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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Başbakan Suad Hayri Ürgüplü; Ereğli Kö
mür İsletmesinin bâzı ocaklarında işçilerden
bir kısmının liyakat zamlarının dağılışı şekli
ne itiraz ma'hiyetinde vâki ocaklara girmeme
ve girmek istiyenlere mâni olma hareketlerin
den doğan hâdiseler hakkında açıklamada bu
lundu.
Anayasa Mahkemesi ile.
Yüksek Hâkimler Kuruluna üye s.'çimuıbı
kanunların görüşülmesinden sonraya bırakıl
ması kabul edildi.
Millî prodüktivite merkezi kuruluş kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve tasarının reddini tazammun eden Cum

huriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu açık
oyla kabul edilmek suretiyle tasarı reddedildi
Devet Personeli Sendikaları kanunu tasarı
sının maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü.
Yeter çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından
16 Mart 1965 Salı günü saat 15.00 te toplanıl
mak üzere birleşime, (saat .17,05 te) son ve
rildi.
Başkan
Kâtip
' :• • Başkanvekili
Cumhurbaşkanınca S. Ü
ihsan Hamit Tigrel
Âdil Ünlü
Kâtip
Afyon Karahisar
Mustafa Yılmaz Inceoğlu

2. •;— GELEN KÂĞITLAR
6. — İstanbul Üniversitesi 1962 bütçe yılı
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/680; Cum
huriyet Senatosu 1/522) (Bütçe ve Plân Ko
misyonuna)

Tasanlar
1. — 1076 sayılı İhtiyat subayları ve İhti
yat askerî memurları Kanununun 2754 sayılı
Kanunla değişen 25 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/535;
Cumhuriyet Senatosu J/518) (Millî Savunma
Komisyonuna)
2. — İthal veya yurt içinde imal edilen Mo
torlu taşıt, tıp, veteriner ve ziraat makina ve
aletleri, makina, cihaz, motor ve benzeri eşya
nın Türkçe tanıtmalık (Prospektüs) ile.birlikte
satışı hakkındaki kanım teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi
2/579, 2/580; Cumhuriyet Senatosu 2/354)
(Malî ve İktisadi İşler Komisyonuna)

7. — Kat mülkiyeti kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (Millet Mec
lisi 1/516; Cumhuriyet Senatosu 1/523) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna)

3. — Ege Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet
Meclisince
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/454; Cum
huriyet Senatosu 1/519) (Bütçe ve Plân Ko
misyonuna)
4. — Ege Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/688; Cum'huriyef Senatosu 1/520) (Bütçe ve Plân Ko
misyonuna) -5;, '-*-?:•-İstanbul .Üniversitesi 196J bütçe yılı
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/431; Cum
huriyet Senatosu 1/521) (Bütçe ve Plân Ko
misyonuna)
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Raporlar
8. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde kültür
mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu
sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve
kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisin .: ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma, Millî Savunma ve
Millî Eğitim komisyonları raporları
(Millet
Meclisi 1/306; Cumhuriyet Senatosu
1/461)
(S. Sayısı : 564)
9. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun
56 neı maddesinin (a) bendinin son paragrafı
nın kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Millî
Eğitim komisyonları raporları (Millet Meclisi
1/456; Cumhuriyet Senatosu 1/492) (S. Sayısı ;
563-)
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3. — YOKLAMA
54 neü Birleşime katılmayan üyeleri gösterir
yoklama tutanağı.
1. — Mehmet Nuri Âdemoğlu (Rize)
2. — O. Mecdi Agun (Rize)
3. — A. Orhan Atoça (Kütahya)
4. — Nahit Altan (Çanakkale)
r>. — Ali Altuntaş (Tokat)
6. — Eşref Ayhan (Ordu)
7. — Yuisutf Ziya Ayrımı (Kara)
8. — Enver Bahadırlı (Hatay)
9. — Tarık Remzi Baltan (Zonguldak)
10. — tısa Büııgöl! (Mu§)
11. — t. Eteni Erdinç (Kütahya)
12. — Rasim. Hancıoğlu (Afyon K.)
13. — Sakıp Hatunoğlu (Erzurulrru)
14. — Mehımiet ılzmıeml (öiıiesufn)
15. — Saftıir KuniitluJoğlu! (Kontienjain:}

BÎEINCÎ

16.
17.
18.
19.
20.
2.1.
22.
23.
24.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nadir Nadi (Konftenjaın)
î. Saffet Gmıaıy (Ankara)
Talıât Orarnı (Bilecüik)
Mehmet Pırıltı (Antalya)
Nejat Sanlücaıh (Balıkesir)
Mehmet Zeki Tulunay (Malatya)
Safa Yalçuk (Çorum)
Nüvit Yetfânı (Malatya)
Cemal Yıldırım (İstanbul)

Yukarda adları yazılı üyeler Cumhuriyet
.Scftıaıtioisuı Geuıel Kurulun/Uını 16 . 3 . 1965 taırühlti
54 neü Birleşimine katılmadıkları tesbit edilmiştlir.
Kâtdrp
CuımhiürfeajşikauiLnioa 8. Ü.
Âdil Ünlü
Sırrı

Kâtip
Biolu
JTzurihasanoğlu

OTURUM

Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüş
melere başlıyoruz,

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)

4. — DEMEÇLER VE ISÖYLEVLER
1. — Gümrük ve Tekel Bakam Ahmet Topaloğlu'nun; Ege ekici tütün piyasası, bu konuda
yapılan yayın ve Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı'nm gündem dışı konuşması hakkındaki demeci.
BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma tale
bi vardır, Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet Topaloğlu tarafından. Kendilerine söz veriyorum.

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET
TÖPALOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, Sayın
Senatörler; Ege tütün ekici piyasasının 25 Şu
bat 1965 de açılmasından bugüne kadar basın ve
sair yollarla zihinlerde uyandırılmak istenen yan
lış ve hakikatlere uymayan beyanlar karşısında
Yüksek Senatonun aydınlatılmasının zamanı gel
diği kanaatindeyim.
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Bu açıklamam Balıkesir Sayın Senatörü Nejat
Sarlıcalı'nın 12 Mart Cuma günü Yüksek Sena
tolarında yaptığı gündem dışı konuşmalarına da
cevap teşkil edecektir.
Sayın Senatörler.
Yöneltilen maksatlı tenkidi eri cevaplamadan
önce tütüncülüğümüzün bugünkü durumu ve is
tikbali hakkınlda da sizlere malûmat arz etmeyi
vazife sayarım.
Millî ekonomimizin mühim bir döviz kaynağı
teşkil etmesi ve dış ticaretteki önemli yeri ve
7751 köyde 454,660 tütün ekicisinin ve bunun ya
nında mühim bir işçi, nakliyeci, tüccar ile (5)
milyona yakın nüfus kütlesinin iştigal mevzuu
olan tütünlerimizin istihsal, istihlâk, istihdam ve
ihraç işlerinin sosyal ve ekonomik yönleriyle dai
ma göz önünde tutulmasının zoranluğu izahtan
va restedir.
Son beş yıllık tütün istihsali, ekim sahası ve
ekici adedindeki artışları nazarlarınıza sunmak
isterim.
Mahsul yılı
îstihsal (kilo)
1960
139.342.667
1961
101.407.307
1962
89.792.831
1963
132.182.832
1964
175.193,600
Ekim sahası ('hektar)
187.837
140.625
149.346
235.669
272.109

Ekici adedi
298.449
239.265
281.673
391.683
454.660
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man ve kaliteli olarak yetiştirilmesi ekonomimiz
bakımından hayati eftıommiyet taşımaktadır.
237 ekim bölgesinde 1964 yılı tütün mahsulü
nün 1963 mahsulüne nazaran artış nisbetleri şöy
ledir.
Ekici köy adedinde
% 9
Ekici çiftçi adedi
% 16
Ekilen sahada
% 15,5
Tütün istihsalinde
% 33 tür.
Bu rakamlar gösteriyor ki, ekici adedi ve eki
len sahada artış nisbeti hemen hemen aynı oldu
ğu halde istihsalde artış sebebi tütün yetiştiril
mesinde teknik mahzurlar olan ve kaliteli tütün
elde edilmesine imkân olmıyan taban ve sulak
arazilere kaymak suretiyle kaliteden çok kemiye
te önem verildiği açıkça görülmektedir.
Tütünlerimizin % 70 ine yakın bir miktarını
istihsal eden Ege bölgesindeki son beş senelik
randıman vasatilerini aşağıda arz ediyorum,
Mahsul yılı

Randıman
vasatisi
61,50
66,41
71,71
60,43
47,80

1960
1961
1962
1963
1964

Yalnız Ege'de geçen sene ile bu seneki randı
man nisbetleri :
1963
1964

Rakamların tetkikinden anlaşılacağı veçhile
bir evvelki senelere nazaran ekici adedi re eikiliş
sahalarında çoik fazla fark olmamakla beraber
mavi'küf hastalığının tesiriyle 1962 rekoltesinde
büyük bir düşüklük olmuş ve bunu takibeden
1%3 -1964 yıllarında gerek ekici adedinde ve ge
rekse ekilen saha ve istihsalde büyük artışlar ol
muştur.
-Artışları memnuniyetle karşılamak icaîbed'erse
de ekonomik faktörlerin, başka deyimle fiyat po
litikasının tesiriyle vâki olan bu istihsal artışın
da kalite ve randıman düşüklüğüne gidilmiş, tü
tünlerimizin ihraç imkânlarını zorlaştırıcı tesir
ler icra etmiştir. Dünyaca ımâruf şöhretli, kalite
li Türk tütününün hem fa^la ham de iyi randı-

I
II
III
IV

- % 21
- % 27
- % 27
- % 25

% 5
% 14
% 27
% 54

100

100

Bu mukayeselerle son iki yılda bilhassa kali
te ve randıman düşüklüğünü takdirlerinize arz
ederim.
Muhterem senatörler,
Memleketimizde istihsal edilen tütünlerin an
cak (40) milyon kilo civarında bir miktarı içeri
de istihlâk edilebilmektedir.
Geriye kalan bu seneki istihsal rekoltesine gö
re (135) milyon kilo tütünü ihracetmek zorun
dayız.,
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Bu miktar Tekel elinde bulunan 1962 yılın
dan kalma (7) milyon, 1963 yılından kalma (8)
milyon kilo tütün ile tüccar elinde 1962 yılından
(5) milyon, 1963 yılından (19) milyon kilo ki,
asgari (40) milyon kilo tütünün de ihracatının
göz önünde tutulması gerektir.
Oysa ki, Şark tipi tütünler, ıslah edici karekterde oldukları için harman reçetelerinde muay
yen nisbette ilâve olunan ve bu vasıfları ile dış
piyasalarda alıcı bulan tütünlerdir. Bu itibarla
memleketimiz iç istihlâki dışında kalan tütünleri
mizin kolayca ihracedebilmek ve bu suretle dö
viz sağlamak için, iyi kaliteli, iyi randımanlı tü
tün yetiştirmenin zaruretini bir defa daha tak
dirlerinize arz ederim.
Diğer taraftan Şark tütünü yetiştiren kom
şu memleketlerden Yunanistan, Romanya, Yugos
lavya'da bu sene rekor seviyede tütün istihsal
edilmiş (325) milyon kiloya varan istihsalleri
ile bizim istihsalimiz yekûnu (500) milyon kiloyu bulmuştur.
Bu hakikatler karşısında şunu ifade etmek
isterim ki, Bakanlığım Türk tütününün, istikba
lini kurtarmak rakip piyasaları kaybetmemek,
kaliteli tütün istihsalini teşvik etmek için iyi
tütüne çok para, kötü tütüne az para prensibini
sadakatle tatbik etmek, ve kaliteli tütün yetiştir
meyi sağlamak ve taban arazilere kayışı önlemek
için, Tütün ve Tütün Tekeli Kanununu süratle
Meclise sevk etmek kararındadır.
Sayın senatörler,
Tütüncülğümüzün bugünkü hali, geçirdiği
safhalar, sosyal ve ekonomik yönleri üzerinde kı
saca durduktan sonra bu sene Ege tütün piyasa
sının açılmasından sonra yapılan şikâyetleri de
kısaca cevaplamak isterim. Bu şikâyetler başlıca
şu noktalarda toplanmaktadır.
1. Ege tütün piyasasında Tekel destekleme
mubayaaları müessir şekilde yapılmamıştır.
2. Tüccar himaye edilmiştir.
3. Tütünlerin ekspertiz işleri iyi yapılma
mış ve fazla ıskarta çıkarılmıştır.
4. Tütün ekicisine verilen fiyatlar geçen
yıllarda yapılan mubayaalarla mukayeseli olarak
cevaplıyacağım.
1. Destekleme mubayaası için 1960 yılında
15 888 bin kilo, 1961 yılında destekleme mu
bayaası yapılmamıştır. 1962 yılında (8) milyon
600 bin kilo, 1963 yılında 17.848 bin kilo mu
bayaa edilmiştir. 1964 yılında (20) milyon ida-

re ihtiyacı (74) milyon kilo da destekleme mu
bayaası tertibi alınmış yalnız Ege piyasasından
(37) milyon kilo destekleme mubayaası yapılmış
tır.
Müessiriyete gelince : Geçen senenin 14 ncü
gününde Ege piyasasından Tekel İdaresince
17.739 bin kilo tütün mubayaa edildiği halde ay
nı süre içerisinde bu sene 37.912 bin kilo tütün
İdarece mubayaa edilmiştir.
Geçen seneye nisbetle bu seneki rekolte faz
lalığı % 33 civarında olduğu halde Tekel İdare
si desteklemesi bu sene geçen yılın mubayaasına
nisbetle % 100 den fazla olmuştur. Tekel ve tüc
car olarak geçen yılın 16 günü 76.364 bin kilo
tütün mubayaa edildiği halde bu sene aynı süre
içerisinde Tekel ve tüccar tarafından 117 773 bin
kilo tütün mubayaa edilmiştir. Geriye kalan
3 - 4 milyon kilo tütün de kaba tütün olup yeni
çıkarılan Kararnameye göre birkaç gün içerisinde
tamamen
mubayaa edilecek ve ekici elinde bir
I
yaprak tütün kalmıyacaktır.

I

I

I

j

2. Tüccarın himaye edildiği iddiası da poli
tik istismar konusu olmaktan ileri gitmemekte
dir. Yukarıda arz ettiğim tablolara göre Tekel
İdaresi bu sene hem destekleme, hem zatî ihti
yaç olarak rekoltenin büyük bir kısmını mubaya
aya başlamıştır.
Tekel İdaresi daima tüccardan birkaç lira faz
la vererek ekicinin tüccara boğdurulmasına mâni
olmuştur. Aslında 196 sayılı Kanun ekici tütün
lerinin tamamının Tekel İdaresi tarafından mu
bayaası gayesini istihdaf etmemekte, destekleme
alımları ile ekiciyi himaye suretiyle sosyal bir
gaye Gütmektedir.
Hükümetiniz de bu vazifesini gerektiği ölçü
lerde yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir.
Bugüne kadar yapılan Tekel İdaresi ve tüccar
mubayaaları ile gecen tütün ekicilerine 676 204
bin lira ödendiği halde bu sene bugün mukave
leye bağlanmış satışlarla 851 034 bin lira ekiciye
ödenmek üzeredir. Bu şekilde ödenmeye hazır du
rumdadır. Çiftçiye ödenen para, aşıl bu işte Hü
kümetin gayesi küçük çiftçinin desteklenmesi
dir. Aile ziratinin desteklenmesidir. Size ikinci
bir mukayeseyi daha arz edeyim. Geçen sene dö
nüm başına çiftçiye ödenen para 478,50 kuruş
iken bugüne kadar yapılan satışlarla dönüm ba
şına çiftçiye ödenen para 473,94 liradır. Geriye
kalan 3 milyon kilo tütün de satıldığı takdirde
bu miktar dönüm başına 475 lirayı bulacaktır.
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Şu arz ettiğim rakamlarla Yüksek Senatonuzun,
Hükümetin destekleme vazifesini hakkiyle yaptı
ğını ve küçük çiftçinin desteklenmesi için sosyal
vazifesini yaptığı kanaatine varacağına inanmak
tayım.
3. Tütün eksperlerinin ekspertiz işlerini iyi
yapmadığı iddiasına gelince :
Bu ekspertizler bugün itiraz eden muhale
fet milletvekillerinin mensuboldukları Hükümet
zamanında yapılmıştır.
4 ncü Koalisyon Hükümeti, evvelce tesbit
edilen ekspertizler üzerinden piyasayı açmış
3437 sayılı Kanuna göre ekspertize itiraz eden
lerin itirazları müracaatleri halinde mahalline
gönderilen 3 kişilik bir ekspertiz heyeti marife
tiyle yeniden yaptırılmaktadır.
Tütünlerin bu sene randıman ve kalite dü
şüklükleri karşısında ıskarta tütünlerin bu se
ne geçen yıllardan biraz daha fazla olacağını
arkadaşlarımın takdirlerine arz ederim.
4. 4 ncü konu fiyat konusudur.
Muhterem arkadaşlarım :
Biliyorsunuz ki Ege tütün piyasası müstafi
Hükümet tarafından 15 Şubat 1965 tarihinde
açılmak üzere kararlaştırılmıştı. 13 Şubat Cu
martesi günü Hükümet düşmeseydi, 15 Şubat
Pazartesi günü Ege'de 79 alım merkezinde bu
lunan ve ellerine alım fiyatları kapalı zarflar
la verilmiş olan eksperler 15 Şubat Pazartesi
gününden itibaren' alıma bağlıyacaklardı.
20 Şubat Cumartesi günü Hükümet kurulur
kurulmaz, 21 Şubat Pazar günü Sayın eski
Gümrük ve Tekel Bakanı, Bakanlık Müste
şarı, Tekel Genel Müdürü, Tekel Gened Müdür
lüğü Ticaret Grupu Müdürü, Hazine Genel
Müdürü ile vekâlette buluştum. 15 Şubat'ta
açılacak tütün piyasası dosyasını inceledim. Mil
lî ekonomimizin başlıca döviz kaynağı ve dış
ihracat yekûnunda % 32 yi teşkil eden tütün
mahsulümüzün bir siyasi istismar konusu yapıl
maması için âzami dikkat sarf ederek, ekicinin
korunması için evvelce tesbit edilen baş fiyata
küçük bir ilâve yaparak Ege tütün piyasasını
25 Şubat'ta açtım.
Yine Tekelin tüccara nisbetle geçen yıllara
nisbetle destekleme mubayaasında daha mües
sir bir çalışma içerisinde bulunduğunu da tab
lolarda ve rakamlarla huzurunuzda arz etmek
isterim.
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Ol

1960 yılında Tekel İdaresi % 24, tüccar
% 75, Ege piyasasından tütün aldığı halde
1961 de tüccar % 94, 1962 de Tekel % 50
tüccar % 50, 1963 te Tekel % 23 tüccar % 76
aldığı halde bugüne kadar Tekel İdaresi Ege pi
yasasında bütün istihsalin % 32 sini, tüccar*
% 67 sini almıştır. Geçen yıllar rakamlarına
göre mukayese edildiği takdirde yine Tekel İda
resinin bu nisbetler dâhilinde tüccardan daha
çok müessir şekilde piyasaya girdiğini bu ra
kamlar ispat etmektedir.
Sayın senatörler,
Demokratik idarelerde millet hayatında Hü
kümetler gelir geçer fakat hizmetler durmaz
ve duramaz. Hükümet mesuliyeti alan şahısla
rın gayeleri millete hizmettir. Ve hizmet olma
lıdır. Büyük Meclisin, Büyük Türk Milletinin
vekillerinin murakabesi altında vatandaşa hiz
met Hükümetlerin, Bakanların vczifeleri ola
caktır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar)
2. — Tabu Üye Haydat' Tunçkanat'ın; Ereğ
li Kömür İşletmesinin bâzı ocaklarında işçiler
den bir kısmının liyakat zamlarının dağılış şek
line itiraz mahiyetinde vukua gelen olaylar ko
nusunda demeci.
BAŞKAN — Zonguldak olayları hakkında
Millî Birlik Grupu, adına Sayın Haydar Tunçkanat.
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADİNA HAYDAR
TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım; işçi ve işveren münasebetlerinin
düzenlenmesinde, örnek bir gelişme içinde, çok
önemli olaylara sahne olabilecek durumlarda
dahi, anlayışla hareket edilerek uzlaştırıcı so
nuçlara ulaşılmasının verdiği mutluluğu gölge
liydi Zolguldak olaylarından duyduğumuz
üzüntüyü belirtmekle sözlerime başlıyacağım.
Kan ve can kaybına mal olan bu üzücü olayın
bir uyarma olmasını ve tekerrür etmemesini te
menni ederiz.
600 metre yerin altında, güneş ışığından
mahrum ve türlü tehlike ve güçlükler içinde ça
lışarak hayatlarını kazanmak durumunda kalan
bu fedakâr vatan evlâtlarının karşılaştığı son
durumu onların psikolojik ve sosyal durumlariyle bağdaştırmak mümkün değildir. Olaylar
10 Mart'tan daha gerilere uzanan bir gelişme
seyri takibetmiştir.
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Hükümet, bu olayla zamanında ilgilenmemiş
ve gereken önemi vermemiştir. Hâdiseyi sade
ce bir zabıta vakası olarak değerlendiren Hü
kümet, en sonda yapılması lâzımgelcni, ilk ve
son tedbir olarak kullanmış ve işçi ile Silâhlı
Kuvvetleri karşı karşıya getirmiştir. Bu bir
tedbir değil, tedbirsizliğin ta,kendisidir. Böyle
masum bir hareketin Hükümetin araeılığiyle
önlenip bir çözüme bağlanması mümkün iken,
yapılmaması, silâh kullanılarak kan dökülmesi,
Hükmete çok ağır sorumluluklar yüklemek
tedir. Hükümet başlangıçta ihtilâfa ilgi gös
termemiş ve hâdise patlak verdikten sonra da
seyirci kalmıştır. İlgili Bakanlar Ankara'dan
ayrılmamış ve sadece İçişleri Bakanı olay gü
nü geç vakit hâdise yerine varabilmiştir. Bu
rada da Hükümetin tutumu açıkça görülmek
tedir. Hâdiseyi bir zabıta vakası olarak kabul
eden Hükümet olayın sosyal ve diğer yönleriyle
ilgilenmemiştir.
Gerçek sorunlarının çok daha derinlerde
yattığı bu üzücü ve talihsiz olayın içyüzünü
sebeplerini ve son durumu Hükümetin ağzından
henüz öğrenmiş değiliz.
Diğer taraftan Hükümet tebliğiyle liyakat
ve başarı priminin işçilerin lehine dağıtılaca
ğı, bunun için Hükümetin durumu gözden ge
çirmek üzere dağıtıma müdahale edildiği ilân
edilmiştir.
Eğer bu bir tedbir ise; niçin zamanında alın
mamıştır1? Kanunu ve toplu sözleşme esaslarına
uygunsa Hükümet niçin müdahale etmiştir1?
Bütün bunlar Hükümetin karasız ve hattâ ha
zan ilk tedbirleriyle son kararlarının çelişme
halinde olduğunu göstermektedir.
Netice olarak :
1. Hükümet olaylara zamanında gereken
ilgiyi göstermemiş ve üzerine önemle eğilmemiş
tir.
2. Radyoda, Kozlu olaylariyle ilgili haber
lerin yayınlanmasını yasaklamakla yersiz bir
telaş göstermiştir.
3. Silâhlı Kuvvetlerin kullanılması için or
tada ciddî ve haklı bir sebep yok iken, Silâhlı
Kuvvetlerin kullanılmış olması bu telâşın diğer
bir örneğidir.
4. Hükümetin son tebliği başlangıçtaki tu
tumuyla çelişme halindedir.

5. Basiretli bir Hükümet mahallî idareci
lerin mübalağalı ve telâşa müstenit haberlerini
iyice değerlendirip kararlın ona göre vermek
zorundadır. Aksi halde yorulmalar her zaman
olacaktır.
6. Konu ile doğrudan doğruya ilgili bakan.
"larıri, hâdise yerine gitmeyip, daha ..önemsiz
toplantılarla Ankara'da kalmalarını anlamak
güçtür.
Çok yadırganan bu tutumun bundan sonra
tekrar etmemesini temenni eder, hepinizi saygiyle selâmlarım, (Alkışlar)
..
3.. — Tabiî Üye Sıtkı Ulay'ın; Kıbrıs'ta ye
niden ba§gösteren olaylar karşısında Hükümetçe
alınmasını istediği tedbirlere dair demeci.
BAŞKAN — Kendi kendini...
ÇALIŞMA BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Vereceği efendim. Sayın Çağlayangil beyanımı lütfen dinleyiniz, ondan son
ra söz isteyiniz.
Kendi kendini dört dakikalık bir tahdide ta
bi tutan, Kıbrıs konusunda konuşma yapaca
ğını bildiren Sayın Sıtkı Ulay'a söz vereceğim,
sonra size söz vereceğim Sayın Bakan.
Buyurun Sayın Ulay.
SITKI. ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım;.
1 — Kıbrıs konusunda son gelen haberlerin
doğru olmaması tabiatiyle temenni edilir, ancak,
en kötü ihtimali dahi göz önünde tutacağı şüphe
siz olan yeni Hükümetimizin bu kötü ihtimalle
re kaı-şı ileride zaman kaybına imkân vermeden
ve şimdiden sürprizli hâdiseler karşısında Türki
ye'nin doğacak otomatik kararını ilgili devletle
re ve Birleşmiş Milletlere duyurmuş olduğunu
veya olacağını tahmin ediyorum.
2 — Yalnız, artık bu bildiriler de höylte ihti
malleri Türkiye Cumhuriyeti Hükülmetinm hoş
karşılamıyaeağı gibi durumun teessürle müşahade olunacağı gibi, gerekli teşebbüslerin yapılaca
ğı tarzındaki eski asrın demode diplomatik ko
nuşma tarzının terk edilmesi ve bunun yerine, bir
daha geri dönüş imkânı bırakmıyacak s t i l d e ,
açıkça ve kesinlikle, Kıbrıs'ın bir emrivaki ile
Yunanistan'ca işıgali halinde ve oradaki Türk
halkına karşı girişilecek bir katliâm karşısında,
bunun Türk toprağına taarruz telâkki edilerek
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Yunanistan'la diplomatik münasebetlerin derhal
kesilip savaşa başlanacağı, bütün açıklık ve ke
sinliği ile ilgililere resmen tebliğ edilmiş olmalı
dır.
3 — Bir taraftan Türk çıkarmasına mâni
olup, diğer taraftan Yunanistan'ın Adaya res
men bir tümenlik bir kuvveti sokmuş olmalarına
göz yalmanlar, bu savaşın neye malolacağını bun
dan sonna kendileri hesabetmoli ve mesuliyetini
de kendileri yüklenmelidirler.
4 —- Meydana çıkacak savaş hedefinin yalnız
Kıbrıs olmıyacağı, elbette ki Anadolu'nun tabiî
bir uzanışı olan bâzı küçük adalardan işe başla
nacağı ve bu arada asırların derdi olan Patrik
hane ile, Trakya hududu ve daha henüz burada
söylenmesi caiz olımıyan bâzı çıiban meselelerin de
bir taşla halledilmiş olacağı yüksek malûmlarıdır.
5 — Bu kısa mâruzâtımı huzurlarınızda be
yan ederken yeni bütçenin hazırlanma safhasında
da Sayın Millî Müdafaa Vekilimiz ile Hükümeti
mizden de ricam; Silâhlı Kuvveti erlimize her ihti
male karşı şimdiden bir ki£imî seferberlik ile, ge
rekil ilkbahar manevraları için her türlü feda
kârlığı göze alarak, hiç olmazsa daha bir milyar
liralık bir ödenek ilâve ettirmelerini varlığımız
ve istikbalimiz için zaruri gördüğümü arz edip
hatırlatmayı bir vazife sayarım. Hepinizi hür
metlerimle selâmlarımı. (Alkışlar.)
4. —• Çalışma Bakanı İhsan Sabrı Çağfayangffîin; Ereğli Kömür İşletmesinin bâzı ocakların
da işçilerden bir kısmının liyakat zamlarının da
ğılış şekline itiraz mahiyetindeki
hareketlerine
dair demeci.
B AŞK AN — Çalışma Bakanı Sayın Çağlayajugil.
ÇALINMA BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞLAYANG-ÎL. ÇBuraa) — Değerli arkadaşlarım,
Zonguldak olayları dolayısiyle Hükümet adına
hazırlanmış bir konunmayı Hükümet Sözcüsü sıfatiyle Millet Meclisinde okuyup Yüce Senatoya
ıgoldiğim zaıman Sayın Tunçkanat'ın bu konudaki
bir gündem, dışı konuşmasının sonuna rasladım.
Konuşmanı serd buyurdukları mütalâaların ceva
bı değil evvelce hazırlanmış ve Hükümet adına
Zonguldak hâdiselerini kendi açısından açıklıyan
bir gündem dışı konuşmadır. Lütuf buyurdukla
rı mütalâaları zabıttan tetkik ederek Hükümet elIfettttş. ki g e r e n i yapacaktır.
Muhterem arkadaşlanıîn,
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Zonguldak Kömür işletmesinde 9 . 3 .1965
tarihinde başlayıp 13 . 3 . 1965 tarihinde sona
eren kanun dışı hareketler sırasında vukua ge
len hâdiseler hakkında adlî ve idari takibata
başlanılmış olup, bu hususta yetkili merciler
tarafından bir karar ittihaz edilmedikçe bir be
yanda bulunmanın doğru olmıyacağı yüksek
malûmunuzdur. Bu bakımdan yapılmakta olan
bu takibatın seyrine ve neticesine tesir etmiyecek olan belli başlı noktaları Yüce Heyetinize
arz etmekle iktifa edeceğiz,
Olayın Zonguldak Valiliğine intikalini mütaakıp İçişleri Bakanlığı ile Zonguldak Valiliği
arasında yapılan mütaaddit tel ve telsiz yazış
malarında ve telefon konuşmalarında Zongul
dak Valiliği hâdisenin yakînen takibedildiğhıi,
inkişaf ve istikameti hakkında zamanında bilgi
verileceğini, gerek tedbirlerin alındığını, ka
nunsuz hareketlerin diğer bölgelere sıçraması
gibi nahoş ihtimal karşısında mevcut kuvvetin
kâfi gelemiyeeeği cihetle Karabük'teki Jandar
ma Er Okulundan yardım talebinde bulunuldu
ğunu, Bakanlıkça lüzum görülecek başkaca ted
bir varsa işarını bildirmiş. İçişleri Bakanlığı da
aldığı bu raporların birer suretlerini Başbakan
lık ve ilgili bakanlıklara intikal ettirmiştir. Ay
rıca Zonguldak Valiliğine Ankara'da bulunan
bakanlık yetkililerinin Zonguldak'taki şartları
tam olarak bilmesine, hâdiseleri anında öğren
mesine, takdir etmesine ve gereken tedbirlerin
alınmasına imkân olmadığından îl idaresi Ka
nununun hükümleri gereğince hareket edilme
sini, kanunların tanıdığı yetkiler dışına çıkıl
mamasını, gerekli her tedbirin alınmasını, vilâ
yet imkânları ile temin edilemiyecek tedbirler
varsa, bunların da teklif edilmesini bildirmiştir.
Zonguldak Valiliği, 11 . 3 . 1965 günü kanun
suz hareketlerin Çaydaman bölgesine intikal
ettiği, Karabük'ten gelen kuvvete ilâveten
Ereğli Deniz Komutanlığından yardım talebin
de bulunulduğu, gerekli tedbirlerin alındığı ve
durumun normale doğru döndüğünü bildirmiş
tir.
Yüksek Heyetinize tebarüz ettirmek istedi
ğim cihet, kanlı hâdisenin vukubulduğu gece
den, 4 - 5 saat evvel Hükümete vilâyetçe bildi
rilen durumdur. Protokolü yüksek müsaadenizle
aynen okuyorum.
«10.3 .1965 günü saat 10.00 da başlıyan ka
nunsuz, fiilî grev hareketi Gelik bölümü mü-
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hendisleri tarafından yatıştınlmışsa da 14,30
da Karadon ve Kimli bölgelerinde tekrar baş
laması üzerine telefonla müessese müdürlüğü
tarafından vilâyet makamına ve savcılığa ha
ber verilmiş ve 16,30 da da yazılı olarak gerekli
tedbirlerin alınması aynı makamlarca bildiril
miştir. Gerekli hazırlıkların yapılmasını mütaakıp Vali, Cumhuriyet Savcısı ve Yardımcısı
EKİ Müessese Müdürü ve Vekili 53 jandarma
eri ile birlikte, Kaza Jandarma Komutanı, hâ
dise mahalline 17,10 da vâsıl oldu. Ayrıca 1.5 po
lis Emniyet Müdürü Vekili refakatinde Kilimli'ye aynı saatte gönderildi. 11 sabahı vardiya
zamanında işe girmemek suretiyle Çaydamarı
bölümü işçileri de kanun dışı hareketlere başla
mışlardır. Bu olay en küçük mânada kanun dışı
bir greve teşebbüstür. Olayın sebepleri; bir ev
velki sendika idarecilerini uzun bir zamandan
beri gerek beyanname dağıtmak suretiyle, ge
rekse sözlü olarak daimî tahrikleriyle işçiyi
bu harekete teşvik ve tahrik ettikleri ve mütaakıp tedbirlerle sendika idaresini tekrar ele almak
arzuları bulunduğu anlaşılmıştır. Bu esas mak
sadın altında, EKİ'ce ehliyet ve liyakat zammı
verilmesi hususunda sendikayla vardıkları anlaş
manın zahirî sebe-bolarak yattığı d'a anlaşılıyor.
Bu plâtform üzerinde tasarlanan olayları, sol
akımlar tarafından beslenmek ihtimali de göz önünden uzak tutulmuyor. Olaylar normal seyri
ne inmiş denebileceğinden yeniden mevcut ted
birlere ilâveten başka bir tedbire lüzum ve ihti
yaç yoktur.
Aldığımız tedbirler şunlardır : Hâdise ile
Zonguldak Maden İşçileri Sendikası, Maden Baş
çavuştan Sendikası, Maden İşçileri Federasyonu
idarecileri yakından ilgilenmişler, kanun dışı ha
reketin biran evvel sona ermesi ve erdirilmesi
için örnelk bir şekilde çalışmışlardır. Hâdisenin
zuhurunda, büyümesinde müessesenin görevle
rinde noksan tedbirleri yoldur. Aksine görevliler
büyük bir feragatla teskin ve önleme gayretleri
göstermişlerdir. Hâdisenin vukuundan itibaren
zabıtamın işe elkoyuşu ve sevk ve idaresi büyüme
ve önlemede gerekli görevi yerine getiraıiştir.
Karabük ve Ereğli'den eelfoedilen silâhlı kuvvet
ler, durumun normale avdetinde müessir rol oynamış 1 ardır.
Netice, durum şu saatlerde protokol o gece
akşam üstü saat beşi geçe yapılıyor, durum şu
saatlerde tamamen normale avdet efcmiş bulun-
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maktadır. Bu neticenin istihsalinde vilâyet ve za
bıta makamları E. K. î. Federasyonu, Maden İş
çileri Sendikası ile, Maden Başçavuşları Sendi
kalarının yakın işbirliği, teşebbüs, tedbir ve tel
kinlerinin .başlıca âmil olduğu müşterek kanaat
olarak tesbit edilmiştir.»
Telsizle alman bu rapor başlıyan hâdiselerin,
bittiğini ve durumun tamamen normale döndü
ğünü Hükümete bildirmekte idi.
Hal böyle iken aynı gece saat 0,2 raddelerin
de Zonguldak Valisi telefonla İçişleri Bakanını
evinde bularak hâdisenin vahamet kesbettiğini,
vukuibulan çatışmada iki kişinin öldüğünü, mev
cut kuvvetlerle durulma hâkim olmanın zor oldu
ğunu, işçilerin Zonguldak istikametinde yürüyü
şe geçmeye teşebfoüs etmeleri halinde vahîm ne
ticeler doğacağım bildirmiş ve yardım talebinde
bulunmuştur. Gece yarısı bildirilen bu telsizi hâ
diseyi tasviri itibariyle ıttılaınıza arzda favda
Tftrmektevim. 12 . 3 .1905 günü sıfır saatte Koz
lu bölgesinde 3 bin civarında işçi kitlesi kanun
suz bir grev durumunda olduğu haber alınması
ürerine yamana E. K. 1. Müdürünü alarak Kozhı'va gittim. Hareketten evvel Deniz Pivade er
lerine yüz kişivle, ."jandarmadan yüz kişinin oraya
•"•itmelerini sağladım. Kozlu'ya gittiğimde 17 rtci
Pavivonlar Köprüsünün şimal tarafının isçiler
tarafından tutulduğunu ve vardiyadan isçilerin
b'ndik^.eri kamvonlan dahi geçirmediklerini ve
büviiık prürültailerle isvaınkâr sözler sarf ettikleri
ni müşahede ettim. İsletme alâkalıları ve jandar
ma alayı ile -birlikte teskin edici sözler söyliyerek hareketlerine mâni olmak istedik. Fakat çok
tahrik edilmiş kütleye geri taraftakilerin gürültüleri sebebiyle söz ile anlatmak mümkün olmadı.
Bu sırada arka safların öne doğru yüklenmeleriyTe husule gelen kargaşalık esnasında ellerinde
ıkazma, kürek, demir küskü ile hücuma geçmeleri
ürerine Karabük'ten mermi a b a d a n gelmeleri
vüziinden müdafaasız olan jandarmalar kaçmıya
başladılar. Böylece umumi bir geri çekilme oldu.
Akabinde kamyonlarla
gelen deniz
erleri
indirildi, başlarında bulunan Binbaşıya der
hal yol üzerinde silâhlı folr barikat kurma
sı söylendi ise de durum Ereğli Üst Ko
mutanına bildirilmek üzere bölge yazıhane
sine gelip telefon konulması esnasında, şo
för ve emniyet polisinin işçilerin yazıhaneyi he
def tutmak için gedmekte oldu'klanm ve derhal
ayrılmamız, .gerektiğini söylemeleri üzerine ya-
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nımda E. K. î. mensupları olduğu hâlde Zongul
dak jandarma binasına gidildi. İşçilerin Zonguld'ak'a yürüyüş yapacakları hakkındaki haber şim
dilik tavazzulh etmemekle beraber sabah saat 8
vardiyalında ihtilât yapmaları hususundaki ih
timal çok feci hâdiseler doğuracağı muihalkkâ'ktır.
Durumun sükûnetle izlendiğini ve. mümlkün olan
tedbirlerinalınmaca olduğunu arz ettim.
Bilgiler üzerine keyfiyetin derhal ilgililere
bildirilmesi .zarureti hissedilmiş, Başbakana te
lefonla bilgi verilmiş, Bakanlık Müsteşarı. Jan
darma Genel Komutanı, Emniyet'Genel Müdü
rü, Km niyet Genel Müdürlüğü önemli İşler Mü
dürü, İçişleri Bakanlığına davet edilmiş, yarım
saat sonra Başbakan da İçişleri Bakanının yanı
na geldiği öğrenilmesi üzerine durumun ne saf
halar arz ettiği şifahen anlatılmış ve gereken
tedbirlerin alınması için İçişleri Bakanlığına
davet edilen zevatın iştirakiyle de bir toplantı
yapılmıştır. Gece yarısından sonra yapılan İm
toplantıya Adalet, Millî Savunma, Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanları, Çalışma Bakanı,
Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Genel
kurmay İkinci Başkanı katılmışlardır. Bu top
lantı esnasında Zonguldak Valisi ve Savcısı ile
telefon teması muhafaza edilmiştir. Bu temaslar
neticesinde hâdisenin vahîm bir şekil almasını
önlemek maksadiyle Silâhlı Kuvvetlerimize mü
racaat edilerek gerekli tedbirlerin alınması sağ
lanmıştır. Aynı zamanda sabaha karşı Bakan
lar Kurulu toplanmış ve durum gözden geçiril
miştir.
Ertesi gün hâdiseler devam etmiş, dispanser
binasının tahribi ve bir mühendisin işçiler ta
rafından ağır şekilde tecavüze uğraması ile ne
ticelenmiş, aynı gün saat 15 te mahalline erişe
bil en İçişleri Bakanı ve diğer ilgililer gerekli
telkinatta bulunmuşlar ve işçilerin dağılması sağ
lanmıştır. İş yerinde bakanlar ertesi gün de
kalarak durumun sükûnete kavuşması imkânla
rını temin eylemişlerdir.
Kanun dışı hareketlere başvuran işçiler, ken
dilerini bu yola sevk eden sebebin ehliyet ve li
yakat zamlarının müessese tarafından adaletsiz
ölçülerle dağıtılmakta olduğu iddiasındadırlar.
Bu zamların tevzii aşağıda izah olunan şekilde
cereyan etmiştir.
45 binden fazla üyesi bulunan Maden İşçi
leri Sendikası ile Ereğli Kömür İşletmeleri Mü
essesesi arasında 1 Ocak 1964 tarihinden itiba-
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ren yürürlüğe giren bir toplu iş sözleşmesi im
zalanmıştır. Bu anlaşmanın hükümlerine göre
işletmede çalışan bütün işçilerin asgari ücret
leri 11 lira olarak tesbit edilmiş ve 9 liranın
üzerinde çalışan işçilere de seyyanen 2 lira zam
yapılması kararlaştırılmıştır. İşletme bu hüküm
leri aynen tatbik etmiş olup bu yüzden doğmuş
bir ihtilâf mevcut değildir. Müessesenin 1964
yılı bütçesinin kârla kapanması üzerine Maden
İşçileri Sendikası toplu iş sözleşmesi kapsamına
giren işyerlerinde çalışan işçilere sözleşmenin
11 nci maddesi uyarınca kıdem, ehliyet ve liya
kat zammı verilmesi talebi ile EKİ Genel Mü
dürlüğüne müracaatta bulunmuş ve cereyan
eden müzakereler neticesinde, 1964 yılı sonu iti
bariyle ödenmiş olan işçi ücretleri tutarının
yüzde iki buçuğunu geçmemek şartiylc, işlctme•ce tesbit edilecek meblâğın, müessesenin yetkili
âmirleri tarafından ehliyet ve liyakatleri -görü
len işçilerin yevmiyelerine zam yapılmak sure
tiyle tevzii noktasında anlaşmaya varılmıştır.
1 . 1 . 1965 tarihinden itibaren hükümleri yü
rütülecek olan bu anlaşma, Ocak ayının 2'2 nci
Onma günü Maden İşçileri Sendikası temsilci
leriyle müessese mümessilleri arasında imzalan
mıştır. _ KKİ Müessesesi bilâhara bu protokol
esaslarına uyarak ehliyet ve liyakat zamlarının
hangi nisbetler dâhilinde ve kimlere dağıtıla
cağı hakkındaki esasları, kendi bünyesinde tes
bit etmiştir. Muamelenin bu şekilde cereyanın
da, mevzuata ve toplu sözleşme esaslarına ay
kırı bir nokta mevcudolmadığı gibi, müessese
ile sendika arasında en küçük bir anlaşmazlık
da zuhur etmemiştir. Bâzı şiçilerin ehliyet ve
liyakat zamlarının adaletsiz ölçüler dâhilinde
tevzi edileceği iddiası ile kanunsuz hareketlere
giriştikleri sırada, bu zamların ne şekilde ve
kimlere dağıtılacağı açıklanmamış ve uygula
maya da geçilmemiş bulunuyordu. Henüz tatbik
mevkiine konulmamış, esasları belli olmamış
bulunan zam meselesinin hangi yönlerden ada
letsiz görüldüğü noktası aydınlık değildir. Mü
essesece takibedilen usule her hangi bir itiraz
mevcut bulunduğu halde bunun sendikaya bil
dirilmesi ve iddialar sendikaca da isabetli ve
mesnetli olarak kabul edildiği takdirde mües
sese ile temasa geçilerek ihtilafın bu yoldan
halli cihetine gidilmesi lâzımgelirdi. Hareket
lere katılan işçiler bu yolu tercih etmemişler,
ne sendikaları ne de idare ile bir temasa lüzum
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görmiyerek toplu bir halde ve ani olarak işle
rini terk etme yoluna sapmışlardır. Bu itibarla
hâdise işçi ile işveren arasında bir anlaşmazlık
mahiyetinden çıkmış, adlî mercileri ilgilendiren
hukukî bir hal şekline inkılâbeylemiş ve soma
ları çalışmak istiyen işçilere fiilen mümanaat
olunması ve müessese emvali ile şahıslara teca
vüzlerin vukuu ile de cezai bir suç hüviyetini
iktisabeylemiştir. Ortada bu zamların tevzii
usulleri tesbit edilirken işçilerin de mütalâası
alınarak hareket edilmesi halinde bu gibi üzücü
olayların zuhuruna meydan verilmiyeceği yo
lunda iddialar vardır. Hakikatte bu tatbikat
Hükümetimiz vazifeye başlamadan evvel cere
yan etmiş ve muamelenin her safhasında işçileri
temsile yetkili yegâne organ olan sendika ile
görüş birliği dâhilinde hareket olunmuştur. İş
çilerin fert fert görüşleri ile mutabık kalmaya
veya kimlerin kanun dışı hareketlere girişeceği
evvelden bilinemiyeceğine göre, bu zümre ile
ayrı bir temas kurmaya fiilî imkân yoktur. Bu
itibarla şu noktada ihmal edilmiş bir husus mev
cut ise bunun tatbik zamanlarına râci olacağı da
aşikârdır.
Hâdisenin nedenleri üzerinde kesin bir hü
küm yürütmek için zaman erkendir. Esasen bu
olayı tek sebeple izah etmeye imkân görülemiyeceği kanaatindeyiz. Hakikat, yapılmakta olan
adlî ve idari incelemelerin neticesinde meydana
çıkacaktır. Mahallinde derlenen bilgilere göre
muhtelif sebepler öne sürülmhektedir. Bunlar
dan biri hüviyetleri tahkikat neticesinde açık
lanan bâzı kimselerin işçi muhitine sokularak,
işçiler arasındaki cereyanları körükledikleri
iddiasıdır. Diğer taraftan bâzı tahriklerin de
işçiler arasında müessir olduğu iddialariyle de
karşılaşılmaktadır. Bu cümleden olarak Türkiye
işçi Partisi Zonguldak îl Yönetim Kumlu Baş
kanlığının, Akhisar olayları ile ilişkin bildirisi
nin ve bu parti mensuplarından bâzı kimselerin
hâdiseye tesirli oldukları iddiaları da vardır.
Adı geçen beyannamenin metni şudur :
«5 Mart 1965 Cuma günü Akhisarda Türk
tütün ekicilerinin uğradıkları haksızlıkları izah
ve protesto amaciyle düzenlenen açık hava top
lantısında Türkiye İşçi Partisi yöneticilerine
yönetilen saldırılar. Bu olay milletimizin refah
ve mutluluğuna ve haysiyetine kavuşturulması
çabalarına tarih boyunca karşı koyan meşum ve
karanlık kuvvetlerin süregelen faaliyetlerinin

gürültülerinin gürültülerinden biri okluğu sağ
duyu sahibi cümlenin malûmudur. Şöyle ki :
Bir zamanlar büyük vatan şehidi Mithat Pa
şanın da boynuna yağlı ipler, aynı menfur eller
tarafından atılmıştı. Büyük Atatürk de aziz va
tanı kurtarmak için Samsun'a ayak bastıktan
itibaren yine aynı meşum ağızların ve şahısla
rın saldırılarına hedef teşkil etmişti. Çok yakın
tarihimizde bu tarz şuursuz saldırıların etkileri
ve neticeleri vatandaşlarımızın şuurlarında ta
zeliğini hâlâ muhafaza etmektedir. Bütün bun
ların vatanımıza ve milletimize ne kazandırdığı
meydandadır. Vatandaşın alın terine haysiyet
ve şahsiyetine, netice olarak insanlığına tasal
lutu meslek edinenlerin kendilerine milliyetçi
demeleri, milliyetçiliğin kutsal mânasına ne ka
dar alçakça bir suikast olduğunu kimsenin anlamıyacağım zannetmeleri ancak kendi dar ve
uğursuz düşünceleriyle izah edilebilir. Atatürk
Türkiye'sinin bugününde 27 .Mayıs Anayasası
nın. bu derece hırpanalanması aklıselim sahibi
vatandaşları derin derin düşündürmektedir.
Tarihin kendisinden ders ve ibret alınma
dığı takdirde, ancak tekerrür edeceği ve bunun
sonucu olarak da milletçe kâr edilmiyeceği or
tadadır. Uyanan halkımızın insanlık hakları
na sahip çıkmaya başlaması üzerine koparılan
vaveyla ve yaygaraların, kimlerin halkımızm
sırtından geçindiklerini, gizlemek ve devam et
tirmek gayesini güttüğü artık sağır sultanla
rın bile malûmudur. Yirmi dokuz buçuk mil
yonun insanlık haklarını kara perdelerle ört
meye çalışmak amaeiyle oynanan çirkin oyun
çağımızın düşünce telâkkisi ile izahı güç ve gü
lünçtür. Akhisar'daki şuursuz saldırıyı tertip
ve tahrik 'edenleri sömürülen halkımızın adına
nefretle telin eder, bir kere daha hatırlatırız
ki, itlerin üremesi kervanın yürümesine ancak
hız verecektir.»
Bu arada eski sendika başkanının ehliyet
ve liyakat zamları konusunu ele alarak böyle bir
zammın yalnız ehliyetlilere tahsisini toplu söz
leşmenin bundan böyle münferiden veya zümre
olarak hiçbir işçiye diğerlerine teşmil edilme
den bir zam yapıl amıyacağı hususundaki 9 ncu
maddesinin hükümlerine aykırı bulmakta ve
bu yoldaki takdirin müessese tarafından keyfî
şekilde istismar edileceği mülâhazasını öne sür
mektedir. Eski Sendika Başkam bu görüşünü
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bülten halinde sık sık neşrettiği yazılarla bü
tün işçilere yaymış ve fikirleri etrafında taraf
tar toplama çalışmıştır. Yüce Heyetinize bir
fikir vermek üzere bu bültenlerden bâzı pasaj
ların okunmasına müsaadelerinizi rica edece
ğim.
NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen*
dim, bunlar mahkemeye tesir yapar.
BAŞKAN — Efendim, ben dikkatle dinliyo
rum. Bunlar Devl'etin resmî vesikaları. Sena
tonun aydınlanması için ileri sürülüyor. Vali
buraya yanlış yazdı ise mahkeme bunu takdir
ede:*, ben dikkatlo dinliyorum.
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — öylo
iso biz benimsemiş durumda olmıyalım.
BAŞKAN — Efendini onu benimseyip, be
nimsemediğini söylerse, ben müdahale ederim,
siz müdahale etmeyiniz. Resmî vesikadan okuyo.#, dikkatlo dinliyorum.
Valinin vesikası resmî vesikadır. Hattâ Şû
rayı Devlet Kanunu da müzakere edilirken kay
makamlara da bu hak tanınsın, işte istediği ve
sikayı versin, vermesin dendi do öylo olmasın
öyle olsun diye uzun münakaşalar geçti burada.
Yani Hükümetça ancak gizli olduğu kabul edi
len \\3sikala? okunmıyabilhv Okuduğu vesikadıi'. Vesika değeriyle okuyor. Bir telgraf gibi
okuyor
Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAĞ
LA YANGÎL (Devamla) — Matbudur vo tevzi
edilmiştk\
Eski sendika başkanının, kendisinin idaredo
bulunduğu zamanlara ait görüşünü
gösteren
bildiriler;
«Sana ha;* gün ocakta ana avrat küfreden,
sana ayda 20 yevmiyeden fazla aldırmıyan,
seni kendisine kölelik yaptırmak istiyen, senin
dişlerini kırmaktan zevk duyan bâzı ahlâktan
nasibi olmıyan şefleri, senin sendikan ensele
mekte vo onları her sahada adım adım takip
v:ı imha etmekte olduğundan senin sendikan
dan azrailden korkar gibi çekinen bu şefler
iş yerlerinde ve ocaklarda sinsice sizin aranıza
girerek, şu Sendikadan istifa edin, bu sendi
kaya girin şeklinde teklifler yaptıkları, sahte
mühürler vo sahte parmak izleri ile güya sen
dikamızı yıkmaya, haddizatında sizleri sahipsiz
halo getirip köle gibi çalıştırmaktan başka ga-
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yeleri olmıyan bu n'evi Devlet nizamı bilmiyen
tavuk v« kuzu şeflerini iyi tanıyın.»
Sendikadan ayrıldıktan ve ehliyet, liyakat
zammı ortaya çıktıktan sonraki bildiriler.
«Rivayete göre yılbaşından sonra müessese
dilediği birkaç kimseye zam verecekmiş ve bunu
da bütün işçiye zam vermiş gibi toplu sözleşmeye
uydurup halen sendikanın başındaki kendi
adamlarına da kabul ettirecekmiş. Hey gidi
hey! Hangi devirde hangi oyunlar peşindeyiz.
Bugünleri çok evvel bilen vo gören Alp Dündar
onun toplu sözleşmesinin 9 ncu maddesi bu dü
şünceye sahibol anların ensesinde boza pişirir ve
gec;ı uykularını kaçırır.»
«işveren müessesesine sesleniyoruz, ve diyo
ruz ki, kendi kuyruğuyla oynadığın yani eskisi
gibi o partinin malıdır, adamıdır ver, falan mü
dürün akrabasıdır ona da ver, fakat kömürü çı
karanın nasıl olsa şimdi sendikası ve temsilcisi
yok, o sosyal o zammı ne yapacak dendiği gün
ocağa iner kömürü kendin çıkarırsın.
Yeni getirilen sosyal kanunla ve sosyal dü
zenle eskisi g.iıbi işveren olarak bir kısım diledi
ğinize zam yapıp diğerine yapmamak durumu
bağdaşamıyacağı gibi sözleşmeyi de ihlâl eder ve
doğacak bütün ihtilâf ve anlaşmazlıkların so
rumluluğu müsebbiplere raci olur. Sonra o za
man sizi kimse kurtaramaz.»
Yüce Heyetinizi Lşgaletmemek için mümasil
şeyleri okumaktan içtinabediyorum.
Görülüyor ki, kime ve ne şekilde dağıtılaca
ğı açıklanmamış olan ehliyet ve liyakat zamları
ve daiha birçok meseleler aylardır Havzada bir
tahrik mevzuu olarak ele alınmış bulunmakta
dır.
Hükümetimiz adlî ve idari mercilerce yapıl
makta olan tahkikatın işin içyüzünü aydınlata
cağına katiyetle kaanidir. Yalnız derhal şunu be
lirtmek isteriz ki, kanunların himayesinde bulu
nan ve Anayasamızca demokratik hayatımızın
vaz geçilmez bir unsuru olarak kabul olunan bü
tün siyasi partileri her türlü isnat ve tarizler
den uzak tutarız. Bu olaya kan karışmasından
feragatli ve fedakâr Türk işçisinin kayıplara
uğramasından büyük üzüntü duymaktayız. Bu
(kabîl hâdiselerin tekerrür etmemesini de temenni
ediyoruz. îdari ve adlî tahkikatın neticesine gö
re hareket edilecek ve icabı yapılacaktır.
Yüce Heyetinizi hürmetlerimle selâmlarım.
(Sağ ve sol sıralardan alkışlar)
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NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — iki sual ı
sormama müsaade buyurur musunuz efendim?
BAŞKAN — Genel görüşme açılmış değildir
efendim. Sayın Ağırnaslı, lütfen sükûnetle din
leyiniz efendim. Lütfen arkadaşlar, sizler de tah
rik etmeyiniz, ben cevabını veriyorum.
Aynı konu hakkında Sayın Akif Eyidoğan
da bir gündem dışı konuşma talebinde bulundu
lar. Bendeniz kendilerinden hususi ricade bulun
dum; geri almıyorlar. Benim kanaatim, bir mev
zuda gündem dışı bir konuşma yapan bir üyeye
cevaben Hükümet tarafından ikinci bir konuş
ma yapılabilir. Benim tüzükten anladığım bu
dur. Eğer ısrar buyururlarsa oya koyacağım. Is
rar buyurmazlar geri alırlarsa memnun olaca
ğım. Bunu da alenen arz ediyorum. Israr buyu
ruyor musunuz?
A K Î F EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Efen
dim bâzı temennilerim olacaktı. Hükümete, bel
ki Senatoya faydalı olur.
BAŞKAN —• Efendim benim arz ettiğim,
genel görüşme mahiyetini alır. Onun için söz
veremem diyorum. Israr vâkıdır. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir. Buyurun Sayın Eyidoğan.
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Efendim ada
lete intikal etmiş olan bir mesele hakkında bu
rada görüşme yapılamaz kanaatindeyim. Arz edi
yorum.
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, onun da ce
vabını vereyim. Demindenberi durumu tetkik et
tiğimi, konuşmaları dikkatle dinlediğimi söyle
dim. 132 nci maddenin üçüncü fıkrası şöyledir:
«Görülmekte olan bir dâva hakkında Yasama
Meclislerinde yargı yetkisinin kullanılması ile
ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz ve her
hangi bir beyanda bulunulamaz.» Yani Ahmedoğlu Mehmet tevkif edilmeseydi, çünkü şöyledir.
Filânca adama kurşun ati'lmasaydı, çünkü böy
ledir. Falanca adam böyle katledilmezdi. Bun
lar denemez. Denebilecek olan nedir? Hüküme
tin yaptığı gibi, Sayın Tunekanat'ın itina ile
yaptığı gibi», Böyle olmazdı, askerle vatandaş
karşı karşıya getirilmezdi, şöyle yapılmazdı, böy
le yapılmazdı. Dâva ile ilgisi var mıdır, filânı
niçin tevkif etmediniz diye. Feşmokânı niye sa
lıvermediniz. Filânca hakkında da dâva açmadı
nız diye? Yoktur. Dikkatle dinlenmiştir ve Ana
yasanın 132 ne.i maddesi, böyle tatbik edilmek
icabeder. Şimdiye karar hilâfında bir tatbikat
varsa yanlıştır, bunu arz ederim,
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Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın Ağırnaslı
tarafından verilen bir takrir vardır. Bu takrir
de, şehidolduğundan bahsile ölen iki işçi vatan
daşımız için ihtiram duruşu talebedilmektedir.
(Olmaz, sesleri)
Efendim, benim kanaatim şudur: Tüzükte
bu hususta bir hüküm yoktur. Başkanlık Diva
nının bir kararı vardır. O kararda da bir sara
hat yoktur. Tetkik ettirdim. Teamüllere göre
Millet Meclisi âzası olan, Bakanlar Kurulu âza
sı olan, Başbakan olan, Reisicumhur olan yani
Devlet kademesinde bulunanlara Senatoda ihti
ram duruşu yapılabilir. Bu sebeple takriri oyu
nuza sunmıyacağım.
Buyurun Sayın Eyidoğan.
5. — Zongıddak
Üyesi Akif
Eyidoğan'ın;
Ereğli Kömür İşletmesinin bâzı ocaklarında iş
çilerden bir kısmının liyakat zamlarının dağılış
şekline itiraz mahiyetindeki
hareketlerine dair
demeci.
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, yüksek hu
zurunuzda bu mevzuda ikinci defa konuşmam
için müsaade buyurduğunuzdan dolayı teşekkür
lerimi bilhassa arz etmek isterim. Seçim çevrem
olan Zonguldak'a bu hâdise üzerine sorumlu ve
yetkili arkadaşlammızm gidip, işe elkoymalarmd'an ve işin hareketi biraz geçtikten sonra gittim,
bililtizam böyle gittim. Ve hemşehrilerime, bu
hâdisede zedelenenlere geçmiş olsun demek üzere
gittim. Yaralanan işçilerimizi, yaralanan mühen
disimizi, yaralanan jandarma kumandanı Albayı
yerli yerlerinde hastanelerinde ziyaret ettim, işe
adliye elkoydnğu için, adliye ile ilgili safha hak
kında bir kelime dahi telâffuz edecek değilim.
Muhterem Heyetinize Zonguldak'ta, madenlerde
ve şimdi su altı dediğimiz yani verdikal kuyular
dan inilerek yerin altında, yüzlerce metre altın
da, müşkül şartlar içerisinde çalışan işçilerimizin
istihkak kesbottikleri ücretleri ne şekilde aldık
ları hakkında arzı malûmat etmeliyim.
Birincisi; bu işçilerden daimî olanlar vardır,
yarı işçi, yarı köylü olup da bir ay madende, bir
av köyünde çalışanlar vardır. Madende bu şekilde
çalışanlara Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruldushı hengâ'mda asgari ücret o^rak 6,5 lira
verilirdi. Birinci Koalisyon zamanında % 25 zam
yapıldı. 1961 yılında % 25 zam yapıldı. 1963 de
işçi 'kütlesiyle greve doğru gidilirken yürürlüğe
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girmiş olan Grev Lokavt ve Toplu iş Sözleşmesi
Kanununa .göre Toplu İş Sözleşmesi aktedildi. Ve
asgari ücretin 11 liraya yükseltilmesi ve bunun w$türideJki ücretlerin de yani, 9 liranın üstünde olan
ücretlerin d'e al el seviye ikişer lira zam görmesi ka
bili edildi. Şimdi bu, işçinin mukannen, yevmiye
olarak aldığı paradır. 'Bunun haricinde ne alır?
Bunun haricinde ilâve tediyename ile iki aylık alır,
nirini Devletten alır, diğerini müesseseden alır.
Bunun haricinde rekor ücreti ııamıyla, yaptığı
işle mütenasibolarak, çıkardığı işle mütenasibolarak bir ücret alır. Bu havza Fransız şirketin
den, İtalyan şirketinden ve hususi ellerden istim
lâk edileli. Yuvarlak rakam olarak arz ediyorum;
30 sene olmuştur. 30 seneden beri bu havza Dev
let, eliyle işletildi daima, her sene zarar etmiştir.
Her sene, her sene zarar etmiştir. Yalnız 1963 se
nesinin. 19*64 senesinin Mart ayında verilen bi
lançosuna göre 17 milyon lira, kâr ettiği görül
müştür. Bir kere bunu kaydedelim. Ve müessese
nin kâra geçtiğinden cesaret alınarak, İd toplu
sözleşmede de iki lira zamma ve asgari ücretin de
11 liraya çıkartılima^ına, işverenle işçi arasında
bir nuıtahakat hâsıl olmuştur.

ehliyeti olan işçilere zam olarak verilir. Bu sene
verilen de bu kabîl bir zarcıdır, başka bir şey değil
dir. Bu teammülün mahfuz tutulacağı, yürürlük
te tutulacağı da aktedilmiş toplu iş sözleşmesinin
11 nci maddesinde yazılıdır.
Demek ki, ilerideki senelerde müessese zarara
dahi gitse, bu 11 liranın üstüne veyahut eski va
ziyetlerin üstüne diyelim yüzde 2,5 luk fondan,
50 kuruştan 200 kuruşa kadar zam alanlar ne zam
aldılars'a yine o zamları almakta devam edecek
lerdir. Nitekim, bir ay çalışıp da, bir ay köy
lerine giden işçilere, bir zamanlar kanunun ver
diği salâhiyet ve Bakanlar Kurulu Kararı ile
hafta tatili tatbik edilmiştir. Hafta Tatili Ka
nunu münavebeli işçiler hakkında dahi tatbik et
miştir. Yani münavebe ile gelen bir işçi 30 veya
31 gün çalışacak ise, bunun 4 gününü hafta ta
tili olarak geçirecek ve parasını tıkır tıkır ala
caktır. Bu demektir ki, istihsal 1/7 nisbetinde
eksilecektir. Tâbiri diğeriyle, 1/7 nisbetinde
işçiye fazla para verilecek, fakat aynı istihsali te
mine çalışılacaktır. Bn 650 bin ton kömürün
mukabil, maliyet fiyatiyle 90 milyon lira tutu
yor.

İki taraf da anlayışı göstermiştir ki, bu ölçü
nün üstünde ne talebedilirse müessese betekrar
zarara girebilir, eder. Tabiî bunun neticesi iş
çiye tesir eder. inikas eder. Hem müessese kazan
sın, hem de müessese kazandıkça işçinin istihkakı,
olan istihlâki, muayyen toplu sözleşme devrelerin
de artırılsın. Şimdi, asgari ücret 11 lirada don
durulunca bâzı işçiler, yani yeraltı işçileri ara
sında bir müsavatsızlık hâsıl oluyor. Bu vaktiy
le, bizim ilk mektep hocalarında da oldu idi. 5,5
liradan başlıyarak gündeliği arta, arta 9 liraya
gelmiş olan bir kazmacı 11 lira alıyor, bu toplu
sözleşmeye göre. Dün gelen, işe giren kazmacı
yardımcısı 18 yaşında bir çocuk, o da 11 lira alı
yor.
Şimdi bu vaziyette liyakat zamlariyle biraz
ıslahat yapılması düşünülmüş olduğu anlaşılıyor.
Liyakat zarcılarında 15 seneden beri mûtat olarak,
bunu köylü de bilir, işçi de bilir, sendikaların
teşekkülünden evvel de (irev ve Lokavt Kanunu
yürürlüğe girmeden evvel de havzada müteammel
olan bir tatbikattır. Her sene 60 bin işçisine ver
diği paranın yekûnunun yüzde 2,5 ıı kadar bir
fon teşkil ederler ve o yüzde 2,5 ikiye bölünür;
yarısı sosyal transferlere, aynı işçilerin sosyal
transferlerine tahsis edilir. Yarısı da, liyakati,

Şimdi ikinci sene, yani 1964 ün jersiyonu
1965 Martında bilançosu verilen 2 nci sene 26
milyon lira kâr ediyor. Toplu sözleşme yürürlük
te. Sabrediniz, iştihanızı gelecek devreye saklayı
nız, müddeti geldiğinde toplu iş sözleşmesini aktederken kime ne verilecekse1 verelim, denilebilir.
Fakat; bu arada İşçi Sendikaları Federasyonunda
bir kongre olmuş, seçim olmuş, eski heyet değiş
miş, eski heyete birtakım isnatlar, falanlar, fi
lânlar olmuş. Yeni bir heyet seçilmiş. Şimdi ye
ni heyetin de, işçinin hakkını, hukukunu aramak
ta gayret göstermesi, muvaffakiyet göstermesi ve
başarılı bir netice alnmsı lâzımdır. Eh... elimiz
de 26 milyon kâr var ya, bunun 6; 6,5 milyon
lirasını yine yüzde, 2,5 şeyin bu sefer 60 bin iş
çi, 47 bin işçiye inmiş zaten, 47 bin işçiye
bu % 2,5 tan ehliyet ve liyakat zammı olarak
yine veririz demişler. Bu kere verilen odur. Ve
bunun verilmesi, Muhterem Bakan arkadaşımın
da izah ettikleri üzere Toplu Sözleşmeye muva
fıktır. Yalnız bunun etrafında neşredilen beyan
nameler ve dedikodular ve yalan neşriyatla ciddî
bir mücadele yapmak için müessesenin cihazlan
mış bir vaziyeti yoktur. Yani ses tertibatı olsun,
her iş yerinde, muntazaman. İşte sendikanızla şöy
le mutabık kaldık, bordrolarınız tanzim ediliyor,
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her sene-.olduğu gibi % 2,5 fondan, şu, şu kabîl
adamlara. Hangi kabîl adamlara? Yer altında
çalışan kazmacıya veriyor, topuk alanlara veri
yor, tavan alanlara veriyor, domuz damı yapan
lara veriyor, bunun yardımcısına, muavinine
kıdemsizine veyahut geçen sene zam almış olan
lara vermiyor. İştahını gelecek seneye sakla di
yor, yani, liyakatini ispat edersen sana da o vakit
veririm diyor. Bu şekilde, 47 bin işçiden yer al
tında çalışanlardan 17 bin işçiye bu liyakat zam
mını veriyor ve verecektir.
Şimdi bu, senelerden beri teessüs etmiş tea
mülle iş disiplinini alâkadar eden, . istihsali
alâkadar eden ve • düzenli bir çalışma ve işlet
me ile müesseseyi kâra götüren ve kâra gitmekte
devam ettiren bir sistemdir. Benim şimdi Hü
kümetten ricalarıma geliyorum :
Vardığım kanaat o dur ki, işçi zor ile çalış
tırılamaz. İşçiye işe gir diye zor kullanmakta
hikmet yoktur. Hikmet yoktur... Nitekim, o şe
kilde de bir zor kullanılmamıştır...Jandarma da
gelmiştir, • deniz kıtası da gelmiştir, sonradan
tümen de gelmiştir. Fakat, bunların hiçbirisi iş
çiyi işe girdirmek için zor kullanma yolunda
çalışmamıştır. İşçi ne vakit iş sahasından kalkar
da, dışarıya yürürse, çarşıya doğru, ahaliye
doğru, dispansere doğru, o vakit onu önlemek
için vazifeli olur. Ve silâlh kullanılma vaziyetin
de de, taşla, sopa ile, tuğla ile hücuma uğrıyan
er, müdafaai nefis vaziyetinde birisi süngü kul
lanmış, birisi de kurşun atmıştır.
BAŞKAN — Sayın Eyidoğan, mahkemeye
tesir edecek bir beyanda bulunmıyacağım, dedi
niz...
AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Bunlar
maihkemeye alınmadı, adliye ile alâkası yok.
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, ben
izah fırsatını bulayım.
Jandarma neferleri miidaıfaai nefis ile iki
i§Çİyi yaraladılar veya öldürdüler, tâbiri mah
kemeye tesir edecek tam bir beyandır.. Bu va
dide konuşamazsınız. Çünkü kimin meşru müdafa ettiği, kimin haklı katlettiği, kimin 49 neıı
maddeye göre hareket ettiği, kimin Türk Ceza
Kanununun 51 nei maddesine göre hareket et
tiği, bunların hepsini mahkeme takdir eder.
AKİF EYİDOĞAN (Devamla) - Onu arz
etmiyorum, kimseye ateş emri verilmemiştir,
onu diyeceğim,
.
, ...
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ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Dâva açıl
madı.
'BAŞKAN — Dâva açılmış olması lâzım, efen
dim. Dâvanın ne zaman açıldığını da Sayın
Adalı sizinle münakaşa edebiliriz. Devam buyu
runuz efendim.
A K İ F EYİDOĞAN (Devanda) — Efendim,
bendenizin arzım, ricam şu : Zonguldak Kömür
Havzası, gayet önemli, memleketin candamarı
mesabesinde, bir istihsal bÖlgemizdir. Bunun
içerden de, dışardan da tehlikeye uğraması ih
timali daima faırz olunabilir.. Böyle tehlikeleri
zamanında bastırmak, için,, askerle mi, tümen
le mi, bilmem ne getiröceksek, o bölgenin yol
larına çok ehemmiyet atfetmemiz iktiza eder.
İçerden sahile doğru giden yollar ve sahil yol
larını standiardmda ; uygun bir şekilde bir an
evvel yapılmasının birinci derecede öncelikle
dikkate alınması faydalı- olur kanaatindeyim.
İkinci arzım; iş disiplininin gayet kuvvetli
tutulması lâzımdır. İşyerlerini bilirsiniz, bir
kimsenin çiftliği de olsa, sınai sektöründen bir
fabrika, da olsa, tamamen sivil bir işletme dahi
olsa bunun. etrafını duvarla, çitle, lâakal tel
örgü ile çevirirler. Bunun kapısını belli ederler;
nereden girilir, nereden çıkılır bilinir, oraya da
dirayetli bir kapıcı koyarlar, girenin, çıkanın
hüviyetini t.esibit eder, bir de levha yaaarlar,
«İşi olmıyanlar giremez» derler. En basiti bu.
Şimdi bunu yapmak lâzım. Vakıa çok açık bir
işletmedir. Her tarafından girmek kaabildir.
Her türlü adamlar oradan oraya, .oradan oraya
işi sıçratmışlardır. Bunu önlemek için bir mu
hafaza tertibi lâzımdır.
Üçüncüsü, istihbarata kuvvet vermelk lâzımdır. Yani Hükümetin de aynı sahada istihba
rata kuvvet, vermesi lâzımdır, işverenin de istih
barata kuvvet vermesi lâzımdır, işçi sendikası
nın da aynı noktada önemle durması lâzımdır.
Dördüncüsü, yalan telkinatla mücadele. Bu
nu yenememişlerdir. Meselâ denmiştir ki, bu
6,5 milyon liradaki aslan payını mühendisler
alıyor. E, yalan bu. Beyanname neşrediyorlar.
Yalan ifade var içinde. Buna mukabil ya sesli,
ya sözlü, ya bir bülten neşrederek, ya kara tah
taya yazarak bu telkini evvelden yenmek lâ
zımdır. Bendenizin aklıma geldi, hiç bu işe a®iker göndermeseydik, jandarma göndermesey
dik ne olaydı ben Zonguldaik Valisi olaydım
(30 sene evvel Zonguldak Valisi idim) ne ya-
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pardım?... Efendim, işe girmek istemiyor mu
ran olursa ona ayrıca rekor primi veriyorlar,
sunuz, sizi zorla işe gönderen yok. Gitmeyin.
rekor ücreti veriyorlar. Ve bu rekor ücretleri
300 kadar kazmacı için 800 liraya, bin liraya
Başkalarını da sokmak istemiyor musunuz?
kadar çıkıyor. Demin dediğim yevmiyeyi aldıkOnları da zorlamayın, kandırabilirseniz onlar
da gitmesinler, deseydik... Bu işçi kömürde grev .. tan sonra, bedava yiyip içtikten sonra, yatıp
kalktıktan sonra kendi köyüne giderken ayrıca
yapmaya gelmedi. Bu işçi çalışmaya geldi. îşçi
cebinde 800 lirayla, 'bin lirayla gitmesi köylü
para kazanmaya geldi ve köyünden ancak bir
için zannediyorum ki, azımsanacak bir şey de
ay için geliyor. Ve orada iş tutarsa takibeden
ğildir. Bu memlekette, Tunceli vilâyetinin Şiöğünde lokalde gidip sıcak yemeğini yiyecek.
keftan köyü de var. Ne biçim yerlerde oturu
Orada iş tutarsa takibeden yatma, istirahat za
yorlar. Dün akşam refakatimde bulunan işçi
manında gidip duşunu ahp yatacak. Başka?...
arkadaşım düğün de yapıyormuş. Düğüne he
Başka yapacağı bir şey yok. Cebinde parası
diye olarak halı, ikilim, öteberi alma kudretini
varsa paşa gönlü isterse, gider çarşıda lokan
elhemdülillâh bulmuş. Binaenaleyh, daha zi
tada yer, bir iki gece yatar, üst tarafına zaten
yade
tersine telkinlere amacolan, saf temiz, fe
dayanamaz. Sonra şunu arz edeyim ki, bu kaz
dakâr,
çakşkan işçimizi, bu telkinlerden, sendi
macılardan 13 - 14 lira alırken bu kere yevmi
ka ile iş birliği yapılarak, işletmenin koruma
yesi 14 liraya çıkan 'bir kazmacı ile dün gece
sına bilhassa dikkat edilmesini temenni ederim.
trende beraber arkadaşlık ettim, ıkonuştum;
Bu şekilde 132 kadar İktisadi Devlet Teşekkül
adamcağızla. 14 lira yevmiye alıyor, ama bu
lerinden
kâra geçmede en son akla gelebilecek
net eline geçen paradır. Sigorta, sendika aidatı
olan
Zonguldak
Ereğli Kömür İşletmelerinin
vergiler v. s. hariç. Bunları işveren verir, hep
kâr
yolunda
dikkatli,
teknolojik tedbirlerle
sini.
devam etmesini ve prosper neticeler almasını
Kazmacının randımanı, prodüktivitesi; ge
temenni eder, hepinizi, hepimizi üzen, acı neti
çen gün reddettiğiniz Prodüktivite kanunu mev
celerden incinen, üzülen, yaralanan, vefat eden
zuudur. Bir kazmacı çalıştığı 8 saat zarfında
lerin ailelerine Ibaşsağlığı diler, hepinizi hür
©skiden 350 kilo kömür çıkarıyordu. Bu 500 e
metle selâmlarım arkadaşlar. (Alkışlar.)
yükseldi, 600 e yükseldi, şimdi 710 dur. Kaz
BAŞKAN — Gündeme geçmeye muvvaffak
macı başına isabet eden istihsal vasatisi «ekiz
saatte 710 kilodur. Bu vasatinin üzerinde çskaoluyoruz.
5. — BAŞKANLIK DÎVANENİN GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün bâzı
maddelerinin iptal edildiğine dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkeresi.
BAŞKAN — Başkanlık sunuşlarından, Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığından gelen bir tez
kere var; mer'i Tüzüğümüzün bâzı maddeleri
nin iptal edildiği hakkında. Onu okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün bâzı mad
de ve fıkralarının iptal edildiğine dair Anaya
sa Mahkemesi Başkanlığından alınan 6.3.1965
tarihli ve 186 numaralı tezkere örneği ilişikte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Millet Meclisi Başkanı
Fuad Sirmen

-
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Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 186
T. C.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
C. H. P. Türkiye Büyük Millet Meclisi Grupu tarafından; Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün bir kısım maddelerinin Anayasaya aykı
rı olduğundan bahsile iptali hakkında açılan
dâva üzerine konu incelenmiş ve
1. Sözü geçen tüzüğün 4 ueü maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan «ilk iki oylamadan
salt çoğunluk elde edilemezse, üçüncü oylama
da en fazla oy alanlar sıra ile seçilmiş sayı
lırlara Seklindeki hükmün;
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2. Aynı tüzüğün 25 nci maddesinde yer ı kındaki kanun tasarısının müddeti bitmek üze
redir. Bu itibarla
alan ve «şu kadar ki, görüşmeler sonunda bir
tasarı veya teklifin Anayasanın 92 nci mad
a) 17 Çarşamba saat 15.00 te
desi uyarınca Millet Meclisine iadesi gerektiği
b) 19 Cuma günü mat 15.00 te toplanmak
takdirde iade için yeni Meclisin toplanması bek
üzere karar istihsalini arz ve teklif ederim.
lenir.» şeklindeki hükmün;
istanbul
Osman
Zeki
Gümüşoğlu
3. Aynı tüzüğün 100 ncü maddesinin;
4. Aynı tüzüğün 101 nci maddesi ikinci fık
rasının;
5. Yine aynı tüzüğün 176 nci maddesi ikin
ci fıkrasının;
Anayasaya aykırı olmalarından dolayı iptal
lerine 2 . 3 . 1965 gününde 1964/19 esas-- ve
1965/11 karar sayısiyle karar verilmiştir.
Bilgileri rica olunur.
Anayasa Mahkemesi Başkanı
Lûtfi Akadlı
BAŞKAN — Bunlardan en mühimi muhte
rem arkadaşlarımın takibedip, bildiği veçhile,
Başkan vekillerinin ve kâtiplerin üçüncü oyla
mada salt çoğunluk aranmaksızın en fazla oy
alanın seçilmesi hususu iptal edilmiş oluyor.
Kem başkanvekilleri, hem kâtipler bundan son
ra yarıdan bir fazla oyla seçilecek. Diğor hü
kümlerde arza şayan bir cihet göremediğimi
(bildiriyorum.
Bir takrir var efendim. Kanun tabanları bu
lunması dolay isiyle Çarşamba ve Cuma günle
ri de toplantıya devam hususunda. Onu okutu
yorum.
Yüksek Başkanlığa
1. Nüfus plânlaması kanun tasarısı
2. özel öğretim Kurumları kanun tasarısı
3. Nesebi gayrisahih çocukların tescili hak-

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu takrirlerin
de iki ufak hata yapmışlar; gayrisahih nesep
değil, nesebi gayrisahih olacak. Bir de kararı
iki defa yazmışlar.
Şimdi bir takrir daha var, Sayın Faruk Kınaytürk ve Sayın Reşat Zaloğlu tarafından ve
rilen. Takriri okutuyorum.
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
19 . 3 . 1965 Perşembe günü nüfus plânla
ması kanununun müddeti bitmektedir. 17.3.1965
Çarşamba günü yalnız bu kanunun Senatoda ko
nuşulması için saat 15.00 te Yüksek Senatonun
toplanmasını arz ve teklif ederiz.
Trabzon
Burdur
Reşat Zaloğlu
Faruk Kınaytürk
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bilin
diği üzere Perşembe günü alman bir kararla,
Sayın İzmir Üyesi Hilmi Onat arkadaşımızın
verdiği bir takrir üzerine alman bir karar
la Çarşamba günü toplanılması esasen karargir
olmuştu. Yani yarın saat 15.00 t e toplanıl acaktır. O zaman zannedersem bir takrir verilirse
ve bugün de bu kanunlar bitmezse, efendim, bu
gün sözlü sorular, görüşecektik, halbuki filân
kanunun şu şekilde müddeti bittiğinden diye ve
rilirse daha uygun olacağını zannediyorum.
Yarınki toplantıda tezekkürünün uygun olaca
ğını arz ediyorum arkadaşlara.

6. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER
1. — Devlet PĞrsoneli Sendikaları
kanu
nu tasarısının 'Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon
raporu (M. Meclisi l/öio; Cumhuriyet
Senato
su 1/434) (S. Sayısı : 561) (1)
BAŞKAN — 14 ncü maddeyi görüşüyorduk,
(1) 561 S. Sayılı basmayazı 9.3. 1965 gün
lü 51 nci Birleşim tutanağının
sonundadır.

onun müzakeresine devam ediyoruz, önerge var,
okutuyorum.
Senato Başkanlığına
Görüşülen kanunun 14 ncü maddesi (C) fık
rasından sonra bir (Ç) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde eklenmesini arz ve teklif ederim.
c) Siyaset adamları tarafından yöneltile*
mezler.
Samsun
Fethi Tevetoğlu
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Tevetoğlu.
F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın
Baykan, muhterem arkadaşlarım; her ne kadar
15 nci madde olacak bu kanunun Senato Geçici
Komisyonunda tadilen ilâve edilen daha son
raki bir maddesi «siyasi partilere kayıtlı olan
Devlet Personel teşekkülleri üyeleri bu teşek
küllerin idare, temsil ve diğer organlarında gö
rev alamazlar» diye bir yeni madde eklenmiş
bulunuyorsa da .1.4 .ncü madde doğrudan doğru
ya teşekküllerin yasak faaliyetlerini kapsıyaıı
bir madde olduğu için ve sırasiyle fıkralar mü
talâa edilirse burada «bir siyasi partinin, adı
altında kurulamazlar» şeklinde bir fıkra da
ınevcudolduğuna göre; bir siyasi şahıs tarafın
dan yönetilemiyeceklerinin de zikrini uygun ve
faydalı mütalaa ettik. Eğer la nci madde1 bunu
tevhidediyorsa, komisyonun görüşünü de aldık
tan sonra önergemi geri alabilirim. (Jünkü
15 nci madde bunu aynen kapsamaktadır, zan
nediyorum.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Buyurun Komisyon.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
ĞAN ADALI (İstanbul) Efendim Sayın Te
vetoğlu ile esasta bir ihtilâfımız yok. Yalnız
şekil bakımından 14 mcü maddede yasaklanan
faaliyetler Muhterem Heyetiniz de dikkat na
zarını çekeceği üzere «Devlet Personel teşekkül
lerinde yasak faaliyetlerdir.» denmektedir ki
burada bahis konusu teşekküllerdir. Siyaset
adamları, siyasi şahıs diye böyle bu şekilde bir
tâbirin kanuna metin olarak geçmesi gayri ka
bil. 15 nci madde vardır. 15 nci madde «siyasi
partilere kayıtlı olan Devlet Personel teşek
külleri üyeleri demekle bu teşekkülleri daha
geniş olarak ele almaştır. Ve 14 ncü madde de
teşekküllerin yasak faaliyetlerinden bahsetmiş
tir. Bu bakımdan biz bunu komisyonda buraya
ithal etmedik. Müstakil bir madde olarak getir
dik. Aynı endişeyi komisyon da duymuştur. Ya
ni Devlet Personel sendikalarının her hangi
bir siyasi partiye mensup bir şahsın başkanlı
ğı alması suretiyle sendikanın heyeti umumiyesinc her hangi bir şekilde şey etmesin diye,
bütününe şamil bir siyasi manzara vermemesi
için 15 nci maddeyi gelirdik. Ve siyasi parti
lere kayıtlı olan Devlet Personel, teşekkülleri
üyeleri bu teşekküllerin, zaten Devlet Personel
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teşekküllerine kayıtlı olan, memur olan, halen
memuriyette bulunanlar, malûmuâliniz siyaset
le iştigal edemezler ve siyasi partilere kayıtlı.
olamazlar. Bu ancak emekli olup da teşekkü
lün içinde kayıtlı olanlara şâmildir. Devlet
Personel teşekkülleri, üyeleri, geniş olarak ko
misyon bunu madde haline getirmiştir. Bu tetşekküllerin idare, temsil ve diğer organlarında
görev alamazlar. Yani ne idare heyetinde vazi
fe alabilir, ne başkan olabilir, ne de kongrelerin
de riyası1!" divanı başkanı seçilebilir veyahut
murakip, ye saire suretiyle, diğer şekillerde
görev alamazlar. Zannediyorum ki bu. siyasi en
dişe bu suretle sendikalardan silinmiş olmak
tadır. Bu bakımdan arkadaşımızın takririyie
istihdaf ettiği gaye daha kâmil ve şümullü
mânâsiyle .15 nci maddede yerini bulmuştur.
Bu bakımdan biz takrire; iştirak etmiyo
ruz.
11ü ruletlerimle.
E E T H İ TEVETOĞLU
(Samsun)
- Bir
sual sormak istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Adalı bir dakika suaL
sormak istiyorlar.
Buyurun Sayın Tevetoğlu; sorunuz.
F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — 15 nci
maddede «siyasi partilere kayıtlı olan Devlet
Personel teşekkülleri üyeleri» dendiğine göre;
meselâ, bir Parlâmento üyesi de buna dâhildir.
Yani bir Parlâmento üyesi bu teşekküllerin yö
neticisi olabilir mi, olamaz ınri
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
ĞAN ADALİ (Devamla) — Olamaz. Siyasi par
tiye kayıtlı olanlar, her hangi bir siyasi par
tiye kayıtlı olanlar teşekküle üye olabilir. Eakat idarede görev alamaz. Emekli! il ere matuf
tur bu tabiî. Halen memur olanlar zaten siyasi
partilere kaydolamaz. Devlet Personel teşek
küllerine dâhil. Emekliler varya yukarıda
2 nci maddede sayılmıştır. Emekli olanlar, bir
memuriyetten emekli olanlar elbet t eki siyasi
partilere girebilirler ve teşckkülede dâhildir.
Bunların vazife almak suretiyle o teşekkülün,
o sendikanın, her hangi bir siyasi partinin ıızvuymuş gibi, taraftarıymış gibi gösterilmeleri
ne mâni olmak için hattâ bu 'şekilde bir siyasi
partiye kayıtlı bulunanların kongre başkanı
dâhi olmasına mâni olduk, bu hükmü getirmek
suretiyle. Yani çok şümullü mânasına bunu ge-
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tirdik. «Diğer organlarıda» demek suretiyle,
hiçbir organda vazife almamasını temin ettik.
Bu suretle tam mânasiyle siyaset havasından
sendikaları uizak tutmaya çalıştık.
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Geri alı
yorum efendim.
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz.
Şimdi, evvelki oylamada nisap olmadığı için
tekrar oyunuza sunacağım 7 nci ve 13 ncü mad
deler var; bunlar açık oyunuza sunulacaktır.
Bilgilerinize arz ederim. Kutular dolaştırıla
caktır.
Şimdi, ikinci takriri okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
14 ncü maddenin (H) bendi ikinci satırın
daki «yerlerde» kelimesinin «binalarda» seklin
de değiştirilmesini teklif ederim.
Yozgat
Sadık Artukmaç
BAŞKAN — Sayın Adalı!..
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
ĞAN ADALI (İstanbul) — İştirak ediyoruz.
BAŞKAN -— Komisyon ve Hükümet iştirak
ediyor, dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum,
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
BAŞKAN — Üçüncü takriri okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arz ettiğim sebepler dolay isiyle,
14 ncü madde (h)" bendinin aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini arz ederini.
h) Organlar; toplantı ve çalışmalarını, bu
kanunun 2 nci maddesinde yazılı kurumlara
ayrılmış binalarda - çalışma saatleri dışında
da olsa yapamazlar.
Yozgat,
Sadık Artukmaç
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Aynı ma
hiyette olduğu için önergemi geri alıyorum.
BAŞKAN — Önergelerini geri
Diğer bir önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
14 ncü maddenin (i) bendinin
nı saygı ile arz ederim.

alıyorlar.

çıkarılması

Kars
Sırrı Atalav

BAŞKAN — (i) bendinin çıkarılmasına Hü
kümet iştirak ediyor mu!
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ AD AL — İştirak etmiyo
ruz.
BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
ĞAN ADALI (istanbul) — İştirak etmiyo
ruz.
BAŞKAN — (i) bendinin çıkarılmasına Hü
kümet ve komisyon iştirak etmiyor.
Sayın Atalay kısa bir izahat verecek misi
niz?
SIRRI ATALAY (Kars) — Daha evvel ver
miştim.
BAŞKAN — Daha evvel izah etmişler, pe
ki efendim.
14 ncü maddeden (i) bendinin çıkarılması
nı kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir
reddedilmiştir.
(i) bendinin değiştirilmesine dair yeni bir
takrir var okutuyorum;
Yüksek Başkanlığa
14 ncü maddenin (i) bendinin aşağıda ya
zılı olduğu gibi değiştirilmesini saygı ile arz
ederim.
Kars
Sırrı Atalay
Kamu hizmeti personelinin görevlerine iliş
kin mevzuatın uygulanmasına dair isteklerini
açıklamak veya desteklemek amaciyle açık yer
toplantıları ve gösteri yürüyüşü yapma talep
leri 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü
Hürriyeti hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi
gereğince yapılır ve en büyük mülkiye âmiri
nin iznine bağlıdır.
SIRRI ATALAY (Kars) — İzah edeceğim
efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim. Kanunun
müddetinin bugün sona ermekte olduğunu açık
oylamaların bulunduğunu, arkadaşların ayrıl
mamalarını, aksi halde bütün İm emeklerin boşa
gideceğini bildiririm.
SIRRI ATALAY (Kars) — Geçen birleşim
de etraflıca Anayasanın 28 nci maddesini ve
11 nci maddesini izah etmiş, aslolarak işçi ni
teliğini taşımıyan kamu personelinin sendika
kurabileceğini ve bunun temel hak olduğunu.
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bunun her hangi bir şekilde takyidinin müm
kün olamıyacağını arz ve ifade etmiştim ve bir
de takrir vermiştim. Biraz önce okunan öner
gede (î) bendinde «Devlet personeli hukuku
na veya kamu hizmeti görevlerine ilişkin mev
zuatın uygulanmasına dair isteklerini açıkla
mak veya desteklemek amaciyle açık yer top
lantıları ve gösteri yürüyüşleri yapamazlar»
kaydı bulunmaktadır. Bu Hükümet tasarısında
yok idi, Millet Meclisi Geçici Komisyonunda
konan hükümlerdir.
Gerekçesi şudur. Devlet memurları yaptık
ları hizmet bakımından işçilerden ve serbest
sektördeki diğer çalışan kimselerden farklı
muamele görmeye mecburlardır. Ve Devlet me
murunun bir toplantı veya gösteri yürüyüşü
yapmasının, mahallinde Devlet otoritevsiııi sar
sacağı ve halk tarafından hoş karşılanmıyaeağı gerekçesiyle komisyonda bu (i) bendi konul
muştur.
Şimdi hep beraber okuyalım. «Devlet perso
neli hukukuna veya Kamu hizmeti görevleri
ne ilişkin mevzuatın uygulanması» nelerdir
'bunlar? Bunlardan ne anlıyoruz?
Şimdi ben arkadaşlarıma, hukukçu arkadaş
larıma ve vicdanlarına hitabediyorum. Devlet
personeli hukukuna bu devlet personeli huku
kuna neler girer, neler girmez?
Devlet personeli hukuku, sonra, «... Kamu
hizmeti 'görevlerine ilişkin...» Nedir bunlar?
Ben cümleyi de anlıyamıyorum. Kamu hizmeti
ne ilişkin mevzuatın uygulanmasına dair istek
leri...» Cümleye bir mâna vermeye beraber ça
lışalım. Kanun nedir ; hukuk nedir? Hukuk ka
nunun hudutları içinde bir mevzuat hükmü ve
ondan anlaşılan hususlardır. Şimdi Devlet Per
soneli hukukuna aykırı. Bizim mevzuatımızda,
hukuk diye yasaklanan bir şey gösterebilirler
mi? Yasaklanan hukuk, hukuka ilişkin yasak
hükmü gösteremezler. O kadar yuvarlak ve o
kadar kanun tekniğinden mahram bir cümleyi
getirmiş koymuş bulunuyoruz. Bunun yerine
şu denseydi: «Devlet personeli sendikaları
mensupları hiçbir şekil ve surette toplantı ve
gösteri yürüyüşü yapamazlar.» Maksat bu mu
dur? Bilmek lâzımdır... Başka birşey değil. Ya
ni burada devlet personeli hukukuna veya ka
mu hizmeti görevlerine ilişkin mevzuatın uygu
lanmasına dair istekleri. Halbuki Komisyonun

gerekçesi ise tamamen bunun hilafıdır. Gerek
çede ne diyor? Gerekçede ise «Devlet otoritesine
aykırı görülmesi bakımından» şu ifade kullanı
lır: Bu teşekküllerin Devletle kendi aralarında
Devlet personeline ilişkin mevzuattan dolayı
toplantı, gösteri
yürüyüşü
yapamıyacaklar...
Halbuki maddede bu ayrıca sadece mevzuata
ilişkin değil, «Devlet personeli hukukuna veya
kamu hizmeti görev'erine ilişkin mevzuatın uy
gulanmasına dair isteklerin açıklanması veya
desteklenmesi...»
Şimdi iki hususu telif etmek mecburiyetin
deyiz. Birisi; Anayasanın 28 ve 11 nci madde
lerindeki temel olan hak, sendika kurmak hak
kı. Bu her hangi bir şekilde kısıtlanamaz ve her
hangi bir şekilde engellenemez. Ama bir taraf
tan da Devlet memurunun gerçekten Devlet
idaresi içerisinde, idarenin karşısına geçip her
gün sabahtan akşama kadar müsteşara karşı kâ
tiplerin veyahut da memurların umum müdü
rün karşısına çıkıp açık toplantı ve gösteri yü
rüyüşü yapmalarının da mahzurları vardır.
Ama bir tarafta da Anayasa getirmiş 'bir sistem
koymuştur. Bu sisteme göre sendikaya girme
hakkı tesbit edilmiştir. Ve zinhar diyor, «Bu
her hangi bir şekilde yasaklanamaz.» O halde
171 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki Toplan
tı ve Gösteri Yürüyüşü yapacak memur 3 gün
önce nerede, ne şekilde yapacağını toplantının
bulunduğu mahallin en yüksek mülkiye âmirine
müracaat eder. Ve bu temel kanun da izne tabi
değildir. Ancak Devlet memurları sendikasının
yapacağı toplantı ve gösteri yürüyüşü için izin
hükmünü getirelim. Bir taraftan, hakkı sağlıyalım, bir taraftan da toplantı ve gösteri yürüyü
şünü en büyük mülkiye âmirinin iznine bağlı
kılalım. Böylelikle hem bir hakkı tesbit etmiş
oluruz. Hem mahzurları önlemiş oluruz. İşte
şimdi verdiğim önerge bunu kapsamaktadır. Âm
me hizmetinde görev alan memurların idarenin
karşısına geçip Devlet otoritesini sarsmaması
için bu kabîl toplantı ve gösteri yürüyüşleri ta
leplerini 171 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde
ki şekle bağlıyalım. Orada izin almak mecburi
yeti yoktur. Yani vatandaşların toplantı ve gös
teri yürüyüşü hakkı izne bağlı değildir. 171 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesine göre. önceden
izin verme kayıt ve şartiyle silâhsız ve saldırısız
toplantı yapabilir. İzne bağlı değildir. Ama bu
rada Devlet memurları sendikası tarafından ya-
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pıldığı takdirde bir izin mecburiyetini koyalım.
Böylelikle Anayasa hükmünün 28 nci maddesin
deki sınırlandırma hudutları içinde. Anayasa
hükmüyle Devletin otoritesini telif edici bir yol
bulmuş oluruz. Onun için bir önerge vermiş
bulunuyorum. Zannederim Komisyon ve Hükü
metin Devlet otoritesini sarsar diye karşı koy
maları artık bir mâni de kalmamıştır. En büyük
mülkiye âmiri izin verdiği takdirde sendika top
lantı ve gösteri yürüyüşü yapacaktır. Vermedi
ği takdirde yapmıyacaktır. Böyle Devlet otorite
si de sağlanmış ve teminatlı hükümlere bağlan
mış olur. Saygılarımla.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eykloğan.
AKÎF EYlDOĞAN (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlarım, ikinci defa olarak huzurunu
za çıkmak mutadım değildir, ama bir misal arz
etmek mecburiyetini hissettim.
1932 senesinde, telgraf memurları «mahreci
vicdan» diye müdüri umumileri aleyhine bütün
Türkiye tellerinde devir eden bir telgrafı neş
rettiler. Bunun müsebbibi, faili falanda mey
dana çıkmadı. Milletçe mademki biz açık re
jim dâvası güdüyoruz, demokrasi dâvası güdü
yoruz. Demokrasi de ve açık rejimde, âmme
hizmetlerinde, özgürlük haklarının kullanılı
şında içinden pazarlılık katiyen caiz değildir.
Ve o anlayışa katiyen sığmaz. Benim arzım şu
dur ki, böyle içinden pazarlıklara yol açacak
yasakları koymaktansa. Anayasanın özüne do
kunulamaz dediği özgürlük haklarının, sadece
şekil itibariyle, bunu kullananların vasfı, nite
likleri, işgal ettikleri kadrolar bakımından, fa
lan gereken sınırlamaları kanunla tâyin ederek
geçiririz ve herkese de bu haklarını kullandırı
rız. Bu bakımdan Atalay arkadaşımızın tekli
fini Komisyonun, Hükümetin ve muhterem ar
kadaşların iltihaklarını bilhassa rica
ederim.
BAŞKAN — Komisyon?
GEÇtOÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOfİAN
ADALI (istanbul) —Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü
met katılmıyor. Takriri bir kere daha okutup
oylarınıza arz edeceğim.
(14 ncü madde (I) bendinin değiştirilmedi
hakkındaki Sırrı Atalay'm önergesi tekrar
okundu.)
BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını ka
bul edenler... Elmiyen'ler... Takrir reddedilmiş
tir. Diğer bir takrir var, okutuyorum.
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
14 ncü maddenin J ve K bentlerindeki, «bir
kararnameyle» ibarelerinin madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederim.
Yozgat
Sadık Artukmaç
BAŞKAN — «Bakanlar Kurulundan izin
alınmadıkça» tabiriyle devam etsin diyorsunuz
değil mi Sayın Artukmaç? Bir kararnameyle de
ğil de «Bakanlar Kurulundan karar alınmadık
ça,..» Kom'isyon katılıyor mu efendim?
GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
ĞAN ADALI (istanbul) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet
de katılıyor. Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. Bir tane daha var,
okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
14 ncü maddenin sondan evvelki fıkrasının
•son satırındaki «yasaklamalar» kelimesinin «ya
saklar» şeklinde düzeltilmesini teklif ederim.
Yozgat
Sadık Artukmaç
BAŞKAN — Komisyon?.. Katılıyor. Hükü
met?.. Katılıyor. Takriri kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Başka takrir yok
tur.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bir tak
rir daha var efendim.
BAŞKAN — 10 ncu madde hakkında mı Sa
yın Artukmaç?
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Hayır
efendim. Bu madde hakkında, izah edeyim.
BAŞKAN — Buyurunuz.
ıSADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, geçen toplantıda arz etmiştim.
Devlet personeli teşekkülleri dememiz lâzımdır.
4 ncü maddede bu Yükselk Heyetçe de zaten bu
şekilde kabul edilmişti, Devlet personeli teşekkül
leri diye ve doğrusu da budur.. Bundan sonraki
maddelerde hep Devlet personel teşekkülleri di
ye geçmektedir. Tannamiyle yanlıştır. Bu bir mad
di hatadır. Başkanlık Divanınca da düzeltilmesi
mümkündür kanaatindeyim. Sayın Komisyonun
ve Hükümetin de bu fikrime iştirak ettiklerini
tahmin ederim, önergemi de 14 ncü madde ola
rak düzeltiyorum. 10 ncu maddeyi 14 ncü mad
de yapıyorum. Yani maddelerde geçen (Devlet
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personel teşekkülleri) tâbirinin (Devlet persone
li teşekküllerinin) olarak hepsinin değiştirilmesi
nin oya arzını istirham, ediyorum. Hükümetin ve
Komisyonun katılacağını umuyorum. Hürmetle
rimle.
(BAŞKAN — Takriri bulduk. Okutuyorum.
Yüksek Senato Başkanlığına
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen 10 neu
madde metnindeki (Deflet personel teşekkülleri)
ibaresinin (Devlet personeli teşekkülleri) şeklin
de değiştirilmesini teklif ederim.
Yozgat
Sadık Artukmae
BAŞKAN — Komisyon?
(TEçtci K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü
Ğ A N ADALİ (İstanbul) — Katılıyoruz.

ERDO

BAŞKAN — Komisyon katılıyor.
SADIK AE'TOKMAO (Devamla) — Arz et
tiğim şu, hütün maddelerin bu şekilde düzeltil
mesidir.
BAŞKAN — Evvelâ 14 ncü maddeyi böyle
ce oylayıp kesini eşltireceğiım, ondan sonra da di
ğerlerini arz edeceğim. Yani 'bunda bilmiyeeek
l)ir şey yok. Şimdi 14 ncü maddeden, benim an
ladığıma göre (H) fıkrasında «yerlerde» tâlbiri
«'binalarda» olacak, (î) ve (K) fıkralarındaki
«nir kararnameyle» kelimeleri çıkarılacak, son
dan bir evvelki bentteki «yasaklamalar» kelime
si «yasaklar» olarak ve maddede geçen «Devlet
personel teşekkülleri» tâlbirinin «Devlet personeli
teşekküllerinin» olarak düzeltilmesiyle maddeyi
son şekliyle okuyoruz.
Yasak faaliyetler
MADDE 14. — Devlet personeli teşekkülle
ri :
a) Her hangi bir suretle siyasi faaliyette
bulunamazlar;
b) Siyasi partilerden veya onlara bağlı te
şekküllerden, 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sa
yılı Sendikalar Kanununa göre veya Esnaf ve
küçük sanatkârlar Kanunu gereğince kurulan
veyahut kamu kurumu niteliğinde meslek kuru
luşu vasfını taşıyan işçi ve işveren meslekî teşek
küllerinden her hangi bir suretle maddi yardım
kabul edemez, onlara maddi yardım yapamaz ve
onların teşkilâtı içerisinde yer alamazlar;
e.) Bir siyasi partinin adı altında kurulamaz
lar;

d) Hiçbir siyasi teşekkülün leh veya aley
hinde her hangi bir davranışta bulunamazlar;
e) Üyelerine doğum ve ölüm halindeki dinî
törenler için gerekli sosyal yardımların yapılma
sından başka hiçbir dinî faaliyete girişemcz ve
katılamazlar;
f) Grev teşebbüs ve faaliyetlerini destekleyi
ci davranışlarda bulunamazlar;
g) Gelirlerini mevzuatın ve tüzüklerinin gös
terdiği amaç ve haller dışında harcıyamazlar;
h) Organlarının toplantı ve çalışmalarını,
bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı kurumlara
ayrılmış binalarda, çalışma saatleri dışında da
olsa, yapamazlar;
i) Devlet personeli hukukuna veya kamu
hizmeti görevlilerine ilişkin mevzuatın uygulan
masına dair isteklerini açıklamak veya destekle
mek amaciyle açık yer toplantıları ve gösteri
yürüyüşleri yapamazlar;
,j) Bakanlar Kurulundan izin almadıkça dış
kaynaklardan hiçbir suretle yardım kabul ede
mezler;
k) Bakanlar Kurulundan izin almadıkça
milletlerarası teşekküllere katılamazlar.
Bu kanunun 2 nci maddesine göre Devlet per
soneli sendikası kurabilecek veya bu sendikalara
üye olabilecek kimselerin memurluk vasfını esas
alarak kuracakları veya üye olabilecekleri der
nekler hakkında da bu maddede yazılı yasaklar
uygulanır.
Bu kanunun 7 nci maddesinde yazılı Devlet
personelinin memurluk vasfını esas alarak kura
cakları veya üye olabilecekleri dernekler, bu ka
nunun 13 ncü maddesinin (f), (g), (h), (1), (m),
(n) ve (o) bendlerinde gösterilenler dışında fa
aliyette bulunamazlar.
BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler...
SÜPHT BATU.R (Sinop) — Bir sual sora
cağım.
BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bu madde1 hakkında oylamada sual
sordunuz, ben de oylamış bulundum Sayın Batur.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın
Başkanım, acaba yanlış mı anladım? (i) ve (k)
fıkraları olarak söylediniz.
BAŞKAN — Ben (i) gibi okumuşum, (j) ve
(k) olarak olacaktır. Şimdi Sayın Artukmae'-
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in diğer maddelerde geçen «Devlet personel
teşekkülleri» ibaresi «Devlet personeli teşek
küllerinin» ibaresi olarak, bütün maddelerde
birer birer düzeltilecektir. Bunun hangi mad
delerde olduğunu komisyon bize bildirecek ve
bunların hepsi hakkında acık oylama yapılacak.
Bir virgül dahi değişse İm böyledir. Bu düzelt
menin dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 14 açık oyunuza sunulacaktır. 15 rıci
m addeyi okutuyo rum.
Organlarda görev alamıyacak olanlar
MADDE 15. — Siyasi partilere kayıtlı olan
Devlet personel teşekkülleri üyeleri bu teşek
küllerin idare, temsil ve diğer organlarında gö
rev alamazlar.
BAŞKAN — Bu madde hakkında bir takrir
var. Onu okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
15 nci maddenin 2 nci fıkrasına «Bu miktar
her halde senede 300 lirayı geçemez» cümlesinin
eklenmesini rica ederiz.
(Bu eski 15 nci madde yeni 10 nci madde
hakkındadır;
Geçici Komisyon Sözcüsü
İstanbul
Erdoğan Adalı
(Madde ile münasebeti yok sesleri)
BAŞKAN — Bende bir münasebetini göre
medim. Ama bir okutayım dedim. 15 nci mad
de hakkında söz istiyen?.. Buyurun Sayın Birand.
İZZET BİR AND (İzmir) — Sayın Başkan.
sayın senatörler. Devlet personeli teşekkülle
rinde bir siyasi partiye mensubolan kişinin va
zife alanııyacağı!.. Zannediyorum ki bir siyasi
partide idare vazifesi olanın burada vazife alamıyacağı şeklinde anlaşılmış olsa daha isabetli
olacaktır. Her hangi bir siyasi partiye mensubolmuş bulunmak bir, vatandaşın kendisinin
başka bir vazifede, o vazifenin muktazasma gö
re hizmet etmesinden alıkoyamaz. Binaena
leyh, bu hükmün aşırı bir ölçü ifade ettiğini
arz eder, bunun tadili hakkında da vereceğim
bir takriri iltifatınıza mazhar kılmanızı rica
ederim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ondördüncü maddeye (Ç) fıkrası olarak bir fıkra ek-

lenmesi hakkındaki Sayın Tevetoğlu'nun tak
riri üzerine komisyon bu madde hakkında ge
rekli izahatı vermiştir. Benim Başkan olarak
müdahale etmem doğru mudur, değil midir
bilmiyorum ama kısadan bu kanunun çıkması
ınaksadiyle bu müdahaleyi yapıyorum. Madde
nin sarih metnine göre siyasi partilere kayıtlı
olanlar Devlet personeli sendikalarına giriyor
üye oluyor ama ne olamıyor? İdare temsil ve
diğer organlarda görev alamıyorlar. Hem par
tili ol, hem şurada bu vazifeyi al. Doğru bul
mamış ve iyi de yapmış bunu kanun vazıı. Bu
dur münakaşa konusu olan Sayın Birand. Ya
ni sizin anladığınız mânanın çıkmadığı kanaa
tindeyim. Öyle değil mi Sayın Komisyon?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN
ADALI (İstanbul) — Söz istiyorum efendim.
BAŞKAN Buyurunuz.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
ĞAN ADALI (İstanbul) — Şimdi muhterem
arkadaşımız evvelce tetkik zahmetini ihtiyar bu
yurmadaki arı için burada tetkik ediyorlar, talbiı
şümullü olmuyor tetkikleri. Biraz evvel kabul
ıbuyurulan 14 ncü maddenin (A) fıkrasında,
«Her hangi bir suretle siyasi faaliyette buluna
mazlar», Devlet personeli sendikaları yasak faali
yetleri hakkındaki 14 neü maddenin 1 nci fık
rası «Her hangi bir suretle siyasi faaliyette bu
lunmazlar» demektedir. Siyasi faaliyette buluiiıamıyan sendikaların, yönetim kurullarına ve
başkanlıklarına da siyasi partilerde görev alacak
şahısların gelmemesi tabiî bir neticedir. Muhte
rem arkadaşlarım, açıkçası Devlet personeli sen
dikalarını, siyasi partilerin adeta bir vasıtası ol
mak durumundan kurtarmayı Komisyonunuz
gaye edinmiş ve bu maddeyi getirmiştir. Mem
leketin her tarafında sendikalar
kurulacaktır.
Aşağı - yukarı dört - beş yüzlbini bulan bir ye
kûn Devlet personel sendikalarında yer alacak
tır. Ondan sonra siyasi partilerimiz bu sendika
larda temsil edilmek ve sendika idaresinde vazi
fe almak için âdeta bir yarışa girecek ve oraları
kendi tarafından imişler gibi bir çabanın içine
gireceklerdir. Buna kati surette mâni olmak için
bu maddeyi getirdik. Bunda mutlaka sendikalar
için de fayda vardır ve gördükleri vaızife bakı
mından da fayda vardır. Bu bakımdan bendeniz
maddenin aynen kabulünü Umumi Heyetten rica
ederim.
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Kmaytürk.
;
BAŞKAN — Bir tahdit olsun, bu da, üç yüz
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Vaz
lira olsun buyuruyorlar. Kabul edenler... Kabul
geçtim efendim.
etmiyenler...
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
Anlaşılamadı efendim, bir kere dalha zahmet
Maddeyi, Sayın Birand bir takrir vermediği
ederek işaret buyurunuz.
içîn oylarınıza arz ediyorum.
F İ K R E T TURHANGİL (Aydın) — Müta
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
lâa almadınız efendim.
ti r. Açık oylarınıza sunulacaktır.
BAŞKAN — Komisyon katılmıvor efendim.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
Gelir ve mallar
ĞAN ADALI (İstanbul) — Müsaade buyurur
MADDE 16. — 1. Devlet personel teşek
sanız niçin katılmadığımızı izah edeyim efenküllerinin gelirleri :
dimr
a) Üyelerinden alacakları aidattan;
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim, o
•b) Mevzuata ve tüzüklerine göre yapabile
halde bendenize de söz veriniz, takririmi izah
cekleri faaliyetlerden doğan gelirlerden; ve
edeyim. Komisyon sonra konuşsun.
c) Bağışlardan ibarettir.
BAŞKAN — Efendim, hakikaten bir usul
2. Bu teşekküller üyelerinin ödiyeeekleri
süzlük
yapmışız. Başkan vekil i Saym Turhangil
aidat miktarı Cemiyetler Kanunundaki kayıtlar
arkadaşımız
yerlerinden, «Mütalâa almadınız»
la, bağlı olmaksızın, genel kurullarının karariyle
'buyurdular.
Doğrudur. Bu itibarla mütalâala
tesbit edilir.
rını
alacağız.
O
zaman size de söz vereceğim Sa
3. Bu teşekküllerin bağış kabul etmeleri,
yın özden.
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle sınırlandırıla
Buyurun Sayın Komisyon Sözcüsü.
bilir veya yasaklanabilir.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
ĞAN ADALI (İstanbul) — O halde önce Ek
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim
rem
Beyefendi konuşsunlar, sonra biz konuşalım
Devlet personeli sendikası olacak.
efendim.
BAŞKAN — Bu Devlet personeli teşekkülü
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun Sayın
Sayın Artukmaç'm verdiği takrire burada da
özden.
raci olacak bu değişiklikle... Siz de söz istemişti
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saym Baş
niz Sayın Özden.
kan, muhterem arkadaşlarım. Bâzı arkadaşları
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim
mızın da haiklı olarak belirttikleri giibi bu kanun
bir takrir vermiştim.
maalesef 274 sayılı Sendikalar Kanunu kadar
BAŞKAN — Saym özden'in takririni oku
mükemmel tanzim edilmemiştir. O kanunun
tuyorum.
cidden üzerinde çalışılmış ve her türlü akla ge
len
ve gelecek ihtimalleri derpiş etmiştir. O
Sayın Başkanlığa
kanunun
23 ncü maddesinin bir nolu fıkrasın
16 ncı maddenin 2 nci fıkrasına, (Bu mik
da
«Cemiyetler
Kanunundaki kayıtlara bağlı
tar, her halde senede 300 lirayı geçemez.) cüm
kalmaksızın
tesbit
edilir» dedikten sonra ikin
lesinin ilâvesini arz ve teklif ederim.
ci
fıkrasında
«aidatın
tesbiti ve azaltılması ve
İstanbul
ya çoğaltılması Genel Kurul kararı ile olur»1 de
Hasan Ekrem özden
nilmektedir. O kanunda durum böyle iken ha
BAŞKAN — Takririn, dikkate alınmasını ka
len müzakeresini yapmakta
bulunduğumuz
bul edenler...
Devlet personeli sendikaları Kanununda aida
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Söz istemiş
tın ne şekilde toplanacağı yazılmamıştır. Hal
tim efendim.
buki 275 sayılı Kanunda işverenler aidatı ken
dileri keserler. İşverenler aidatı kesmezlerse
BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim, tak
mesul olurlar. Burada aynı şey tesbit edilme
rir zaten gayet sarihtir. Arzu ederseniz takriri
miş ve edilmesine de esasen imkân yok.
nizi bir kere daha okutayım, tereddüdü izale
Şimdi 15 nci maddenin ikinci fıkrasını oku
için.
yalım, bizim şimdi müzakere ettiğimiz fıkrayı,
(Ekrem Özden'in takriri tekrar okundu.)
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«bu teşekküller üyelerinin ödeyecekleri aidat
miktarı Cemiyetler Kanunundaki kayıtlarla bağ
lı olmaksızın genel kurulların kararı ile tesbit
olunur» diyor.
Şimdi, genel kurullar dendiğine göre, ku
rullar tâbirinden, birkaç genel kurul tesbit
eder mânası çıkıyor. İlk genel kurulun tesbit
etmesi lâzımgelir kanaatindeyim. O da mad
dede yoktur. İlk genel kurul tesbit ettfl-.ten
sonra bu, demin arz ettiğim işçi Sendikaları
Kanununun 23 ncü maddesinin tesbit ettiği
azaltma ve çoğaltma, o da mevzuuba'hsolmadığı
için ilk genel kurulun karariyle meselenin ke
sinleşmiş olacağı neticesi çıkıyor. Israr edilir
se, aynı yönde bir sakınca görülmüyorsa, başka
mahzurlar da mütalâa edilebilir. Şimdi ikin
ci maddenin ikinci fıkrasında emekliler de bu
raya girebileceklerdir. Bu vaziyette bir tefrik
oluyor arkadaşlar. Emekli az maaş alacak.
Dairenin başında bulunan, vazifeli bulunanın
eline çok para geçecek. Eline az para geçenle,
eline çok para geçen arasındaki fark sen ''ika
da eline az para geçenler aleyhine, genel kurul
lara acı ve fahiş malî imkânları aşan karar
lar verdirebilir. Ve bu kararlardan emekliler
mağdur olur. Onun için muayyen bir kıstas
tesbit ettim 300 lira dedim. Arkadaşlar Cemi
yetler Kanunu 120 lira diyor. Hattâ bu ce
miyetler içinde bulunan arkadaşlar gayet iyi
bilirler ki bu 120 lirayı bile toplamak mümkün
olmuyor bâzı ahvalde. Devlet memurudur ne
tice itibariyle, bunların bu sendikaya kaç kuruş
vereceklerini bilmeleri lâzımdır. Burada, sen
dikada giriş parası da yoktur. Muayyen bir
aidat verecek, meçhuldür. Birkaç arkadaş top
lanacak, genel kurullarında vaziyeti malûm,
muayyen bir para koyacak, faraza bin lira di
yecek. Kimse giremez. Bunu söylediğim zaman
Sayın Hükümet mümessili, canım dedi başka
cemiyetler kurar, başka sendikalar
kurarlar.
Ne nifvak o sendikaya girmesin. Kendisi fa
hiş görüyorsa, başka sendika kursun. Arkadaşlar Devlet memurlarına böyle başka sendi
ka kurun, sen girme, öteki girsin, senin sendi
ka aidatm bin lira, ötekinin sendika aidatı ikiyüz, ötekisi üzyüz... Yani böyle bir aykırılığa
ben hukuk prensipleriyle kabili telif görmüyorum. Bir kanun getiriyoruz, bunun esaslı bir
şekilde tesbit edilmesini istiyoruz. Mesele bun
dan ibarettir. Bunun için de bir fıkra ilâve
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edilmesini arz ve istirham edyorum, kabulünü
| istirham ediyorum. Hürmetlerimle.
I
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sayın Ekrem
Özden'in buyurduğu gibi olabilir. Fakat Sen
dikalar Kanununun, 274 sayılı Kanunun 23 ncü
madesi aidatlara aidolan kısımdır. Onun ikin
ci fıkrasında aidatın tesbiti, azaltılması veya
çoğaltılması genel kurul kararı ile olur» deni
yor. Bir sendikada aidatı genel kurula bağlı
yoruz. Bir Sendika Kanununda aidatı Bakan
lar Kuruluna bağlıyoruz. Veyahut muhterem
arkadaşımın buyurduğu gibi önergesi
kabul
edilirse 300 lirayı aşmamak üzere olacak. O za
man kanunların sendikalara ait kısımlarındaki
aidata ait hükümlerinde bir irtibat olmıyacaktır. Bendeniz de bunun aynen Sendikalar Ka
nununun 23 ncü maddesinin üçüncü fıkrasında
olduğu gibi kabul edilmesini yani aidatın tes
biti, azaltılma ve çoğaltılmaların genel kurul
kararı ile olur, hükmü vaz'edilecek olursa bu
suretle kanunlar arasında irtibat teessüs etmiş
olacağından teklif ediyorum. Zaten Hükümet
Sözcüsü de bunu kabul ediyorlar. Hürmetle
rimle.
BAŞKAN — Evvelce açık oylarınıza sunu
lan maddeler hakkında oyunu kullanmıyan ar
kadaşlar var mı? («Var, var» sesleri)
Oylama işlemi bitmiştir. Şimdi bir takrir
daha vardır. Okutuyorum.
j

Sayın Başkanlığa
16 ncı maddenin (A) fıkrasına
aşağıdaki
ekin yapılmasını arz ve teklif ederim.
«A) Ek fıkra : Bu aidat ayda 20 ve yılda
240 lirayı geçemez.»
İzmir
Ömer Lûtfi Bozcalı

I

BAŞKAN — Sayın Adalı evvelâ siz mi isti
yorsunuz, Hükümet mi istiyor ?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN
ADALI (istanbul) — Hükümet istiyor efen
dim.
BAŞKAN — Buyurun,
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Sayın Başkan,
sayın senatörler, evvelâ Sayın Ekrem Özden'in
bu madde müzakeresi dolayısiyle bu kanun tasarısının iyi hazırlanmadığı hakmdaki kıymet-
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li beyanlarına naçizane görüşümüzü arz ede
yim. Kanun tasarısı bizim kanaatimizce kafi
derecede iyi (hazırlanmıştır. Yalnız mevzu ye
nidir. Personel sendikaları ve personel mev
zuatı bakımından da bir özellik taşır. Biz
Adetlerimiz veçhile daima kıyaslamalara doğ
ru gideriz. Personel sendikaları kanun tasarı
sı hazırlanırken de yine kıyaslamaya gittiği
miz için ya İşçi Sendikalarına bakarız, veyahutta barolara, diğer cemiyetlere bakarız. .Bu
bakımdan biraz tereddütler olabilir. Mamaal'ih kanaatleridir, hürmet ederim.
Şimdi bu maddeye gelince : Bu maddede,
Sayın Ekrem Özden'in, teklifi ile konuşması
arasında bir çelişme var. Şu var ki İşçi Sen
dikaları Kanununun o maddesini izah ederler
ken, altında ikinci fıkrada hu aidatın değişti
rilmesi hükmünün genel kurullar tarafından
yapılması kaydının konulduğunu
söylediler.
Biz de zaten bunu koyduk. Bununla, eğer, bu
kanundaki bu fıkra kâfi gelmiyorsa İşçi Sendi
kaları Kanununun o ikinci fıkrasını buraya ge
tirmekte her hangi bir mahzur yoktur. Sonra,
madde de sarih. Genel kurullar tâbirini cami
addediyorlar. Binaenaleyh mütaaddit genel
kurullarda ayrı ayrı kararlar alınacağını ifade
buyuruyorlar. Buradaki genel kurullar teşek
küller sendika olduğuna göre, federasyon ol
duğuna, göre ve konfederasyon olduğuna göre
de müzakeresi düşünülebilir. Şimdi ilk genel
kurul denmiş olsa idi daha doğru olurdu di
yorlar. tik genel kurul tâbirini koyduğumuz
zaman, o zaman bu aidatın hiçbir zaman değişmiyeceği hükmünün yani birinci genel kurul
toplantısında karar verilen aidat hükmünün
bir daha değişemeyeceği şeklinde bir hüküm
vaz'etmiş olurduk. Bu tabiî maksada, Yüce
Senatonun hedef tuttuğu bu gayelere aykırı
olurdu.

DEVE UT PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAE (Devamla) — Ce
miyetler Kanunundaki aidat fikstir. Para kıymeti
değişebilir, bu bir.
İkincisi, genel kurulların, haklarını tahditte
ne mahzur vardır? Bendeniz de aynı şekilde bu
suale bir sualle cevap arz edeyim.

İkinci noktaya gelince, Cemiyetler Kanu
nundaki 120 lira tâbiri, yani aidatın tesbiti me
selesi tatbikatta çok müşkülâta mâruz kalmış
tır. 120 mi olsun, 220 mi olsun? Meselâ filân
senatör 200 lira teklif etmek üzere
hazırlık
yapmış, bir diğer muihterem senatör 500 e, 800
liraya çıkarır.. Bunlar tatbikatta müşkülâta
mâruz bırakır sendikaları da. Memurlar sen
dikalarının aidatını kendi genel kurullarında
tâyin edeceklerdir. İşçilere verilen böyle bir
takdir hakkının memurların kandırılacağı yan

SUPHİ BATUR (Sinop) — Sayın Başkan,
bendeniz anlıyamadım beyefendinin buyurdukla
rını. Biz Cemiyetler Kanununa gitmiyoruz. Biz
diyoruz ki, âzami 300 - 240 lirayı geçmesin diyo
ruz. (ieçerse ne olacaktır, geçecektir? ihtilâf ora
dan geliyor. Bu miktarda ne mahzur vardır? Bi
zim teklifimizde ne mahzur vardır diye soruyo
ruz.
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ AD AL (Devamla) — Şu
mahzur var efendim. Pratikte üç sene sonra, beş

lış yollara sevk edileceği, düşüncesiyle tahdidedilmesinde bir fayda yoktur. Memurlar kur
dukları sendikalara üye olabilmek için, fakat
ları nisbetinde hangi miktarda aidat ödiyeceklerini kendileri bilirler. Binaenaleyh, bunları
kendileri takdir ederler. Fazla gelirse indirir
ler. Binaenaleyh biz rica ediyoruz, bu madde
nin 2 nci fıkrasındaki «genel kurul kararı ile
tesbit edilir.» tâbiri Sayın Ekrem Özden'i tat
min etmiyorsa, işçi sendikalarmdaki
tâbirin,
fıkranın konulmasında hiçbir mahzur görme
yiz. Ve Sayın Öztürkçine arkadaşımızın izah
ettikleri gibi İşçi Sendikaları Kanununda ayrı
bir hüküm, Memur Sendikaları Kanununda
ayrı bir hükümle, işçi sendikalarına bugün tak
dir hakkının verilmesini münasip gören Sena
tonun memurlara bu hükmün, bu takdirin lü
tuf buyurulmaması, bu takdir hakkının verilme
mesi, onların bir nevi kendi haklarını kendileri
tâyin edemiyecekleri gibi bir düşünce, bir şüp
he meydana getireceğini de ayrıca arz ederim.
Bu bakımdan eğer Sayın Ekrem Özden
Beyefendi, iştirak ederlerse fikrimizce, ikinci
fıkrayı o şekilde tadil edelim. Olmazsa, mad
denin aynen kabulünü Yüksek Senatodan rica
(nlerim.
SUPHİ BATUR (Sinop) — Bir sorum ola
cak.
BAŞKAN1 — Buyurunuz Sayın Batur.
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, bu ai
datı takyitte ne mahzur vardır?
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sene sonra, kanunlar bir sene için yapılmaz, 10
sene sonra 300 lira bir kıymet kazanmıyabilir.
Nitekim bugün 120 lira işlemez hale gelmiştir.
Allah göstermesin, kanunlar, üç sene için yapılmaz, bir. İkincisi kanun tekniği bakımından da
doğru değil. Üçüncüsü, bir sendikaya verilen
hakkı diğer bir sendikaya vermekte, ne gibi mah
zur vardır? Hiçbir mahzur yok. Genel kurulların
da kendileri karar vereceklerdir. Nihayet bun
lar memurdurlar, kendi menfaatlerini elbette
takdir ederler?
BAŞKAN — Sayın Turhangil.
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen
dim bendeniz bu teklif karşısında şu mahzuru
mütalâa ediyorum. Acaba Hükümetin ve Komisyonun da kanaati aynı mıdır? Aidat 300 lira ol
duğu zaman bir teamül teessüs edecek inidir?
Etmiyecek midir?
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) — Ce
miyetler Kanununun tatbikatında gördüğümüz
etmesidir. Norma olan böyle bir fiks, sabit bir
aidat tesbiti Cemiyetler Kanununun tatbikatında
her cemiyetin aidatı 120 lira üzerinden - hattâ
siyasi partilerde de - tesbit edilmiştir. Binaenaloyh, beyefendinin hakları var.
BAŞKAN — Sayın Adalı, buyurunuz. Sayın
Adal, siz yerinize buyurunuz.
Buyurunuz Sayın Adalı.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
ĞAN ADALI (İstanbul) — Şimdi efendim, iş
çi sendikalariyle Devlet Personel Sendikalarının
mesnedi Anayasamızın 46 ncı maddesidir. Her
ikisi de aynı maddenin ikinci fıkrasından neşet
etmektedir. Bu bakımdan ve ikisinin de sendika
olması hasebiyle aralarında bir uygunluk bulun
ması, hükümlerinde bir uygunluk bulunması tabiîdir. Bu bakımdan fiks bir aidat tesbitine gidil
memiştir.
ikincisi; Hükümet Sözcüsünün de beyan ettiği gibi, paranın iştira gücü devamlı surette değiştiği için bugünden muayyen bir şeye bağlamak
pratik bakımdan bir netice vermez, kaldı ki, Cemiyetler Kanunu ile, Sayın Suphi Batur arkadasimizin Hükümet sözcüsüne tevcih buyurdukları
suali kanaatimce cevaplandırmak istiyorum: Cemiyetlerle sendikaların hiçbir surette alâkası yoktur. Kanunun 13 neü maddesi sendikaların faaliyetlerini tadadetmiştir. Bu bir hayır cemiyeti,
lâalettayin bir cemiyet değil. Kendi üyelerine,

I kendi personeline neler temin edeceği uzun, uzun
tadadedilmiş, üyelerin, tüketim, kredi yapı koo
peratifleri, yardımlaşma sandıkları, üyeler adına
I sigorta sözleşmeleri akdetmek... Bunların faali
yetleri böyle az ve fiks bir aidatla temin edile
I bilecek faaliyetlerden değildir, sendikaların faali
yetleri. 13 ncü maddede sayılan bu faaliyetle
rini temin edilebilmesi için ancak kendi genel ku
rullarında konuşup, kararlaştırıp aidatı tesbit et
I mek suretiyle yapılabilirler. Bu bakımdan şimdi
den kanuna muayyen bir miktar koymak suretiy
le bunların faaliyetlerini tahdidediei bir hüküm
getirmek doğru değildir. Maddenin aynen kal
ması ve takdir salâhiyetinin genel kurullara ve
I rilmesi faydalıdır.
BAŞKAN — Sayın Batur?
I
SUPHİ BATUR (Sinop) — Bu sendikada ça
I lışacak idareciler, amatör olarak mı, yoksa pro
fesyonel olarak mı çalışacaklardır?
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
I ĞAN ADALI (Devamla) — Amatör efendim.
SUPHt BATUR (Sinop) — Öyleyse söz isti
I
yorum.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
ĞAN
ADALI (Devamla) — Bu bakımdan
I
•muhterem arkadaşlarım, bu faaliyetlerin yapıla
I bilmesi için sendika •faaliyetlerinin yürütülmesi
I böyle 120 liralık aidatla olamaz, hu, ancak genel
I kurulları tarafından takdir edilir.
BAŞKAN — Uf endim, geçen maddelerin
•açık oy neticelerini arz ediyorum : 7 nci mad
I deye 95 oy kullanılmış, 95 kabul oyu verilmiş
I tir. 13 ncü maddeye 100 oy kullanılmış; 99 ka
I bul, bir ret oy verilmiştir. 14 ncü maddeye yan
I lışlıkla 904 yazmışlar. AllaHı korusun. 904 tane
senatör... 94 oy kullanılmış; 92 'kabul, 1 ret,
I 1 eekinser oy verilmiştir.
Netice itibariyle 94 olarak düzelterek oku
yorum. Maddelerin oylamalarında! salt çoğun
I luk sağlanmıştır.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın BaturI
I da söz... Buyurunuz.
I
•SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka
I daşlarım, Hükümet temsilcisi
Sayın Hasan
I Şükrü arkadaşımızı dinledim. Bu aidat mesele
I sine temas buyurdular. Ve esaslı nokta olarak
I ele aldıkları şey para kıymetinin düşmesidir.
I Birinci şey bu. Şimdi, benim hatırladığıma, ak
I lımda kaldığına göre Cemiyetler Kanununun
| numarası 3512 dir. Bu 30 seneyi aşkındır. Ama
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Türk parası kıymetini kaybetmiştir. Fakat ona
rağmen hâlâ 120 lirayı cemiyetler ve kulüpler
zor alırlar ve geçinirler pekâlâ. Meselâ, Serkildoryan da geçinir, bütün mebus ve senatörlerin
üye oldukları Anadolu Kulübü de geçinir 120
lirayla. Demek ki para kıymetinin düşmüş olma<sı bu şeyin, haddi lâyıkmda tutulan bir şeyi ti o kadar Mı ve aleyhinde olmuyor. Şimdi bidayette sendikanın kaç kişi tarafından kumlacağı belli değildir. Ben itiraz ettim, kaç kişiden
kurulacağı hakkında. Birden fazla insan kuracafc, dediler. Kuracaklar bunlar. Ne olacak?
Sendikayı ellerine geçirecekler ve genel kurul
karariyle bir aidat koyacaklar, bu suretle sendi
kacı emaflığı başlıyacak. Ve Türkiye'de bir
sendikacı esnaflığı vardır, (i el iri er, adam avu
kattır, işçilerin içine karışır, hukuk mezunu
dur, avukatlığa gitmez, sendikacı olur. Niye?
Günkü sendikada maaş fazladır. Şimdi biz ka
nuna, müsaade buyurun noktainazarımı söyliyeyim, Hasan Şükrü Bey, zatıâliniz de görüşür
sünüz. Biz istediğimiz kadar siyasetle uğraşa
maz, böyle yapamaz, şöyle yapamaz, diyelim.
Fakat sendika, dünyanın her tarafında iktisadi
dir, iaraa teşekkülün gideceği, takibedeceği bir
yol. vardır ve -gayelerine siyaset yolu ile varır,
siyasi adamlar vasıtasiyle vM'ir. Hattâ Ameri
ka'da sendikacılar gelir, Hükümet merkezinde
oturur, Kongre âzalariyle, Temsilciler Meclisi
âzalarlyle münasebet kurar, haklarını aramak
için. Bal gibi politika yapılır. Bal gibi reyi bir
istikametten bir istikamete çevirirler. Şimdi bu
nu genel kurulların kararına bırakırsak 3 - 5
ıkişi sendikayı kuracak, ellerine geçirecekler,
sendikada diledikleri gibi icrayı hükmedecekler.
Biz buna mâni olmak istiyoruz. Diyoruz ki, 300
lirayı geçmesin. Diğer bir arkadaşımızın teklifi
gibi 240 lirayı geçmesin. Yfjiıi .1 000 lira, 10 bin
lira bir aidat tâyin edip de sendikayı kendi in
hisarları altına, almasınlar diyoruz. Bütün dâ
vamız bu. Çünkü unvanı adam eline alacak,
efendim diyecek, ben falan yerde sendikayı kur
dum. Unvanın da bizde ne derece itibar gördü
ğü, ıh el e hükümetler nezdinde ne derece itibar
gördüğü malûm. Hükümete bilmem ne derne
ği gelir. Hükümet de bunun arkasında 500 000,
•bir milyon rey var diye itibar eder. Böyle değil
mi arkadaşlar? Bİz buna mâni olmak istiyoruz.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
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'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Adal.
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Efendim, Sayın
Bal ur mevzuu genişlettiler. Bendeniz aynı mev
zua inhisar ettireceğim sözlerimi. Bir kere me
mur sendikallarını işçi sendikalariyle karşılaştır
madan doğan bir tereddüt içindeyiz. Mütema
diyen arz ediyorum, memur sendikalarıyla işçi
sendikaları arasında gaye bakımında ve kuruluş
bakımından büyük farklar vardır. Onun için
dir ki bâzı tahditler köydük. Birisi doğrudan
doğruya iktisadi kâr gayesi gözeten teşekküller
di r, patronla işçi arasında münasebetlerin tan
zimi dol ay isiyle kurulan işçi sendikaları. Diğeri
memur sendikaları ki, doğrudan doğruya kamu
görevi ile vazifeli memurların, Hükümetle karşı
karşıyaı değil, Parlâmento ile karşı karşıya de
ğil, yanyaııa çalışacakları meslekî teşekküller
dir. Arada büyük fark vardır. Felsefesi bakı
mın dan fark var, kuruluşu bakımından fark
var, işleyişi bakımından fark var. Ve bu farkın
neticesi, yine yanlış bir yo'la girdi Sayın Bat ur.
«Ellerine geçirecekler sendikayı ve para alacak
lar, sendika esnaflığı başlıyacak tır.» dediler. Yok
böyle bir şey. (Sol sıralardan gürültüler) Efen
dim, müsaade buyurunuz, Devlet memurları
kanun tasarısını lütfeder de çıkarırısanız - çık
mazsa elbette birçok şeyler olacaktır, çıkarır
sanız - memurların, memur maaşlarından gayri
her ne suretle olursa olsun menfaat sağlamala
rı yasaktır. Memur sendikalarında çalışacak
memurlar amatördür. Hiçbir para alamazlar.
Sarahaten söylüyoruz, zapta geçmesini de rica
ediyoruz ve biraz sonra da komisyon sözcüsü
lütfedecekler, memur .sendikadan, memur esnaf
lığını kabul etmez, para alamıyacaMar.
SUPHİ BATUR (Sinop) — Para alamıyacaklar mı? Maddenizde yok..
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
Nİ HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) —
Hayır, alamıyajcaklar. Her şeyi bu maddede is
tiyorlar. İşte mesele bu, ibunu arz ediyorum.
BAŞKAN — Hangi maddede ise siz de onu
arz edin.
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) —
Efendim, Devlet Memurları Kanunu memur
ların haklarını ve yasaklarını hallediyor. Eğer
lüzum görürseniz hay hay, koyunuz. Söylüyo-
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rum, arz ediyorum, binaenaleyh, memur aidatlarmdan kendilerine ayıracaklar, memurlar sen
dikası idarecileri ve bu şekilde istismar edecekler, fikri yanlıştır, elbette ki memur kullanılacak
ama kullanacakları memurlar da memur olmıyacak. Çünkü ek görev yok ki. Ek görev yasağı
gelmiştir. Ama lütfeder kabul buyurursanız, ge
çici komisyondadır. Ek görev kalkmıştır. Bina
enaleyh her hangi bir memur o sendikada ek
görevle dahi Olsa ça-lışamıyacaktır. Binaenaleyh,
böyle bir endişe bahis konusu değildir. Sarih
olarak söylüyoruz.
Yalnız bir noktaya işaret ettiler, enflâsyon
falan dediler; yalnız bu değil dâva, işçi sendi
kalarına verdiğimiz "bir Ihak var, memurlar da
hu haktan istifade edecekler, genel kurulları
vasıtasiyle kendi aidatlarını tâyin edecekler,
Belki 50 lira koyarlar. Niçin âzamisini tahdidedelim? Kendi işlerini kendileri halledecekler.
Fıkraya o şekilde bir ilâve yapın, değişiklikleri yine genel kurulları vasıtasiyle yapsınlar.

i tarmak ve onların diledikleri gibi üyeleri olan
memur arkadaşlarımızın maaşlarından para ke
| silmesine mâni olmak için bir haddin Konması
zaruri idi. Umumi hükümlerden ayrılarak bir
misli daha ilâve ettik; onların asgari, âzami 10
lira iken biz burada 20 ve yılda 240 lirayı ge
çemez şeklinde takrir vermiş bulunuyoruz. Bu
rada sanki diğer sendikalarda olduğu gibi üye
lerine birçok içtimai bakımdan faydalar temin
edecek bir teşekkül mahiyetinde görmemek lâ
j zım gelir. Çünkü, Devlet memurları, mevzu ka
nunlarla hakları teminat altına alınmış kimse
lerdir. Memurin Kanunu, Maaş Kanunu, ek ka
nunlar ve Emeklilik Kanunu ve saire... Bu ka
! nunlar mevcut iken şu getirilen Devlet perso
i neli sendikaları Kanununun da diğer teşekkül
j ler gibi âzami derecede birçok şeylerden fayda
lanacağını düşünmek hatalı olur. Onun için
| madde zaten tahdidi mahiyettedir. Bu bakım
j dan miktarın tâyin ve tesbiti iktiza eder. Tek
I lifimizin itibar görmesini istirham ederim. Hürtmelermle.
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalı.
I
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (izmir) — Söz |
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
istiyorum.
I kan, ben Sayın Bozealı'nın teklifine iltihak edi
BAŞKAN — Efendim, sizden evvel kornişyorum.
yon sözcüsü söz istedi. Size de söz vereceğim i
BAŞKAN" — Buyurun Sayın Adalı.

tabiî.

I
Lütfen hem komisyon, hem Hükümet, hem
GEÇlCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO- | de üyeler az konulmalıdır. Çünkü, 16 ncı mad
ĞAN ADALI (istanbul) — Konuşsunlar efen- ı dedeyiz. Bitmcyip kendiliğinden, Senato reyini
dim, ben sonra konuşurum.
j izhar etmeden kanunlaşacaktır. Bir kere daha
arz ediyorum.
BAŞKAN — Peki. Buyurun Sayın Bozealı.
ÖMER LÜTFI BOZCALI (İzmir) — Muhte
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN
rem Başkan, muhterem arkadaşlarını, memur
ADALİ (İstanbul) — Kısaca arz edeyim, cemi
sendikalarını biz işçi sendikaları gibi gözetmi- j yetlerle sendikaları bir tutmaya imkân yok. Ce
yoruz. Hükümet ve Sözcü arkadaşımız öyle zan
miyetler her ne kadar yılda 120 lira aidat alır,
nediyorlar. Bizim kasdettiğimiz; bu bir teşek
gibi gözükürse de, bâzı spor teşekkülleri, spor
küldür. Umumi hükümlere bağlı olarak hizmet
kulüpleri böyle mühim maçlarda azalarından ve
görmesi asıldır. Cemiyetler Kanunu, ki bun- | diğer şahıslardan davetiye ve teberru namı ile
dan daha önemlidir, asg-ari ve âzami hadleri tâ
cebren para dahi alırlar, ayrıca kendilerine ge
yin ve tesbit etmiştir, ki orada zorla para alma
lir temin ederler. Sendikanın bütün faaliyetinin
hususu dahi mevcut değildir. Buna mukabil
bu 13 ncü maddede sayılan bütün faaliyetlerini
ilerde göreceğimiz 17 nei maddede; «Bu kanım
karşılıyaeak olan gelirleri 16 ncı maddede ta-.
da öngörülen sendikalara; üyelerince ödenecek
dadedilmiş, üyelerin aidatları ve bağışlar. Muh
aidatın sendika tarafından gösterilecek mikta
terem arkadaşlarım, sendikalara, memur sendi
rı, bu üyelerin çalıştıkları kurumlarca aylık
kalarına bağışta bulunulamıyacağı ve o bağış
veya ücretlerinden kesilerek sendikaya ödenil-.»
ların hattâ Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle
diye âmir bir hüküm de var. Şu hüküm karşı
.sınırlandırılacağı madde halinde mevcudoldusında, sendika idarecilerinin Batur arkadaşımın
ğıına göre, esas gelirlerini üyelerden alacakları
etraflıca izah ettiği gibi, esiri olmaktan kur- j aidatları teşkil ediyor, İşçi sendikaları genel
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kurullarına aidatlarını tesbit etme hakkını ta
nıdığımız halde, memurların' kuracakları sendi
kalara bunu tanımamak, hem memurlar kendi
sendikalarını idare etmekten âcizmiş gibi bir
hava hem de iki teşekkül, sendika arasında ay
kırı bir durum yaratmak olur. Bu bakımdan
aşağı - yukarı yalnız aidatlariyle bütün 18 ncü
maddedeki faaliyetlerini karşılıyacak olan sen
dikaların genel kurullarına bu hakkı tanımak,
sendika hukukuyla ve sendika kurma hakkını
tanımanın içinde mâdııt bir haktır. Bu bakım
dan maddenin aynen kabulünü rica ediyoruz.
BAŞKAN — Efendim, Sayın Özden ve Sayın
'Bat ur'un da iltihak ettiği Sayın Bozcalı'nm tak
ririni tekrar okutuyorum.
(Lûtl'i Bozcalı'mn önergesi tekrar okundu.)
BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Takririn dikkate
alınması kabul edilmiştir.
Bir takrir daha vardır, üçüncü fıkranın de
ğiştirilmesi hakkında. Sayın Öztükçine tarafın
dan verilmiştir, okutuyorum.

çekleri aidat miktarı Cemiyetler Kanunundaki
kayıtlarla bağlı olmaksızın, genel kurullarının
karariyle tesbit edilir.» fıkrası böylece kalkmış
oluyor. Öyle değil mi Komisyon ve Hükümet?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN
ADALİ (İstanbul) — Müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Dikkate alınması dedikten son
ra tam usulünü uygulayayım Sayın Adalı; »si
zin de ısrar hakkınız var.
Böyle bir fıkranın da çıkması icabediyor.
Dikkate alınmasını zaten oylarınıza arz etmiş
tim. Madde böylece komisyona gidiyor. Tedvin
etsin getirsinler.
Vergi muaflığı; malların haezedilememesi
MADDE 17. — 15 Tenim uz 1968 tarihli ve
274 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci mad
desinin 4 neti bendi ile işçi ve işveren sendikala
rına ve bunların üst teşekküllerine tanınan haklar,
bu kanunda söz konusu Devlet personel teşek
küllerine de tanınır.

BAŞKAN — Madde hakkında .söz istiyen.'.
Yok. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
Sayın Başkanlığa
miştir.
Ki ncı maddenin '.) ncü fıkrasının aşağıdaki
Aidatın kesilmesi
şekilde değiştirilmesini saygı ile arz ederim.
MADDE İS. t— Bu kanunda öngörülen sen
İstanbul
dikalara; üyelerince ödenecek aidatın sendika
Rifat Öztürkçine
j
tarafından gösterilecek miktar, bu üyelerin ça
.Madde 1C. — 3 ncü fıkra : Bu teşekküllerin ; lıştıkları kurumlarca aylık veya ücretlerinden
bağış kabul etmeleri, genel kurul kararı ile sı- I kesilerek sendikaya ödenir.
nııiandırılabilir.
i
BAŞKAN — Söz istiyen?
BAŞKAN — Efendim, üçüncü fıkra aslında !
EKREM:
ÖZDEN (tstanibul) — Bu «kurum
Bakanlar Kurulunun karariyle smıtiandırıla- ;I
larca» tâbirinden Devlet dairesi kastediliyor
bilir veya yasaklanabilir iken, genel kurul ka- !
mu?
rariyle sınırlandırılabilir ifadesi konsun, diyor.
BAŞKAN — «Kurumla i'» tabirine Devlet
Değişiklik bu. Dikkate alınmasını kaimi eden
dairesi giriyor mu Sayın Adali:'
ler... Kabul etmiyenler... Takrir reddedilmiştir.
CEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN
Şimdi, «A» fıkrasında üyelerden alınacak
ADALİ (İstanbul) — 2(30 sayılı Kanımda «ku
aidat, kerre içinde öyle yazıyorsunuz değil mi,
rum» tabiri vardır.
Sayın Bozcalı?
ÖMER LÜTFÎ BOZCALI (İzmir) - Evet.
BAŞKAN — diriyor, diye cevap veriyorlar.
Buyurun Sayın Artukmaç.
BAŞKAN — «Bu aidat ayda 20 ve yılda 240 I
Ricanı veçhile lütfen kısa konuşunuz Sa
lirayı geçemez» bu kelimeler kerre içinde ola
yın Artukmaç. Siz zaten kısa konuşursunuz.
rak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, açık oyunuza sunu
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) _ Muhte
lacaktır.
rem arkadaşlarım, bu 18 nci madde tatbikatta
bâzı aksaklıklara meydan verebilir. Onun için
EKREM ÖZDEN (İstanbul) —• İkinci-fıkra
bâzı düzeltilmeler lâzımdır. Burada şunu evvelâ
kalkmış oluyor.
arz edeyim, redaksiyon bakımından makbul bir
BAŞKAN — Biz de onu müzakere ediyoruz
Sayın özden. «Bu teşekküller üyelerinin ödiye- j madde kabul etmemek lâzım, evvelâ. Mahiyeti
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itibariyle fenadır. Çünkü, aidatı sendika men
suplarının çalıştıkları kurumca kesilecek. Sendi
ka mensuplarının çalıştığı kurum bu aidatı ke
ser ve senelerce veznesinde saklarsa bunun mü
eyyidesi ne olacaktır?.. Bir yanlış tatbikata mey
dan verebilir. Bu bakımdan bendeniz şu girift
ibareli maddeyi daha anlayışa elverişli bir mad
de haline getirmek suretiyle şu şekilde bir tek
lifte bulunuyorum.
«MADDE 18. — Devlet Personeli sendikaları
üyelerince ödenecek aidat, sendikanın yazılı is
teği üzenine burada bu kayıt da yok, yazılı is
tek olmalıdır üyelerin aylık veya ücretlerinden,
çalıştıkları kurumlarca kesilir ve ilgili sendika
ya bir ay içinde teslim edilir.» Hem teslim
müddeti var ve hem de yazılı bir talep üze
rine yapılmasını öngörmektedir. Bu bakımdan
daha uygun olacağı kanaatindeyim. Arz ederim.
BAŞKAN — Takriri okutuyorum efendim.
C. Senatosu Başkanlığına
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayı siyle,
18 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif edenim.
MADDE 18. — Devlet personeli sendikaları
üyelerince ödenecek aidat, sendikanın yazılı
isteği üzenine, üyelerin aylık veya ücretlerinden
çalıştıkları kurumlarca kesilir ve ilgili sendika
ya bir ay içinde teslim edilir.
Yozgat'
Sadık Artukmaç
BAŞKAN — Komisyon?
(iHçtcl KOMISYON SÖZCÜSÜ EUDOÜAN
ADALI (İstanbul) — Bu Millet Meclisi Heyeti
Umıımiyesinde konmuş bir maddedir. B : z geri
alalım, komisyonda redaksiyonunu yapalım.
BAŞKAN — 18 nci maddeyi redaksiyon için
komisyona veriyorum. 19 ncu maddeye geçi
yoruz.
Takriri istiyorlar, redaksiyon için. Tedvin
edip birlikte getirecekler maddeyi. Redaksiyon
için geri veriyorum.
Fesih ve infisah halinde mallar
MADDE 19. — Feshedilen veya infisah eden
Devlet personel teşekküllerinin malları, bu ka
nuna göre kurulmuş diğer teşekküllerden birine
veya birkaçına, teşekkül tüzüğünde belirtilen şe
kilde devredilebilir, Teşekkülün malları, bun
lardan gayrı gerçek veya tüzel her hangî bir
şahsa veya teşekküle veya kuruma devredilemez
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veyahut feshedilen veya infisah eden teşekkülün
üyeleri arasında paylaşılamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Daha evvel açık oya sunduğumuz maddeler
de oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı?. Ol
madığına göre, oylama işlemi bitmiştir.
Birleşme halinde infisah
MADDE 20. — Devlet personel teşekkülleri
nin genel kurulları, 5 nci madde hükümlerine
aykırı kararlar aldıkları takdirde, bu teşekkül
ler infisah etmiş sayılırlar.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.
Yok. Maddeyi oya sunuyoum; Kabul edenler..
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bir dakika; bir takrir var okutacağım. De
min kabul ettiğiniz Devlet personel teşekkülü
ibaresinin Devlet personeli teşekkülü olarak
hangi maddelerde değişeceğini bir takrirle yaz
dırdım onu okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Madde metinlerindeki (Devlet personel te
şekkülleri) ibaresinin, (Devlet personeli teşek
külleri) olarak düzeltilmesi hakkında önergem
Yüce Senatoca kabul buyurulmuştu.
Açık oya sunulmasını sağlamak amaciyle
düzeltilecek ibarelerin hangi maddelerde bulun
duğunu aşağıya yazmış bulunuyorum.
Oya konulmasını arz ederim.
Maddeler şunlardır : 10, 11, 12, K5, 14, l(j,
17. 19, 20, 21 ve geçici madde 1.
Yozgat
Sadık Artukmaç
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarımın hatırlıyacağı üzere 14 ncü maddeyi zaten değişiklikle
oyunuza sundum ve açık oya da sunulmuştur.
Bunu çıkaracaksınız Sayın Artukmaç... 14 ncü
madde çıkarak oyunuza arz ediyorum, kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
20 nci maddeyi bu değişiklikle tekrar oku
tuyorum.
Birleşme halinde infisah
MADDE 20. — Devlet Personeli teşekkülle
rinin genel kurulları, 5 nci madde hükümlerine
aykırı kararlar aldıkları takdirde, bu teşekkül
ler infisah etmiş sayılır,
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BAŞKAN — Söz istiyenl. Yok. Oyunuza
Madde 21. — Devlet personeli teşekkülleri :
arz ediyorum, kabul edenler... Etıniyenler... Ka
A) Tüzüklerinde veya yöneticilerinde vâki
bul edilmiştir.
değişikliği derhal;
Çeşitli hükümler
B) Üye sayıları ile malî durumlarını ise,
MADDE 21. — Devlet personeli teşekkülle
vâki istek üzerine; teşekkül merkezinin bulun
ri, tüzüklerine ve yöneticilerinde değişiklik ol
duğu yerin en büyük idare üstüne veya ilgili
ması takdirinde, bu değişiklikleri, değişiklik
kuruma bildirmekle görevlidirler.
vukubulur bulmaz; üye sayıları ile malî durum
Yozgat
ların], teşekkülün merkezinin bulunduğu yer
Sadık Artukmaç
idare üstünün veya ilgili kurumun yılda en çok
BAŞKAN — Sayın Adal, buyurun.
iki defa yapabilecekleri istem üzerine, idare ve
HÜKÜMET TEMSİLCİSİ H. ŞÜKRÜ ADAL
kurumlara tam ve doğru olarak bildirmekle yü
— Bu tadil teklifine biz de iştirak ederiz, bir
kümlüdürler.
şartla : Burada bir nokta unutulmuş. İkinci
BAŞKAN — Söz istiyen... Buyurun Sayın
fıkrada, «yılda en çok iki defa.» bu idarenin
Artukmaç.
sendikalar üzerindeki her hangi bir şekilde fu
SADTK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
zuli müdahalelerini önlemek maksadiyle konul
rem arkadaşlar, bu madde de biraz muğlâk ve
muştur. Eğer lütfederler ona iştirak ederlerse
girift olarak kaleme alınmıştır. Ayrıca madde
yılda en çok iki defa olmak üzere tadilini ilâve
ler arasındaki ahenk ve insicama da dikkat
ederlerse aynen biz de iştirak ederiz, efendim.
edilmedği görülmektedir.
BAŞKAN — Sayın Adalı bakınız bir eksik
Meselâ; burada deniliyor ki, «Teşekkülün
lik daha çıktı, bunu da redaksiyon için alınız
merkezinin bulunduğu yer idare üstünün veya»
da diğer maddelerle birlikte güzelce yazınız ge
falan... Burada diğer maddelerde de» o yerin en
tiriniz.
büyük mülkiye, idare, üstü bir yakın maddede
geçmişdi. O yerin idare üstü. Şimdi burada yer
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın
idare üstü, demekle bir tenakuz var. Bunun dü
Başkan, müsaade ederseniz takririmi şimdi dü
zeltilmesi lâzımdır. Asıl arz etmek istediğim
zelteyim, mesele hallolsun.
nokta şudur : Burada 2 şekil ele alınmaktadır.
BAŞKAN — Peki.
Birisi Devlet personel teşekküllerinin tüzükle
Takriri tekrar okutuyorum.
rinde veya yöneticilerinde vâki bir değişiklik
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
olması hali, 2 nci hal üye sayılariyle malî du
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle 21
rumlarının bildirilmesi keyfiyetidir. Maddede
nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini
tedvin edilmek istenen bu olduğuna göre vuzuh
arz ve teklif ederim.
vermek maksadiyle bendeniz şöyle bir madde
Madde 21. — Devlet personeli teşekkülleri :
tedvin ettim;
A) Tüzüklerinde veya yöneticilerinde vâki
Madde 21. — Devlet personel teşekkülleri :
değişiklipi derhal;
A) Tüzüklerinde veya yöneticilerinde vâki
B) Üye sayıları ile malî durumlarını ise,
değişikliği derhal,
vâki istek üzerine;
B) Üye sayılariyle malî durumlarını ise,
Teşekkül merkezinin bulunduğu yerin en
vâki istek üzerine, teşekkül merkezinin bulun
büyük idare üstüne veya ilgili kuruma bildir
duğu yerin, en büyük idare üstüne veya ilgili
mekle görevlidirler. (B) bendi için yılda en çok
kuruma bildirmekle görevlidirler.
I
iki defa talepte bulunabilir.
Maddeye daha fazla vuzuh vereceğini tah
Sadık Artukmaç.
min ediyorum. Bir önerge takdim ediyorum, ka
Yozgat
bulünü arz eylerim.
BAŞKAN — Sayın Adalı.
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
ADALI (İstanbul) — Katılıyoruz.
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle
21 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI
sini arz ve teklif ederim.
HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Katılıyoruz.
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BAŞKAN — Sayın Adalı iştirak ediyor, I vamlı olarak veya fasılalı olarak kamu hizmet
lerinde çalışmış olan kimsenin buraya üye ol
Hükümet katılıyor, dikkate alınmasını oylarını
ması mümkündür. Bir önerge sunuyorum.
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık oya sunulmuştur.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Atalay buyurun.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Baş
kan burada bir maddede değişiklik için mâru
SIRRI ATALAY (Kars) — Ben ceza kıs
mında konuşmak istiyorum.
zâtta bulunmak istiyorum.
BAŞKAN — Sadık Artukmaç.'ılı takririni
BAŞKAN — 22 nci maddede mi?
okutuyorum.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evet,
BAŞKAN — Okutalım da öyle efendim.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Ceza hükümleri
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen, aşağı
MADDE 22. — 1. 13 ve 14 ncü maddeler
daki metnin 22 nci madde olarak kabulünü ve
ve 16 ncı maddenin 3 ncü bendi hükümlerine
22 nci maddenin 23 ncü; 23 ncü maddenin ise
aykırı hareket ve davranışlarda bulunan yöne- I 24 ncü madde olarak değiştirilmesini arz ve tek
tim organı başkanı ve üyeleri ile bu hareket ve I lif ederim.
davranışlar genel kurullarda vukubulduğu tak
Madde 22. — Devlet personeli teşekkülleri
dirde, bu hareket ve davranışları müsamaha ile
nin organlarına seçileceklerin, en az beş yıldan
karşılıyan başkanlık mevkiinde görevde bulu
beri kamu hizmetinde bulunmuş olmaları şart
nan kimselere, üç aydan bir yıla kadar hapis
tır.
cezası verilir.
I
Yozgat
2. 6 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmüne
Sadık Artukmaç
aykırı hareket edenler beş yüz liradan iki bin I
BAŞKAN —. Komisyon vo Hükümet? Ka
liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir- I
tılmıyorsunuz.
ler.
DEVLET
PERSONEL DAÎRESÎ BAŞ*
3. 15 nci maddeye aykırı hareket edenlere I
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Efendim
üç aydan altı aya kadar hapis cezası verilir ve
karışıyor. Arz edeyim tamamen ayrı bir madde.
bir daha alınmamak kaydiyle sendikadan çıkar
BAŞKAN — Mahiyeti ayrıdii*, olduğu gibi
tılır.
kalsırj diyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Artukmaç buyurunuz.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Aynı d<e<
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
ğ'l erendim ar: edeyim.
rem arkadaşlar, geçici madde tetkik Duyurul
BAŞKAN — Sayın Ada! buyurunu;: evvelâ
duğu takdirde 2 husustan bahsetmektedir. Bun
sin izah edinde onlar da size cevap versinler.
lardan birisi, kurucu üyelerin niteliği, diğeri
(İzaha lüzum yok, katılmıyorlar sesleri.)
de asıl üyelerin niteliğidir.
DEVLET
PERSONEL DAÎRESÎ BAŞ
Şimdi, kurucu üyelerin niteliğinin geçici I
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Şimdi efen
maddede yer alması mümkündür. Ama asıl üye
dim devam'ı bir hüküm getiriliyor.
Devamlı
niteliğinin böyle bir geçici maddede yer alması
mahiyetteki
bu
hükümde,
kayıtlanan
ve
sınır
mümkün ve doğru değildir. Bu bakımdan ben- I
lanan
bir
hüküm
var,
Sayın
Artukmaç
idare
deniz bu ikinci fıkranın yeni bir madde olarak
heyetine girecekler için 5 yıllık bir kıdem hakkı
şu ceza hükümlerinden Önce 22 nci madde ola
tanıyor ki, bu tahdidi bir hüküm biz buna lü
rak tedvinini arz ve teklif etmekteyim.
zum görmüyoruz. 5 senede 3 senede olabilir.
Madde şöyle tedvin edilmeli :
Devlet memuriyetiyle ilgili bir husus değil bu,
«Madde 22. — Devlet personeli teşekkülle
sendika
hakkıdır. Sendikada idare hakkı... öte
rinin organlarına seçileceklerin, en az beş yıl
ki ayrı... îlk kurulacaklar için geçici hüküm :
dan beri kamu hizmetinde bulunmuş olmaları
«Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten başlışarttır.»
yarak 3 yıl içinde kurulacak Devlet personel
Burada bir de zaten aksaklık var. Üç yıldan
sendikalarının kurucu üyelerinin en az 5 yıldan
beri, diye bir ibare var. Bu «üç yıldan beri» iba
resinin de konulması doğru değildir. Beş yıl de- I beri kamu hizmetinde bulunmuş olmaları şart-
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tır.» Bundan maksat su; memur sendikaları, j
BAŞKAN —• Anladım efendim.
tatbikatı çok yeni; binaenaleyh, ilk defa bu
DEVLET
PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANİ HASAN ŞÜKRÜ ADAL (Devamla) —
sendikaları kuracak olanların bir müddet Dev
Sayın Başkan birleştirilsin buyurdular; iki fık
let memuriyetinde çalışmış olmasında fayda
ranın birleştirilmesi mümkündür. Çünkü aynı
vardır. Bu, muvakkat bir zaman içindir. Sen
mânayı ifade eder. İki fıkra kalkar bir fıkra
dika tatbikatı ilerde. Artık alışık vaziyete ge
olabil ii'.,
lirse, bundan sonra devamlı olarak 5 yıl kıdem
BAŞKAN — Sayın Artukmaç.
kaydının lüzumu kalmaz. Zannediyorum ki, bir
SADİK
ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın
zaruret yok, beş Senelik, veya
üç senelik me
sözcünün
mütalâasına iştirak etmekteyim. İki
mur dahi idare heyetlerine pekâlâ geçirilebilir.
fıkranın olmasına burada hiç lüzum yoktur.
Genç öğretmenler çıkmıştır, mülkiye, hukuk
iki fıkranın yer alması lüzumsuzdur. Üç senelik
mezunları gelmiştir, sendikada çalışmaktadır
bir
müddet tahdidedilmiş bulunduğuna göne
Ama kıdemleri, hizmet müddetten 5 seneyi
bu müddet: içinde vazife alacakların 5 seneden
doldurmamışlardır, pekâlâ idare heyetlerine ge
beri. kamu hizmetinde bulunmuş olması lâzım
çebilirler. Bu memurlara muzaf olan bir tah
dır. Beş seneden beri dediğimiz takdirde de
dit değil, zamana muzaf olan sendika yöneticivamlı olanak vazife görmesi lâzımgelecektir.
liğiyle ilgili 3 senteyle mukayyedolan bir husus
İn kıtalar halinde de beş senelik hizmetleri ola
tur ki, Sayın Artııkmaç'ın teklifi tamamen ay
bilir. Benini arz ettiğim bu ikinci fıkranın hük
rıdır. Bizimki bu. Bu bakımdan belkide ona
müne bu dediğim hususları komisyon lütfen
itiraz etmiyorlarda bir ilâve madde teklif edi
dikkate
alarak bu maddeyi yeniden kaleme
yorlar. Devamlı bir madde teklif ediyorlar. Lüt
alırlarsa kendilerine müteşekkir kalırım.
federler bu tahditten vazgeçerlerse kıdemi az
olan memurlar için böyle bir sınırlamaya gitBAŞKAN — Sayın Adalı, bu maddeyi de
miyelim.
geri alıyor musunuz? Müzakerelerin ışığı altın
da. 1 nci ve 2 nci fıkraları da 'birleştirir sunar
BAŞKAN -^ Sayın Adal anlıyamadım. Lüt
sınız. Yahut Sayın Artulkmaç'm dediği gibi Ku
fen benim soruma cevap verir misiniz?
tlarsınız takdir sizindir. Madde için şimdi Sa
«Geçici madde fıkra 1 : Bu kanunun yürür
yın Atalay'm bir takriri vardır. Onu okutaca
lüğe girdiği tarihten başlıyarak üç yıl içinde
ğını. Şimdi yer sırasını 'halledemedik, geçici
kurulacak Devlet personeli sendikalarının ku
madde 1 e böylece atladık. 22 nci maddeyi de
rucu üyelerinin en az beş yıldan beri kamu hiz
komisyon almış mı oluyor?
metinde bulunmuş olmaları şarttır.»
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN
ADALİ (İstanbul) — Geçici maddeyi aldık.
«İkinci fıkra, bu kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten başlıyarak üç yıl içinde kurulan Dev
BAŞKAN — Geçici madde 22 nci madde ile
let personeli teşekküllerinin organlarına seçi
ilgili olmuyor mu!
leceklerin en az, beş yıldan beri...»
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN
ADALİ (İstanbul) — Ayrı efendim.
Böyle olacağına birinci ve ikinci fıkra birBAŞKAN — Her arkadaş bir türlü konuşu
leşse, «bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
yor. Maksut bir amma rivayet muhtelif gibi
başlıyarak, üç yıl içinde Devl'et Personeli Sen
bir şey. Sayın Artukmaç diyor ki, bu geçici
dikasının ve kurucu üyelerinin ve organlarına
maddedeki şu fıkra gelsin, 22 olsun, 22 nci mad
seçilecek üyelerin» kurucu dense faraza iki fıkra
de gelsin 23 olsun, 23 ncü madde 24 olsun. Tak
birletşirilse daha güzel olmaz mı?
dim tehir meselesini Sayın Artulkmaç ortaya
DEVLET PERSONEL
DAİRESİ BAŞ
attığı için geçici birinci maddeyi konuşuyoruz.
Geçici madde geri alınınca 22 nci maddeyi ko
KANI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Olur efennuşacağız. Durum budur, efendim. 22 nci mad
dim. Fakat Sayın Sadık Artukmaç ?ın teklifi
de de bir takrir vardır bunu okutuyorum.
ayrı. Devamlı bir madde teklif ediyorlar. De
vamlı madde üç sene için değil de ondan sonra
SIRRI ATALAY (Kars) — Madde üzerin
heı yıl için...
de söz istiyorum.
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BAŞKAN — Efendim, okutayım ondan son- I müesseselere Hükümetin müsaadesi olmaksızn»
ra vereceğim. Sayın Atalay evvelâ takririnizi
iştirak eden memleket dâhilinde mukim vatan«
okutayım.
I daşlara aynı ceza verilir» denilmektedir İki,
burada yani 143 ncü maddenin son fıkrasın
Yüksek Başkanlığa
I
daki hüküm 14 ncü maddenin (j) bendindeki
22 nei maddenin 1 nci bendine «üç bin lira- I
«Bakanlar Kurulunun bir kararnamesiyle izin
dan sekiz bin liraya kadar ağır para cezası veri- I
alınmadıkça dış kaynaklardan hiçbir surette
lir.»
I
yardım kabul edemezler» hükmünün aynıdır.
3 neti bende «üçbin liradan 5 000 liraya ka- I
Esasen Ceza Kanununda da buna ait hükümler
dar ağır para cezası verilir» kelimesinin ilâ
vardır ve bu hükümler para cezalarıdır. Daha
vesini saygı ile 'arz ederim.
I
demokratik, daha memleketin menfaatine uy
Kars
I
gun hükümler getirileceği halde tamamen Ibir
Sırrı Atalay
I
ceza politikasının dışında olan yine hapis ce
BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay.
zaları gelmektedir.
SIRRI ATALAY (Kars) — Burada 22 nci
Yüksek Heyetiniz lütuf buyururlarsa hapis ce
maddenin 1 nci bendinde şu, şu maddelere ay
zaları yerine para cezaları getiren önergem
kırı hareket ettiklerinden dolayı üç aydan (bir I lütfedilir, kabul edilir.
yıla kadar hapis cezaları verilir, denilmektedir. I
RÎFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — ÖnerHürriyeti bağlayıcı ceza, medeni bir usul de
go aleyhinde ikonuşacağım.
değildir. Biz artık mutlak surette hapis ceza- I
BAŞKAN — Buyurun.
lan yerine, para cezasını getiren bir sisteme
RÎFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Muh
gitmek mecburiyetindeyiz. Bu sebeple, Yüce
terem arkadaşlarım, bu cezai kısım, 14 ncü
Senatonun ve Millet Meclisinin huzuruna gelen
maddenin (F) fikrasmdadır ve «Grev teşeb
bıı. kabil bütün özel mahiyetteki hükümleri I büs ve faaliyetlerini destekleyici davranışlarda
'hürriyeti 'bağlayıcı hapisleri kaldırıp, yerine da
bulunamazlar» denilmektedir. Şimdi Devlet
ha müessir, daha insani, daha demokratik olan I Deniz Yollarını ele alalım. Devlet Deniz Yollan
para cezalarını koymağa mecburuz. Bugün ce- I işçileri arasında sigortaya Ibağlı kamarotlar
zacvlerindeki mahkûm nüfusu yılda 200 bine I mevcuttur. Bir de Devlet memuru hüviyetinde
yaklaşmakta ve bu, yılda vasati olarak 90 bini I olan memur kamarotlar mevcuttur. İşçi Sen
bulan bir daimilik arz etmektedir. Bu 90 binin
dikaları greve girdiği takdirde memur kama77 - 80 bin arasında olanları 6 aya Ikadar olan I ratlara hasım olan her hangi bir kişi, bizi gre
hapis cezaları teşkil etmektedir. Böylelikle hem I ve bu teşebbüs ettirdi denildiği takdirde bu
cezaevleri dolmakta, hem de gayri insani hürri- I memurun bihakkın mağdur duruma
düşmesi
yeti bağlayıcı cezalar tatbik «edilmekte, 'hem de I mümkündür. Bunun için ağır cezalar verilme
Devlete büyük masraflar tahmil etmektedir. I si doğru değildir. Maddenin olduğu gibi kabul
Tesbit edilmiştir iki, para cezaları hürriyeti I edilmesi yerindedir. Hürmetlerimle.
bağlayıcı cezalardan daha müessirdir. Bu se
BAŞKAN — Takrir hakkında Komisyonun
beple burada maddede yer alan 3 aydan bir
mütalâası1?.
seneye kadar hapis cezası yerine, 3 bin liradan
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN
8 bin liraya kadar para cezası, yine 3 ncü fbendADALI (İstanbul) — Katılmıyoruz.
de 3 aydan (i aya kadar olan hapis cezası yerine I
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
ayni şekilde para cezası verilecek. Yani hürri
met katılmıyor.
yeti bağlayıcı cezalar yerine daha müessir pa
SIRRI ATALAY (Kars) — Hükümet niçin
ra cezaları konulacak. Kaldı ki Ceza Kanunu
katılmıyor ?
nun 143 ncü' maddesinde meselâ;... «Müsaade I
BAŞKAN — Bugüne kadar siz de Reisliği
alınmaksızın teşkil edilmiş olan iböyle bir cemi
yaptınız, niçin katılmıyor diye soruyorsunuz?
yete veya müesseseye, veya bunların şubelerine
Katılmıyorum diyor, siyakını sibakını uygun
memleket dâhilinde iştirak eden kimse, yüz li- I görmüyorum diyor, katılmıyor. Hükümeti Ko
radan bin liraya kadar ağır para cezasiyle ce
misyonu zorlamaya imkân yoktur. Sizin esbabı
zalandırılır. Memleket dışındaki cemiyet ve | mucibenizi benimsemiyor.
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Takririn dikkate alınmasını kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
22 nci maddeye ait bir de Sayın Artukmaç'ın verdiği takrir var, onu tekrar okutuyorum
(Sadık Artukmaç'm önergesi tekrar okun
du)
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — O takri
ri geri alıyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Bu geri alındı. Böylece 22 nci
madde hakkında verilen takririn de dikkate
alınması kabul edildiği için komisyona gitmiş
oldu. Geçiyoruz.
23 ncü madde olarak bir madde ihdasını tek
lif eden bir takrir var, Sayın Kınaytürk'ün onu
okutuyorum.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN
ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, Komisyon
bu maddeleri yetiştiremiyecek.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ko
misyon üyesi pek değerli arkadaşım itizar
beyan ederler. Ben bu itizarı kabul edecek bir
durumda değilim. Deminden beri arkadaşları
nım uzun uzun konuşmalarına itiraz ederek, kı
sa konuşulsun diye söylüyorum, bu konuşma
lar boşa gider diyoruz, işte şimdi komisyon da
itizar beyan etmekte ve bu maddeleri yetiştir
menin kabil olmadığını söylemektedir. O beni
ilgilendirmez. Ben şimdi usule uygun
olarak
müzakereye devam edeceğim. Mehil isterlerse
münasip bir mehili Heyete arz ederim, ona gö
re muamele yaparım.
Şimdi 22 nci madde ile 23 ncü madde ara
sında bir teklif vardır. Onu okutuyorum. (Olur
mu böyle şey sesleri) Efendim lütfen dışardan
müdahale ederek lâf atmayınız.
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Taşandaki maddelerden sonra müstakil bir
madde olarak (22) nci maddeden sonra (23)
ncü madde olarak bir maddenin daha eklenme
sinde isabet olacaktır. Bu madde sendika yöne
tim kurullarında görev alan personelin temsil
görevleriyle işten ayrılma süreleri veya üst te
şekküllerde tam mesai ile sendika hizmetinde
çalışması gerekecek personel için lüzumludur.
Burdur
Faruk Kmaytürk
Teklifimiz aşağıdadır: Sendika birlikleri
daha üst teşekküllerin yönetim kurullarında
görev alanlardan her tüzel kişilik için yalnız

bir üye, teşekkülün talebi halinde ilgili mücs-sese tarafından izinli addedilir. Bu izin ücret
siz olup, ilgili müessese tarafından
sadece
emeklilik primleri ödenmek suretiyle emeklilik
ve terfi sürelerinin devamı sağlanır. Sendika
yönetim kurulundaki görevinden ayrıldığı tak
dirde aynı mahaldeki eski görevine kabul edi
lir, diğer yönetim kurulu üyelerinin (sendika
kademesi dâhil) temsil görevleri ile iş haricin
de geçirdikleri süreler, yıllık normal izin sü
releri dışında geçirilmiş ücretli izin süresi ola
rak ilgili müessese tarafından kabul edilir.
BAŞKAN — Sayın Adal.
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Efendim, yine
personel sendikalarına, işçi scndikalarmdala
bir hükmün intikali gibi bir vaziyetle karşı;
karşıyayız? Memurların izinli sayılarak sendi
ka idareciliğinde bulunması imkânı yoktur.
işçiler için mümkündür. Patron parasını verir,
öder, işçiyi mezun kılar, iktisadi bir müessese
dir, işçi sendikalarında yapar. Fakat kamu gö
revlileri, kamu görevi daimi olduğuna göre,
vazife başında
bulunmak
zaruret indedirler.
Ancak, izin meselesi fevkalâde hallerde, yani
sendikaların toplandığı hallerde,
konfederas
yonların toplantı zamanlarında verilebilir. Bu
da mazeret izinleridir. Devlet Personel Kanu
nunda on günlük bir, bir daha on günlük olmak
üzere yirmi günlük bir izin müddeti koyduk,,
sırf bunun için. Bu gibi mazeretler için, nor
mal izne, hastalık iznine ilâveten. Binaenaleyh
mazeret izninden personel sendika idarecileri
istifade edebilir.
Nasıl amatör olarak çahşacaklarsa muhte
rem arkadaşlarımızın, personel esnafı, sendika
cı esnafı yetiştirmiyelim dedikleri gibi, perso
nel sendikalarında maaşlı izinli diye bir çalış
maya idareciler sistemine gitmiyelim. Bunlar
amatör olarak çalışacaklar, yalnız sendika
kongrelerinde kendilerine izin verilecektir, ma
zeret izinlerini kullanabilirler. Esasen
başka
yerlerde pek yok. Yalnız Fransa'da «Detaşman
sistemi» olduğu için, onlar yalnız millî hüvi
yetteki konfederasyonlar için, federasyonlar
için bir veya iki kişiye izin verebilirler, o da
bu şartla. Fakat bizde Anayasa, kamu görevle
rinin asli ve sürekli görevler olduğunu söyler,
Ondan sonra da bir detaşman sistemi yok. izin
ler umumi kaidelere bağlıdır. Bu şekilde, hele

68 —

C. Senatosu

B : 54

sendikalara, idarecilere devamlı izin verme
hakkını kabul ettiğiniz takdirde, o zaman ha
kikaten maaşlı sendikacı grupu çıkar ki, bu,
önüne geçilemez bir durum arz eder. Bunu bil
hassa Hükümet olarak, kamu vazifelerinin ifa
sı mesuliyetini deruhte etmiş olan Hükümet
olarak muvafık bulmuyoruz. Bilhassa ricamız
önerge reyinize sunulduğu zaman kabul edil
memesi veya muhterem senatör arkadaşımın
teklifini geri almasıdır, efendim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bir usul
meselesini halletmek isterim. Geriye verdiğimiz
maddeler için demin resmen münasip mehil ve
ririm ve bu mehil zarfında Komisyon düzeltip
gelir dedim. Zannederim ki, tutumumuzda bir
kanunsuzluk yoktur. (Yok, yok, sesleri) Şimdi
bu maddeleri istiyorum, Sayın Adalı, ben bu
maddelerde ısrar edeceğim, belki de ısrar kara
rı alacağım, daha doğrusu, onun için Komisyo
nu toplamam lâzım buyuruyorlar.
Ben de müddet olmadığını ifade ediyorum.
Yani bugün gece Komisyonu toplayınız, falan
ediniz, buna bir imkân olmadığı kanaatinde
yim. Teamüller veçhile, sözcü kendisi metni ha
zırlar, verir, kabul etmiyorsa, kabul etmiyo
rum., şundan der, kabul ediyorsa kabul ediyo
rum, bundan der. Değil mi arkadaşlar? Benim
anladığım budur. Böylece bu ricayı tekrarlı
yorum kendisinden, bize eğer • komisyonlarda
müşkülât çıkaracaksa bundan sonra, bilmem,
artık takdirlerinize arz ederim geri tarafını.
Sayın Kmaytürk, şimdi bu ışık altında lüt
fen, bir şu, iki şu, üç şu diye şöyle kısaca anla
tınız.
Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) —
Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Adalı'ıu Hükümet adına kabul etmediklerine cevap
vermeyi uygun buldum. Devlet personeli sen
dikacılığının gelişmesi bakımından lütfettikleri
cevaplar bizi tatmin etmemiştir. Emsali buyur
dular ki İşçi Sigortalarında vardır, statüsü ay
rıdır ve patran ile işveren mevzuubahistir diye
lütfettiler. Devlet de bir patron olduğuna göre
İktisadi Devlet Teşekküllerinde, Sümerbankta ve Sümcrbank, fabrikalarında, oradaki is
çiler ücretlerini Devvotten aldıklarına göre bu
günkü adalet anlayışımız ve sosyal adalet kar
şısında durumu nasıl tevlidedeceklerdir bilmi
yorum. Ayrıca, eğer hakikaten izinli sayma:-: j
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ve işlerine döndükleri zaman aynı işi vermez ve
emeklilik primlerini ödemezsek, kanaatimce,
sendikacılık gelişmiyecektir. Bir formaliteden
ibaret kalacaktır. Oraya, sendika başına gi
den arkadaşlarımız, işinden muayyen zamanda
izinli - buyurduklarına göre senede yirmi gün
diğer resmî izinlerden gayrı toplantı günlerin
de - diğer zamanlarda mesaiden sonra, yani sa
at beşten veya Devletin resmî mesaisinden son
ra çalışmayı kabul ettiklerine göre bu sendika
ların her hangi bir teşekkülün haklarını istiyerek müdafaa edecek durumda olmıyacağı ka
naatindeyim. Bu bakımdan biz ücretli değil,
işlerinden ayrıldıktan sonra tekrar aynı vazi
feye, bu teşekkülde vazife almadıkları zaman
tekrar Devlet dairesinde aynı vazifeye dönme
sini ve emklilik primlerini hiç olmazsa ödedik
ten sonra emeklilik hizmetlerine sayılmasını uy
gun görmekteyiz. Ve bu şekilde Hükümet ve
komisyonun da bize katılmasını bu sendikala
rın gelişmesi bakımından uygun bulmaktayız.
Zira sendikacılık lâfta kalacak ve hakiki hak
ları müdafaa edecek bir kurum olarak teşekkül
edip çalışacağı kanısında değil. Hürmetlerim
le.
BAŞKAN — Takririn ilgili kısmını tekrar
okutuyorum.
(Ö. Faruk Kmaytürk'ün takriri tekrar
okundu.)
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
ĞAN ADALI (İstanbul) — Katılmıyor.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
DEVLET PERSONEL
DAİRESİ BAŞ
KANI OSMAN ŞÜKRÜ Al)AL — Katılmıyor.
BAŞKAN — Takririn dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 23 ncü maddeyi okuyoruz.
Genel hükümler
MADDE 23. — Bu kanunla düzenlenmemiş
hususlarda Türk Medeni Kanunu ile Cemiyetler
Kanunu hükümleri uygulanır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen...
Yok. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi geçici madde bire geliyoruz. Diğer
maddeler komisyondadır. 24 ncü madde yürür
lük maddesidir, 25 nci madde yürütme madde-
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16 ncı maddeyi ko

İlk kurucular
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten başlıyarak üç yıl içinde
kurulacak Devlet Personel sendikalarının kuru
cu üyelerinin en az beş yıldan beri kamu hiz
metinde bulunmuş olmaları şarttır.
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten bağlıya
rak üç yıl içinde kurulacak Devlet personel
teşekküllerinin organlarına seçileceklerin en az
beş yıldan beri kamu hizmetinde bulunmuş olma
ları şarttır.
Yukardaki fıkralar hükümlerine aykırı suret
te seçilerek görev kabul edenler hakkında beşyüz
liradan ikibin liraya kadar ağır para cezası lıükmolunur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı?...
Geçici madde için iki önerge vardır. Birisi
Sayın Artukmaç. tarafından verilmiştir. Diğeri
Sayın Tuna tarafından verilmiştir.
Evvelâ açık oylarınıza sunulan maddelere
oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı ? (Yok
sesleri) Oylama işlemi bitmiştir.
Saym Artukmae'm takririni okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Geçici maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ederim.
Geçici madde — Devlet Personeli sendika hı
rını ti, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
başlıyarak, üç yıl içinde kurulması mecburidir.
Devlet personeli teşekkülleri organlarına se
çilecek kurucu üyelerin enaz beş yıl kamu hiz
metinde bulunmaları şarttır. Bu hükme aykırı
hareket edenler hakkında 500 liradan iki bin
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Yozgat
Sadık Artukmaç

değiştirilmesini arz ve teklif ederim.
Kastamonu
Ahmet Nusret Tuna
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Takri
rimi gerialıyorum efendim.
BAŞKAN —• Geçici 1 nci madde sizde değil
mi Sayın Adalı'?
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) —
Efendim, biz beş yılın üç yıla indirilmesini is
tiyoruz.
DEVLET
PERSONEL DAİRESİ L> AŞ
IK ANİ HASAN ŞÜKRÜ A DAL — Efendini,
geçici birinci maddenin birinci fıkrası « en az
beş yıldan beri kamu hizmetinde bulunmuş olma
ları şarttır.» demektedir. Takrirde de bu isten
diğine göre mutabıkız.
İkinci fıkrası kalkıyor.
BAŞKAN — Şimdi o geri alıyor, Sayın Adal.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) - Ben bir
tane gönderiyorum, yanlışlık var.
BAŞKAN — Allah bizi de yanlışlıktan ko
rusun, bugün.
Geçici madde.. Devlet Personeli sendikaları
kurucu üyelerinin en az beş yıl kamu hizmeti
görmüş olmaları şarttır. Bu niteliği haiz olma
dıkları halde, kurucu üyeliği kabul edenler
hakkında beş yüz liradan iki bin liraya kadar
ağır para cezası hükmolunur.
DUVLET
PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN ŞOKRÜ ADAL — Efendim,
ceza hükümlerini buraya mı koyacaksınız?

BAŞKAN — Efendim, müddet hakkında da
Sayın Tuna'nin bir takriri vardır, okutuyorum.

BAŞKAN — Erendim, geçici maddenin ken
disinde de var. Sayın Adal sizi de bunalttık
bugün. Büsbütün şaşırdınız. *,> ncü fıkrada
var..
DEVLET
PERSONEL DAİRESİ BAŞ
KANI HASAN KÜRKÜ ADAL
Evet elen
dim.
BAŞKAN — 3 ncü fıkrada vardır. Bakınız,
500 liradan 2 000 liraya kadar, diyor.. Şimdi
Sayın Tuna sizinki buna göre nasıl olacaktır?

Yüksek Başkanlığa
Devlet Personeli Sendikaları kanunu tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunca
kabul edilen metninin geçici maddesinin birinci
ve ikinci fıkralarındaki «en az beş yıldan beri»
hükümlerinin «en az üç yıldan beri» şeklinde

NUSRET TUNA (Kastamonu) — Beş yıl üç,
yıl olacak.
BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, evvelâ bu
maddeyi oya koyacağım, Sayın Artukmaç'm
tadil teklifini, ondan sonra üç yıl teklif edildiği
için 3 yıllık teklifi oya koyacağım.
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Yüksek Başkanlığa
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle geçi
ci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin
oya konulmasını arz ve teklif ederim.
Sadık Artukmaç
Yozgat
Geçici madde — Devlet personeli sendikaları
kurucu üyelerinin en az 5 yıl kamu hizmeti gör
müş olmaları şarttır. Bu niteliği haiz olmadıkları
halde kurucu üyeliği kabul edenler hakkında beş
yüz liradan iki bin liraya kadar ağır para ce
zası hükmolunur.
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir.
Şimdi bu maddedeki beş yılı üç yıl olarak tek
lif eden Sayın Tuna'mn takririni ki bu daha ev
vel verildiği için oya koyacağım, yoksa koymıyaeağım. Fakat daha evvel verdiği için haklıdır oya
koydurtmak. Zira ortada madde olmadığı için
koymamıştım. Saym Tuna'mn teklifini kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Madde Sadık Artukmaç/m yazdığı gibi kabul
edilmiştir. Bu da açık oylarınıza arz edilecektir.
Şimdi 16 ncı maddeyi bekliyoruz.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum.
BAŞKAN —Buyurun...
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim,
16 ncı maddenin geleceği yok da onun için usul
hakkında söz istedim.
BAŞKAN — Efendim, teammülen biraz bek
liyoruz. Bu gibi hususlarda. Onun için birden
gelmedi diye hükme varmıyahm. Belki gelecek
tir.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bir fıkra çı
karılacak, satıra bir şey ilâve edilecektir.
BAŞKAN — 16 ncı madde hakkında, buyuru
nuz Sayın Adalı. Maddeyi mi veriyorsunuz, ko
nuşacak mısınız?
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
ĞAN ADALI (İstanbul) — Maddeyi veriyoruz,
beyefendi.
BAŞKAN — Peki. Komisyondan gelen şekli
okutuyorum, muhterem arkadaşlarım.
Başkanlığa
16 ncı maddenin (A) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde tadilini teklif ederim.
Ayda 20, yılda 240 lirayı geçmemek üzere
üyelerinden alacakları aidattan.

0:1

İkinci fıkra kaldırılmıştır.
Geçici Komisyon Sözcüsü
İstanbul
Erdoğan Adalı
BAŞKAN — Yani (A) fıkrası «ayda 20, yıl
da 240 lirayı geçmemek üzere üyelerden alacakla
rı aidattan» ibaret olarak tedvin edilecektir. Yal
nız bizim tereddüdümüz bu değildir muhterem
arkadaşlarım. İkinci maddede bu teşekkül üye
lerinin cemiyetlerin ödiyecekleri aidat miktarı,
Cemiyetler Kanunundaki kayıtlarla bağlı olmak
sızın genel kurulların karariyle tesbit edilir, fık
rası da kendiliğinden çıkıyordu.
Yani böylece maddenin (A) fıkrası, Komis
yonun teklif ettiği gibi ikinci fıkra, kalkarak
3 ncü fıkrada 2 numarayı alarak maddenin oy
lanması lâzımdır. Artık bunu da biz yapacağız.
Bu şekilde (A) fıkrası, «Ayda 20 lirayı, yılda
240 lirayı geçmemek şartiyle, üyelerden alacakla
rı aidattan...»
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Devlet personel
teşkilâtı sendika değildir. Sendikalar federasyon,
konfederasyonlardır. Bu 240 lira federasyon ve
konfederasyonlar için de bir hüküm ifade edecek
midir? Yani federasyona, konfederasyona iştirak
etmek için 240 lira mı verecektir?
BAŞKAN —, Şimdi muhterem arkadaşlar.
Hükümette artık bize soru sorulmaya başladı. Bi
raz sonra Başbakan da gelip o da benden soracak.
Ben oturur kanunun 1 nci maddesini gayet gü
zel yazarım. Hiç kimseye de hacet kalmaz. Usu
lü unutmuş vaziyetteyiz, lütfen rica ediyorum Sa
yın Adal.
DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — Yanlışlık var
efendim.
BAŞKAN — Yanlışlık bizden değildir, yan
lışlığı komisyon yapıyor. Yanlışlığa sebebiyet ve
ren Hükümettir. Biz 16 ncı maddeyi birbuçuk
saat bekledik, tatminkâr bir cevap vermediniz.
Ben de Senato vazifesini yapsın diye elimden
geldiği kadar, bütün üyelerin de gördüğü gibi,
çırpmıyor, doğru ve salim bir yola gitmeğe gay
ret ediyorum.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
ĞAN ADALİ (İstanbul) — Müsaade ediniz efen
dim.
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BAŞKAN — Buyurunuz.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
ĞAN ADALI (Istanlbul) — Bâzı arkadaşların
tebessümleriyle verdikleri teklifler Sayın Başka
nın hiddetini muciboldu. Kabahat Komisyonda
değil. Arkadaşlarımız neşelendiler, bu tadil tek
lifleriyle. Sayın Hükümet Sözcüsünün söylediği
gibi bu tadil teklifi ki, Heyeti Umumiyenin ilti
fatlarına mazhar oldu. Üyelerinden alacakları
ayda 20 liradan yılda 240 lira aynı zamanda fe
derasyonların ve konfederasyonların aidat gelir
lerini teşkil etmektedir. Biz bu teklife Komisyon
olarak muhalif kaldık, katılmadığımızı söyledik.
Ve bu teklifin sendika1 arın, Devlet percionel sen
dikalarının yegâne gelirini teşkil eden aidat ka
pısını kapatacağını ve sendikaları onun Ibunun
bağısına kucak .açacak duruma getireceğini söyledik. Fakat Heyeti Umumiye bize iltifat buyurmadi. Yarın Ticaret Vekâletinin kuracağı bir Devlet personel sendikası gidecektir falan Katın kucağına, barKs iein el açacaktır. Palan bankanın
idare meclisine kucak açacaktır. Bu suretle aidat
yo^u kananmıs, bağış yö\\ açılmış olacaktır ki,
istediğimiz vol da bu değildir. Bu bakımdan biz
bu tıd'l tek1 ifine katılmadık, Komisym olarak.
(«!Söz istlvoruz» sesleri.)

I
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BALKAN — Muht'^mı ar;kada:slarm, bir dakika. Efendim, eğer ;b".vlc mütemadiyen söz verir*ek, bu meseleyi hal1 edemeyip, bir nokta koyamıyaca'ksak zaten bu iş çıkmıyaeak demektir.
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Mulht'orem aıkadaşlar, 16 ncı maddeyi şu tadil
teklifiyle iade ettik, o zamandanlberi hazırladılar.
Şimdi.. Muhterem Adalı sinirlenmeyiniz, hakikaten kendi mülkünüz gibi konuşmayınız, bizim de
mü'.'kümüz değil sizin de mülkünüz değil; kanun
Senp/tonundur, Meclisindir, Milletindir. Ben de
Rohvekili olarak bu celseyi idare etmekle mükeliefim. Elbette Senatoya bâzı mâruzâtta bulunmak mecburiyetindeyim. Son olarak bir tadil getirdiler, (A) fıkrası şöyle olsun dediler. Demin
okuduğum gibi. Ben de dedim ki, bu böyle 2 nci
fıkra çıkarılmak suretiyle iade edildi. Tereddüt
buradadır. Bu kabul edilince, 2 nci maddeyi çıkarmak, 3 ncü maddenin 2 numara alması icabeder dedim. Bu sırada Sayın Komisyon Sözcüsü
hayır, biz ısrar ediyoruz, diyor. Şimdi bu da bir
bcvandır. Nasıl bir üve teklifinden rücu ederse,
Komisyon da şu verdiği kâğıttan rücu ediyor, ısrar ediyorum, diyor.
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
ĞAN ADALI (Istanlbul) — Biz bütün tadil tek
liflerinde ısrar ediyoruz.
BAŞKAN — Tamam, tamam, ısrar ettiğine
göre evvelâ ısrarı oylarınıza arz ediyorum. Yani
16 ncı maddeyi yazıldığı şekilde «ayda 20 lira,
yılda 240 lira» olarak tadil edilmeksizin oyları
nıza sunuyorum. Kaibul edenler... Israrı kabul
edenler? Komisyonun ısrarını kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Komisyonun ısrarı kabul edil
miştir. 16 ncı madde kabul edilmiştir.
Şimdi sıra öteki maddeler...
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Evve'ce ver
diğimiz kararlar ne oluvor?
Yür ürür iğn> £ıTİş
M \ D D E 24. — Bu kanun yayımı tarihinde
vürü r ' 1fiM"e o»î rer.
BALKAN — Madde Ü T rinde söz istevrn?
Yrtk. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Yürünme maddesinden evvel 7 nci maddenin
tekriri müzakere yoluvla mÜTİ-prc^ini isteyen
bir takrir var, Sayın öztürkçine'nin. Bunu oku
tuyorum.
Cıi'mlhuriyet Senatosu Başkanlığına
Müzakeresi devam eden Devlet Personeli Sen
dikaları Kanunu tasarısının 7 nci maddesinin
5 nci fıkrasının, MFlî Savunma Bakanlığı me
murları ile 6 ncı fıkrasının, Jandarma Cenel Kcmutanlifh memurlarına ait kısmı hatalı olarak
'''"i^ul edilmiştir. Metinden çıkartamadı iein iç
tüzüğümüzün 77 nci maddeci gereğince dinlen
memi saygı ile arz ve talebederim.
îıtartibul
Dr. Rıfat öztürkçlne
BAŞKAN — Tekriri müzakereyi kabul eden\OA\. Etmiyenler.. Tekriri müzakere talelbi redde
dilmiştir.
RIFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Bu
usule aykırı, oylanamaz.
BAŞKAN — Evvelce verdiğiniz kararı yine
bu mevcut üyeler verdi. Şimdiki verilen kararı
yine bu mevcut üyeler verdi. O zaman da bil
dirdim, komisyonun ısrar hakkı vardır diye.
Şimdi bu şekilde ısrar edildi, karar da böyle
düzeldi.
18 ncı maddede, «kurumlarca» tâbiri ne ol
sun demiştiniz Sayın Artukmaç? (Vazgeçti,
vazgeçti sesleri)
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Efendim, ısrar ediyor Komisyon bunda da.
18 nei maddeyi eski haliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edeni er... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Bir de 22 nci madde vardı. Takrirler dik
kate alınmıştı. Onu da göri vermiştik. Onu da
ısrar ettiğiniz şekliyle oyunuza sunuyorum. 22 nci
maddenin ısrar edilmiş şeklini kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık oyu
nuza sunulacaktır.
Geçici maddeyi de, 1 nci maddede bizim de
diğimiz gibi olsun diyorlar. (Gürültüler) Sayın
Artukmao'ın dediğini kabul etmiyorlar.
GEÇÎCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
ĞAN ADALI (istanbul) — ikinci fıkra çıkarı
lacak.
BAŞKAN — Geçici maddeyi de, 2 nci fıkra
yı çıkararak diğer fıkralarını oylarınıza sunu
yorum. Dikkate alınmasıdır demin kabul edi
len Komisyonun teklifi gibi. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici madde açık oya sunulacaktır.
BAŞKAN — Efendim, tümünün reddini istiyen bir takrir var, tümünün reddi hakkında
konuşacağını bildiren Sırrı Atalay arkadaşımız
var. Bu itibarla Sırrı Atalay arkadaşımıza söz
veriyorum.
SIKRT ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, esasta iyi bir gaye ile gelen ve ger
çekten Anayasanın tanıdığı esaslı hükümleri kapsıyan, Millet Meclisinde değişiklikler yapılan,
Yüksek Huzurunuza Komisyon tarafından geti
rilen ve fakat müzakere tarzında geniş fikir ça
tışmalarından ve bu fikir teatilerinden sonra
Komisyona gidip, Komisyonda görüşülme sonra
sında, içtüzük hükümlerine göre, Sayın Başka
nın ifade ettiği gibi, Komisyonun, Umumi Heyet
tarafından benimsenen bir hüküm karşısında
uyma mecburiyeti yoktur, direnebilir, ama Ko
misyon direnmelerinin nedenlerini Yüksek He
yete arz etmeye ve Yüksek Heyetin
temayülü
olarak benimsenen hükümler üzerinde ısrar hu
susu, Komisyonun sadece ben ısrar ediyorum
demesi ve oylanması ile C. Senatosunun görüş
mede takibedeceği usul dışına çıkılmıştır. Ne
oldu? önergeler verildi, Komisyon mücerret ben
ısrar ediyorum diyor. Ve bu ısrar sadece madde
numarası okunarak ve ısrar oya konulup ret ve
ya kabule Umumi Heyetin bir saat önceki tema-
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yülümin, sadece ben ısrar ediyorum demekle Ko
misyonun hal şekline bağlanmasını Cumhuriyet
Senatosunun bir Meclis olarak çalışma tarzına
uygun görmediğim için aleyhte söz almış bulu
nuyorum. Bu nereden gelmektedir? Bu komis
yonların 3 ay içinde çalışmalarını son günlere
getirip Yüksek Heyete son saatleri, son günleri
getirip bundan sonra bu saat içinde, bugün için
de bitirmek mecburiyetiyle Cumhuriyet Senato
sunu karşı karşıya getirmesinden neşedetmektedir. Bu böylelikle muayyen bir saatin yelkovan
ları içinde, aman şunu çıkaralım endişesiyle ka
nunların görüşülmesinin bütün bu sorumluluğu
seçilen komisyonların mesaisine gelip çatmakta
dır. Gönül ister ki, bundan sonra komisyonların
veyahut Cumhuriyet Senatosu içtüzüğüne bir
hüküm koyarak komisyonlada müddetin üçte iki
sini, fakat behemahal Cumhuriyet Senatosu He
yeti Umumiyesine Anayasanın 92 nci maddesin
de tesbit ettiği sürenin üçte biri mutlaka bıra
kılacak bir şekilde bitmesi mecburiyetini koyma
ya mecburuz ki, sıhhatle burada kanunlar görüşülebilsin. Aksi takdirde biraz önce burada tes
bit edildiği şekliyle komisyona giden maddeler
hiçbir zaman sıhhatli bir görüşmeye tecelli ver
memiş ve mümkün olmamıştır. Bu bakımdan
hepimiz üzgünüz, ama ne yapalım ki, zaman kı
sa, dakikalar kısa ve gönlümüzün arzu ettiği is
tikamette çıktığını hiç birimiz iddia edemeyiz.
Bu kanunu tam mânasiyle ikinci Meclis vazife
sini yapmış ve bu vazifenin ışığı altında çıkmış
denilemez. O halde Cumhuriyet Senatosunun
ağırlığını koymadığı bir şekilde görüşülüp çıkmaktansa, aynı şekilde kanunlaşsa idi hiçbir
fark yoktu. Ne oldu? Aylardır Komisyon çalış
ması ve Cumhuriyet Senatosunun iki günlük gö
rüşmesinin neticesi Cumhuriyet Senatosu üyele
rinin benimsenen hükümleri istikametinde değil,
aşağı - yukarı Millet Meclisinden gelen metin
istikametinde çıkmış oldu. Ve böylelikle Cum
huriyet Senatosunun 2 nci bir Meclis olarak
Anayasanın kendisine derpiş ettiği vazifeyi lâyıkı ile yaptığı asla iddia edilemez. Hepimiz
böylelikle elbirliği ile bu sekile getirmiş oluyo
ruz. Biz çok konuştuk, Komisyon vaktinde ça
lışmadı; yığıla yığıla geldi süratle çıkması te
min edildi. Ve Anayasanın bizden beklediği hiz
meti de yapmamış olduk. Bu sebeple Cumhuriyet
Senatosunun görüşünü hâkim kılmıyan bir şekil
de çıkdığı için, yoksa hükümlerinin esası bakı-
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tamdan değil; bu bakımdan üzülerek aleyhinde I Devlet personelinin hak ve hukukunu ariyan hü
olduğumu ifade etmek mecburiyetindeyim.
I kümleri ihtiva etmediğinden kanunun bu itibar
Saygılarımla.
la reddini arz ve teklif ederim.
BAŞKAN — Efendim, 25 nei maddeye geli
Rifat öztürkçine
yoruz.
I
istanbul
Yürütme
ZİHNİ BETlL (Tokat) — Müsaadenizle biz
MADDE 25. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
beş kişi ayağa kalkıyoruz, ekseriyet yok. (Sağ
lu yürütür.
dan ayıp, sesleri) Asıl ayıp olan şeyi siz yapı
yorsunuz. Oy veriyorsunuz, bir saat sonra vaz
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Mad
geçiyorsunuz.
deyi kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
BAŞKAN — Beş kişi ayağa kalktı, şimdi
miştir.
yoklama
yaptıracağız. (Sağdan, üç kişi ayağa
Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacaktır,
kalktı,
sesleri)
Efendim, nisap hususunda bu
ama iki tane ret önergesi vardır. Bunları okutup
kadar
ileri
geri
konuşma
olduktan sonra Riya
oylatacağım. (Neyi efendim, sesleri) Efendim,
set yoklama yapmaya mecburdur.
kanunun tümünün reddi isteniyor. Evvelâ bili
(Yoklama yapıldı.)
yorsunuz bütün arkadaşlar da yorulduğu için
BAŞKAN — Nisap yoktur. Bir takrir vardır,
mütemadiyen yerinden itiraz ediyorlar. Evvelâ
fakat oya koymaya imkân yoktur, nisabolmadığı
iş'ari oyla hallediyoruz, ondan sonra açık oya su
için. Reisvekiliniz olarak, daha beş saat olduğu
nuyoruz. Geldiğimizden beri bu böyledir. Yeni
için, kanunun Millet Meclisinden geldiği gibi
bir şey de icadetmiyoru^;, bu böyledir dinliyekabulü için saat 21,30 da toplanmak üzere Bir
ceksiniz ve kabul edeceksiniz.
leşime ara veriyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Kapanma saati: 19,10
Devlet personeli sendikaları kanunu tasarısı,

m»m>

ÎKÎNOI

OTURUM

Açılma saati: 21,30
BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bollu)

BAŞKAN —• Oturumu açıyorum. Yoklama
yapılacak.
(Yoklama yapııUdı.)
BAŞKAN — Arkadaşlar mevcudumuz 75 tir.

Nisap yoktur. 22,45 te nısabolması ihtimaline
binaen, 22,45 te toplanmak üzere oturuma son
veriyorum.
Kapanma saati: 21,45

••*—^>-»-<^—•<•••

ÜÇÜNCÜ

OTURUM

Açılma saati: 22,50
BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu)

'BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Yıoklaana
yaptırıyorum.
(Yolklama yapıldı.)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Gün
deme geçiyoruz.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDO
ĞAN ADALI (İstanbul) —• Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN ADALI
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, akşamüstü
yaptığımız toplantıda Sayın Sırrı Atalay arka
daşımız, ımûtadı veçhile Komisyonumuza tarizkâr
ve Komisyonumuzun (mesaisini natamam yapmak
ve zamanında tasarıyı getirmemek gibi hususlar
da tenkid etmiş bulunuyor. Zabıtlara geçmiş olan
bu konuşmaya kısaca cevap vermek isterim.
Komisyonumuz tasarıyı tetkik etmiş ve rapo
runu 2 . 3 . 1 9 6 5 tarihinde Başkanlık Divanına
tevdi etmiş bulunmaktadır. O günden bu yana
yapılan toplantılarda Umumi Heyetimizde ekse
riyet bulunmadığından veya başka mevzular gö
rüşülmüş, Salı günü 9 . 3-. 1905 tarihinde günde
me alınmış, tarafımızdan verilen takrir üzerine
öncelikle, diğer hususlar öncelikle görüşülmüş,
Çarşamba günü toplanmak üzere verdiğimiz tak
rir, Salı günü içtimain sonunda ekseriyet bulun
madığından Başkan tarafından tatil edilmiş ve
verdiğimiz takrir de oya konmamıştır. Perşembe
günü Dilekçe Komisyonunun raporu görüşülmüş
ve Perşembe günkü bütün müzakereyi almış.
Yüksek Heyetiniz 12 . 3 .1965 Cuma günü toplan
maya karar vermiş, Cuma günü ekseriyet bulun
madığından bugüne kalmıştır. Bugün de Başkan
lık Divanı beş kişiye gündem dışı söz vermiş, an
cak saat 5 i 35 geçe tasarının görüşülmesine baş
lanmıştır.
Bu bakımdan Komisyon vazifesini ihmal et
memiş, 2 . 3 . 1965 tarihinde Başkanlık Divanına
tasarıyı getirmiştir. Saym Sırrı Atalayın itham

larını Komisyon namına reddederim. Hürmetle
rimle.
BAŞKAN — Başkanlık Divanına aidolan is
natlara cevap vermeden geçemiyeceğİm. Başkan
lık Divanının söz hakkını, Başkanlık Divanı ken
disi takdir eder. Şöyle ki, Hükümet adına iki ki
şiye söz vermiştir. Ayrı ayrı konularda iki sayın
üyeye söz vermiştir. Bu konular önemlidir, üçün
cü üyeye, Saym Akif Eyidoğan'a söz vermemi
şimdir, çok hürmet etmeme rağmen, başbakan
yardımcılığı yapmış bir kimse olmasına rağmen
Heyeti Umumiye konuşmasına karar verdi. Böyle
komisyon sözcülerinin lüzumlu lüzumsuz yere
Başkanlık Divanına filân taarruzunu ben teamü
le de, tüzüğe de uygun görmüyorum, saym arka
daşlar.
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Tutumunuz
hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem
arkadaşlar, kısa konuşacağım. Fakat yeri geldiği
iein konuşmak istedim. Zamanında da söz almak
arzusunda idim. Fakat yine böyle işi uzatmak ni
yetiyle vazgeçtim. Şimdi Saym Başkan Saym
Akif Eyidoğan söz istedikleri zaman gayet güzel
bir müdahalede bulundular. Dediler ki gündem
dışı aynı mevzuda bir tek şahıs konuşur, Hükü
met cevap verir ve mesele biter. Ve bu da böyle
dir. Fakat sonra her nedense reye vaz'ettiler. Ay
nı mevzuda bir kişiden fazla konuşan oldu mu
ona gündem dışı konuşma denmez, ona müzake
re denir. Onun için Başkan reye koymakla hak
kını istinaf etmemekle hatada bulunmuşlardır,
bunu lütfen kabul buyursunlar.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gecenin
bu geç saatinde sizleri üzmek istemem ama, Sa
yın Artus hatırlarlar, Tüzük Komisyonunda bu
meseleyi uzumboylu müzakere ettik, bir tahdit
koyalım mı diye çok arzu da ettik. Zannederim
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ki Sayın Artus beni tekzrbetmezler. Müzakere edi
lirken, o böyle gelip de tüzüğe bir kişi konuşsun,
i'ki kişi konuşsun demiyelim, dedik, öyle bir mev
zu olur ki, belki de Başkanın üç kişiye, beş kişi
ye söz vermesi icabeder, dedik, öyle değil imi Sa
yın Artus? Buna rağmen ben vazifemi yapmaya
gayret ettim. Ama Sayın Ünaldı'nın dediği gibi
yapsa idim belki daha iyi olurdu, onu bilmiyo
rum. Takdir hakkımı bir arkadaşımın konuşma
hakkı ketmolmasın diye Heyeti Uımumiyeye arz
ettim.
Neyse şimdi bu mesele böyle kapansın.
16 ncı maddenin tekriri müzakeresi hakkında
takrir var, okutuyorum.
Başkanlığa
16 neı maddenin tekriri müzakeresini arz ve
teklif ederim.
İstanbul
Hasan Ekrem özden
EKREM ÖZDEN (tstaöbul) — Söz istiyo
rum.
B \ «KAN — Buyurun.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baskan. muhterem arkadaşlar; bu kanunun 16 neT
rıadesinin son fıkrasına ilişkin bir takrir tak
dim etmiştim. (Sağdan gürültüler) Müsaade
buyurursanız kısaca arz edeceğim.
Bu takrirde aidat meselesine ilişkin beyan
da bulunduk ve dedik ki «genel kurullar aidat 1
l)öy1c ulu orta tesbit etmesinler, iyi değildirbunu bir madde ile tesbit edelim. Nihayet di
yelim ki 300 liradan fazla olmasın. Bu takri
rimden sonra muhterem bir arkadaşım yine bir
takrir takdim ettiler. Ve 240 lirayı kabul ede
rek a y l a 20 lira esasım tesbit buyurdular. Bv
sebeple ben önergemi geri aldım, ve arkadaşı
n ı n ö n e r i s i n e iltihak ettim. Bu önerge kabn 1
e l'ldi. Başkanlık reye koydu ve kabul edildi.
Muhterem Senato üyeleri buna rey verdiler
Yanı 16 ncı maddenin 1 nci fıkrasında tasrih
edilen, «aidat»' cümlesinin yanma ayda 20 lira
sene'1e 240 lira kelimeleri konacaktı. Altında
ki fıkra de bu suretle kalkmış olacaktı. Bu
nun redaksiyonunu yapmak üzere komisyon
maddeyi geri aldı. Madde komisyona verildi
Komisyon her nedense redaksiyonu yapmadı
mattılar. Bu Senatonun bidayette vermiş ol
duğu karara az çok hürmet etmemezlik gibi ge
liyor bana, özür dilerim. Bizim muhterem ar-

kadaşlarımız bunun redaksiyonunu
yapacak
lardı ve buna reylerinizle karar verdiniz. Se
natonun bu kararı muvacehesinde bunu yapa
caklar, buraya getireceklerdi. Şimdi bunun
redaksiyonu yapılıp buraya getirilmedi. Yal
nız arkadaşlarımız diyorlar ki bunun altındaki
maddede geçiyor. Sendika olmaz da diğer ku
rullar olursa federasyon olur,
konfederasyon
olur.
Arkadaşlar, burada üç mesele mevzuubahistir. Birisi giriş. Burada yok. Cemiyetler Ka
nununda vardır. Bu kanun girişi kabul etme
miştir. Aidatı kabul etmiştir. Aidatla parprensip muhakkak bir miktarla takyidedilmek
lâzımdır. Bunun haricinde
federasyonların,
konfederasyonların aidatı bahis mevzuu değil
dir. Bunlara iştirak hissesi derler. İştirak
hisselerini de federasyonlar, konfederasyonlar
kendileri aralarında tesbit ederler. Bunun ai
datla bir gûna alâkası yoktur. Biz, sendikaya
girecek memur ve emeklilerin aidatını tesbit
etmek için uğraşıyoruz. Federasyon ve konfe
derasyonların iştirak hissesini tesbit etmek için
uğraşmıyoruz. Madde bu madde değildir. Bu
:
tibarla arkadaşlarımızın teklif ettiği 240 liraya
bendeniz de iltihak ettim. Ve bu zaruridir. Bir
memurun her hangi bir parayı vermesi için dü
şünmesi ve ona göre sendikaya girmesi lâzım
dır. Niçin memuru gayrimuayyen bir esasa
bağlıyalım? Neden gayrimuayyen bir esas üze
rinden bu kanun çdesm. Muayyen bir, miktar
tesbit edelim, bu tesbite göre hareket edelim
dedik; hata mı ettik? Rica ederim, tekriri mü
zakere edelim. Meselenin esası zaten burada
tesbit edilmiştir. Bu suretle kanun da mazbut
bir şekilde çıksın. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Efendim, mesele vazdıtır. Ev
velâ tekriri müzakere talebinin kabulü icab
eder.
Tekriri müzakere talebini kabul edenler...
Yani 16 ncı maddenin müzakeresinin tekrarım
kabul edenler... Etmiyenler... Büyük bir ekse
riyetle kabul edilmiştir.
Şimdi meseleyi Sayın Özden izaıh etti; tek
rarına lüzum var mı, bilmiyorum? Muhterem
arkadaşlarım hatırlarlar, deminki müzakereleri.
«Devlet personeli teşekküllerinin
gelirleri:
a) Üyelerden alacakları aidat.» Sözcü arkada
şımız bunu kabul etmedi sonradan direndi.
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN I rak biz de iştirak ederiz. Fakat bu haliyle ka
bul etmemize imkân yoktur.
ADALI (İstanbul) — Teklif getirsinler. Tekri
RASİM GİRAY (Elâzığ) — Muhterem Baş
ri müzakere yeni teklif demektir.
kan, komisyondan bir sualim var.
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bozcalı'nır»
BAŞKAN — Buyurun Sayın Giray.
teklifi var, efendim. Ona iltihak ettik.
RASİM
GİRAY (Elâzığ) — Beliren tema
BAŞKAN — Şimdi Sayın Bozcalı'nın tekli
fini okutuyorum, arkadaşlar.
I yüle göre Sayın Komisyon Sözcüsü saatin 24.00
de gelmesini ve bu suretle Millet Meclisinden
Sayın Başkanlığa
gelen metnin aynen çıkmasını istiyorlar gali
16 ncı maddenin (A) fıkrasına
aşağıdaki
ba. Sayın Komisyon Sözcüsü bu hususu açıkça
ekin yapılmasını arz ve teklif ederim.
I
belirtsinler. Saatin 24.00 de gelerek
Millet
A ek fıkra : Bu aidat ayda 20 ve yılda 240
Meclisi metninin aynen çıkmasını mı istiyor
lirayı geçemez.
lar? Değilse niçin direniyorlar da vakti ge
İzmir
çiyorlar?
Ömer Lûtfi Bozcalı
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN
BAŞKAN — Şimdi Sayın Bozcalı'dan rica
ADALI (Devamla) — Şimdi muhterem arka
ediyorum, tekrar bir malûmat vermenizi mü
daşlarım, İçtüzüğe göre tekliflerin esbabı mıızakerenin
selâmeti bakımından, rica
ediyo
cibeli olması lâzımdır. Yalnız (A) fıkrasmm
rum.
tadili Heyeti Umumiye tarafından kabul edilen,
arkadaşımızın teklif ettiği (A) fıkrasmnı tadi
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — İkinci
li. (A) fıkrasını tadil edersek arz ettiğim ihufıkraırn kalkması gibi bir şeye lüzum yok.
sus meydana geliyor. Kendileri getirmek iste
Takrirler arasmda bir tâyin yapmak ve ge
dikleri teklifi esbabı mucibesiyle getirsinler,
nel kurullarca bunu bu şekilde tesbit etmekte
biz de komisyon olarak alalım tetkik edelim.
bir mahzur yoktur. Çünkü iki had tâyin ve tes
bit edilmiştir. Ayda 20. senede 240 olmak üze- I
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyurun.
re bu hadler tesbit edilmiştir. Bundan aşağ 1 1
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
da olabilir.
Efendim, arkadaşlarımın bâzılarının, nazarı
dikkatini celbetmek için huzurunuza çıkmış bu
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon,
lunuyorum. Sizin, Yüksek Meclisinizin kabul
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERDOĞAN
etmiş olduğu bir kanun vardır. Bu Sendikalar
ADALI (tstanbul) — Muhterem arkadaşlarım
Kanunudur.
Bunun aidat faslını 24 ncü mad
biz komisyon olarak gelen tekliflere karşı di
denin
1
nei
fıkrasını okuyorum, arkadaşlar;
renmek temayülünde değiliz. Heyeti Umıımi«bu
kanuna
göre,
kurulan meslekî teşekküller
yenin temayülüne uygun bir şekil getirmek is
üyelerince ödenecek aidat miktarını, Cemiyet
teriz. Ancak yapılan teklifler sarih değil. 15 ler Kanunundaki kayıtlara bağlı kalmaksızın.
16 ncı maddelerde Devlet personeli teşekkülle
tesbit edebilirler.» Bunlar kimler? İşçiler, yani
rinin gelirlerinden bahsediliyor. Devlet per
sizin kabul etmiş olduğunuz bir kanun ile, iş
soneli teşekküllerinin içerisine yalnız sendika
çilerin Cemiyetler Kanundaki kayıtlara tâbi
lar deSil, yani üyeden aidat alacak sendika
olmadan aidat miktarlarını kendi kurullarınca
lar, Devlet personeli teşekküllerinin içerisine
serbestçe takdir yetkisini verdiniz bu kanun
sendika federasyon ve konfederasyonlar da dâ
ile (Bunlar konuşuldu, sesleri) Fakat nedense
hildir. Yani bu madde aynı zamanda konfe
memurlara gelince; memurlar siz, işçiler kadar
derasyonların da gelirini tâyin etmektedir
kendinizi
müdrik değilsiniz. Yani, sizin asga
Konfederasyonların geliri de
federasyonların
ri,
âzami
vereceğiniz miktarı siz bilemezsiniz;
gelirinden teşekkül edecektir. Yani on fede
kanun vâzu olarak biz tesbit ederiz, diyoruz,
rasyondan meydana gelmiş bir konfederasyo
arkadaşlar. İşçilere bunu tâyinde şerbetsiniz
nun aidatı, her federasyondan 240 lira almak
diyoruz, memurlara gelince, hayır, siz ne ka
suretiyle, senede 2 400 lira bir geliri olacak
dar vereceğinizi bilemezsiniz bunun hesabını
tır. Binane^ıyoh maddeyi teklif eden arkadaş
ben
size söyliyeceğim demektir, arkadaşlar.
larımız kül halinde getirirlerse komisyon ola- I
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Memurlar soyulmasın ama şurasını
kabul
etmek lâzımdır ki, memurların hepsi bu teşek
küle girerken kendi iktisadi vaziyetlerini, ma
lî durumlarını hesabetmek kudretine de sahip
tir, arkadaşlar. Bunu kabul etmek mecburiye
tindeyiz. (Gürültüler) Görüyorum iki taraftan
da benim bu fikrime hücum edenler var. Fakat
maalesef kendi fikirlerine iştirak edemiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, benim fikrime iş
tirak etmiyebilirsiniz. Müsaade edin hiç ol
mazsa konuşayım. Fakat şurasını kabul et
mek mecburiyetindesiniz ki, icabederse saat
24 e kadar konuşabilirin. (Konuşamazsın ses
leri) O Riyasetin vazifesidir. İşçiler için kabul
ettiğiniz şu esası memurlar için de kabul etmek
mecburiyetindesiniz. Ama, gelir bir arkadaşı
mız, şu esbabı mucibe altında onlara bu kabul
edilmiştir, şu esbabı mucibe altında da memur
lara kabul edilmiyor, derler, bunun izahını ya
panlar eğer haklılar ise, biz de kendileriyle
beraber oluruz. Sabit bir fikrimiz yoktur.
Fakat, şu anaprensibi işçiler için kabul eden
bu Senato, memurlara gelince bunun hilâfındaki düşüncesini serd etmiş değil. Yani zabıtlara
geçmiş değil. (Memurlar soyulmasın, sesleri)
Mücerret, arkadaşlarımız, memurların soyul
mam ası endişesini ileri sürüyorlar. Böyle şey
bahis mevzuu değildir.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, 15 nci mad
denin muhtelif fıkraları, kurulan bu teşekkü
lün varidatının nereden ve ne suretle temin edi
leceğini serd el inektedir. Biz memurların ken
di aidatlarının dışarısında başka daha kuvvet
li teşekküllere gidi]) de para toplamalarını, bu
teşekkülün yaşaması için bu miktar paranın
dışardan getirilmesini hoş karşılıyoruz da, şu
kanunun tesbit ettiği esaslar dâhilinde, bizzat
kendi kurdukları şu birliğin kendi verdikleri
aidatla yaşamasını esas almaya mecbur değil
miyiz? Binaenaleyh bendeniz şahsan, komisyo
nun ve Hükümetin gütmüş olduğu gaye dâhi
linde meselenin hallini rica ediyorum. Yani
buraya, bunun miktarını daha yıllarca evvel
tesbit edilmiş Cemiyetler Kanununun prensibi
ni getirip koymak ve eskiden belki bu kanu
nun vaz'edildiği tarihte1 ayda 10 lira veya 20
lira gibi bir varidatın kıymeti olabilirdi, ama
bugünkü paranın iştira gücü karşısında bu
paranın bir şey ifade etıııiyeceğiui benden iyi
bilirsiniz. O halde şu kanunla bu teşekküllerin

yetkili organlarına salâhiyet verelim.
Kendi
işlerini, kendi aralarında halletsinler, miktarla
rını kendileri tesbit etmek suretiyle aidatlarım
serbest bırakalım. Benim mâruzâtını bundan
ibarettir. Hepinizi hürmetle selâmlarım.
B AŞK AN — Buyurun Sayın Adal, yalnız
kısa olsun lütfen.
Evvelce açık oyunuza sunulan tasarılara oyu
nu kullanmıyan arkadaşımız var mı?
Buyurun Sayın Adal.
DEVLET PERSONEL DAÎRESt BAŞKA
NI HASAN ŞÜKRÜ ADAL — îkinci Koalisyon
Hükümeti zamanında hazırlanan bu tasarı Hü
kümette konuşulurken, Devlet Personel Heyeti
nin Hükümete teklif ettiği bu aidat meselesi, üze
rinde ehemmiyetle durulan bir mesele oldu. Se
bepleri vardı, Devlet personeli sendikalarının ai
datı ve gelirleri meselesi, özellik taşıyordu, işçi
sendikaları gibi değil. Bu bakımdan aidat ve teberrularm ayrı hükümlere bağlanması prensip
itibariyle, müzakerelerden sonra Hükümetçe ka
bul edildi.
Aidat meselesinde, Cemiyetler Kanunundan
ayrılmak ve bir tavan tesbit edilmemesi prensibi
kabul edildi, işçi sendikalarında olduğu gibi. Di
ğer muhterem üyeler izah buyurdular ben esbabı
mııeibesini tekrar etmiyeceğim.
Teberrular meselesine gelince: Bunun da bâzı
özellikleri vardır. Devlet personeli sendikalarının
teberrularım gelişigüzel bırakmakta Devlet idare
sinin özelliği bakımından bâzı mahzurlar düşü
nüldü. Bu bakımdandır ki, Devlet personeli sen
dikalarının gelirlerinin daha ziyade aidat üzerin
de teksif edilmesi prensibi ortaya atılmıştır. Ai
dat azaldığı takdirde teberrulara girileceği ga
yet tabiîdir. Teberrular ki, Bakanlar Kurulunun
karariyle başka maddelerde tahdidedilmiştir. Te
berrular Devlet Personel sendikalarını mümkün
dür ki, nüfuzları altına almak istiyen bâzı teşek
küllerin devamlı şekilde yardımlarına yol aça
caktır. Misal arz edeyim; Devlet memurları yeni
Personel Kanununda her hangi bir şekilde şahıs
ları adına vasıta ile şu ile bu ile her hangi bir
menfaat temin etmek için çok sıkı kayıtlar altına
alınmıştır. Ferden bu kadar takyide tabi tutu
lan memurların, sendika olarak teşekkül edip bir
takım teberrulara başvurması, teberrularla o sen
dikayı beslemesinin mahzurları üzerinde Hükü
metçe bilhassa durulmuştur. Bir Ticaret Bakan
lığı memurları bir teşekkül kurar ve pekâlâ bü-
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yük teberrular elde edebilirler. Diğer hususiyet
edilmiştir. Madde bu ilâve ile açık oyunuza su
leri olan bâzı memur sendikaları birçok teberru
nulacaktır. Diğer açık oylama işlemleri bitmiştir.
lar kaydedebilir. Bu bakımdandır ki, daha ziya
25 nci madde evvelce kabul edilmişti.
de memur sendikaları gelirleri aidat üzerine tek
Şimdi kanunun tümü açık oyunuza sunulacak
sif edildi. Bu bakımdan 120 lira gibi bundan yir
tır. Oylamayı tefhim edeceğiz.
mi sene evvel tesbit edilen bir tavanın artık bu
Bu arada yarınki gündemin tanzimi bakımın
gün için hem miktar bakımından tatminkâr ol
dan bir karar almak mecburiyetindeyiz. Yine
madığı, hem de kanun tekniğine, aykırı olduğu
böyle bizleri saat 24,00 lere kadar meşgul etme
üzerinde duruldu. Dün 120 lira olan bu aidatın
ihtimali olan kanunlar yarın ve öbür günkü gün
bugün 240 liraya çıkarılması bir artış ifade et
demlerinde vardır. Kanunları görüşecek tarzda
mekten elbette ki, çok uzaktır. Bir de prensip
düzenlenmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul
ler bakımından Hükümetin tasavvur ettiği gelir
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
mefhumuna da uygun düşmez. Bendeniz İkinci
Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum.
Koalisyon Hükümetinin kabul ettiği ve Üçüncü
Devlet Personeli Teşekkülleri kanun tasarısı
Koalisyon Hükümetinin de Millet Meclisi Komis
nın 15 nci maddesinin oylamasına 94 sayın üye
yonunda kabul edilen ve Millet Meclisi Genel
katılmış, 92 kabul, 2 ret; salt çoğunluk sağlan
Kurulunun da aynı şekilde kabul etmiş olduğu ve
mıştır.
Yüce Senatonun komisyonunda da aynı şekilde
1.0, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21 ve geçici
kabul edilen bir hükmü bir de işçilerle memurlar
birinci maddedeki (Devlet Personel Sendikaları)
arasında ayrılıklar doğurması bakımından kana
ibaresinin (Devlet Personeli Sendikaları) şeklin
atimce komisyon teklifinin özelliği içinde kabul :
de değiştirilmesi hususundaki oylamaya 96 sa
buyurmanızı bilhassa Hükümet adına Yüce Sena
yın üye katılmış 95 kabul, bir çekinser; salt ço
todan istirham ederim, efendim. Takdir Yüksek
ğunluk sağlanmıştır.
Heyetindir.
Yirmibirinci maddenin oylamasına 94 sayım
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ömer
üye katılmış 93 kabul, bir çekinser, salt çoğunluk
Lû t fi Bozcalı arkadaşımızın teklifi (A) ek fık
sağlanmıştır.
rasında üyelerden alınacak aidatların ayda yir
22 nci maddesinin oylamasına 107 sayın üye
mi ve yılda 240 lirayı geçmeme teklifidir. Bu ev
katılmış 92 kabul, 14 ret bir çekinser.
velâ dikkate alındı, komisyona havale edildi. Ko
16 nci maddenin oylamasına 118 sayın üye
misyonun ısrarını Heyeti Umumiye kabul etti. j katılmış 112 kabul, 6 ret; salt çoğunluk sağlan
Şimdi tekriri müzakere kabul edildi. Müzakere
mıştır.
mevzuu budur. Heyeti Umumiyeniz hem günde- i
Geçici madde birin oylamasına 111 sayın üye
mine hem maddesine ve hem de hukukuna sahip- ] katılmış, 110 kabul bir çekinser; salt çoğunluk
tir. Bunu kullanabilir. Bu itibarla, komisyonu ! sağlanmıştır.
da dinledik, Hükümeti de dinledik. 77 nci mad
Tümünün oylamasına 124 sayın üye katılmış
de sarihtir. Komisyon ve Hükümet dinlenir ona
123 kabul 1 ret.
göre oylanır diyor.
Yarın yani, 17 Mart 1965 Çarşamba günü
(a) fıkrasına kere içinde Sayın Bozealı'nın ; saat 15 te toplanılmak üzere birleşimi kapatıyo
yaptığı ilâvenin yapılmasını kabul edenler... Ka- | rum.
bul etmiyenler... Büyük bir ekseriyetle kabul I
Kapanma saati : 23,40
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Devlet Personeli Sendikaları kanun tasarısının 7 nci

maddesine

verilen

oyların

sonucu

(Salt çoğunluk sağlanmıştı! }
üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler

184

Reddedenler
Çekinserler

0

Oya katılmjy&niar

87

Açık üyelikler

95
0
:

2

[Kabul edenler)
TABU Ü TELEK
Mucip Ataklı
Vehbi Ersü
Hami Küçük
Mehmet Şükran özkn
ya
'•îayılar Tunçkana
ADANA
Mehmet üualdı
>aksp ön al
AFYON KARAHÎSAR
Celâl Tevfik Karacapaı
AÛR1
Salih Türkmen
ANKARA
>abiî h. oca i/«.'.y oğlu
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
Akif Tekin
AYDIN
»HTiuMi Kaim Kunyölli,
Fikret Tıırhangil
BOLÜ
Rahmi Arıkan
S u n UzımhîiNanoşfiu
BURDUR
ö Faruk Kınaytürk
BURSA
Baki Oüzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENlZLl
Cahit Akyar

EDÎRNE
Tahsin Banguoğlu
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
I iasim i» i ray
ERZİNCAN
tj!üiıi 1 »ay soy
ERZURUM
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Cavsi Uçagök
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
Zeki islâm
\ 7 izamettin özgül
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayn/
Talip özdolay
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
Mebrııre Aksoley
Mehmet Tekin Arıburun
O. Zeki Gümüşoğlu
Hasan Ekrem özden
Rifat öztürkçine
Cemâl Yıldırım

IZMIR
îzzet Biram!
Ömer Lûtfi Bozealı
Enis Kansu
Hilmi Onat
Nevzat öztrdcmli
KARS
Y. Ziya Ayrım

KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklınğlu
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KOCAELİ
Rıfat özdeş
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekü
Muammer Obuz
\hmet Onar
KÜTAHYA
Ahmet Orhan Akça
İbrahim Etem Erdinç
MALATYA
Mehmet Zeki Tuluna.
MANİSA
Açar
Alpiskender
Süersan
Ulusoy
MARAŞ
Cenap Aksu

Emin
Ferit
Orhan
Refik

MARDİN
Vbdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akaroa
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
tsa Ilisan Bingöl
ORDU
Hjşref Ayhan
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SAMSUN
Hüseyin Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Eendcci
i* etlu lev«'toiriii
SİİRT
Abdurrahman Kavak
alNOP
^uphi Rat.nr
TOKAT
Zihni Beîil
TRABZON
Şevket Buladoğln
Yusuf Demirdağ
'vnşaî Zaloffhı
URFA
Rsat Mahmut Karakurt
VAN
Ferid Melen
YOZGAT
Sadık Artnkmaç
ismail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
Tevfik tnci
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Muzaffer Alankuş
Ânı i I Artus
Hasan A takan
Ömer Ergiin
Enver Kök
Rajrıp Öner
Xe<*ati özdeniz
Âdil Ünlü
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[O ifa katıl mıy anlar]
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refot Aksoyoğlu
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
(1. Ü.)
Sezai O'Kan
Fahri özdilek
Mehmet özganeş
Selâhattin özgür
Sıtkı Ulay
Ahmet YıVdız
Muzaffer YnHakliler
ADANA
Mehmet Nuri Âdem
oğlu
Galip Afşar
ADIYAMAN
FTalil Airar
AFYON KARAHISAR

GÎRESUN
ARTVİN
Mehmet Iznıen
Fehmi Alnaslan
Sabahattin Orhon
AYDIN
GUMUŞANE
iskender Cenap Ege
llalit
Zarbım
BALIKESİR
HAKKÂRİ
Rnver Aka (Başkan)
Necip Seyhan (t. Ü.)
Mehmet Güler
HATAY
Nejat Sarlıealı
Enver Bahadırlı
Hasan Ali Türker
Mustafa Deliveli
BİLECİK
İSTANBUL
Talât Oran
Şevket Akyürek
BİNGÖL
Fikret GündoSan
^öbri Topeuojjlu
İZMİR
BİTLİS
Gahit Okıırer
Ziya Şerefti a noglu
KARS
BURSA
İhsan Sabri Çağlayangil Sırrı Atalay
Mehmet Ilazer
(B.)
KAYSERİ
FTüsnü Di kedi iril
Sn a d TTavri Ürgüplü
(Başbakan)

ÇANAKKALE
.Vahit A İtan
Ziya Termen

ÇANKIRI
Hazım Dağlı
Rasim TTaTieınjrlu
ÇORUM
Mustafa Yılmaz Inceoğlu
Alâeddin Çetin
AMASYA
DENİZLİ
Macit Zcren (B.)
Mehmet Rmin Omu!
ANKARA
DİYARBAKIR
Niyazi Ağırnaslı
Azmi Kinini»;! rı
Osman Alişiroğlu
ihsan Ilamit Tigrel
Hıfaı Ojruz Rekata
(Bşk. V. )
Rifat Etker
ERZURUM
ibrahim Saffet Omav
Osman Alihocagil
(I.)
Sakıp Hatunoğlu (t.)
Mansur Ulusoy

(Açık

KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman (I.)
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.)
KONYA
Muhittin Kılıç (Bşk. V.
MALATYA
Nüvit Yetkin
MARAŞ
Nedim Kvliya
MARDİN
Abdurrahman Bayar

üyelikler]

istanbul
Tekirdağ

1

Yekûn

rVp&^-^r+cr&lF-:;'
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NEVŞEHİR
İbrahim Şevki Atasağuu
NİĞDE
Kudret Bayiıan
\///.ei Gener
ORDU
Şevket Küksal
Zeki Kumculu
RİZE
O. Mccdi Agun
SAKARYA
Turhan Kapanlı (B.)
Kâzım Yurdakul
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Rifat Öçten
Ziya önder
Hulusi Söylemezoğlu
TKKÎRDAU

Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş (t.)
TUNCELİ
Mehmet A M Demir
URFA
Vasfi Gersrer
UŞAK
Kâmil Coskunoglıı
CUMHURBAŞKANIN
CA SECtLEN ÜYELER
Hasan Kangal
Sadi Koça-}
V",man Knk^n'
Sahir Kurutluoğlu
Vadir Nadi
Zerin T üzün
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Devlet Personeli Sendikaları kanunu tasarısı nm 13 ncü maddesine verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

: 184
: 1 00
: 99
:
1
:
0
:
82
:
2

[Kabul edenler]
TABII ÜYELER
Vehbi Ersü
Sami Küçük
Mehmet Şükran özkaya
Haydar Tunçkanat
ADANA
Galip Afşar
Mehmet Unaldı
Sakıp ön al
AFYON KARAHlSAR
Celâl Tevfik Karasapan
AĞRI
Salih Türkmen
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Şahit Kocabeyoğlu
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
M. Akif Tekin
AYDIN
Osman Saim Sarıgöllü
Fikret Turhangil
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BOLU
Rahmi Arıkan
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENIZLI
Cahit Akyar

EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Rasim Giray
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
0. Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
Zeki îslâm
Nizamettin özgül
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip özdolay
İSPARTA
Mustafa (üüleügil
İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
Mebrare Aksoley
M. Tekin Arıburun
0. Zeki Gümüşoğlıı
Ekrem Özden
Rifat öztürkçine
M. Cemal Yıldırım
IZMIR
îzzet Birand
Ömer Lûtfi Bozcalı
Enis Kansu
Hilmi Onat
Nevzat özerdemli
KARS
Y. Ziya Aynra

KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KOCAELİ
Rifat özdeş
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
İ. Etem Erdinç
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
MANİSA
Emin Açar
Ferit Alpiskender
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARAŞ
Cenap Aksu
MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akarca
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
îsa His an Bingöl
ORDU
Eşref Ayhan
SAKARYA
Turhan Kapanlı
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SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Hulusi Söylemezoğlu
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğlu
URFA
Esat Mahmut Kar ak art.
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ismail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
Tevfik inci
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Muzaffer Alankuş
Âmil Artus
Hasan Atakan
Hasan Kangal
Enver Kök
Ragıp Üner
Necati özdeniz
Âdil Ünlü
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B : 54 16 . 3 .1965 0 : 3
[Reddeden]
İSTANBUL
Şevket Akyürek

%

[Oya kattlmıyanlar]
TABİİ ÜYELER
Ekrem Aeuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emenullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu

(i. ü.)
Sezai O'Kan
Fahri özdilek
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHİSAR
Rasim Hancıoğlu
Mustafa Yılmaz înceoğlu

Mansur Ulusoy
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
iskender Cenap Ege
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Mehmet Güler
Nejat Sarlıcalı
Hasan Ali Türker
BİLECİK
Talât Oran
BİTLİS
Ziya Nami Şerefhanoğlu
BURSA
ihsan Sabri Çağlayangil
(B.)
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Hâzini Dağlı
4V *V W* W

GİRESUN
Mehmet İzmen
Sabahattin Orhon
GÜMÜŞANE
Halit Zarbım
HAKKÂRİ
Necip Seyhan (I. Ü )
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSTANBUL
Fikret Gündoğan
İZMİR
Cahit Okurer
KARS
Sırrı Atalay
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Suad Hayri Ürgüplü
(Başbakan)
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman (İ.)

T6KAT
Ali Altuntaş (İ.)
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
TTRFA
W •EV* X3ı

Yasfi Gerger
KOCAELİ
UŞAK
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.)
Kâmil Coşkunoğlu
KONYA
VAN
Muhittin Kılıe (Bşk. V.) Ferid Melen
MALATYA
CUMHURBAŞKANIN
Nüvit Yetkin
CA SEÇİLEN ÜYELER

W

ÇORUM
Alâeddin Çetin

DENIZLI

AMASYA
Macit Zeven (B.)

Mehmet Emin Durul

ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
Rifat Etker
İbrahim Saffet Omay
(i.)
*

MARAŞ
Nedim Evliya
MARDİN
Abdurrahman Bay ar
NEVŞEHİR
ERZURUM
I. Şevfei Atasağun
Sakıp Hattınoğlu
[Açık il yelikler]

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

1

İstanbul
Tekirdağ

1

Yekûn
ı>»-«

-

NİĞDE
Kudret Bayhan
izzet Gener
ORDU
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu
RİZE
Osman Mecdi Agun
SAKARYA
Kâzım Yurdakul
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Rifat öçten
Ziya önder
TEKİRDAĞ
Ceıaal Tarlan

«3 —

Ömer Ergün
Sadi Koçaş
Osman Koksal
Sahir Kurutluoğlu
Nadir Nadi
N. Zerin Tüzün
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Devlet Personeli Sendikaları kanun tasarısının 14 ncü maddesine verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.)
Üye sayısı

184

Oy verenler

94

Kübul eden ler

Q2

Reddedenler

1

Çekimserler

1

Oya katıl ruıyan İar

88

;

Açık üyel klcr :

/Kabul

2

edenlerj

DİYARBAKIR
1 NVvzat ü z e r d e n d i
KARS
i h s a n H a m i t Tigrel
EDİRNE
Y. Ziya Ayrım
Tahsin Bangııoğlu
KASTAMONU
Vehbi KÎ'MÜ
Mehmet Çamlıca
ELÂZIĞ
Sami Küçük
Ahmet Nusreî Tuna
M e h n u t Ş ü k r a n ö/.kay Gelâl E r t u ğ
ît asim Giray
H a y d a r Tum-karıni
KAYSERİ
Hüseyin
Kalpaklmğlu
ERZİNCAN
ADANA
KOCAELİ
Fehmi Baysoy
Galip Afşar
Rifat ö z d e ş
ERZURUM
Mehmet Üualdı
KONYA
0 . E d i p Somunoğlu
S a k ı p Öna 1
AFYON KARAHÎSAR i
Sedat Çumralı
ESKİŞEHİR
Mustafa Dinekli
Celâl Tevfik KarasaGavsi UçaRÖk
Muammer Obuz
GAZİANTEP
Î.IÎ.Î.Î1
Ahmet, Onar
Zeki îslâm
AĞRI
KÜTAHYA
.\-znmettiu Özsrül
Salih T ü r k m e n
Ahmet Orhan Akça
ANKARA
İÇEL
t. E tem E r d i n ç
Niyazi Ağırnaslı
Cavit Tevfik OUyayuy
Sabit Koeabeyoğiu
MALATYA
Talip ÖzduJay
Mehmet Zeki Tuhma*
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ISPARTA
MANİSA
M. Akif Tekin
Mustafa Gülcügil
o
Emin Açar
AYDIN
F e r i t Alpiskender
İSTANBUL
Osman Sairn Sarıgöllü
M. E r d o ğ a n Adalı
Orhan Süersan
BİNGÖL
Refik Uhısoy
Mebrure Aksoley
Siujri Topçun*?!?!
,
M. Tekin Arı b u r u n
BOLÜ
MARAŞ
Fikret Gündoğan
Rahmi Arıkan
Cenap Aksu
0 . Zeki Gümüşoğlu
Sırrı Uzun hasa. n oğlu
Ekrem ö z d e n
MARDÎN
BURDUR
lîifat Ozrürkcîne
Abdülkerim Saraçoğlı
ö. Faruk Kmaytürk
M. Cemal Yıldırım
BURSA
MUĞLA
Baki Güzey
ÎZMÎR
i Muallâ Akarca
Ömer Lûtfi Bozcalı
Şeref K a y a l a r
l l a i d u n Ment.eşeoğlu
Bnis Karısıı
DENİZLİ
ORDU
Cahit A k y a r
| Hilmi Onat
| Eşref A y h a n
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Mucip Ataklı

I

84

!

SAMSUN
II. E n v e r Işıklar
Rıza İsıtan
Refet Rendeci
h'ethl Tevet.oğlu
SÎÎRT
A b d u r r a h m a n Kavak
SİNOP
Suphi Batıır
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Şevket Buladoğlu
> Msuf 1 mmırdaj»
Reşat Zaloğlu
URFA
Ksaî Mahmut

Karakun

YOZGAT
Sadık Artukma:*
İsmail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarik ttemzi Baltan
Akif Eyidoğan
Tevfik inci
C. B A Ş K A N I N C A SE
ÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Muzaffer Alankuş
Amil A r t u s
Hasan A t a k a n
Enver Kok
Ragıp Üner
Necati Özdeniz
Adil Ünlü
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[Reddeden]

0 :

KLRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
[ÇekinserJ
IZMIR
îzzet Birand
TABU ÜYELER
Fiefet Aksoynğlu
Emenullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sezai O'Kan
Fahri özdilek
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Sıtkı ülay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakul er
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
ADİYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHISAK
Kasını IlaıuMoglu
Mustafa Yılmaz înce
oğlıı
AMASYA
Macit Zeren (B.)
ANKARA
Osman Aıişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
Rifat Etker
İbrahim Saffet Omav

(t)
Marısur Ulusoy
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
İskender Cenap Ege
T
^kret Turhaugil
(Bşk. V.)

[O ifa katıhntyanlar]
HAKKÂRİ
BALIKESİR
Necip Seyhan (t. Ü.)
Enver Aka (Başkan)
HATAY
Mehmet Güler
M. Enver Bahadırlı
Nejat Sarlıealı
Mustafa Deliveli
Hasan Âli T ürker
İSTANBUL
BİLECİK
Şevket Akviin-k
Talât Oran
İZMİR
BİTLİS
Cahit Oku r^r
Ziya Nami Şeret'lıanoğlu
KARS
BURSA
Sırrı Atalay
ihsan Sabri Çağlayan Mehmet TTazer
dı
(B.) KAYSERİ
Hah it Ortaç
l'füsnü Dikeeligil
Sn a d Hayri Ürgüplü
ÇANAKKALE
(Başbakan)
Nahit Altan
KIRŞEHİR
Ziya Termen
Ali Rıza Ulusraan
ÇANKIRI
(I.)
Hazım Dağlı
KOCAELİ
ÇORUM
Lûtfi Tokoğlu (t. Ü.)
Alâeddin Çetin
KONYA
Safa Yalçuk
Uuliittirı Kılıç
DENIZLI
(Bşk. V.)
Mehmet Emin Dır
MALATYA
Nüvit Yetkin
DtYARBAKIR
Azmi Erdoğan ,
MARAŞ
Nedim Evliya
ERZURUM
Osman Alihocagil
MARDİN
Sakıp Ilatunoğlu
Abdurrahman Bayar
ESKİŞEHİR
MUŞ
Ömer Ucıızal
Isa Ilisan Bingöl
GİRESUN
NEVŞEHİR
Mehmet izm en
î. Ş. Atasağun
Sabahattin Orlıon
NİĞDE
GÜMÜŞANE
Kudret Bay ban
llalit Zarbun
85 —

îzzet Gener
ORDU
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu
RÎZE
O. Mecdi Agun
SAKARYA
Turhan Kapanlı (B.)
Kâzım Yurdakul
SİVAS
AhiüıM CVkrriin^i.
Rifat Öçten
Ziya önder
Mu! Asi Söylemezoğhi
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş (t.)
TUNCELİ
Meii.-ıü t. Aii Demir
URFA
Vasfi Gerger
UŞAK
Kâmil Coşku noğhı VAN
Ferid Melen
C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
öoıer Ergün
i I asan Kangal
Sadi Koçaş
Osman Koksal
Sahir Kurutluoğîu
Nadir Nadi
N. Zerin Tüzün
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[Açık üyelikler]
İstanbul
Tekirdağ

1
1
Yekûn

><
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Devlet Personeli Sendikaları kanun tasarısının 15 nci maddesine verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.)
Üye sayısı :
Oy verenler :

184
94

Kabul edenler :

92

Reddedenler :

2

Çekinserler :
Oya katılmıyanlar :
Açık üyelikler :

O
88
2

[Kabul edenler]
TABII ÜYELER
Ekrem Acuner
Mucip Ataklı
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri özdilek
Mehmet Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
Mehmet Ünaldı
Sakıp önal
ANKARA
Rifat Etker
Sabit Kocabeyoğlu
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
M. Akif Tekin
AYDIN
Fikret Turhangil
BOLÜ
Rahmi Arıkan
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURSA
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç

DENIZLI
Cahit Akyar

DİYARBAKIR
İhsan Hamit Tigrel
EDİRNE
Tahsin Banguoğlıı
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Rasim Giray
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
Zeki islâm
Nizamettin özgül
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip özdolay
İSPARTA
Mustafa Güleügil
İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
Mebrure Aksoley
M. Tekin Arıburun
Fikret Gündoğan
Osman Zeki Gümüşoğlu
Hasan Ekrem özden
Rifat öztürkçine
İZMİR
îzzet Birand
Enis Kansu

Hilmi Onat
MUŞ
Nevzat özerdemli
Isa Hisan Bingöl
KARS
NİĞDE
Yusuf Ziya Ayrım
izzet Gener
Mehmet Hazer
ORDU
KASTAMONU
Eşref Ayhan
Mehmet Çamlıca
SAMSUN
Ahmet Nusret Tuna
Hüseyin Enver Işıklar
KAYSERİ
SİİRT
Hüsnü Dikeçligil
Abdurrahman Kavak
Hüseyin Kalpaklıoğlu
StNOP
KIRKLARELİ
Suphi Batur
Ahmet Naci Arı
TOKAT
KOCAELİ
Zihni Betil
Rifat özdeş
TRABZON
KONYA
Şevket Buladoğhı
Sedat Çumralı
Yusuf Demirdağ
Mustafa Dinekli
URFA
Muammer Obuz
Esat Mahmut Karakurt
Ahmet Onar
YOZGAT
KÜTAHYA
Sadık Artukmaç
Ahmet Orhan Akça
İbrahim Etem Erdinç
ZONGULDAK
MALATYA
Tarık Remzi Baltan
Mehmet Zeki Tulunay
Tevfik înei
MANİSA
CUMHURBAŞKANIN
Emin Açar
CA SEÇİLEN ÜYELER
Ferit Alpiskender
Cevat Açıkalın
Orhan Süersan
Muzaffer Alankuş
Refik Ulusoy
Âmil Artus
MARAŞ
Hasan Atakan
Cenap Aksu
Hasan Kangal
MARDİN
Enver Kök
Abdülkerim Saraçoğlu Osman Koksal
MUĞLA
N. Zerin Tüzün
Muallâ Akarca
Âdil Ünlü
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[Reddedenler]

KARS
Sırrı Atalay

SAMSUN
Riza Isıtan

[Oya
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Emanullah Çelebi
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Mehmet özgiineş
Selâhattin özgür
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yıtrdakuler
ADANA
Galip Afşar
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHlSAR
Rasim Haııcıoğlu
ulusta fa Yılmaz İnce
oğlu
Celâl Tcvfik Karasapaıı
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren (B.)
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Osman Alişiıoğlu
Hıfzı Oğuz Bckata
İbrahim Saffet Omav

(t)
Mansur Ulusnv
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
İskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Mehmet Güler

katılmıyanlar]

Nejat Sarlıealı
Hasan Âli Türker
BİLECİK
Talât Oran
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BİTLİS
Zİ3'a Şerelhanoğlu
BURDUR
Ömer Faruk Kınaytürk
BURSA
İhsan Sabri Çağlayan-

gü (B.)
ÇANAKKALE
Nihat Al tan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Alâeddin Çetin
Safa Yalçıık
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
\/.nıi Klrdojran
ERZURUM
Osman Alihoeagil
Sakıp Ilatunoğlu
GİRESUN
Mehmet îzmen
Sabahattin Orhon
GÜMÜŞANE
Hal it Zarbım
HAKKÂRİ
Necip Seyhan (t. U.)
HATAY
Enver Bahadırlı
Mustafa Delivcli

İSTANBUL
Şevket Akyürek
Cemal Yıldırım
İZMİR
Ömer Lûtfi Bozcalı
• 'ahit Okurer
KAYSERİ
^uad IIayri Ürgüplü
(Başbakan)
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman (1.)
KOCAELİ
Lûtfi Tokonlu ( t Ü.)
KONYA
Muhittin Kılıç
(Bşk. V.)
MALATYA
.Yuvit Yetkin
MARAŞ
Nedim Evliya
MARDİN
Abdurrahman Bayar
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
NEVŞEHİR
İbrahim Şevki Atasağun
NİĞDE
fCudret Bay han
ORDU
Şevket Koksal
Zeki Kumrıılu
RİZE
Osman Mecdi Ağım
SAKARYA
Turhan Kapanh (B.)
j Kâzım Yurdakul

[Açık üy elikler]
İstanbul
Tekirdağ

1
1

Yekûn

o

SAMSUN
Refet R^ndeci
Fethi Tevetoğlu
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Rifat öçten
Ziya önder
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuutaş (İ.)
TRABZON
JL İ v A J J ı L J v l I
Reşat Zaloğlu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Vasfi Gerger
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
VAN
Ferid Melen
YOZGAT
İsmail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Akif Eyidoğan
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER
Ömer Ergün
Sadi Koçaş
Sahir Kurııtluoğlu
Nadir Nadi
Ragıp Üner
Necati özdeniz

Ö. Senatosu

B : 54

İ6.3.1965 O : 3

10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21 ve geçici birinci maddedeki (Devlet personel sendikalan)
ibaresinin (Devlet personeli sendikalan) seldin de değiştirilmesi hususundaki teklife verilen oyların sonucu
(Rapor kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

I Kabul
TABÎÎ ÜYELER

DİYARBAKIR
Kkrern Acurıer
İhsan Ilamit Tigrel
Mucip Ataklı
EDİRNE
Vehbi Ersü
Tahsin Banguoğlu
Sami Küçük
ELÂZIĞ
Sezai O'Kan
Celâl Ertuff
Fahri Özdilek
ERZİNCAN
Mehmet Şükran Özka
Pehmi Baysoy
ya
ERZURUM
Haydar Tunçkanat
Osman Alihocaîril
ADANA
ESKİŞEHİR
Mehmet Nuri Âdearoğlu Cavsi Uçagök
Mehmet Ünaldı
Ömer Ucuzal
Sakıp önal
GAZİANTEP
ANKARA
Zeki islâm
Sabit Koca hey oğlu
.Yizam ettin özgül
GÜMÜŞANE
ANTALYA
Halit Zarbım
Mehmet Pırıltı
İÇEL
M. Akif Tekin
Cavit Tevfik Okyayuz
AYDIN
Talip ö/dolay
Osman Saim Sarıgöllü
BALIKESİR
İSPARTA
Hasan Ali Türker
Mustafa Gülcügil
BİNGÖL
İSTANBUL
Sabri Topcno&lu
M. Erdoğan Adalı
BOLÜ
Mebrııre Aksoley
Rahmi An kan
M. Tekin Arıburun
BURDUR
Pikret (îündoğan
ö. Faruk Kınaytürk
O. Zeki Oümüşoğlu
BURSA
Ekrem özden
Baki Güzey
ti i f at öztdrkçine
Şeref Kayalar
İZMİR
Cahit OHaç
fzzet Biran d
ÇORUM
^mer Lûtfi Bozealı
Safa Yaleuk
Knis Kan su
DENİZLİ
Nevzat özerdendi
Cahit Akyar

:
:
:
:
:
:
:

184
96
95
0
1
86
2

edenlerj
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet. Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpa ki loğlu
KOCAELİ
Rifat özdeş
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Ahmet O n a r

KÜTAHYA
Ahmet Orhan Akça
t. Etem Erdinç
MALATYA
Mehmet Zeki Tnlunay
MANİSA
Emin Açar
Ferit Alpiskender
Orhan Süersan
Refik Ulıısoy
MARAŞ
Cenap Aksu
MUĞLA
Mu alla Akarca
Haldim Menteşeoğıu
MUŞ
tsa Hisan Bingöl
NIÖDE
fzzet Oener
ORDU
Eşref Ayhan
SAKARYA
Turhan Kapanlı

89 —

SAMSUN
H. Enver İşıklar
Rıza İsıtan
Refet Rendem
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
StNOF
Suphi Batur
SİVAS
'Tlîlûsi Sovl.'m^zoghj

TOKAT
^ihni Betil
TRABZON
Şevket Buladoğlıı
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğlu
URFA
Esat Mahmut Kara kurt
YOZGAT
^adık Artukmaç
ismail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
Tevfik înei
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Muzaffer Alankuş
\mil Artus
Hasan Ataknn
Enver Kök
N. Zerin Tüzün
Adil ünlü

C. Senatosu

B : 54

16 . 3 .1965 O

[ÇekinserlerJ
İSTANBUL
Şevket Akyürek

[Oya katılmıy anlar]
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
(i.ü.)
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yur-d aküler
ADANA
Galip Afşar
ADIYAMAN
Halil Ağar

AYDIN
İskender Cenap Ege
Fikret Turhangil
(Bşk. V.)
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Mehmet Güler
Nejat Sarlıcalı
BİLECİK
Talât Oran
BÎTLÎS
Ziya Nami Şerefli anoğlu
BOLU
Sırrı T'znnhasanoğlu
BURSA
İhsan Sabri Çağlayan
d ı d'».)

AFYON KARAHİSAR
ÇANAKKALE
Rasim Hancıoğlu
Mustafa Yılmaz fnee- Nah it Altan
oğlıı
Ziya Termen
Celâl Tevfik Karasapan
ÇANKIRI
AĞRI
Hazım Dağlı
Salih Türkmen
ÇORUM
AMASYA
Alâeddin Çetin
Maeit Zeren (B.)
DENIZLI
ANKARA
Mehmet Emin Durul
Niyazi Agırnaslı
DİYARBAKIR
Osman Alişiroğlu
Azmi Erdoğan
Hıfzı Oğuz Bekata
ELÂZIĞ
Rifat Etker
Rasim Giray
İbrahim Saffet O m ay
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu
(D
O. Edip Somunoğlu
Mansur Ulusoy
GİRESUN
ARTVİN
Mehmet Izmen
Fehmi Alpaslan

Sabahattin Orhon
HAKKÂRİ
Necip Seyhan (İ. İT.)
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSTANBUL
M. Cemal Yıldırım
İZMİR
Cahit Okurer
Hilmi Onat

NEVŞEHİR
İbrahim Şevki Atasağun
NÎÖDE
Kudret Bayhan
ORDU
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu
RİZE
Osman Mecdi Agun
SAKARYA
Kâzım Yurdakul
SİVAS
KARS
Alı met Çekemoğlu
Sırrı Atalay
Rifat öçten
Mehmet Ha zer
Ziya önder
KAYSERİ
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
Su a d Hayrı Ürgüplü
TOKAT
(Başbakan)
Ali Altımtaş (İ.)
KIRKLARELİ
TUNCELİ
Ahmet Naci Arı
Mehmet Ali Demir
KIRŞEHİR
UEFA
Ali Rıza l'hısımın (İ.)
Vasfi Gerger
KOCAELİ
UŞAK
I'Ait l'i Tok oğlu (İ. Ü.)
Kâmil Coşkunoğlu
VAN
KONYA
Ferid Melen
Muhittin Kılıç
CUMHURBAŞKANIN
(Bşk. V.)
CA SEÇİLEN ÜYELER
Muammer Obuz
Ömer Ergün
Hasan Kangal
MALATYA
Sadi Koçaş
Nüvit Yetkin
Osman Koksal
MARAŞ
Sahir Kurutluoğlu
Nedim Evliya
Nadir Nadi
MARDİN
Ragıp Un er
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu Necati özdeniz

[Açık üyelikler]
İstanbul

1

Tekirdağ

1
Yekûn

2

C. Senatosu
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Öevİet Personeli Sendikaları kanun tasarısı nm 21 nci maddesine verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

184
94
93
0
1
88
2

[Kabul edenler]
TABİİ ÜYELER
Vehbi Ersü
Fahri özdilek
Mehmet Şükran özkaya
Haydar Tunçkanat
ADANA
Mehmet Nuri Adem
oğlu
Mehmet Ün aklı
Sakıp önal
AĞRI
Salih Türkmen
ANKARA
Rifat Etker
Sabit Kocabeyoğlu
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
M. Akif Tekin
AYDIN
Osman Saim Sarıgöllü
BALIKESİR
- Hasan Âli Türker
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BOLU
Rahmi Arıkan
BURDUR
ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Oahit Ortaç
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Cahit Akyar

DİYARBAKIR
ihsan Hamit Tigrel
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
O. Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuza!
Gavsi Uçagök
GAZİANTEP
Zeki îslâm
Nizam ettin özgül
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talfip özdolay
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
Mebrure Aksoley
M. Tekin Arıburun
Fikret Gündoğan
O. Zeki Gümüşoğlu
Ekrem Özden
Rifat öztürkçine
M. Cemal Yıldırım
İZMİR
izzet Birand
Ömer Lûtfi Bozcalı
Enis Kansu

Nevzat özerdemli
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeelagil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KOCAELİ
Rifat Özdeş
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Din ekli
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Ahmet Orhan Akça,
t. Etem Erdinç
MALATYA
Mesmet Zeki Tulün ay
MANİSA
Emin Açar
Ferit Alpiskcrder
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARAŞ
Cenap Aksu
MUĞLA
Muallâ Akarca
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
Isa Hisan Bingöl
NİĞDE
izzet Gener
ORDU
Eşref Ayhan

— 91 —

SAKARYA
Turhan Kapanlı
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendcci
Fethi Tevetoğlu
SÜRT
Abdurrahman K ayak
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Hulusi Söylemezoğlu
TRABZON
Şevket Buladoğlu
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğlu
URFA
Esat Mahmut Ka rakım
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ismail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
Tevfik inci
G. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalm
Muzaffer Alankuş
Âmil Artus
Hasan Atakan
Enver Kök
N. Zerin Tüzün
Âdil Ünlü

0. Senatosu
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[ÇekinserJ
İSTANBUL
Şevket Akyürek

[Oya
TABU ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullalı Çelebi
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu

(tü.)
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Snkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muza ffer Yurda kuler
ADANA
Galip Afşar
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHISAR
Rasim Hancı oğlu
Mustafa Yılmaz tnce
oğlu
Celâl IVvfik Kn rasapa
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Osman Alisiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
İbrahim Saffet Omay

(t)
Mansur Ulusny
ARTVİN
Fehmi Alpaslan

katümıyanlar]

AYDIN
İskender Cenap Ege
Rkret Turhangil
(Bşk. V.)
BALIKESİR
Knver Aka (Başkan)
Mehmet Güler
Nejat Sarlıcalı
BİLECİK
Talât Oran
BİTLİS
Ziya Nami Şerefhanoo-lu
BOLU
Sırrı TJzunhasanoğlu
BURSA
İhsan Sabri Çağlayan
d ı (B.)
ÇANAKKALE
Nahit Al tan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Mâeddin Çektin
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan

GÜMÜŞANE
Halit Zarbım
HAKKÂRİ
Necip Seyhan (İ. Ü.)
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İZMİR
Cahit Okurer
nilmi Onat
KARS
Sırrı Ata 1 ay
Mehmet ILızor
KAYSERİ
Suad Hayri Ürgüplü
(Başbakan)
KIRKLARELİ
\bmet. Nnei Arı
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman (t.)
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu ( t Ü.)
KONYA
Muhittin Kılıç
(Bşk. V.)
Muammer Obuz
MALATYA
Nuvit Yetkin
MARAŞ
NTedim Evliva
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu

ELAZIĞ
Rasim Giray
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu
GİRESUN
Mehmet îzmen
Sabahattin Orhon

NEVŞEHİR
İbrahim Şevki Atasağuı

[Açık
İstanbul
Tekirdağ

üyelik]
1
1
Yelcûn

— 92 —

NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu
RİZE
Osman Meedi A «çim
SAKARYA
Kâzım Yurdakul
SİVAS
MiTTiot CVkemoğhî
Rifat Öçten
Ziya Önder
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş (I.)
//ilmi Betil
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URPA
Vasfi Gerger (1. Ü.)
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
VAN
Eerid Melen
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER
Ömer Erg'ün
Hasan Kangal
Sadi Koeaş
İsınan Koksal
Sahir Kurutluoğlu
Nadir Nadi
Rajrıp Ürer
Necati özdeniz

C. Senatosu

B : 54
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Devlet Personeli Sendikalan kanun tasansınm 22 nci maddesine verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
üye sayısı :

184

Oy verenler :
Kabul edenler :

107
Q2

Reddedenler :
Çekinserler :

14
l

Oya katlimıyanlar :
Açık üyelikler :

75

[Kabul
TABİİ ÜYELER
Vehbi Ersü
Suphi öürsoytrak
Fahri özdilek
Mehmet Şükran öakaya
Haydar Tunçkanat
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu
Galip Afşar
Mehmet Un al di
AFYON KARAHlSAR
Mustafa Yılmaz ince
oğlu
AĞRI
Salih Türkmen
ANKARA
Osman Alişiroğlu
TTıfzı Oğuz Bekata
Rifat Etkcr
ANTALYA
Akif Tekin
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
İskender Cenap E<?e
Osman Saiın Sarıgöllü
Fikret Turhansril
BALIKESİR
Mehmet Giilor
Hasan Âli Türker
BİNGÖL
Sabri Topçu ogi u
BOLU
Rahmi Arıkan
Sırrı Uzuııhasanoğlu

BURDUR
Ömer Faruk Kınaytürk
BURSA
lîaki Güzey
Şeref Kayalar
ÇANAKKALE
Ziya Termen
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
ELAZIĞ
Gel âl Ertuğ
Rasim Giray
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alilıocayil
O. Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Gnvsi Uçagök
Ömer Ucuza!
GİRESUN
Sabahattin Orhon
HATAY
Mustafa De I i veli
ÎÇEL
Gavit Tevfik Okyayuz
Talip özdolay
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
M. Tekin Arıburun
O. Zeki Gümüşoğlu

2

edenler]
Rifat öztürkçine
İZMİR
izzet Birand
Ömer Lûtfi Bozcalı
Enis Kansu
Nevzat özerdendi
KARS
Mehmet Ha zer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlı
KOCAELİ
Rifat Özdeş
KÜTAHYA
Ahmet Orhan Akça
f. Etem Erdinç
MANİSA
Emin Açar
Ferit Alpiskender
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARAŞ
Genap Aksu
Nedim Evliya
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akarca
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
tsa Hisan Bingöl
NİĞDE
tzzet Gener

— 9a

ORDU
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu
SAKARYA
Turhan Kapanlı
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Riza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİVAS
Rifat öçten
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Şevket Buladoglu
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğlu
URPA
Vasfi Gerger
Esat Mahmut Karakurt
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ismail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tank Remzi Baltan
Akif Eyidoğan
Tevfik înei
O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Muzaffer Alankuş
Hasan Atakan
Hasan Kangal
Enver Kök
Zerin Tüzün

O. Senatosu
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
GAZİANTEP
Zeki İslâm

E : 54 16 . 3 .1965
[Reddedenler]

Nizamettin Özgül

O: 3

KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Ahmet Onar
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay

İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Ekrem Özden
Cemal Yıldırım

ORDU
Eşref Ayhan
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Suphi Batur

[Çekinser]
İSTANBUL
Şevket Akyürek

[Oya katılmty anlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acun er
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Celebi
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlıı
(İ. Ü.)
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Mehmet özgüneş
Selâhattin Özgür
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Sakıp Ön al
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHISAR
Rasim Hancı oğlu
Celâl Tevfi'k Karasapan
AMASYA
Macit Zeren, (H.)
ANKARA
Niyazı Ağırnaslı
SaJbit Kocabeyoğlu
îb rahim Saffet Omay
(f.)

Mansur Ulusoy

BALIKESİR
Fiiıvcr Aka (Başkan)
Nejat Sarhealı
BİLECİK
Talât Oran
BİTLİS
Ziya Şerefhanoğlu
BURSA
İhsan Sabri Oağlayangü
(B.)
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nah it A İtan
ÇANKIRI
Hazmı Dağlı
ÇORUM
Alâeddbı Çetin
DENİZLİ
Cahit Akyar
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
İhsan Hamit Tigrel
(Bşk. V.)
ERZURUM
Sakıp Hatunoğhı
GİRESUN
Mehmet tzmen
GÜMÜŞANE
Halvt Zarbım.
HAKKARİ
.Vccip Seyhan (İ. Ü.)

HATAY
M. Enver Bahadırlı
İSTANBUL
Fikret Gündoğan
İZMİR
Cahit O kur er
Hilmi Onat
KARS
Sırrı Atalay
Y, Ziya Ayrını

RİZE
Osman Mecdi Agıın
SAKARYA
Kâzım Yurdakul
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Ziya önder
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan

TOKAT
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna
Ali Altımtaş (t.)
KAYSERİ
TUNCELİ
Suad Hayri Ürgüplü
Mehmet Ali Demir
(Başbakan)
UŞAK
KIRKLARELİ
Kâmil Coşkunoğlu
A lı m et Naci Arı
VAN
KIRŞEHİR
h'erid Melen
Ali Rıza IFlusnıan (İ.)
CUMHURBAŞKANIN
KOCAELİ
CA SEÇİLEN ÜYELER
I ait fi Tokoğlıı (T.Ü.)
Cevat Açıkalın
Âmil Artus
KONYA
Muhil tin Kılıç (Bşk. V.) Ömer Ergün
Sadi Koçaş
Muammer O buz
Osman Koksal
MALATYA
Sahir Kurııtlııoğlu
Nüvit Yel kin (B.)
Nadir Nadi
NEVŞEHİR
Ragıp Ün er
I. S. Atasağun
Necati özdeniz
NİĞDE
Adil Ünlü
Kudret Bay han

[Açık üyelikler]
İstanbul
Tekirdağ

1
1
Yekûn

94-
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Devlet Personeli Sendikaları kanunu tasarısının 16 ncı maddesine verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler

:
:

Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler :

184
118
112
6
0
64
2

[Kabul edenler]
TABU ÜYELER
Refet Aks oy oğlu (İ.)
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Şükran özkay;
ADANA
Mehmet Nuri Âdem
oğlu
Galip Afşar
Mehmet Ünaldı
Sakıp önal
AFYON KARAHISAR
Celâl Tevfik Karasapaıı
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
Rifat Etker
Sabit Kocabeyoğlu
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
M. Akif Tekin
ARTVİN
Fetlımi Alpaslan
AYDIN
iskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
Fikret Turhangil
BALIKESİR
Mehmet Güler
Hasan Âli Türker
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BOLÜ
Rahmi Arıkan
Sırrı Uzunhasanoğlu

1

BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
ihsan Sabri Çağlayan-

gü
-Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Cahit Akyar
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKm
thsan Hamit Tigrel
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
0. Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
Ömer Ucuza 1
GAZİANTEP
Zeki îslâm
Nizamettin Özgül
GİRESUN
Sabahattin Orhon
GÜMÜŞANE
Halıit Zarbun
HATAY
Mustafa Del i veli

İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip özdolay
İSPARTA
Mustafa Güleügil
İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
M. Tekin Arıburun
0. Zeki Gümüşoğlu
Rifat öztürkçine
M. Cemal Yıldırım
İZMİR
îzzet Birand
Ömer Lûtfi Bozcalı
Enis Kansu
Nevzat özerdemli
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KOCAELİ
Rifat özdeş
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Ahmet Orhan Akça
I. Etem Erdinç
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MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
MANİSA
Emin Açar
Ferit Alpiskender
Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
Isa Hisan Bingöl
NİĞDE
İzzet Ciener
ORDU
Eşref Ayhan
Şevi;.et Koksal
Zeki Kumrulu
SAKARYA
Turhan Kapanlı
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SÜRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu

C. Senatosu
Rifat öçten
Hulusi Söylemezoğlu
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Şevket Buladoğlu

B : 54 16.3.1965
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V'usuf Demirdağ
ZONGULDAK
Reşat Zaloglu
l'nnk Kem/.i Baltan
URFA
Akif Eyidoğan
Rsat Mahmut Karakun Tevfik İnci
C. BAŞKANINCA SE
YOZGAT
ÇÎLEN ÜYELER
^fldık Artukraaç
Muzaffer Alankuş
tsmail Yeşilyurt

\mil Art us
Hasan A takan
Ömer Ergün
Enver Kök
Kamp üner
N. Zerin T üzün
Âdil Ünlü

[Reddeden]
TABÎÎ ÜYELER
Suphi Cürsoytrak
Suphi Karaman

KARS

Kâmil Karavelicğlu
Muzaffer Yurdakuler

Mehmet Hazer

KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğlu

[Oya katılmıyanlar I
TABÎÎ ÜYELER
i^krem Acuner
Mucip Ataklı
Kadri Kaplan
Sezai O'Kan
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Raydar Tunçkanat
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHÎSAR
K-fisim Hancıoğlu
Mustafa Yılmaz tnee
uğlu
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren (B.)
ANKARA
Viyazi AğırnaHİı
İbrahim Saffet Omay
(I.)
Man sn r Ulusoy
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Nejat Sarlıealı

BÎLECÎK
Talât Oran
BÎTLÎS
Ziya Nami Şerefhanoğlu
ÇANAKKALE
Nahit Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇO^UM
Alâeddin Çetin
DİYARBAKIR
\zmi E rd nevan
ELÂZIĞ
Hasım Cirav
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu
GÎRESUN
Mehmet İznıen
HAKKÂRÎ
Necip Seyhan (t. Ü.)
HATAY
M. Enver Bahadırlı
İSTANBUL
Fikret Oündoğan
Ekrem özden

[Açık

ÎZMÎR
Cahit Okurer (I.)
Hilmi Onat
KARS
Sırn Atalay
KASTAMONU
4hmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Suad Hayri Ürgüplü
(Başbakan)
KIRŞEHİR
Ali Rıza Uluaman (1.)
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.)
KONYA
Muhittin Kılıç (Bşk. V.
Muammer O buz
MALATYA
Nüvit Yetkin
MARAŞ
Cenap Aksu
Medim Evliva
MUĞLA
Muallâ Akarca (1.)
NEVŞEHİR
İbrahim Şevki Atasağun
NÎGDE
Kudret Bayhan

üyelikler]

İstanbul
Tekirdağ

1
1
Yolcun

> © - < «*»»*»»
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RİZE
Osman Mecdi Asrun
SAKARYA
Kâzım Yurdakul (1.)
SİVAS
7.ıyfi önder
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş (î.)
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Vasfi Gerger
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
VAN
Ferid Melen
C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Hasan Kangal
Sadi Koqa^
Nrnan Koksal
-vıhir TCnmtluogîn
Nadir Nadi
Necati özdeniz

C. Senatosu

B : 54

16 . 3 .1965

0:3

Devlet Personeli Sendikalan kanun tasarısının geçici madde 1. e verilen oyların sonucu
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.)
Üye sayısı :
Oy verenler :
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılm ıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:

184
111
110
1
71
2

[Kabul edenler]
TABU ÜYELER
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kahri özdiiek.r
Mehmet Şükran özkaya
Haydar Tunçkanat
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
Galip Afşar
Mehmet Ünaldı
Sakıp önal
AFYON KARAHlSAR
Mustafa Yılmaz Inceoğlu
AĞRI
Salih Türkmen
ANKARA
Osman AlişiroğJu
Hıfzı Oğuz Bekata
Rifat Etker
Sabit Kocabeyoğlu
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
Akif Tekin
ARTVÎN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
iskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
Fikret Turhan eril
BALIKESİR
Mehmet Güler
Hasan Âli Türker
BİNGÖL
Sabrı Topçuoğlu
BOLU
Rahmi Arıkan

Sırrı Uzunhasanoğlu
BURDUR
ö. Faruk Kınaytürk
BURSA
Baki Güzey
.^eref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Ziya Termen
ÇORUM
Safa Yal çu k
DENİZLİ
('ahit Akyar
Mehmet Emin Durul
DlYARBAKD*
thsan Ha m it Tigrei
EDİRNE
Tahsin Ban<mo<?lu
ELÂZIĞ
Celâl Ertııg
ERZİNCAN
Fehmi Baysov
ERZURUM
Osman Alihocagil
O. Edip Sornıınoğlu
ESKİŞEHİR
îavsi ITçagÖk
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
Zeki İslâm
Mzamettin özgül
GİRESUN
Sabahattin Orhon
HATAY
Mustafa Del i veli
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz

Talip özdnlay
İSPARTA
Mustafa (jülcügil
İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
Mebrure Aksoley
M. Tekin Arıburun
Pikret Gündoğan
'). Zeki Gümüşoğlu
Ekrem özden
'îifat öztürkçine
M. Cemal Yıldırım
İZMİR
İzzet Birand
'^nıer Lûtfi Bozcalı
Knis Kansu
N'evzat ö/prdemli
KARS
Mehmet Ilazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nmrpt Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçlijjjil
Hüseyin Kalpaklıoğlıı
KOCAELİ
Rifat özdeş
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa D in eki i
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Ahmet Orhan Akça
t. Etem Erdinç
MALATYA
Mehmet Zeki Tulu.naj
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MANİSA
Emin Açar
Ferit Alpiskendeı
Orhan öüersan
Refik Ulusoy
MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Vbdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Mııallâ Akarca
Haldun Menteşeoğlu
MUŞ
tsa Hisan Bingöl
NİĞDE
îzzet Gener
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu
SAKARYA
Turhan Kapanlı
SAMSUN
H. Enver Işıklar
\{\7Ü İsıtan
Refet Rendeci
Pethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Suphi Batur

C. Senatosu
SİVAS
Rifat öçten
Hulusi Söylemıezoğlu
TRABZON
Şevket Buladoğlu
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Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğlu
URFA
Esat Mahmut Karakur
YOZGAT
Sadık Artukmaç
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tsmail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
/Vkif Eyidoğan
Tevfik inci

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Muzaffer Alankuş
Hasan Atakan
Enver Kök
Zerrin Tüzün

[Çekinserler]
İSTANBUL
Şevket Akyürek

[Oya hatılmty anlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Rofet Aksoyoğlu (t.)
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
(t- Ü.)
Sami Küçük *
Sezai O'Kan
Mehmet özpnineş
Selâhattin özgür
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Ynrdakuler
ADIYAMAN
TTalil Ağar
AFYON KARAHÎSAR
Rasim Hancı oğlu
Celâl Tevfik Karasapan
AMASYA
Maeit Zeren (B.)
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
İbrahim Saffet Omay

(t.)
Mansur Ulusov

İZMİR
BALIKESİR
Cahit
Okurer
Enver Aka (Başkan)
Hilmi Onat
Nejat Sarlıcalı
KARS
BİLECİK
Sırrı Atalay
Talât Oran
Y. Ziya Ayrım
BİTLİS
KAYSERİ
Ziya Nami Şerefhanoğlu
Suad Hayri Ürgüplü
BURSA
ihsan Sabri Çağlayan- (Başbakan)
KIRKLARELİ
gil (B.)
Ahmet Naci Arı
ÇANAKKALE
KIRŞEHİR
Nahit Altan
Ali Rıza Ulusman (I.)
ÇANKIRI
KOCAELİ
Hazım Dağlı
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.)
ÇORUM
Alâeddin Çetin
KONYA
DİYARBAKIR
Muhittin Kılıç (Bşk. V.)
Azmi Erdoğan
Muammer Obuz
ELÂZIĞ
MALATYA
Rasim (liray
Nüvit Yetkin
ERZURUM
NEVŞEHİR
Sakıp Hatunoglu
t. Şevki Atasağıın
GİRESUN
NİĞDE
Mehmet. Tzmen
Kudret Bavhan
GÜMÜŞANE
RİZE
Hal it Zarbım
Osman Mecdi Agun
HAKKÂRİ
SAKARYA
Necip Seyhan (t. Ü.)
Kâzım Yurdakul
HATAY
SİVAS
M. Enver Bahadırlı
Ahmet Çekemoğlu

[Açık üyelikler]
istanbul
Tekirdağ

1
1
Yekûn
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Ziya önder
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş (î.)
Zihni Betil
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Vasfi Gerger
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
VAN
Ferid Melen
CUMHURBAŞKANINCA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Âmil Artus
(^mer Ergün
Hasan Kangal
Sadi Koçaş
Osman Koksal
Sahir Kurutluoğlu
Nadir Nadi
Ragıp üner
Necati özdeniz
Âdil Ünlü

C. Senatosu
Devlet Personeli

B : 54

16 . 3 .1965

Sendikaları kanunu tasa nsının
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tümüne

verilen

oyların

sonucu

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

184
124
f 23
1
0
58
2

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Krsü
Suphi Gürsoytrak
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri özdilek
Selâhattin Özgür
Mehmet Şükran özka
ya
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
Sakıp ön al
AFYON KARAHISAR
Rasim Hancıoğlu
Mustafa Yılmaz Inceoğlu
Celâl Terfik Karasapan
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
Rifat Etker
Sabit Kocabeyoğlu
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
İskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
ibrahim Saffet Omay
Fikret Turhangil

BALIKESİR
Mehmet Güler
Hasan Âli Türker
BİNGÖL
Sabri Topçu oğlu
BOLU
Rahmi Arıkan
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURDUR
Ömer Faruk Kmaytürk
BURSA
ihsan Sabri Çağlayan
Sil
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇORUM
Safa Yalçuk
DülNIZLl
Cahit Akyar
Mehtnot Emin Duru!
DİYARBAKIR
ihsan n a m i t Tigrel
EDİRNE
Tahsin Ranarunglu
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Rasim Giray
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocasril
ESKİŞEHİR
Gavsi Uça gök
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
Zeki islâm

Nizam ettin özgül
GİRESUN
Sabahattin Orhnn
GÜMÜŞANE
EEalit Zarbun
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
Mustafa Del i veli
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip özdolay
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
M. Erdoğan Adalı
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
M. Tekin Arıburun
Fikret Gündoğan
Osman Zeki Gümüşoğlu
Kkrem özden
Rifat öztürkcine
M. Cemal Yıldırım
IZMÎR
îzzet Birand
Ömer Lûtfi Bozealı
Enis Kansu
Nevzat özerdemli
KARS
Yusuf Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nıısret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
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KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KOCAELİ
Rifat özdeş
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Ahmet Orhan Akça
tbrahim Etem Erdinç
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
MANİSA
Rmiu Açar
Ferit Alpiskerder
Orhan Süersan
Refik Ulttsoy
MARAŞ
Cenap Aksu
MARDİN
Abdurrahman Bayar
A bd ülken m Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akarca
Haldun Monteşeoğlu
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NİĞDE
İzzet Gen er
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
Zeki Kumrulu

C. Senatosu
SAKARYA
Turhan Kapanlı
SAMSUN
Hüseyin Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SÜRT
Abdurrahman Kavak

B : 54

SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
ftifat öçten
Hulusi Söylemezoğlu
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Şevket Buladoğlu

16 . 3 .1985 O : 3
Vusul' Demirdağ
URFA
Esat Mahmut Karakur
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
YOZGAT
Sadık Artukmaç,
ismail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan

Akif Eyidoğan
Tevfik tnci
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Âmil Artus
Hasan Atakan
Enver Kök
ftagıp Üner
N. Zerin TüzünÂdil Ünlü

[Reddeden]
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklı oğlu

[Oya katılmtyanlar]
TABÎÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Kadri Kaplan
Sezai O'Kan
Mehmet özgüneş
Haydar Tunçkanat
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
ADANA
Galip Afşar
Mehmet Ü naldı
ADIYAMAN
Halil Ağar
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Maeit Zeren (B.)
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
İbrahim Saffet Omay

(t.)
Mansur TTlnsoy
ANTALYA
Akif Tekin

BALIKESİR
''nvpr Aka (Başkan)
Nejat Sarhealı
BİLECİK
n
alât Oran
BİTLİS
Tiya Şeref hanoîriu
ÇANAKKALE
Nihat Altan
Ziya Termen
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Alâeddin Çetin
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
ERZURUM
Sakıp TLıtunoirlu
Edip Somunoğlu (t.)
GİRESUN
Mehmet îzmpn
HATAY
Enver Bahadırlı
İZMİR
Cahit Oirarer
[Açık

Hilmi Onat
KARS
Sırrı A ta I ay
Mehmet Ha zer
KAYSERİ
Suat Hayri Ürgüplü
(Başbakan)
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman (t.)
KONYA
\Fnhittin Kılıç
(Bşk. V.)
MALATYA
Nüvit Yetkin
MARAŞ
Nedim Evliya
NEVŞEHİR
l. Ş. Atasağun
NİĞDE
Kudret Bayhan
RİZE
Osman Meedi Agun
SAKARYA
Kâzım Yurdakul
üyelik]

istanbul
Tekirdağ
Yekûn

2

SİVAS
Ziya önder

TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş (1.)
TRABZON
Reşat Znlofflu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Vasfı Gerger
VAN
Perid Melen
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalın
Muzaffer Alankuş
Ömer Ergün
Hasan Kangal
Sadi Koçaş
Osman Koksal
Sahi? Kıırutluoğlu
Nadir Nadi
Necati özdeniz

Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
54 NCÜ BİRLEŞİM
16. .3 . 1965 Salı
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
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
X I . — Devlet Personeli Sendikaları kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon
raporu (M. Meclisi 1/546; C. Senatosu 1/434)
(S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1965]
(Bitiş tarihi : 16 . 3 . 1965)
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, içtüzüğün 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]
(Ret)
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 yasaklan
ması hakkında Andlasmâ» nm onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (M.
Meclisi 1/604; C. Senatosu 1/479) (S. Sayısı :
550) [Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1965] (Birinci gö
rüşme : 25 . 2 .1965 - B. : 46) (Bitiş tarihi :
21 . 4 . 1965)
B - 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 (M. Meclisi 2/771; C. Se
natosu 2/152) (S. Sayısı : 554) [Dağıtma tari
hi : 25 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 30 . 3 . 1965)
X 2. — Milletlerarası Kavakçılık Komisyonu
nun gıda ve tarım teşkilâtı (FAO) bünyesi içine
almasına dair sözleşmeye Türkiye Cumhuriye
tinin katılmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm
ve Tanıtma ve Tarım komisyonları
raporları
(M. Meclisi 1/418; C. Senatosu 1/481) (S. Sa
yısı : 555)
[Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1965]
(Bitiş tarihi : 21 . 4 .1965)
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X 3. — 18 Nisan 1951 tarihinde Paris'te akdolunan «Avrupa ve Akdeniz nebat koruma teşki
lâtı kurulmasına mütaallik sözleşme» ile üç eki
ne katılmamız için Hükümete yetki verilmesi
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisine
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Tarım komis
yonları raporları (M. Meclisi 1/184, C. Senatosu
1/484) (S. Sayısı : 556) [Dağıtma tarihi :
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965)
X 4. — Bâzı ilci tatraflı Ticaret Anlaşmala
rında veya bu anlaşmalara ekli listelerde yer alan
Ahdî tarifelerin yürürlükten kaldırılması hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri;
Turizm ve Tanıtma ve Malî İktisadi İşler Ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/174; C. Sena
tosu 1/476) (S. Sayısı : 558) [Dağıtma tarihi :
26 . 2 . 1965] (Bitiş tarihi : 21 . 4 . 1965)
5. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun

56 ncı maddesinin (a) bendinin son pragrafııııu kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumlıuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Millî Eği
tini komisyonları raporları (Millet Meclisi
1/4.56; Cumhuriyet Senatosu 1/492) (S. Sayısı :
563) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 21 . 4 .1965)
X 6. — La Haye'de .14 Mayıs 1954 tarihinde
imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde klütür
mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu
sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve
kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dış
işleri, Turizm, ve Tanıtma, Millî Savunma ve
Millî Eğitim komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/306; C. Senatosu 1/431) (S. Sayısı :
564) [Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1965] (Bitiş ta
rihi : 18 . 4 . 1965)

