ve girme hakkından mahrum edebiliriz. 
Fakat Hariciyenin diğer memurlarına, merkezde
ki memurlarını bu haktan maıhrum etmek için 
hiçbir sebep gösterilemez. Sonra müsteşarlar, ge
nel müdürler ve yardımcılarına bu hak tanınmı
yor. Hükümet tasarısında bunlara bu hak tanın
maktadır. Bunu umum müdür yardımcılarına 
kadar götüreceğiz. Bir de tezat meyd'ana getiri
yoruz. Teftiş Kurulu Heyeti Başkanı, yalhut da 
Tetkik Kurulu Başkanı sendika kurabilecektir ve 
bu sendikaya üye olabilecektir. Ama umum mü
dür muavinleri bu haktan mahram kalacaktır. 
Hizmet bakımından da alırsak bunun bir ölçüsü 
yoktur. Sayıştay üyeleri, savcılar, raportörler, 
denetçiler, müsteşarlar, hizmetin gerektirdiği se
bep balkanımdan kalabilir, ama yardımcılarının 
bphe-mahal çıkarılması lâzımdır. Zaten yardım
cılar MılİPt Meclisinin Komisyonunda da yok idi. 
Bil&hara Millet Meclisi görüşmeleri sırasında ilâ
ve edilmiştir Dışişleri Bakanlığı da bundan istis
na kılınmalıdır. Yani çıkarılmalıdır istisnalar 
arasından. Bu arada Sayın Personel Dairesi Baş
kanından rica ediyorum, bir hususun şurada tes-
bit edilmesi ve dile getirilmesi lâzımdır. Biraz 
sonra geleceğimiz 13 neü maddede bu sendikalar 
mensuplarına temin edeceği çeşitli faaliyetler 
içinde menfaatleri varıdır. Meselâ dinlenme evleri 
kuracaktır, haklarını arıyacaktır. Çeşitli hizmet
lerini göreceklerdir. Fakat bu arada şu istisnalar 
içersinde bulunan, bir misal olarak arz edeyim. 
hâkim ve savcıların bu faaliyetleri neticesi mes
lekî teşekküller, meselâ yardım sandılkları kur
maları mümkün olmıyacaktır. Bunlar içinde özel 
kanunlarında veyahut Hâkimler Kanununda ya
pılacak tekliflerin Sayın Personel Dairesi Baş
kanı ki aramızda şifahi bir konuşma da geçmiş
tir, daha önce hâkim1 er ve savcılar için yardım
laşma derneği kurulması hususunda müspet dav
ranmışlardı, «Şimdi mümlkün değildir, Devlet 
Personel Kanunu çıksın» demişlerdir. 

Simdi 13 neü madde ile Devletin diğer me
murlarına bütün bu imkânlar sağlanacaktır. Sen
dikalar kurulacak ve sendika aidatları doğrudan 
doğruya ay başında kesilecektir. Bu sendikalar 
gen'iş ma1! kuvvetlere malik olacaklardır. Ve 
böylelikle bir sosyal dayanışma meydana gele
cektir. Bu istisnalar bundan mahrum olacaktır. 
Başında da büyük bir ekseriyeti teşkil eden hâ-
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kim ve savcılar vardır. Bundan mahrum olan bu 
geniş kitlenin bir yardımlaşma gücüne sahibola-
bilmesi için bir özel kanunun veya Hâkimler 
Kanunundaki özel hükümlerini Sayın Başkanın 
burada desteklediğini ve bunun karşısında olma
dığını ifade etmesini ümidederiz. Bundan sonra 
rahatlıkla bunların bu istisnalar içinde yer alma
sını beyaz oylarımızla karşılıyabiliriz. Aksi tak
dirde bir tarafta geniş imkân, bir tarafta imkân
sızlık husule gelecek, tezat olacaktır. Sayın Baş
kandan bu hususun ifadesini rica ediyorum. Dev
let Personel Dairesinin idare heyeti veya söz sa
hibi olan bir üst merci. Onun dışında Devlet 
Personel Dairesinde şu dereceye kadar olan me
murlar, kalem şefi, kalem memuru, çeşitli me
murları sendika kurmaktan, üye olmaktan niçin 
mahrum ediyoruz? Sebebi de yoktur, Devlet 
Personel Dairesi bir dereceye kadar üst tinercide
ki heyet başkanını veya idare heyetini bu haktan 
mahrum edebilir. Ama diğer memurlarının bu 
haktan mahrum edilmesi sebebini anlıyamadım. 
Bu hususlarda Sayın Personel Dairesi Başkanı
nın Yü'teek Heyete izahat vermesini rica edece
ğim. Ve önergemde de çıkarılmasını ifade ettiğim 
hususlar hakkında da bize inandırıcı malûmat 
vermelerini istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başkan. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Sayın Sırrı Atalay'm sorduk
ları suallere cevap arz edeceğim : Benden sonra 
da muhterem komisyon başkanı, komisyon adına 
görüşlerini açıklıyacaklardır. 

Hakikaten bu 7 nci madde gerek Millet Mec
lisi komisyonunda, gerek Millet Meclisi Genel 
Kurulunda ve gerek Senato komisyonunda ciddî 
müzakerelere yol açmıştır. Devlet personel sen
dikalarını kuracak ve bunlara üye olacak me
murların bu haklarının hakikaten yerinde kulla
nılması, bunlara istisnalar yapılırken ciddî olarak 
üzerinde durulması her iki Meclisin komisyon
larında da ciddî tartışmalara yol açmıştır. Sa
yıştay Başkan ve üyeleri, raportörlerinin bura
dan istisnası meselesi fonksiyon esası üzerine 
olmamış, Millet Meclisi komisyonunda Devlet 
Şûrası ve Yüksek Hâkimler Kuruluna müşabih 
bir fonksiyon mevcudiyeti düşünülerek ilâve 
edilmiştir. Bu, Hükümet tasarısında da yoktur. 
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Binaenalejdı bu mevzuda Personel Dairesi olarak 
Sayıştay 'mensuplarının bu haklarının kısıtlan
ması fikrinde ısrar etmiyeceğiz. Sayın komis
yon başkanı da bu hususta izahat vereceklerdir. 

İkinci nokta; Dışişleri Bakanlığı memurları, 
Dışişleri Bakanlığı memurlarının bu haklarının 
kısıtlanması Millet Meclisi komisyonunda ileri 
sürülmüş ve kabul edilmiştir. Ve bütün memur
ların tabiatiyle hakları kısıtlanmıştır. Yani kü
çük memurlar, daktilolar ve idari memurlar da 
buna dâhildir. Misyon şefleri üzerinde durdu
lar Sayın Sırrı At alay. Misyon şefleri ve diplo
matlar dışarda bulundukları müddetçe sendika 
haklarından mahrum edilirler fikri tatbikatta 
birtakım karışıklıklara yol açar. Çünkü, bunlar 
münavebe ile .gelirler. Dışişleri Bakanlığında ça
lışırlar. Sonra dışarı giderler. Binaenaleyh, 
ben şöyle bir fikir teklif etsem Sayın Sırrı Ata» 
lay kabul ederler mi? Burada esasen fazla görü
len kısım idari memurlarıdır, daktilolardır. Mes
lek memurları tabiriyle münhasır kalsa yani 
diplomatlardan üçüncü kâtipten haşlıyarak ikin
ci kâtip, başkâtip, müsteşar ve elçiler, ki mes
lek memurları ismiyle anılırlar, bunların dışın
dakiler .idari memurlardır. Bunların haklarını 
kısıtlandır'maya, ciddî bir "sebep de hakikaten 
bulunamaz. Bu fıkrada Dışişleri Bakanlığı mes
lek memurları tabiriyle, eğer tadilen getirirsek, 
ızanınıederimı, Saiym Sırrı Atalay'ın arzuları yeri
ne gelir ve hakikaten de daha iyi bir tedvin 
tarzı bulunmuş olur. 

Üçüncü teklif, müdürü umumi muavinleri 
meselesidir. Bizim getirdiğimiz tasarıda esasen 
bu yoktu. Millet Meclisi Genel Kurulunda bir 
önerge ile kabul edilmiş ve bir kısım müdürü 
umumi muavinlerinin müdürü umumiyelere ve
kâlet etmeleri ihtimali karşısında bunlar da 
ele alınmıştır. Şüphesiz bu emsal yavaş yavaş 
aşağıya doğru indikçe sayın senatörlerin şüphe
leri artmıştır, müdüri umumi muavinlerinin hak
ları nasıl kısıtlanıyorsa, buna muâdil olarak 
diğer tetkik üyeleri neden bu haktan istifade edi
yorlar da bunlar etmiyorlar gibi bir şüphe ile 
karşıkarşıya gelinir. Bu hususta Yüksek Heyet 
ve komisyon mutabakatlarını bildirirlerse zan
nederim daha doğru yola girmiş oluruz. Diğer 
mesele de Devlet Personel Dairesidir ki bura
da iki organ vardır. Birisi Devlet Personel 
Heyeti, ki 7 kişilik bir heyettir. Dört bakan-
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I lığın ve bir de memur temsilcileri adaylarından 
I Bakanlar Kurulu tarafından seçilen beş kişi ile 
I yine Bakanlar Kurulu tarafından seçilen, tâyin 
I edilen bir başkan, bir genel sekreterden mü-
I teşekkil olan Devlet Personel Heyeti, Bakanlar 
I Kurulunun danışma organı olarak çalışır. Bun-
I larm yarın kuracağınız Yüksek Personel Şûra-
I smda idareyi temsilen bulunacakları da göz 
I önünde tutulursa, daima Hükümet ve idare ta-
I rafında olacakları gibi Bakanlar Kurulunun 
I bir danışma teklif ve tetkik kurulu da olacak-
I lan için bunların elbetteki personel sendikaları 
I kuramıyacakları ve personel sendikalarına üye 
I olamıyacakları kabul edilir. Ancak, Sayın Sır-
I rı Atalay'ın buyurdukları gibi diğer teknik 
I memurların, diğer bakanlıklardaki memurlar-
I dan pek farkları yoktur. Eğer Yüksek Heyeti-
I niz kabul ederse bizim idare ve Hükümet ola-
I rak bir itirazımız omıyacaktır. 

I Sayın Sırrı Atalay hâkim ve savcıların bu 
I haklardan mahrum edildikleri zaman koopera-
I tif kurmak, yardımlaşma sandıkları kurmak, 
I gibi haklardan mahrum olacakları endişesi ha-
I kikaten varittir. Yalnız hâkimlerle, savcılar 
I için değil, bu haklardan mahrum olan diğer 
I memurlar için de varittir. Yalnız hâkimler ve 
I savcılar geniş bir kadro ihtiva etmektedir. Ha-
I kikaten endişeleri haklıdır. Nitekim Silâhlı 
I Kuvvetler mensupları da kendi aralarında yar-
I dımlaşma sandıklarını kanunen kurmuşlardır. 
I Zira gerek Silâhlı Kuvvetler mensupları, gerek 
I hâkimler ve savcılar hakikaten bâzı haklardan, 
I fonksiyonları dolayısiyle diğer memurlar gibi, 
I istifade edemezler. Bu bakımdan bunları sade-
I ce derneklerin kendilerine vereceği haklardan 
I faydalandırmaktan ziyade kanunların kendile-
I rine tevdi edeceği bâzı haklardan istifadelen-
I dirmekte fayda mülâhaza ederiz. Yalnız- der-
I nek kurmak suretiyle verilecek haklar yerine 
I tercihan Hâkimler Kanununda getirecekleri bir 
I yardımlaşma sandığı fikri ile bu arzu yerine 
I gelebilir. Hâkim ve savcılarımızın bu haktan 
I mahrumiyeti gibi bir şey de ortaya çıkmaz. 

I BAŞKAN — Komisyonun bir sözü var mı ? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 

I KAYALAR (Bursa) — Takriri lütfederseniz.. 
I BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. Bun-
I lardan ikisi Sırrı Atalay, diğeri de Öztükçine 
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arkadaşımızmdır. Zaten fıkra fıkra reyinize l 
arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nei maddenin 12 nci bendinin aşağıda ya

zılı olduğu şekilde değiştirilmesini saygıyla arz 
ederim. 

(Devlet Personel Heyeti) 
Kars 

Sırrı Atalay 

Yüksek BaşkanUğa 
7 nci maddenin; 
a) 2 nci bendin çıkarılmasını, 
b) 4 ncü benddeki (ve yardımcılar) kelime

lerinin çıkarılmasını, 

c) 9 ncu bendin; (Dışişleri Bakanlığı • mes
lek memurları) şeklinde değiştirilmesini saygı 
ile arz ederim. 

Kara 
Sırrı Atalay 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddedeki : 
5 nci fıkradaki : «Millî Savunma Bakanlığı 

memurları» ile 
6 nci fıkradaki : «Jandarma Genel Komutan

lığı memurları» kısmının kaldırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurursanız, 
teklifleri teker teker oylıyacağım. Komisyonun 
bir mütalâası var mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
.KAYALAR (Bursa) — Efendim, teklifleri Ko-
misyona rica ediyoruz.. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına j 
göre maddeyi fıkra fıkra okutup oyunuza arz 
edeceğim. Komisyonun da tetkik ettiği tekliflerle 
birlikte. 

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; 

BAŞKAN — 1 nci fıkra hakkında söz isti
yen?.. Yok. 1 nei fıkrayı oylarınıza sunuyorum. 
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Kalbul edenler... Kaibul ettniyenler... Kabul edil
miştir. 

2. Sayıştay üyeleri, savcıları, raportörleri 
vo denetçileri; 

BAŞKAN — Bu hususta Sayın Sırrı Atalay-
m bir takriri var. 7 nci maddenin 2 nci bendi
nin çıkarılmasına dair. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — İştirak ediyoruz efen
dim. 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI H. ŞÜK
RÜ ADAL — İştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teklifi kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. Binaenaleyh 2 nci 
fıkra çıkmaktadır. 

Eski 3, yeni 2 nci fıkrayı okutuyorum. 
2. Valiler, kaymakamlar, bucak müdürleri; 
BAŞKAN — Kabul edenleri. Kabul etmi

yenler?.. Kaibul edilmiştir. 
3. Müsteşarlar ve genel müdürler ve yar

dımcıları ; 

BAŞKAN — Bu hususta Say m Atalay'm 
vermiş oldukları bir önerge vardır. «3 ncü bend
deki, «... ve yardımcıları...» kelimesinin çıkarıl
masını teklif etmektedir. Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyorlar. 

Bu benddeki, «ve yardımcıları» kelimesinin 
çıkarılması sureti ile fıkrayı oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler?... Kabul etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

4. 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 Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekre
terliği memurları; 

BAŞKAN —• Rifat öztürkçine'nin bir takriri 
vardır. «Millî Savunma Bakanlığı memurlarının 
çıkarılması» diyor. 

Komisyon ve Hükümet iştirak ediyor mu? 
GEÇİCt KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 

KAYALAR (Bursa) — iştirak etmiyoruz efen
dim. 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ H. ŞÜKRÜ 
ADAL — iştirak etmiyoruz efendim . 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor. Takriri oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 
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Şu halde, 5 nci fıkrayı, şimdi 4 olmuştur, 

oyunuza sunuyorum, kabul edenler... Kabul et
miyenler... 4 neti fıkra aynen kabul edilmiştir. 

5. 15 Temmuz 1963, tarihli ve 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun 2 nei maddesinin 1 nci 
bendinin 4 neü fıkrası hükmü saklı kalmak kay-
diyle Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet 
Teşkilâtı memurları; 

E AŞK AN — Yine bu bendde Sayın Rifat 
öztürkçine'nin bir teklifi var. Jandarma Genel 
Kumandanlığı memurları kısmının kaldırılması 
teklif edilmektedir. Hükümet Ve Komisyon işti
rak ediyorlar mı? 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ H. ŞÜKRÜ 
AD AL — İştirak etmiyoruz efendim. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Hayır. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Fıkrayı aynen oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. Millî İstihbarat Teşkilâtı (Millî emniyet 
hizmeti) memurları; 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kaıbul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

7. Kanuna göre silâh taşımaya ve zor kul
lanmaya yetkili kamu hizmeti personeli; 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

8. Dışişleri Bakanlığı memurları ve dış mis
yonlarda çalışan memurlar; 

BAŞKAN — Yine Sayın Sırrı Atalay tara
fından verilmiş bir takrir vardır. 9 neu bendin 
«Dışişleri Bakanlığı meslek memurları» şeklin
de tadilini teklif etmektedirler. 

Komisyon ve Hükümet iştirak ediyorlar. Tak
riri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?... Ka
bul etmiyenler?.. Kabul edilmiştir. 

Bu kabul edilen tadille fıkrayı oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler?.. Kabul etmiyenler?.. 
Kabul edilmiştir. 

9. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim 
ikurulu üyeleri; 

BAŞKAN — 9 neu fıkrayı oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-
îbul edilmiştir. 
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10. Din ve ibadet işlerinde çalışanlar; 
BAŞKAN — 10 neu fıkrayı oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Kaıbul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

11. Devlet Personel Dairesi memurları; 
Bu kanuna göre sendika kuramaz ve sendi

kalara üye olamazlar. 
BAŞKAN — 11 nei fıkra hakkında bir öner

ge vardır. 
«Devlet Personel Dairesi Memurları» yerine, 

Devlet Personel «Heyeti, denmektedir. Hükümet 
ve Komisyon?.. İştirak ediyor, takriri oyunuza 
sunuyorum, kaıbul edenler... Kabul etmiyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

Maddeyi bu suretle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde açık oya arz edilecektir. 

Hizmet akdiyle çalışıp bu kanunun kapsamına 
girenler 

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

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Üyelik sıfatının kalkması 
MADDE 9. — Devlet personeli sendikaları 

üyelerinin 2 nci maddede yazılı kurum ve görev
lerden : 

a) Çekilmek suretiyle; veya 
b) Kurum yönetim organlarınca kanunların 

verdiği yetiki içerisinde haklarında alınmış ve 
kesinleşmiş idari kararla; veyahut, 

e) Adlî yargı mercilerince tecil edilmeksi
zin kesin hükme bağlanmış, cezası medeni hak
larını kullanmayı önleyici veya kamu hizmetle
rinden çıkartılmasını gerektirir bir suçtan do
layı ayrılmaları halinde, üyelik sıfatları kendili
ğinden düşer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kalbul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yardımlaşma hakları 
MADDE 10. — Devlet personeli sendikası 

üyeliği sıfatı kalkmış olanların, Devlet personel 
teşekküllerinin kurdukları kooperatifler ve yar-
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drnılaşma sandiklarındaki üyelik hakları ve 
toplu sigorta sözleşmelerinden ' doğan hakları, 
yapmış oldukları ödemeler oranında ve Devlet 
personel teşekküllerinin tüzüklerinde belirtile
cek şart ve süreler içerisinde saklı kalır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kurulma 
MADDE 11. — Devlet personel teşekkülleri, 

tüzüklerini Devlet Personel Dairesi Başkanlığı
na vermekle tüzel kişilik kazanırlar. 

Bu teşekküller, kuruluşlarını takiben ilk iş 
günün'de, merkez olarak seçtikleri yerin en bü
yük idare üstüne, tüzüMerinin ibi örneğinin 
ilişik olduğu bir bildirim vermek zorundadırlar 
bu bildirimde teşekkül merkezinin adresi de be
lirtilir. 

idare üstleri, yukardaiki fıkrada yazılı belge
lerden başka hiçbir belge istiyemezler. 

Bu bildir'ım ile bildirime ek tüzüğün iki ör
neği Devlet Personel Dairesi Başkanlığına mak
buz karşılığında elden verilir veya iadeli taah
hütlü olarak posta ile gönderilir. 

Tüzükte veya teşekkül merkezinin adresin
de değişiklik halinde de bu madde hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyonler... Kabul edilmiş
tir. 

Tüzükler 
MADDE 12. — Devlet personel teşekkülleri

nin tüzüklerinde: 
a) Teşekkülün adı ve merkezi olarak seçi

len şehir veya kasaba; 
b) Teşekkülün konusu ve amacı; 
c) Katılma, çıkma ve çıkarılma usul ve 

şartları; 

d) Üyelerin hak ve yükümleri; 
•e) Yükümlerine uymıyan üyeler ve görev

liler hakkında uygulanacak müeyyideler ve bun
lara itiraz yolları ile müeyyidelerin kesinleşme 
şartları; 

f) Teşekkülün genel kurulu ile yönetim or
ganı ve diğer organlarının kuruluş, toplanma, 
çalışma, yönetim ve denetim şekil ve usulleri ile 
görevleri ve yetkileri, seçim usulleri; 
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g) Teşekkülü temsil yetkisinin kimler tara

fından kullanılabileceği; 
h) Teşekkülün merkez ve diğer teşkilâtının 

kuruluş ve yönetim usulleri ile yetkileri; 
i) Teşekkülün hesap ve defterlerinin neler 

olduğu ve nasıl tutulacağı; 
j) Teşekkülün dağılmasına ve mallarının 

tasfiyesine ilişkin hükümler; 
k) Mevzuata ve amaçlarına aykırı olmıya-

cak diğer gerekli ve faydalı hususlar; 
1) Tüzüğün nasıl değiştirilebileceği: 

m) Kurucuların öz ve soyadları ile görev
leri, meslekleri ve ikametgâhları; ve 

n) Geçici ilk yönetim organını teşkil eden 
kurucuların öz ve soyadları 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Faaliyetler 
MADDE 13. — Devlet personel teşekkülleri, 

tüzel kişi olarrk genel hükümlere göre sahibol-
dukları yetkilerden başka, aşağıda belirtilen fa
aliyetlerde bulunabilirler: 

a) Kamu hizmeti personelini ilgilendiren 
meslekî meseleleri, meslekin gelişmesini, üyelerin 
personel hukukundan doğan maddi ve mânevi 
hak ve yükümlerini, meslekin ve üyelerin yara
rına-en uygun şekilde halle çalışmak ve savun
mak; 

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

c) Kurumların, çalışma yerlerinin ve hiz
metlerin verimliliği konularında görüşlerini bil
dirmek ve iş birliğinde bulunmak; 

d) Daire ve büroların hizmete elverişliliği 
'sağlık şartlarına ilişkin konularda tekliflerde 
bulunmak; 

e) îstiyen üyelerine, personel hukukunu il
gilendiren durumlarında hukukî yardımda bu
lunmak ; 

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

g) Yardımlaşma sandıkları kurmak; 
h) Üyeleri adına toplu sigorta sözleşmeleri 

yapmak; 
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i) Üyelerinin müşterek hak ve menfaatleri

nin takibinde veya hukukî yardıma ihtiyaç hal
lerinde üyelerini ve mirasçılarını idari ve kazai 
her nevi ve derecedeki merciler önünde temsil 
etmek, dâva açmak ve bu münasebetle açtığı dâ
vadan dolayı husumete ehil olmak; 

j) Üyelerinin meslekî bilgilerini ve yeter
liklerini artıracak, kültürlerini genişletecek kon
feranslar ve kurslar tertiplemek ve benzeri fa
aliyetlerde bulunmak; 

k) Kuruluş amaçlarına ve faaliyetlerine uy
gun yayınlarda bulunmak; 

1) Üyelerinin çocukları için kreşler ve yuva
lar, emekli üyeleri için ihtiyarlık yurtları ve ko
nutları kurmak ve yönetmek; 

m) Üyelerinin ve ailelerinin boş zamanları
nı ve tatillerini iyi ve faydalı şekilde geçirme
leri ve sağlıkları için, kâr amacı gütmemek şar-
tiyle, dinlenme yerleri ve spor alanları, parklar 
ve kitaplıklar kurmak ve yönetmek; 

n) Üyeleri arasında iyi münasebetlerin ku
rulmasını ve devam ettirilmesini sağlıyacak top
lantılar ve eğlenceler tertiplemek; 

o) Mevzuata ve amaçlarına uygun faaliyet
leri ve görevleri için gerekli her türlü malları 
edinmek. 

BAŞKAN — Buyurunuz S^ym Turhamr'l. 
FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Efen

dim, sayın Komisyon Başkan ıaıdan (1) fıkrası 
hakkında izahat rica edeceğim. (î) fıkrası idari 
ka^ai mercilerde dâva açm:k yani avukat1 ık 
ı-r^ekinin bir nevi ierasmı yapmak gibi bir yet
kiyi tanımaktadır. Bu husustaki görüş ve ba
yanları nedir? Eğer ikna edilirsek konuşma 
hakkımızı istimal etm'yeceğiz. 

Eğer, tatmin olamazsak b ı husustaki fikirle
rimizi söylemek istiyoruz. Bu hususta Komisyon 
açıklama yaparlarsa çok iyi olacaktır. 

B'r teşekkülün kazai mercilerde başkaları adı
na dâva .°çm*darı g'bi t i r yetki na?ıl o'uyo1"? 

BAŞKAN — Komiyon veya Hükümet, lüt
fen zabıtlara geçmesi bakımından kürsüye bu
yursunlar. 

Millî Prodüktivite kanunu hakkında alı
nan karara oy vermiyen arkadaşımız, yok. Oy 
ve^me muame^si bitmiştir. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Efen "im. b r a d ı sen
dikalar hukukunda bulunması lâzımgeleıı hü-

— 10 
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kümleri ihtiva etmekted*r bu m°dde. Burada 
maddenin sarah'atmdan da anlaşıldığı üzere sen
dikaya dâhil o^n üyelnin hıklarını korumak 
suretiyle sendika husumete ehil olacak ve dâva
ya eh'l olacak. Yoksa avukat gibi, ve
kil gibi bizatihi send'ka azalanı"1 m hu
kukunu mahkemelerde ve kazai merciler
de temsil edecek değil. Her sendikada 
olduğa gib;, 274 sayılı Kanunda di derpiş od.il-
d'ği gibi, husumete ehil o'acak ve davı açmaya, 
ehil olacaktır. Fakat bir avı'kat gibi, b ' r dâva 
vekili gibi mahkemelerde dâva talrilrdecek de-
ğild'r. Maruzatım bu kadardır, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler. Sayın Komisyon 
Başkanına izahatından dolayı teşekkür ederim. 
Ancak bir hususun açıklanması ve zapta geçmesi 
bakımından konuşmayı zaruri hissettim. Dâva 
açmak, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununa 
göre, bir dâvayı tahrik eder. Fakat dâva takibe-
dilmezse sükût etmesi, düşmesi bahis konusudur. 
Acaba yalnız dâvanın tahriki ile mükellef midir 
sendika mümessilleri, yoksa dâvanın takibi ile de 
mükellef midir? Sayın Komisyon Başkanından 
münhasıran bir hakkın zâyiini önlemek bakımın
dan, dâva açma husumete muhatabolma olarak 
kabul ettim. Fakat maddenin mahiyeti itibariyle 
açılmış bir dâvanın neticesine kadar takibi zaru
ri bulunması hasebiyle, bu hususun Sayın Ko
misyon tarafından beyanı ve zapta geçirilmesin
de fayda mülâhaza etmekteyim. Açıklanmasını 
hassaten istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı tek
rar söz istiyorlar mı? Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Efendim, bunlar 274 sa
yılı Kanunun 14 ncü maddesinin (i) fıkrasında 
ki, evvelce Yüksek Senatodan elbette geçmiştir 
kanun olduğuna göre, derpiş edilmiştir. Nasıl ki, 
orada İşçi Sendikalarında husumete ehil olmaya 
inhisar ettiriliyorsa hükmü, bu getirdiğimiz hü
küm de yani Memur Sendikaları Kanununda ge
tirdiğimiz hüküm de aynen Turhangil arkadaşı
mızın ifade ettiği gibi husumete ehil olmak hük
münü derpiş etmektedir. Bunun dışında bir hü
küm taşımamaktadır, bu madde. Tatmin edebil
dim mi, bilmiyorum efendim. 

http://od.il-
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FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Sayın ı 

Başkanım, açılmış bir dâva bu maddeye göre, 
(î) fıkrasına göre açılacak dâvanın sonuna ka
dar H. U. K. hükümlerine göre bir vekil veya bir 
asil olma niteliğinde hareket edecek midir, etmi-
yecek midir? Sarahaten zapta geçmesini rica ede
rim. 

GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Devamla) — H. M. U. Kanununda 
derpiş edilmiş olan hüküm gibi husumete ehil j 
olan t)ir şahıs nasıl dâva takibediyorsa durum 
burada aynıdır. 

BAŞKAN — Sayın Başkan müsaade ederse- i 
niz, Sayın Ucuzal'm bir takriri vardır. (î) fık
rasının çıkarılması hakkında. Belki izahat verir
siniz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanunun 13 ncü maddesi

nin (1) fıkrasının bu maddeden çııkarclmasını 
teklif ederim. 

Eskişehir I 
Ömer Ucuzal 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Anayasanın 46 ncı mad
desi işçi niteliğini haiz olanların sendika kurma I 
hakkını derpiş etmiştir. İkinci fıkrası da veya 
üçüncü fıkrası da kamu hizmeti gören personele 
sendika kurma hakkı derpiş etmiştir. Nasıl ki, 274 
sayılı Kanunda Anayasanın 46 ncı maddesinin 
1 nci fıkrasından istiane etmek suretiyle 14 ncü 
maddesinin, demin arz ettiğim, ((1) fıkrasını 
derpiş etmişsek aynı sebeplerle bu (1) fıkrasının 
da burada kalmasında zaruret vardır. Sendika
ların kendi hukukunu siyanet bakımından zaruri 
bir fıkradır. Bu itibarla fıkranın aynen kalma
sını istirham ediyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyo- I 
rum efendim. I 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; komisyon sözcüsü ar- I 
kadaşımm izahatına teşekkür ederim. Ancak 
bu (1) fıkrasının metnini okuduğumuz zaman I 
görülüyor ki, arkadaşımızın izah ettiği gibi de
ğil. Çok şümullü bir mahiyet taşımaktadır. 

«Üyelerinin müşterek hak ve menfaatleri
nin takibinde veya hukukî yardıma ihtiyaç ha- I 

— 11 

12.3.1965 0 : 1 
linde üyelerini ve mirasçılarını idari ve kazai 
her nevi ve her derece merciler önünde temsil 
•etmek, dâva açmak ve bu münasebetle açtığı dâ
valardan dolayı husumete ehil olmak.» 

Fıkra çok şümullü hukukî yardıma ihtiya
cı bulunan bütün üyelerini ve mirasçılarını ka
zai ve idari merciler önünde temsile yetkili kıl
maktadır. 

Böyle olunca benden evvel konuşan Turhan-
gil arkadaşımın fikrine ben de iştirak etmekte
yim. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
61 nci maddesini bu fıkra hemen hemen orta
dan kaldırır bir mahiyet taşımaktadır. Bu fık
ranın buradan çıkarılması ve ama, 274 sayılı 
Kanunda varsa, orada sendikayı meydana ge
tirecek üyelerin sıfatı buradaki sendikayı mey
dana getirecek arkadaşların sıfatını taşımamak
tadır. Burada sendika kuran arkadaşlar, kendi 
haklarını temsil etmek vasfı, bakımından diğer
lerine nisbetle daha kudretlidir. Bu bakımdan 
ben bu fıkranın çıkarılmasını istirham ediyo
rum. 

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

Başkan, muhterem senatörler, Saym Komisyon 
Başkanının beyanını dikkatle izledik. Şimdi 
bendeniz sendikanın ve sendika kurmanın esas 
gayesinin aynı alanda çalışan kişilerin men
faatlerini bir araya getirmek ve bunu korumak 
olduğu kanaatindeyim. Meşhur bir söz vardır: 
Kötü doktor insanı canından, kötü avukat in
sanı malından eder. 

BAŞKAN — Kötü hoca da imandan eder. 
FİKRET TURHANGÎL (Devamla) — Sa

yın Başkan ifade buyurdular zapta geçsin, Kö
tü hoca da imandan eder, diyorlar. Kendileri
ne teşekkür ederim; bir şey daha öğrenmiş ol
dum. 

Bu bakımdan her şeyin bir ihtisas dalı var
dır. H. U. M. K. nu umuma şamil Türkiyenin 
bütün meselelerini, dâva meselelerini halleden 
•bir husustur. Sayın komisyon başkanı benden 
daha iyi bilirler. Hukuk dâvalarında vekâlet de
ruhte etmek ancak o niteliği haiz bulunmıyan 
kişilerin mevcudiyetine bağlıdır. Şûrayı Dev
lette idari kazalarda dâva demlide etmek de 
aynı durumdadır. 
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Şimdi bunun esas prensibini şunda görüyo

rum ; sendika mensuplarının hak ve hukuku
nu muhafaza asıl olduğuna göre, daha evvelki 
kanunda yapılan bir hatanın devamı hiçbir 
zaman temin edilmemelidir, arzu edilmemeli
dir.. 

Görülüyor ki, bir sendika kanununun tan
ziminde eski çıkmış bir sendika kanunu ele alın
makta ve rahat rahat ikincisi, üçüncüsü tan
zim edilmektedir. Şimdi burada bir kelime var, 
eğer o kelime üzerinde Komisyon ve Sayın Hü
kümet ittifak ederse, mesele halledilebilir. Her 
sendika mensuplarının haklan korunmuş olur, 
hem de koruyan kişilerin ehliyeti aranmış olur. 
Burada «temsil etmek» diyor. «Temsil etmek» 
değil temsil ettirmek. Yani sendika zarurete 
düşmüş olan sendika mensubunun vekâlet üc
retini vererek nasıl ki doktora tedavi ücreti 
vercliriyorsa, en iyi avukatını tutarak Şûrayı 
Devletteki dâvasını takibettirecek veya şahsi 
hukukunu takibettirecek. Şu hale göre bende
niz bir takrir vermek suretiyle «etmek», mün
hasıran yönetim kurullarına tanınmış olan hak
kın kendilerinin tensipleriyle «ettirmek» şek
linde tashihini, «temsil ettirmek» kelimeleriy
le tashihini istirham ediyorum ve bu şekilde 
tashihi anahukuk kaidelerine de aykırı olmı-
yacaktıi". Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Hükümet adına Sa
yın Başkan. 

HÜKÜMET ADINA PERSONEL DAİRE
Sİ BAŞKANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Sa
yın Başkan, Sayın Senatörler; bu maddenin 
(I) fıkrası sendika hüviyetinin hukukî bün
yesinin asli mahiyetteki en önemli kısmını teş
kil eder. Malûmu alilerinizdir ki, sendika ile 
demek arasındaki farklardan bir tanesi de bu
dur. Eğer bu madde kalktığı takdirde sendika
lar, dernekler haline gelebilir. Bütün mesele 
sendika idarecilerinin, sendika organlarının 
üyelerinin haklarını muhtelif organlardan tem
sil yetkisini kazanmasıdır. Bu bakımdan mesele 
iki şekilde tetkik edilmek lâzımdır. 

Biri maddedeki vuzuhu temin etmek husu
sunda sayın senatörlerin ileri sürdükleri teklif
ler. Biri de külliyen bu (1) fıkrasının kaldırıl
ması hakkındaki teklif. Bunu ikiye bölerek arz 
edeceğim. 
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Birincisi yani, tamamen, külliyen bu fıkra

nın kalkması halinde sendika eski Cemiyetler 
Kanunundaki dernek mahiyetini alır. Ve sen
dika fikri ortadan kalkar. Sendikanın özelliği 
şudur: Milletlerarası bütün sendika hareketleri 
bu noktada müşterektirler. Sendika hakkında 
yanımda olduğu için arz edeceğim; yapılan bir 
anket Fransa ve muhtelif devletlerin organi
zasyonu hakkında, yapılan anketlerde başlıca 
mesele şudur: Sendika hakları bahsinde evve
lâ birinci madde, adalet mercilerin önünde, 
idari ve adli kaza mercilerinin önünde üyeleri
nin müşterek veya münferit haklarını temsil 
etmek. Birincisi. 

İkincisi; Le Droit repre'sentation itibariyle 
idare makamlarında, İngiltere'de Yüksek Per
sonel Şûrasında, Fransa'da Conseil superieur 
de la fonetion publique dedikleri Yüksek Per
sonel Şûrasında diğer devletlerde işçi sendika
larında tamamen ayrı. Çünkü grev müessesesi 
ayrı mahiyette olduğu için sendikayı idare 
edenler temsilci olarak üyelerinin haklarını ev
velâ idari ve kazai merciler önünde temsil ede
cekler, husumete ehil ojacaklar. Sonra da ikin
ci olarak da, idari makamlar önünde, âmirler 
önünde idare müesseseleri önünde de onları 
temsil edecekler, bu şart. 

Bir de Liberte eksperetion ifade edecekler, 
fikirlerini bu haklar bu menfaatler karşısında 
sendika kararlarını beyan edecekler. Bizim de 
zaten asgari bu kadarını ki, sendikanın hüvi
yetini teşkil eden kısımdır, bunu kanun tasarı
sına geçirmiş olduk. Esasen işçi sendikaların
da da bu mevcuttur. Bundan fazla ne siyasi bir 
demonstration var, grev var, ne yürüyüş var. 
Bir şey yok bu kadar. Haklarını temsil edecek. 
Birinciyi kaldırsanız dernek olur. O zaman bu 
sendika kanununa hiç lüzum yoktur. Bunu 
külliyen reddetmiş olursunuz. Bilhassa bu nok
tayı sayın senatörlerin dikkatlerine arz ede
rim. Mesele sadece bir kelime meselesi değildir. 
İşin biı- hüviyeti vardır, p bakımdan Hükümet 
adına istirham edeceğiz. İşçi sendikalarına ve
rilmiş olan hak bir zühul değildir. İşçi sendi
kalarına kabul buyurduğunuz haklar, temsil hak
ları bir yanlışlığın ifadesi değildir. Ve ondan 
da kuvvet alarak burada bir emsal getirmiş 
değiliz. Bilâkis sendika hukukunun asli mâna
sını tazammun etmesi bakımından zaruridir ve 
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bütün bu (I) fıkrasında teşekkül eden bütün 
hususiyetler. Bu bakımdan işçi Sendikal armda-
ki hakkın aynen burada da devam etmesinde za
ruret vardır. Bu kalktığı zaman eski Cemiyet
ler Kanununa gideriz ve Anayasanın emrettiği 
sendika hukuku, hakları verilmiş sayılmaz. Bi
naenaleyh Yüksek Senatonun bilhassa bu ba
kımdan oylarını Hükümet ve Komisyon tasarı
sı üzerine kullanmasını istirham ederim. 

İkincisi de Sayın Komisyon Başkanı vu
zuhla ifade ettiler. Bendeniz birşey ilâve etmi-
yeceğim. Orada saym senatörün bir ifadesi var 
ki, «Komisyonla Hükümet birleşirlerse buna bir 
vuzuh verilebilir» diyorlar. Temsil etmek ken
di başlarına temsil etmek değil tabiî. Şüphesiz 
sendika idarecileri onları ehil olan avukatları i 
vasıtasiyle takibedeceklerdir, temsil ettirecek- | 
lerdir. Meselâ ehliyet hukukunu burada tescil 
ettirmekten ibarettir. Eğer tensipbederseniz biz 
Hükümet olarak, zannederim Yüksek Komis
yon da iştirak eder. Temsil etmek veya ettir
mek şeklinde yazıldığı takdirde hiçbir' nıahzu- i 
ru yoktur. Ama temsil etmek tâbirini kaldırıp 
temsil ettirmek şeklinde olduğu takdirde el-
betteki olmaz. Çünkü temsil etmek hakkını ka-
zanmıyan bir organın temsil ettirmesi, de esa- I 
sen bahis mevzuu olamaz. | 

Binaenaleyh temsil etmek veya ettirmek ' 
şeklinde fıkranın değiştirilmesinde hiçbir mah
zur görmeyiz. Sanırım ki, sayın senatom de | 
bu şekilde tatmin etmiş oluruz. Fakat lütfen i 
bize iştirak etsinler ve bu (I) fıkrasını kaldır- j 
mıyahm, efendim. Çünkü sendika hak ve hu
kuku ortadan kalkar bu kanun da işlemez. Ce- j 
miyetler Kanunu gibi bir dernek olur ve tabi- ' 
atiyle Anayasanın hükmü de yerine gelmemiş 
olur. Sendikaların hakkı ve hukuku hakkında
ki umumi kanaatler de esasen budur. 

BAŞKAN — Sual soracaklar, Sayın Başkan. 
Buyurun Sayın Turhangil. j 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen
dim. Sayın Hükümet sözcüsü beyanatiyle ka
nun bizi iradettiler. (I) maddesini şu şekilde 
bir tasnife tabi tutmak zaruretini hissediyo- | 
mm. Fıkranın birinci cümlesi «üyelerinin müş
terek hak ve menfaatlerini» diyor. Pek tabiî : 

olarak sendika üyelerinin müşterek menfaatle- l 

rini, haklarını temsil etmek hakkı vardır. Sen-
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dikalar mevzuuna göre, müşterek menfaatleri
ni üyeleri ve sendikanın temsil etmek hakkı 
vardır. Veya hukukî yardıma ihtiyaç hallerin
de veraset işi çıkan bir üye veraset ilâmı ala
cak veya üyenin bir taksim dâvası çıktı, işte 
üyelerin şahısları ile ilgili hukukî mevzuatta 
yardım etmek zaruretinde olması dolayısiyle,, 
fonksiyon bizatihi çalışmıyor. O üyeye hukukî 
zorunluluk yönünden yardım etmek sendika
nın asli vazifesidir. Bu yardımı diyoruz temsil 
ettirmek suretiyle birincide temsil etmek. Bu 
hakkı almıyalım üyelerin menfaatlerini ve. 
haklarını almıyalım. Yani, üyelerin müşterek 
hak *e menfaatlerinin takibinde temsil etmek 
veya hukukî yardıma ihtiyaç hallerinde üyele
rini ve mirasçılarını idare ve kazai her türlü 
mercilere karşı temsil ettirmek. Şahsi hukuk 
yönünden temsil ettirmek, umumi sendika huku
ku yönünden temsil etmek. Bu şekilde bir şahsın 
hukukunu nasıl temsil edecek? 

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI HASAN 
ŞÜKRÜ AD AL — Efendim, arz edeyim, özür dile
rim tekrar bu noktaya geleceğim. Saym Tur
hangil her halde takdir buyururlar dernekle 
sendika arasındaki esasen fark burada tecelli 
eder. Birisinde, derneklerde müşterek haklar 
esasen mevcuttur. Müşterek hakların temsili ve 
takibi mevcuttur. Sendikada münferit hakların 
da takibi lâzımdır. Şimdi misallerle arz edeyim-
Bir sendika üyesi her hangi bir sınıfın memuri
yetin sendika üyesi, bir haksızlığa mâruz kal
mış, idarenin haksızlığına mâruz kalmış tasar
ruf dolayısiyle, veya tüzüğünde ve kanundaki 
hakların tatbikatında yanlış uygulamadan do
layı bir yanlışlığa mâruz kalmış. Bunu memur
lar derneği ki, memurlar kibardır takibedemez 
Ama müşterek menfaatleri vardır. Ama sendi 
kaların bu hakkı mevcuttur. Esasen sendikala
rın kuruluş bünyesi burada. Yalnız başına me
mur bu haksızlıkları telâfi edecek vaziyette değil
dir. Muhtelif sebepleri vardır. Bir kere kamu 
görevlisidir. Gayet tabiîdir ki, adlî makamlar 
nezdinde, idari makamlar nezdinde dâva açmak 
mevzuu çok güçtür kendisince. 

ikinci sendikaların hukukuna taallûk eden 
meselelerde bilgisi de noksandır. Sayın senatör
ler dediler ki işçilerdeki esbabi mucibe burada 
mevzuubahis değildir - okumuşlardır, şunlar-
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dır, bunlardır. Hukukta taallûk eden meseleler
de, bizde teknik personel de var, ebesi vardır, 
hemşiresi vardır, daktilosu vardır. İşçilerden 
hukukî kültürleri pek de farklı değildir. Kendi 
başlarına yapamazlar sendikaların himayesine 
sığınmaya elbette mecburdurlar. Bu hakkı ken
dilerine vermek lâzımdır. Sonra Devlet memur
ları işçiler gibi de değildir, işçiler daha kosand-
re, daha temerküz etmiş yerlerde yaşarlar. Hal 
buki Devlet memurları en ücra köşelere gider
ler. Orada muhtelif şekilde haksızlıklara uğra
yabilirler. Orada teşekkül edecek mesele bir vi
lâyet memurları sendikası köyde filân öğretme
nin, veya ebenin, hemşirenin yahut nıemıjr ka
zadaki uğradığı hir haksızlığı dile getirmek is 
terse, yani bu hakkı vermiyelim mi kendileri 
ne? Esasen sendikanın kuruluş sebepleri de bu. 
Avukat da bunu yaparken sendika" masraflarını 
kendisi verecek. Dâva açmak az şey değildir. 
Husumete ehil olmak kâfi değil husumete mad 
di bakımdan ehil olmak lâzım. Dâva açacak, pa
ra sarf edecek, kaybettiği zaman da 'mahkeme 
masraflarını tekabbül edecek. Hangi memur bu 
külfete katlanabilir. Sendikaya ödediği aidatın 
karşılığı olarak kendisinin bu haklarının müda-
faacısı olarak tanıyacaktır. Sonra tasavvur bu
yurunuz ki, her yerde baro yok. Baronun bulun
madığı yerlerde malûmu âlileriniz. Dâva açmak 
hakkına sahiptirler. Tabiatiyle bunun usul ba
kımından birçok kolaylıkları da vardır, sendika 
kuruluşu bakımından olsun, usul bakımından 
olsun sendikalar birçok kolaylıklara sahiptirler. 

Yalnız şurada şunu arz edeyim ki, ehil olmak 
meselesi, temsil etmek meselesi, temsil etmek ve
ya ettirmek şeklinde tecelli ettiği zaman artık 
bir endişe kalmaz. Müşterek haklarının temsili 
ni kabul etmek mevcut haki a linkini de temsil 
ettirmek şeklinde olmak tenakuza düşmek olur. 
Temsil etmek hakkına sahip değilse, muvazi ola 
rak temsil ettirmek. Bu bakımdan müsaade bu-
yursunlarda, bu madde aynen geçsin efendim. 
Memurların hakları için doğrudur. îşçi sendika-
lariyle memur sendikaları arasında ehliyet ba 
kınımdan, hak bakımından da tenakuz ve ayrı
lıklar olması bakımından da mahzurları olabi
lir. işçilere verilen hakkın memurlara verilme
mesi şeklinde bâzı politik mülâhazalarda doğa
bilir. Bütün bunların hepsi geliyor, birleşiyor ve 
bu maddenin kabulünde faydalar halinde tecel-
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li ediyor. Sayın Turhangil'den bilhassa rica edi
yorum. Teşekkür ederim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Etmek ve
ya ettirmek» olursa ben takririmi geri alıyorum . 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 

FİKRET TURHANGİL (Aydm) — «Etmek 
veya ettirmek» şeklinde tashih ediyorum Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN —• 2 nci maddeye oy vermiyen 
var mı ? Oylama muamelesi bitmiştir. 

Sayın Turhangil'in takririni okutuyorum. 

Başkanlığa 
Maddedeki temsil etmek kelimesinin temsil 

etmek ve ettirmek olarak değiştirilmesini arz ve 
talebeylerim, 

Aydın 
Fikret Turhangil 

BAŞKAN — Bunu o suretle tashih ederlerse 
(I) fıkrasının ikinci satırındaki temsil etmek 
yerine temsil etmek ve ettirmek suretiyle tashi
hine komisyon ve Hükümet mutabıktırlar. O su
retle tashih edilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Ucuzal takririni geri alıyor. (î) fıkrası 
bu suretle tashih edildikten sonra maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Yasak faaliyetler 
MADDE 14. — Devlet personel teşekkülle

ri : 
a) Her hangi bir suretle siyasi faaliyette 

bulunamazlar-, 

b) Siyasi partilerden veya onlara bağlı te
şekküllerden, 45 Temmuz 1963 tarihli ve 274 
sayılı Sendikalar Kanununa göre veya Esnaf 
ve Küçük sanatkârlar Kanunu gereğince kuru
lan veyahut kamu kuramu niteliğindeki mes
lek kuruluşu vasfını taşıyan işçi ve işveren 
meslekî teşekküllerinden her hangi 'bir suretle 
maddi yardım kabul edemezler; onlara maddi 
yardim yapamaz ve onların teşkilâtı içerisinde 
yer alamazlar; 

c) Bir siyasi partinin adı altında kurula
mazlar; 

d) Hiçbir siyasi teşekkülün leh ve aleyhin
de her hangi bir davranışta bulunamazlar; 
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e) Üyelerine doğum ve ölüm halindeki di

nî törenler için gerekli sosyal yardımların ya
pılmasından başka hiçbir dinî faaliyete girişe-
mez ve katılamazlar; 

f) Grev teşebbüs ve faaliyetlerini destek
leyici davranışlarda bulunamazlar; 

g) Gelirlerini mevzuatın ve tüzüklerinin 
gösterdiği amaç ve haller dışında harcıyamaz-
lar; 

h) Organlarının toplantı ve çalışmalarını. 
bu kanunun 2 nei maddesinde yazılı kurumlara 
ayrılmış yerlerde, çalışma saatleri dışında da 
olsa, yapamazlar; 

i) Devlet personeli hukukuna veya kamu 
hizmeti görevlilerine ilişkin mevzuatın uygu
lanmasına dair isteklerini açıklamak veya des
teklemek amaeiyle açık yer toplantıları ve gös
teri yürüyüşleri yapamazlar; 

j) Bakanlar Kurulundan bir kararnamey
le izin almadıkça dış kaynaklardan hiçbir su
retle yardım kabul edemezler; 

k) Bakanlar Kurulundan bir kararnameyle 
izin almadıkça milletlerarası teşekküllere katı
lamazlar. 

Bu Kanunun 2 nci maddesine göre Devlet 
personeli sendikası kurabilecek veya bu sendi
kalara üye olabilecek kimselerin memurluk vas
fını esas alarak kuracakları veya üye olabile
cekleri dernekler hakkında da bu madde de ya
zılı yasaklamalar uygulanır. 

Bu Kanunun 7 nci maddesinde yazılı Devlet 
personelinin memurluk vasfını esas alarak ka
racakları veya üye olabilecekleri dernekler, bu 
Kanunun 13 ncü maddesinin (f), (g), (h), (ı), 
(m), (n) ve (o) bencilerinde gösterilenler dı
şında faaliyette bulunamazlar. 

BAŞKAN — Söz Saym Sırrı Atalay'mdır. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Yasak faaliyet

ler hakkındaki (î) bendini Anayasanın 23 nci 
maddesiyle bağdaştırmaya imkân göremelim. 
14 ncü madde kurulan bu sendikaların ne g'ibi 
faaliyetlerde bulunamıyacaklarmı objektif şekil
de tesbit etmiş bulunmaktadi1. Diğer hu
suslardaki bentlerde sendika üyesiy'e teklifi 
mümkün olmıyan hususlardır. Bu yasaklamalar 
doğrudur. Ancak Anayasanın ş'mdi okuyacağım 
28 nci maddecinin de.piş etmiş olduğa açık hü
küm karşısında (î) bendindeki yasaklamanın 
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verindo olmadığı açıkça görülebilir. Anayasanın 
28 nci maddesi «Herkes önceden izin almaksı
zın, silâhsız ve saldırısız toplanma veya gösteri 
yürüyüşü yapma hakkına sahiptir.» Bu eıa.s 
prensip. «Bu hak, ancak kamu düzenini koru
mak için kanunla sınırlandırılabilir.» Kamuda 
yapılacak şey, ancak sınırlamaktır. Mou etmok 
değildir. Bir kanunla bu hak, bu g'isteri yürü
yüşü ancak sınırlanabilir. Şu şekilde, yahut 
caddede olmaz veyahut şunda o1 ur, bunda omr 
-îekli sınırlanabilir. Hiçbir şekilde önlenemez. 
Yani ikinci fıkra açıkça bir sınırlamayı, ihtiva 
edebilir, yoksa menetmeyi değil. Halbuki şimdi 
okuyorum. (î) bendini.. «Dsvlet personeli hu
kukuna veya kamu hizmeti görevlilerine ilişkin 
mevzuatın uygulanmasına dair isteklerini açık
lamak veya desteklemek amaeiyle açık yer top
lantıları ve gösteri yürüyüşle:'! yapamazlar.» 

Şimdi buradaki Devlet Personeli huku1 una 
ait olan hususlarla kamu hizmeti görevle: in3 
ilişkin mevzuatın uygulanmasında bunu yapa
mazlar şeklindeki bir şeyi burada sınırlandır
ma olarak tavsif etmeye imkân yok. Anayasalın 
derpiş ettiği sınırlandırma. öz>e dokunmıyan 
bir sınırlandırmadır. Yani Anayasanın 11 nci 
maddesinin özüne dokunmıyacaktır. Anayasanın 
özüne vo ruhuna uygun olarak ancak kanunla 
sınırlandırılabilir. Kanun kamu yaran genel 
ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet ve millî gü
venlik gibi sebeplerle de olsa bir hakkın vte hür
riyetin özüne dokunamaz.» özü n'edir? Topla-
nabilmektir. Buradaki 28 nci maddedeki soku. 
lamaz. Ama ne yapılabilir? Sınırlanma ancak 
toplanma vo gösteri yürüyüşünün yani demok
ratik iç dökmenin demokratik usulüdür, de
mokratik hayatın icabıdır. Toplanma, iç dö
kebilmek ve sesisini duyurmak yoludur. Bunun 
özüne dokunulmaz vo bu sınırlandırma hu
susu buradaki person'el hukuku ve hizmet gö
revine ilişkin mevzuat dışında .yapılabilecek 
fakat bu hususlarda yapılamıyacak şeklinde 
midir? Meselâ şimdi bir dernek olan öğretmen
ler Federasyonu çeşitli konularda Cemiyetler 
Kanunu vo Toplantı yürüyüşünü düzenliyen 
Kanunun sınırları içinde kalmak şartiyle şu 
mevzularda yani sınırlandırma zannedilen Per
sonel Kanununa vo kamu hizmetine ilişkin hu
suslarda dahi bu Cemiyetler Kanunu hükmünü 
tabi dernek olarak bunları yapabiliyor da bir 
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sendika hüviyetini aldığı takdirde bunları ya-
pamıyacak mıdır? Bunlar idare hukukunu ve 
Anayasa... 

FETHt TEVETOĞLU (Samsun),— Bugün 
yaptığı şeyler de sakattır... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Değildir. 
Meşru olduğu müddetçe hakların kullanılması 
sakat değildir, öğretmenler Derneği veya her
hangi bir teşekkülün demokratik düzen içinde fe
rahlatıcı ki bunlar cemiyetin emniyet supapları
dır. Bunlar cemiyetin varlığını temin edecek iç 
dökmeler olarak zaruridir. Bunlardan korkmıya-
lım. Bunları kısıtla di «imiz takdirde korkalım. | 
Bir dernek olarak bütün bunları yapabilecek, 
ama sendika haline geldiği zaman yapamıyacalk-
tır. Binaenaleyh (î) fıkrasının 14 ncü maddeden | 
çıkarılması için bir önerge vermiş bulunuyorum, 
takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın Artukraaç. 

SADIK ARTUK1MAÇ (Yoagat) — Efendim, 
bu 14 ncü maddede, birkaç no'kta üzerinde mâru
zâtta bulunacağım. Evvelâ bundan önce Yüksek 
Heyetinizin kabul ettiği bir madde var. Bu 4 ncü 
maddede Devlet personeli teşekkülleri ibaresi, te
rimi kabul edilmiştir. Şu halde kanunun bütün 
metinlerinde aynı şeklin mıiıhafaaa edilmesi ge
rekmektedir. Halbuki, dikkat buyurulursa 10 nen 
maddeden itibaren homen her maddede Devlet 
personel teşekkülleri deniyor. Bunu telif etme
miz lâzım. Kanaatmıca kabul edilen dördüncü 
maddedeki tâbir doğrudur. «Devlet personeli te
şekkülleri» (i) harfi atılmıyaeak, «Devlet perso
nel teşekkülleri» denilecektir. Dikkat buyurulur
sa 10 neu maddeden itibaren her maddede «Dev
let personel teşekkülleri» denilmektedir. Bu yan
lıştır ve maddi hata vardır. Bunun mutlaka dü
zeltilmesi gerekmektedir. Sayın Komisyonun da 
buna iştirak edeceğini tahmin ederim. Ve bu ko
nuda bir önerge takdim ediyorum. 

ikinci olarak, (h) bendinde şöyle denilmekte
dir : «Organlarının toplantı ve çalışmalarını bu 
kanunun ikinci maddesinde yazılı kurumlara ay
rılmış yerlerde çalışma saatleri dışında da olsa 
yapamazlar.» Bendeniz «ıbu yerlerde» kelimesine 
takılmaktayım. Yerlerden kasıt 'bir mahalli ve 
bir sahayı ifade etmekte ise eğer yanılmıyorsam 
meselâ Ankara'da böyle bir teşekkül acaba faali
yette bulunabilecek midir? Binayı kasdetmek lâ
zımdır Devlet dairelerinde, belediye dairelerinde, 
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özel idareye ait binalarda toplantı yapılamaz ve 
oalışılamaz demek isteniyor zannediyorum. Bu 
kasdcdiliyorsa buradaki yerlerde kelimesi tama
men yersizdir. Oraya, bin al and a denmesi lâzımdır 
kanaatındayım. 

Sonra J ve K bentlerinde deniliyor ki; «Ba
kanlar Kurulundan bir kararname ile izin alma-
li'kça..» Bakanlar Kurulundan çıkan her şey ka
rarname ile çıktığına göre Bakanlar Kurallın
dan kararnameyle izin almadıkça demek haşivdir. 
Bakanlar Kurulundan izin almadıkça demek kâ
fidir. Bakanlar Kurulu izni nasıl verecek? Ka
rarname ile verecek. Binaenaleyh, buradaki bir 
kararname ile kelimeleri haşivden ibarettir. Bun
ların da çıkarılması lâzımdır. (I) ve (J) bent-
1 erinde. 

Dördüncü olarak son fıkradan bir evvelki 
fıkrada yamklamalar kelimesi kullanılmaktadır. 
Bu da yerinde olmaca gerek. Yasaklar denilse 
daha iyi olur zannediyorum. Bunları da Komis
yonun ve Yüksek Heyetinizin ıttılaına arz edi-
"oram. Bu konuda iki takririm vardır, birisi (I) 
ve (J) bentlerin deki «bir kararnameyle» kelime-
'erinin çıkarılmam, diğeri de bu maddi hatanın 
düzeltilmesidir. Takdir Yüce Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Maddelere oy vermiyen var mı?.. 
Oylama muamelesi bitmiştir. Sayın Tuna. 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın Sırrı Atalay Devlet me
murlarının toplantı ve gösteri yürüyüşü yap
malarını arzu eden ve dol ayı siyle kanunun (i) 
bendiyle yasaklanan, bir hususun tayymı iste
mektedir. Şimdi, tasavvur buyurunuz. Öyle bir 

ceınij-et ki, kendisi idarecidir, idare etmektedir, 
Devletin bünyesinde bir devletten hizmetle il
gili bir emir verilmiştir, şu emri kendisi protes
to ile bertaraf etmektedir. Buna hiçbir demok-
•atik nizamda raslandığı kanaatinde değilim. 

Bn, Anayasaya muhaliftir, deniyor. Anayasanın 
şu maddesi topyekûn vatandaşlara toplantı ve 
gösteri yürüyüşünü kabul etmiştir. Son fıkra
sında hu hak ancak kamu düzenini korumak 
için kanunla sınırlandırılabilir, deniyor . Nedir 
bu? Toplantı ve gösteri yapma, bunları kimler 
yapmasın, diyor? Devletin memurlarından sen
dika kuranlar varsa Devletin bünyesinde olan 
insan Devletin temelini torpiller gibi yürüyüş 
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yapmasın, diyor. Hem Hükümet olacak, hem de I 
Hükümetin icraatına karşı yürüyüş yapacaktır. I 
Burada haklar hüsnüistimal edilebilecek nisbet- I 
te olduğu zaman faydalıdır. Yoksa falan yerde I 
memur yürüyüşe geçmiş öbür gün başka taraf- I 
ta geçmiş. Anayasa topyekûn yürüyüşü kabul I 
etmiştir.. Toplanmayı kabul etmiştir. Ama ne I 
demiş? Kamu faydası olan ahvalde yürüyüş ya- I 
pılamaz, toplanılamaz demiştir, tşte bu şekilde 
bir sınırlama kabul ettiği halde, Devlet memur- I 
l an Devlet aleyhine yürüyüş yapamasm, diyor. 
îşte kimlerin yapamıyacağını sınırlandırıyor. 
Şimdi arkadaşlarım anaprensip vatandaşın top- I 
lantı ve gösteri yürüyüşü yapabileceğidir. An
cak, bu sınırlanabilir, diyor. Sınırlanır. Yani I 
kimlerin yapamıyacağını kanunla tesbit etmek 
mümkündür. Şimdi halihazırda müzakere etti
ğimiz kanunun getirdiği esas bu. Ne diyor? 
«Devlet personeli hukukuna veya kamu hizmeti 
görevlilerine ilişkin, mevzuatın uygulamasına 
dair isteklerini açıklamak veya desteklemek I 
amacı ile açık yer toplantıları ve gösteri yürü- j 
yüşleri yapamazlar» Demek ki, bir sınırlandır- I 
ma vardır, buradaki (i) bendinde. Bütün şu 
hakkın istimali bakımından Devlet memurlarını 
istisna etmeye matuf bir sınırlandırma vardır. 

A. NACt ARI (Kırklareli) — Sınırlama de
ğil, yasaklama. I 

A. NUSRET TUNA (Devamla) — Netice 
itibariyle hulasaten şunu arz etmek isterim : 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü meşru bir haktır. 
Bu hak kabul edilmelidir. Ancak kabul edilmi-
yecek ahval vardır. Ve en isabetli olarak Dev
let memurlarının Devletin kendileriyle ilgili 
bir tatbikatından dolayı yürüyüş yapması, top
lantı yapması, âdeta Devletin kendi bünyesi içe- I 
risinde, kendisine karşı ayağa kalkma gibi bir 
manzara doğurmaktadır ki, bu kanunun ter-
vicedeceği bir şey değildir. Anayasanın 28 nci 
maddesinin son fıkrası sınırlandırılabilir, diyor. I 
tşte herkese tanıdığımız bu umumi hakkı şu I 
hale münhasır olmak üzere sınırlandırmaktayız. I 
Doğrudur, aynen kabulünü rica ederim. I 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar olan I 
oylamaları arz edeyim. Görüştüğümüz kanunun I 
ikinci maddesi hakkında geçen toplantıda veri- I 
len oylar 111, 111 le kabul edilmiştir. I 

Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş kanun ) 
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tasarısının reddi hakkındaki rapora 100 üye iş
tirak etmiş, 87 kabul, 11 ret, 2 çekinser oy ve
rilmiştir. 

Şimdi elimizde müzakeresi yapılmakta olan 
kanunun diğer maddelerine katılanların adedi
ni okuyacağım. Ve bundan sonra da birçok 
maddeleri aynı suretle oya tabi tutulacaktır. 
Fakat, oylar 18 ncü maddeye 84 üye iştirak et
miş, 84 kabul, 7 nci maddeye 86 üye iştirak et
miş, 82 kabul, 2 ret, 2 çekinser. Bunları tekrar 
oylamak mecburiyetindeyiz. 

Bunlar Mecliste ekseriyet olmadığını göster
mektedir. İster istemez... 

A> NUSRET TUNA (Kastamonu) — Bütçe 
Komisyonunda 14, 15 arkadaş vardır. Müzake
relere devam edelim, oylamayı mütaakıp birle
şimlerde yapalım. 

BAŞKAN — Oylamada yok. Her maddeyi 
oylıyacağız. Anayasa hükmü karşısında ben 
böyle bir şey yapamam. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Efendim, bu ayın 16 sın-
da müddet bitiyor. Bugüne kadar müsellâh olan 
kolaylığınızı şu kanunda da gösterirseniz bu ka
nun da biter. Dün kabul ettiğimiz bir kanunun 
oylamasını bugün yaptınız. Bir madde oylaması 
3 madde oylaması diye bir şey yoktur, müsaade 
edin de devam edelim, oylamasını başka birleşi
me bırakalım, çünkü müddeti ayın 16 smda biti
yor. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Buyu
runuz Sayın H. Şükrü Adal. 

PERSONEL DAÎRESÎ BAŞKANI HASAN 
ŞÜKRÜ ADAL — Efendim, gösteri yürüyüşü 
meselesi üzerindeki Hükümet görüşünü arz ede
ceğim. Sayın Komisyon Başkanı ile de istişare 
etmiş bulunuyoruz. Biz, özür diliyerek arz ede
yim Sayın Sırrı Atalay ile bu noktada maalesef 
birleşemiyeceğiz. Çünkü, bu kısıtlamanın esasında 
bir kamu görevi meselesi ortaya çıkıyor. Ve bir 
de bizim bu sendika kanununu hazırlarken, ha
reket noktası olarak ele aldığımız mesele millî 
geleneklerimizin, Devlet anlayışımızın, mihrak 
noktasını teşkil etmesi bakımından da önemlidir. 
Hakikaten bu personel sendikaları kanun tasa
rısını hazırlarken diğer devletlerin mevzuatından 
ve tatbikatından çok istifade ettik. Ama daha 
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ziyade bizim millî hususiyetlerimizi, Devlet an
layışımızı, memur anlayışımızı da, esas olarak al
dık. Hattâ yabancı mütehassıslar dahi bize bunu 
tavsiye ettiler. «Bu mesele o kadar politik bir 
mevzudur ki, biz burada hiçbir şey söyliyemeyiz, 
sizin gelenekleriniz vardır, Devlet anlayışınız 
vardır. Bunlar üzerinde dikkatle hassasiyetle 
durmanız lâzımdır. Yeni bir sisteme gidiyorsu
nuz, yeni bir anlayış içinde personel hukukunu 
da organize ediyorsunuz, ama nihayet bu mevzu 
diğer işçi sendikaları gibi, diğer dernekler mev
zuu gibi de değildir.» Şimdi burada Anayasanın 
kısıtlama meselesinde kamu görevlisinin hangi 
konularda, bu maddedeki hangi konularda göste
ri yürüyüşleri yapamıyacağı bahis konusudur. 
Hangi konulardır bunlar? Biraz açıklarsam zan
nederim ki, Sayın Sırrı Atalay da bize iştirak ede
ceklerdir. Bu konular Devlet personel hukuku
na taallûk eden mevzuat diyoruz. Bu mevzuatın 
arkasında bir Parlâmento var ve bir Hükümet 
var. Şimdi Parlâmentonun, Büyük Millet Mecli
sinin ısdar ettiği kanunların, kanunlara karşı bir 
gösteri yürüyüşleri meselesi vardır. Bir vatandaş 
için hakikaten mubah olan bir keyfiyet, Devlet 
memuru için düşünülecek bir noktadır. Devlet 
memurları ki; Parlâmentonun ısdar ettiği kanun
ları aynen tatbik etmekle mükelleftir. Ve hattâ 
Anayasaya aykırı olsa dahi kanunlarımız bâzı 
hususlarda âmir ve memur arasında birtakım 
kanuni müeyyideler koymuşlardır. Prosedürler 
koymuşlardır. Hangi kanun maddesinin Anaya
saya, aykırı olduğu nıevzuubahsolduğu zaman 
Devlet personel kanunları daima bu durum kar
şısında birtakım müeyyideler vaz'etmiştir. Şimdi 
Parlâmentoya karşı bir toplantı ve gösteri yürü
yüşü hareketi Devlet memurlarına mubah görül
düğü takdirde, Devlet memurları ile Parlâmento 
arasındaki münasebetlerin mahiyeti de hakikaten 
güç duruma gelir. 

Bu memurlar için bir hak değildir. Bilâkis 
memurlar için hakikaten endişe verici hareket 
olur. Bizatihi memur da istemez bunu. Doğ
rudan doğruya Parlâmentonun çıkardığı ka
nunlara karşı bir hareketi normal yollarla yap
mak ister. Nedir o yollar?. Gerek bu kanunda 
gerek Devlet Personel Kanununda belirtmişiz. 
Bir deklerasyon hakkıdır. Filân kanunu Dev
let personel hukukuna aykırı görebilir sendika; 
federasyon, konfederasyon olarak bunu dek-
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lere edebilir, beyan edebilir, bu hakkıdır, Ama 
bu fiilî bir vaziyete getirilip sokağa dükü İçmez. 
Meydan hırtla toplanamaz ve bunu meydanlar
da Parlâmentoya karşı bir aksiyon halinde 
uygulıyamaz. Mesele buradan geliyor. Tatbi
kat meselesine gelince, 2 nci fıkra uygulama 
meselesinde de Hükümete karşı memur duru
mu haline gelecektir. Bunda memur için ne 
bir fayda vardır, ne de Devlet anlayışı bakımın
dan bir zaruret vardır. Biz bu sendika huku
kunu Batı tatbikatından alırken, dikkat ettiği
miz bir noktayı bilhassa Yüksek Senatoya arz 
etmek isterim, (ierek grev, gerek bu gibi hak
ların ihkakı bakımından, müracaat edilecek yol
lar, her devletin kendi tarihi geleneklerine gö-
re uygun olarak tekamül etmiş ve bir yi'v bul
muştur. Meselâ bir misal arz edeyim; Fransa'
da, •memurların grev meselesi gayet tabiî kar
şılanır. Sebeplerini araştırırken Fransa'da 
sendikalizmin tabiatı ile bir asra yakın bir ma
zisi olması hesaba katılmakla beraber Fransa'da 
vaktiyle toplu sözleşmelerle husule gelen memur 
hukukunun bilâhara statü hukukuna intikali 
suretiyle tabiî olarak Fransa'da toplantı ve grev 
hakkının revaçta bulması şeklinde' de mütalâa 
edilebilir. Bizim şunu düşünmemiz lâzım; im
paratorluk devrinden beri memur anlayışımızı 
Cumhuriyet devrine geçtiğimiz andan itibaren 
ki, anlayışımızı hesaba katarsak bu Sendika 
Kanununda da memurlarımızı Hükümet ve Par
lâmento ile karşı karşıya değil yan yana getir
mek sureti ile bir tanzim ameliyesine girişme
mizde her halde fayda vardır. Hukuk bakımın
dan da her hangi bir çelişmeye de gitmiş olma
yız. Hukuk nihayet millî geleneklerin, millî 
ahlâkın, millî kaidelerin heyeti mecmuası ol
duğuna göre, 'Parlâmento ile memuru karşı 
karşıya getirmek, Hükümetle karşı karşıya 
getirmek ve lüzumsuz birtakım tczahiirlerl.e.,ak-
siyonlarla kamu görevlisini yalnız Devlet kar
şısında, Parlâmento, Hükümet karşısında de
ğil, Devlet organları karşısında, halk karşı
sında da müşkül duruma sokmakta hiç bir sos
yal fayda, hukukî fayda bahis konusu olamaz. 
Onun için biz, sınırlandırma meselesinde Ana
yasaya uygun hareket ettiğimize kaaniiz. Me
selede diğer vatandaşların haklariyle Devlet 
memurlarının haklarının kısıtlaması meselesin
de esasen Anayasanın diğer maddelerinde de. 
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bâzı hükümler mevcuttur. Memur bir vatan
daş gibi bütün haklardan aynı şekilde fayda
lanamıyor. Diğer maddelerde de bu kısıtlama
lar var. Binaenaleyh, bu kısıtlamalar Anaya
sanın ruhuna tamamen uygun, metnine de ta
mamen uygundur. Bu bakımdan metnin aynen 
kabul buyurulınasmda hakikaten zaruret oldu
ğuna inanıyoruz. 

Sadık Artukmaç Beyefendinin ifadelerine 
tabiatiyle çok teşekkür ederiz. Kendileri bizi 
ikaz ettiler. Bunlara dair önergeleri geldiği 
zaman Komisyonla Hükümet muvafakat cevap
larını arz edeceklerdir. Hürmetlerimi arz ede
rim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Personel Daire

sinin Sayın Başkanı ile bu konuda aynı fikirde 
olmadığımız aşikâr. Ama Sayın Başkan, bu 
tasarıyı hazırhyan dairenin Başkanıdır. Hükü
met tasarısını hazırlayıp sevk ettikleri zaman 
biraz evvel işaret ettiğimiz husus mevcut değil
di. Bu husus, Personel Dairesinin görüşü ola
rak değil, bilahara Mecliste komisyonun ilâve 
ettiği hükümlerdir. Dikkat buyurunuz. Demek 
ki; daha önce böyle bir sakıncayı tesbit etme
mişlerdir, bu bir. 

İkinci hususa gelince; gerekçede bahsedildi
ği zaman bu hükümlerin, yani yasaklamaya 
ait geniş hükümlerin biz büyük bir kısmının 
yerinde ve zaruri olduğunu ifade etmiştik. Yal
nız gayet muğlâk kelimeler kullanılmış, «dün
yada bütün mevzuat genellikle bu istikamette
dir.» denmektedir. Eğer yanılmıyorsam Ameri
kalı müşavir ile Fransa'da Devlet Şûrasının 
mütalâaları vardır. Fransız müşavirlerine göre 
grevsiz sendika olamaz. Batı'daki görüş, Devlet 
memurunun bile grev yetkisi vardır. Biz zinhar 
bu fikirde değiliz. Batı memleketleri bu işin 
daha ilerisindedirler. Grev dahi mümkündür. 
Biz greve gidilsin demiyoruz ama Anayasanın 
28 nci maddesinde derpiş edilen toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hakkının, esas olarak tesbit 
edilen bu hakkın 14 ncü maddenin (1) bendiyle 
zedelendiği ve ortadan kaldırıldığı kanısındayız. 
Sayın Başkansa bu (kanıda olmadıklarını ifade 
ettiler. Bunu ifade ederken de bu kürsüden bir 
şeyi öne sürdüler. Sokağa dökülür, düşünceler 
ve mevzuatın gerisinde Parlâmento var dediler. 

— 19 
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Ama dikkat buyurun yasaklanan husus Parlâ
mento ile ilgili olan husus 'değildir. Ne diyor? 
«Devlet Personel Hukukuna veya kamu hizme
ti görevlerine ilişkin mevzuatın uygulanmasına 
dair...» Mevzuatın uygulanmasına dair olan bir 
hükmün, bir davranışın, bir tarzın bu hareketle 
Parlâmentoyu karşı karşıya getirmesi müm
kün müdür? Yani her hangi bir şekilde tatbik 
edilen bir yönetmelik, tatbik edilen kanunun, şu 
veya bu şökilde karşısında muayyen bir görüşe 
sahibolacak ve bu görüş dolayısı ile ,şu şu hak
larımızı istiyoruz şeklinde bir gösteri yürüyü
şü yapma talebinde bulunacak. Hayır Bu Parlâ
mentoya karşı gelen bir husustur. Zaten Devlet 
hayatında işleri uzatıp, muayyen hudutlara ge
tirdiğimiz zaman parlâmentoyu ilgilendirmeyen 
hiçbir şey bulunmaz. Ama doğrudan doğruya 
parlâmento ile ilgili değil. Yani toplantı ve 
gösteri yürüyüşü, parlâmentonun yasama ile il
gili bir mevzuundaıı dolayı ortaya atılacak de
ğildir. («Hükümetle ilgili değil mi?» sesleri.) 
Onu da söyliyeeeğinı, Hükümetin fonksiyonuna 
karşı ve Hükümetin genel yetkilerine ıkarşı bir 
durum da yoktur. Ama Hükümet dairelerinden 
herhangi birinin bir fiil ve hareketinden, 'hak
sız bir tutumundan dolayı yahut bir yönetmelik 
veya tüzüğün muayyen şekildeki tatbikatından 
dolayı yapılacak bir hareketle Devlet memurunun 
Hükümetle karşı karşıya getirmek görüşü be
raber değildir. Yani, Devlet memurunun bizim 
örf ve adetlerimize göre, toplantı ve gösteri yü
rüyüşü yapar Hükümetin karşısında... Devlet 
memuru muayyen kanunların derpiş ettiği hu
suslar içerisinde toplantı gösteri yürüyüşü ya
par parlâmentonun karşısında, Bu bizi takyi-
dedici acayip bir zihniyet olur. Bizim Anayasa
mız demokratik ve sosyal bir Anayasadır. Bu 
Anayasa bizim geleneklerimize yenilikler geti
ren bir Anayasadır. Grevi, sendikayı getiren 
bir Anayasadır. Bu Anayasanın ruhu ve espri
si içinde tesbit edilen gösteri ve yürüyüş 'haik-
kını parlâmentoyla, dolayısiyle Hükümetle 
uzaktan vatandaşın fikirlerinin karşı karşıya 
gelmesinde sakınca görmek zayıflığını göstere
meyiz. Kendisine güvenen bir parlâmento siste
mi içinde olan 'bir millet ile hükümetleri ken
disine güvenen bir milletin bundan saikınca 
duymasına imkan yok. Çünkü karşı karşıya 
gelen hükümet kuvvetleri değildir. Karşı kar
şıya gelen parlâmento değildir. Davranış ve 
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fikirlerdir. Fikirleı ve davranışların ifadesi ya- I 
pılacaktır. Yoksa bizatihi memurla Devleti, 
memurla Hükümeti karşı karşıya getirmeyi I 
Anayasanın 28 nci maddesindeki toplantı ve 
gösteri yürüyüşü zaten tesbit etmiyor. Fikir-
rin ifadesi hürriyetdi, toplanma hürriyetidir, 
ve gösteri yapma hürriyetidir. Bu hürriyetin 
yapılması sırasında, parlâmentodan çıkmış bir 
kanunun tatbiki tarzına ait veya Hükümetin 
bir dairesinin muayyen şekildöki davranışı I 
hakkında bir fikri bu sendika ifade ettiği za
man Hükümetle kaba kuvvet şeklinde karşı 
karşıya, parlâmento ile karşı karşıya gibi, par
lâmentoya hali isyandaymış şeklinde gösterme
ye imkân yolk. Bu anlayışa eğer Sayın Başkan I 
bizi götürürse haklı. Sanki Devlet memurları, 
gösteri yürüyüşü yapacak, parlâmentoyu iste-
miyecek. Hükümeti istemiyoruz şeklinde de
ğil. Fikirlerin ifadesi hürriyeti mahiyetinde
dir. Sanki bu hakların aranması şeklinde iç 
dökme temin edildiği takdirde sendikalar dola-
yısı ile Devlet memurları bir araya gelip her 
sa'bah, Allahm her günü parlâmentoyu tahrip 
için kaba bir kuvvet şeklinde sokağa dökülecek
lerdir. Hükümetin karşısında yer almak üzere.... 
Bu şekild'e değildir. Kanunlar, Anayasa buna 
mânidir. Anayasa no diyor. 28 nci maddede : 
«Herkes, önceden izin almaksızın, silâhsız ve 
saldırısın toplanma veya gösteri yürüyüşü yap
ma hakkına sahiptir.» Bu hak ne zaman sınır
lanabilir. 

«Bu hak, ancak kamu düzenini korumak için 
kanunin sınırlanabilir.» 

Kamu düzenini korumak içinde bu Meclisle
rin çıkardığı kanunlar vardır. Bu kanunlar dai
resinde yapılacak bir iç dökme, bir hak arama 
yolunu kısıtlamaya imkân yoktur. Ben bunu 
28 nci maddenin bu iki fıkrası, ile ve 11 nci 
maddenin ruhiyle tekrar okuyayım 11 nci mad
deyi; «temel hak ve hürriyetler, Anayasanın ve I 
sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak ka- I 
nunla sınırlandırılabilir.» sınırlandıran kanun- I 
dur. I 

«Kanun; kamu yararı, genel ahlâk, kamu I 
düzeni, sosyal adalet ve millî güvenlik s:ibi se- I 
heplerle de olsa, bir hakkın ve hürriyetin özü- I 
ne dokunamaz.» Hak ve hürriyetin özü. 28 nci I 
maddede derpiş edilmektedir. «Herkes, önceden I 
izin almaksızın, silâhsız ve saldırısız toplanma | 
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veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahip
tir.» 

Bu hakkı bizi ikna edici ve Anayasanın 
açıkça derpiş ettiği bir hüküm gösterilmeden 
başka memleketlerde grev şöyle dursun, başka 
memleketlerde çeşitli imkânlar şöyle dursun fi
kirlerinin ifadesi için ve fikir hudutları içinde 
iç dökmeden ve bunu açıkça ifade etmeden 
meneden işbu hükümler Anayasanın 11 ve 
28 nci maddeleriyle açıkça bağdaşamaz görü
rüz. Ve bunun en büyük şahidini de Hükümet 
getirdiği zaman bunu bağdaşmamış olarak gör
müş ve Meclisin bir komisyonunda birkaç ar
kadaşın teklifi üzerine konmuş bir hükümdür. 
Bu inancımda ısrar ediyorum ve öyle zannedi
yorum ki haklıyım da. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
madde 'hakkında başka söz istiyen yok. 6 tane 
takrir vardır. Ancak Başkanlık Divanı müş-
gül bir durumda bulunuyor. Müsaade ederse
niz izah edeyim. 

Anayasanın 86 nci maddesi «Her Meclis, üye 
tamsayısının salt çoğunluğiyle toplanır ve 
Anayasada başkaca hüküm yoksa, toplantıya 
katılanların salt çoğunluğiyle karar verir.»1 der. 

Şimdi biz üç Başkanvekili kanunların mü
zakereleri sırasında hareket tarzımızın ne ola
cağını tesbit ederek, Başkanlığa arz ettik. De
dik ki, salt çoğunluk 93 fakat her hakika tam 
93 kişinin bulunmasına imkân yoktur. Çıkı
yorlar, komisyona gidiyorlar, geliyorlar. Bina
enaleyh, müzakerelere devam edilsin karar 
alındığı zaman teemmül edilsin. Ancak müza
kere devam etmek için de hiç olmazsa salt ço
ğunluğun yarısı bulunması lâzımdır. 

Şimdi açık oy sonuçlarını arz ediyorum. Mil
lî Prodüktivite Merkezi kuruluş kanunu tasa
rısına dair Geçici Komisyonun ret raporunun 
açık oylamasına 98 sayın üye katılmış 85 kabul, 
11 ret, 2 çekinser bu suretle komisyon rapora 
kabul edilmiş, tasarı Senatomuzca rcddolun-
muştur. 

Devlet Personeli Sendikaları kanun tasarı
sının ikinci maddesinin oylamasına 109 sayın 
üye katılmış 109 kabul, salt çoğunluk sağlan
mıştır. 

Yedinci maddenin oylamasına 84 sayın üye 
katılmış 80 kabul, 2 ret, 2 çekinser, salt ço-
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ğunluk sağlanamamıştır Gelecek birleşimde 
tekrar oylarınıza sunulacaktır. 

Onüçüncü madde oylamasına 79 sayın üye 
katılmış 79 kabul, salt çoğunluk sağlanama
mıştır. Gelecek birleşimde tekrar oylarınıza 
sunulacaktır. 

12 . 3 .1985 O : 1 
Son oylamalar neticesine göre çoğunluğu

muz kalmadığı anlaşılmıştır. Salı günü saat 
15.00 de toplanılmak üzere birleşime son veri
yorum. 

Kapanma saati : 17,05 
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Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş kanunu tasarısına dair Geçici Komisyonun ret raporunun açık 

oy neticesi 

(Ret raporu kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Suphi Gürsoytraik 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Oelâl Tevfîk Karaaapan] 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 

ANTALYA 
M. Akif Tekin" 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
ihsan Safori Çağlayangil 
Baki Gtiaey 

Üye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

184 
98 
85 
11 

2 
84 

2 

[Kabul edenler] 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlıı 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Ndzamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Haldt Zarbım 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavi't Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcigil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuııı» 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpisfkender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 

Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
îsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
îzzet Gener 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muzaffer Alankaş 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 

TABÎÎ ÜYE 

Vehbi Ersü 

ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rif ait Etker 
Sabit Kocabeyoğlu (t.) 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Nejat Sarlıealı 

ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 

Mehmet Zeki Tulunay 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

[Çekinserler] 

İSTANBUL 

Şevket Akyürek 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

Âmil Artus 

[Oya katılmtyanlar] 
BÎLEGÎK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Ziya Nami Şeref hanoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyaı 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

(Bşk. V.) 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
GÎRESUN 

Mehmet Izmen 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan (İ. Ü.) 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (i.) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhîttin Kılıç 
(Bşk. V.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (1.) 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atas&ğun 

NİĞDE 

Kudret Bayhan 

SİNOP 
Suphi Batur 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Rif at öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (t.) 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfdk İnci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
N. Zerin Tüzün 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Devlet Personeli Sendikaları kanunu tasarısının 2 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 109 
Kabul edenler : 109 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 73 
Açık üyelikler : 2 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi KaramaD 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapaı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
.&hit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi UçagöK 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
Nizamettin özgül 

edenler] 
I GİRESUN 

Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

OÜMÜŞANE 
Hali t Zarbım 

İÇEL 
TaHp özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

I Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumrah 

Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Vfehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
'•'enap Aksu 
Vedinı Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
tsa Hisan Bingöl 

NIGDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 

SAMSUN 
H. Enver İşıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 
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SİNOP 

Suphi Ratur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TABU ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağımaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ibrahim Saffet Omay 
(t) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TJRFA 
Vaısfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

[Oya kahlmtyanlar] 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

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

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Şevket Akyürek 
Fikret Gründoğan 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 
(D 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk., V.) 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (1 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

) 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergim 
Enver Kök 
Necati Özdeniz 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (İ.) 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşlkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğîu 
Nadir Nadi 
Ragıp Ün er 
N. Zerin Tüzün 
Âdil ÜnJfi -

[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 
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Devlet Personeli Sendikaları kanunu tasansmm (Madde : 7) verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABtt ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suıphi <3Hirsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Muaaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

184 
84 
80 

2 
2 

98 
2 

[Kabul edenler] 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertug 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 

Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
ibrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Ata'kan 
Enver Kök 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

[Çekinserler] 

SİVAS 
Hulusi Söyleımezoğlu 
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[Reddedenler] 

BÎTLÎS 
Ziya 
oğlu 

Nami Şerefhan- ÎSTANBUL 
Şevket Akyürek 

[Oya kahlmiyanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

- AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Mehmet Güler 
BİLECİK 

Talât Oran 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Kmin Durul 

DÎYARBAKHl 
\zmi Erdoğan 
fhsan TTamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim O i ray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bavsoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatıınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagnk 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayrı Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (t.) 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk. V. 

MARAŞ 
NVdim Evliya 

MARDİN 
Abdrrrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğb 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (î.) 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
tzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakui 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rıfat öçten 
2iya önder 

TEKİRDAĞ 
Vmal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
^ihni Betil 

TUNCELİ 
Yfehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 
Raat Mahmut Karakun 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANm-
CÎA SEÇİLEN ÜYELEB 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Ün er 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Devlet Personeli Sendikaları kanunu tasarısının 13 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Brsü 
Supüıi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
SaJbit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 

Uye sayısı : 184 
Oy verenler : 79 

Kabul edenler : 7Q 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyaniar : 103 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
0. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

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

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

[Oya katı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 

Nevzat özerdemli 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğln 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KONYA 

Sedat Çıi'mralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskeııder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

M ARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Bingöl 

Imtyanlar] 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Osman Meedi Agun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söyleımezoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

UİPA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Atakan 
Adil Ünlü 

Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
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ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ 
lu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFOYON KARAHÎSAB 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz ince 
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

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

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Sann Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

C. Senatosu B : 53 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazmı Dağlı Bşk. V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

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

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan İ. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deli veli 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
izzet Birand 

12 . 3 .1965 O : 1 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (İ.) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (I.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 

Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acıkabil 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
(1.) 

Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 

[Açık üyelikler] 

istanbul 
Tekirdağ 

Yekûn 2 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

53 NCÜ BİRLEŞİM 

12 . 3 . 1965 Cuma 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se
çimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş ka

nunu tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/321; Cumlhuriyet Se
natosu 1/437) (S. Sayısı : 557) [Dağıtma ta
rihi : 27 . 2 . 1965] (Ret) (Bitiş tarihi : 
16 . 3 . 1965) : 

iv | 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI | 

VERİLEN İŞLER | 
X I . — Devlet Personeli Sendikaları kanu- i 

nu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan j 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon • 
raporu (Millet Meclisi 1/546; Cumhuriyet Se- ! 

natosu 1/434) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma ta- ; 
rihi : 3 . 3 . 1965] (Bitiş tarihi : 16 . 3 . 1965) ' 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
sayısı : 559) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1965] 
(Ket) 

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

X I . — Amerika Birleşik Devletleri, Büyük 
Britanya ve Kuzey - İrlanda Birleşik Kırallığı 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ara
sında akdedilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetince imzalanan «Atmosferde, fezada ve 
su altında nükleer silâh denemelerinin yasak
lanması hakkında Andlaşma.» nm onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Milet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 1/604; Cumhuriyet Senatosu 1/479) 
(S. Sayısı : 550) [Dağıtma tarihi: 22 . 2 . 1965] 
(Birinci görüşme : 25 . 2 . 1965 - B. : 46) (Bi
tiş tarihi : 2 1 . 4 .1965) 

B - BİRİNCİ 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 (Millet Meclisi 2/771 ; 
Cumhuriyet Senatosu 2/152) (S. Sayısı : 554) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 
30 . 3.1965) 

X 2. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyo
nunun gıda ve tarım teşkilâtı (FAO) bünyesi 

(Devamı arkada) 



içine almasına dair sözleşmeye Türkiye Cum
huriyetinin katılmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişle
ri, Turizm ve Tanıtma ve Tarım komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/418; Cumhuriyet 
Seı\atosu 1/481) (S. Sayısı : 555) [Dağıtma 
tarihi : 26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 

X 3. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te 
akdolunan «Avrupa ve Akdeniz nebat koruma 
teşkilâtı kurulmasına mütaallik Sözleşme» ile 
üç ekine katılmamız için Hükümete yetki ve
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Ta-

2 — 
rını komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/184; Cumhuriyet Senatosu 1/484) (S. Sayı
sı : 556) [Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1965] (Bi
tiş tarihi : 2 1 . 4 . 1965) 

X 4. — Bâzı iki taraflı Ticaret Anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer 
alan Ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması 
Ihakkmdaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Malî ve İktisa
di işler komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/174; Cumhuriyet Senatosu 1/476) (S. Sayı
sı : 558) [Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1965] (Bi
tiş tarihi : 21 . 4 . 1965) 


