
C İ L T : 29 TOPLANTI : 16 

8 nci Birleşim 

23 ,11 . 1978 Sah 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — YOKLAMA 

Sayfa 
134 

135 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 135 

1. — Kayseri Üyesi Ziya Müezziaoğlu'nun, 
PariamenŞolararası Birliğin son toplantısında 
alman kararlar ve birlikle ilişkilerimiz konu
sunda gündem dışı demeci. 135:138 

2. — Rahatsızlığı sebebiyle görevinden ay
rı kalan Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk'e, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı M. Tekin Arıbu-
run'un vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/903) 138 

3. — Lice'de depremden sonra yapılan ko
nutlar hakkında kurulan Araştırma Komisyo
nu Başkanlığının, komisyonlarının görev bölü
müne dair tezkeresi. (3/906, 10/25, 10/42) 138 

4. — Öğretmenler arasında yapılan nakil ve 
tayinlerle açığa alınanlar halikında kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanlığının Komisyon

larının çalışma süresinin 18 . 11 . 1976 tari
hinden itibaren iki ay daha uzatılmasına dair 
tezkeresi. (3/907, 10/22) 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Sayfa 

138 

139 

1. — 275 saytîı Yasanın 11 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin yasa teklifimin Millet 
Meclisince reddolunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Sosyal İşler 
komisyonları başkanlıkları tezkereleri ile Sos
yal İşler Komisyonu raporu. (M. Meclîsi : 
2/470; C. Senatosu : 2/106) (S. Sayısı : 608'e 
1 nci ek) 139:161,169:170 

V. SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Yazdı soru ve cevabı. 

161 

161 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, «Hal
kın kurtuluşu» adını taşıyan dergiye dair sora 
önergesi ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu' 
nun yazılı cevabı. (7/618) 161:168 



C, Senatosu B : 8 23 . 11 . 1976 O : 1 

I. — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Muş Üyesi îsmall İlhan, Avrupa Konseyi çalış
maları; 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca, Eğitim Enstitüle
ri smavlanmn usulsüz yapılışı, iptali ve yenilenmesi 
konularında gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Görev ile yort dışına giden Maliye Baltam Yılmaz 
Ergenekon'a, Ticaret Bakanı Halil Başoi'un; 

Ulaştırma Bakam Nahit Menteşe'ye, Devlet Ba
kanı Seyfi Öztürk'ün; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakam Korkut 
Özal'a, Bayındırlık Bakam Fehirn Adak'ın; 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Lütüi Tokoğlu'na, 
Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nm \ cklllik etmele
rinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı ve, 

Avustralya Senato Başkanı Sayın t'ondor Laue-
ke'nin resmî davetlisi olarak, 23 Kasım - 3 Aralık 
1976 tarihleri arasında Asuvtralya'yı ziyaret edecek 
Parlamento Heyeti Üyelerinden Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Adile Ayda, rahatsızlığı nedeniyle seyahate ka
tılamayacağından. yerine yedek üye Curnhurbaşkaufn-
ca S. Ü. Hüsamettin Çelebi'nin katılacağına dair Baş
kanlık tezkereleri Genel Kurulun b%lsine sunuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine dair 
Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Tabiî Üye Kâmil Karaveîioğlu'nır% hapishane ve 
tevkifhanelerin durumunun incelenmesi. (10/39) 

Tabi! Üye Kadri Kaplan'ın, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca 1975 ve 1976'da verilen Teşvik ve Uy
gulama Belgeleri. (10/45); 

Hakkında kurulan Araştırma komisyonları üye
liklerinden çekildiklerine dair önergeleri Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Illlî Birlik Grupu Başkanlığının, hapishane ve 
tevkifhanelerin durumunun incelenmesi. (10/39) ve, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1975 ve I976'da 
verilen Teşvik ve Uygulama Belgeleri, (10/45); 

Hakkında kurucun Araştırma komisyonlaruıa 
gruplarından katılacak üyeler arasındaki görev deği-
şikiiğine; 

Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanlığımn. 193 sa
yılı Gelir Yergisi Kanununda bazı değişiklikler ya
pılması kskk;nda kanan teldiifnin Millet Meclisi Ge
ne! Kurulunca kabul edilen metni üzerinde Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurutanca yapdan değişikliği 
görüşmek üzere. Anayasanın 92 nci ve Millet Mecli
si İçtüzüğünün 24 n:ü maddeleri u]'ar:nca kurulacak 
Kanna Komisyona, koalisyonlarından katılacak üye
lere; 

Ankara İmar Limited Şirketinin, Arısey Kolektif 
Şirketi lehine sağlamış olduğu me^ra^î'er ve keyiiî 
davranışlar hakkında (İG/?) kurulan Araştırma Ko-
roiayonu Başkankğuun, höKik-yenlarurnı çalışma sü
resinin 1 KEîsrm 1975 tarihinden itibaren 2 ay daha 
ııaÂİ'hrmsiL.n. dair federeleri kab:îl edildi. 

(10/24), (10/27), (10/50), (10/52), (10/53), (10/54), 
(1 G/55% (ÎO/Sö), (10/57) n u r a Seı?:;to 
ni-^sı isteyen önergeler, öderce ^hiplc-rinkı Genel Ku
ralda buîunmaıualarr Bedeniyle, crîeieiîdi. 

23 . 11 . 1376 Sah günü saat İ5,CÖrte topkmiraak 
üzere Birleşirce saat ItLOÖ'da sen verildi. 

Üaş^an 
Rakmi Erdem 

Divan Üyesi 
Sabahattin Savcı 

Dm;n Üyesi 

İsmail İlhan 

SORULAR 

Yazılı Sorular I lara dair yazdı soru önergesi, İç'j^erl Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/633) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tab:i Üyesi Haydar 
Tunçkanafın, Î976 - 1977 ders yüı Eğitim Enstitüle
rine giriş sınavlarına âaîr yazdı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/554) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Cuuıhurbaşkanmca 
Seçilen Üye Fethi Çellkbaş'ın, hampetrol ve petrol 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara »iyesi İbrahim ürünlerine dair vazıh soru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Öztürk'ün, Kırıkkale İlçesinde meydana gelen olay- Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir, (7/655) 

1. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbs.şkamnea 
Seçilen Üye Bahriye Üçok'un, lise ikinci sınıflar için 
1976 yılında Diyanet İşleri Başkanı ve iki arkadaşı 
tarafından hazırlanmış olan Bin Bilgisi kitabına dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir, (7/652) 

»ces>©<«&-—*« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkaîrvekîli Ei'gün Ertem 

KÂTİPLER : Abdülgani Demirkoî (Urla), Ekrem Kabay (Burdur) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sekkinci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

II. - YOKLAMA 

j BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

IH. - BAŞKANLIK DİVANIMIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanvekiîîiği seçiminde 
şahsıma göstermiş olduğunuz ilgi ve güvene şükran
larımı sunarım. Değerli oylarınızla bana verdiğiniz 
görevin Anayasa, yasalar ve içtüzüğün hükümleri doğ
rultusunda tam bir tarafsızlıkla yerine getirilmesi için 
bütün gücümle çalışacağım. Güven ve yardımlarınızın 
görevim süresince de esirgenmeyeceği inancı içinde 
süzeri en içten saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar). 

/. — Kayseri Üyesi Ziya Müezinoğlu nun, Par-
lamcntolararası Dirliğin son toplantısında alınan ka
rarlar ve Birlikle ilişkilerimiz konusunda gündem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Gündem âışı konuşmak için Başkan
lığa verilmiş önergeler var, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Parlamentoîararası Birliğin son toplantısında alı

nan kararlar ve birlikle ilişkilerimizle ilgili önemli 
gördüğüm bazı hususları Genel Kurul önünde açık
lamak üzere 23 Kasımdaki Birleşimde gündem dışı 
söz almak istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Ziya Müezzinoğlu 

BAŞKAN — Sayın Müezinoğlu, buyurunuz. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Parlamentomuzun da üyesi bulunduğu ve ülke

mizde «Parlamentoîararası Birlik» adiyle bilinen 
Dünya Parlamentolar Birliğinin son toplantısı hak

kında Yüce Senatoya bilgi arz etmek ve bu konudaki 
bazı düşüncelerimi açıklamak üzere söz almış bulu
nuyorum. 

İlkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez 
toplanmakta olan Parlamentoîararası Birliğin bu yılki 
Sonbahar toplantısı 21 Eylül 2 Ekim tarihleri ara
sında Msdrif te yapılmıştır. 

Millet Meclisince seçilen saym arkadaşlarımla 
birlikte Türk Parlamentosunu temsil etmek onurunu 
psyîaş'ığira bu topfcntsya 70 üye ülke katılmıştır. 
Portekiz ve Panama'nın da bu ülkelerin rejimlerin
deki son gelişmelerden sonra üye kabul edilmeleriy
le şisıdi Parlamentoîararası Birlisin üye sayısı 7Q"e 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Aynca toplantıda, başta Birleşmiş Milletler ve ona 
bağlı kuruluşlar olmak üzere öteki uluslararası kuru
luşlar da temsilcileriyle hazır bulunmuşlardır. 

Bilindiği gibi, Parlamentoîararası Birlik bir kon
ferans çerçevesinde uluslararası önemli sorunların tar-
hşddiğı bir forumdur. Madrit'te yapüan 63 ncü Kon
feransın gündeminde uluslararası yeni bir ekonomik 
düzen kurulması, dünyadaki gerginliğin azaltılması ve 
klâsik silâhlar ticaretinin uluslararası bir düzene bağ
lanması, Güney Afrika ve özellikle Rodezya'da du
rum, eğitini, bilim ve kültür alanında işbirliği gibi 
önemli konular yer almış bulunuyordu. 

İspanya Kralı Majeste Juan Carlos'un bir konuş-
masîyîe açılan Konferansın Başkanhğuıa İspanya 
Grupu Başkanı Mösyö Final seçilmiş; başkanvekillik" 
leri de, gelenek olduğu üzere, öteki ülkeler arasında 
bölüşîürüimüşîür. Bu arada Başkanvckili olarak 'ben 
de Genel Kurulda Güney Afrika sorununun görüşül
düğü oturumu yönetmiş bulunuyorum. 
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Bir hafta süren Konsey ve Genel Kurul müza
kerelerinde söz alan delegeler çoğunlukla silâhlanma 
yansına son verilmesi, detant'm evrensel bir uygula
ma haline getirilmesi, nükleer deneylerin durdurul
ması, Helsinki Konferansında varılan kararların uy
gulanmasını sağlamak için çaba harcanması, apcrî-
heidin tasfiye edilmesi, ekonomik alanda sanayileş
miş ülkelerle, gelişme yolundaki ülkeler arasında gi
derek artan farklılığın önlenmesi için somut önlem
ler alınması, geri kalmış ülkelere uluslararası ticaret 
alanında kolaylıklar sağlanması, dünya para reformu 
yapılırken gelişme yolundaki ülkelerin çıkarlarına 
öncelik tanınması, teknoloji transferinin kolaylaştırıl
ması, nükleer enerjinin barışçı amaçlar için kulla
nılmasını sağlayacak bir düzen oluşturulması gibi ko
nularda görüşlerini açıklamışlardır. 

Müzakerelerin sonunda konferansça 4 karar su
reti kabul edilmiş bulunmaktadır. Birliğin statüsüne 
göre üye gruplar tarafından kendi parlamentolarıyîe 
hükümete ve kamuoyuna duyurulması ve ayrıca uy
gulanması için gerekli çabanın harcanması gereken 
söz konusu karar suretlerinden birincisi siyası gergin
liğin azaltılması ve klâsik silâhlar ticaretinin kontrol 
altına alınmasıyle ilgilidir. Bu karar suretinde özetle 
silâhlanma yansının ve silâh ticaretinin beraberin
de getirdiği tehlikeler belirtildikten sonra, uluslararası 
anlaşmazlıkların görüşmeyle çözümlenmesi ve silâh 
üretim ve ticaretinin kısıtlanması için etkili tedbirler 
alınması tavsiye edilmekte, aynca bu amaçla Bir
leşmiş Milletlerin özel bir toplantıya çağrılması, ya da 
bir dünya silâhsızlanma konferansının toplanılması 
önerilmektedir. 

Dünyada yeni bir ekonomik düzen kurulmasıyle 
ilgili karar suretinde amaç olarak gelişmiş ülkelerle 
gelişme yolundaki ülkeler arasındaki farkın azaltıl-
ması vurgulanmıştır. Bu amaçla teknolojideki ilerle
menin sağladığı oîanakiann dünyada daha adaletli bir 
biçimde bölüşülmesi, az gelişmiş ülkelere dönük ser
maye akımının kolaylaştırılması ve devletten devlete 
yapılan yardımların arttırılarak engeç 1980 yılma 
kadar sanayileşmiş ülkelerin millî gelirinin binde 
8'ine ulaşacak bir düzeye çıkarılması, gelişme yo
lundaki ülkelerin borç yükünün hafifletilmesi ve çok 
uluslu şirketlerin faaliyetlerinin düzenlenmesi gibi 
hususlar kararda yer almakta ve üye ülkeler parla
mentolanyîe hükümetlerinin bu doğrultuda çaba gös
termesi istenmektedir. 

Güney Afrika ve Rodezya ile ilgili karar suretinde 
konferans, Rodezya'deki ırkçı rejim suçlanarak bu 
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rejim ile ticaret yapan ülkeleri kınamakta ve Afri-
ka'daki bağımsızlık hareketinin desteklenmesi için 
çağrıda bulunmaktadır. 

Eğ'ttim, bilim ve kültür alanında işbirliği ile ilgili 
4 ncü karar suretinde ise, bu alandaki çalışmaların 
yoğunlaştırılması ve kapsamının genişletilerek çevre 
sonluları konusunun da bu çabalar içinde yer alması 
öngörülmüştür. 

Bundan başka konferans, Şili'deki durumun ve. 
özellikle parlamenterlerin durumunun yerinde ince
lenmesi için, daha önce yapılan girişimlerin olumlu 
bir sonuç vermediğini gözönünde faîarak, bu girişim
lerin sürdürülmesi için yeni bir karar sureti kabul 
etmiş ve bu kez yapılacak glrişinıieriîî gerçekleşmesi 
için üye parlamentolarla hükümetlerini bu konuda 
yardımcı olmaya çağırmıştır. 

Konferansın hu toplantısında özetle arz ettiğim 
bu kararlardan başka seçimler de yer almış bulunu
yordu. Süresi biten Konsey Başkanının yerine bu kez 
yeni bir seçim yapılmış ve aynca İcra Komitesinde 
boşalan üç üyelik için de yine seçim yapılmıştır. He
yetimiz Başkanlık seçiminde, grup çerçevesinde ya
pılan istişarelerden sonra, Batı Grubuyla birlikte ha
reket etmiştir. İcra Komitesi üyelikleri seçiminde ise 
genel eğilim gözönünde tutularak oy kullanılmak 
yoluna gidilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerimin başında da arz ettiğini gibi, Parlamen-

tolararası Birliğin asıl amacı uluslararası sorunları 
tartışmak, görüşmek ve böylece birlikte çözüm ara
mak olmakla birlikte, bazı ülkelerin zaman zaman 
bu çerçeveyi aşarak ikili ilişkileri ve bunlarla ilgili 
sorunları da bu konferansa getirdiğine tanık olun
maktadır. 

Şimdiye kadar çeşitli forumlarda Türkiye ve Yu
nanistan arasındaki ilişkileri, özellikle Kıbrıs soru
nunu kendi açısından açıklamak üzere çeşitli girişim
lerde bulunmuş olan Yunan delegasyonu, Parlamen-
tolorarası Birliğin Madrifteki toplantısında da bı.ı yo
lu denemiş Ve Ksbns sorununu gerçek çerçevesinden 
ayırarak, ülkemizi suçlayacak biçimde ortaya getir
mek yoluna gitmiştir. 

Bu nedenle ben ve ayrıca konferansta bulunan 
arkadaşımız Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın İnan, 
yaptığımız konuşmalarda sorunu gerçek yönleriyle 
ortaya koymak imkânını bulduk ve böylece sanıyo
rum ki, Parlamentoîararası Birlikle Yunan delegas
yonu tarafından hazırlanan bir çeşit komployu ora
da etkisiz hale gelirdik. 
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Nitekim, Genel Sekreter tarafından hazırlanan 
raporda Kıbrıs keımsunda verilen izahatı Türk yanlısı 
bulduğu için değiştirmek üzere girişimde bulunan 
Yunan delegasyonu, bu şekilde teşekkül eden ortamı 
gördükten sonra bu giıişmiiiden vaz geçmek zorun
da kaldı. Bu noktada geneî olarak şunu arz etmek is
terim ki, Heytimiz olanaklar ölçüsünde Genel Ku
rul toplantılarına aktif bir şekilde katılmış ve komi
te toplantılarını da yakından izlemiştir. 

Ancak, daha önce gerekli temaslar yapılarak or
tam hazırlanmadığı için seçimlerde ülkemiz açısından 
Birliğin yönetiminde söz sahibi olabilecek herhangi 
bir girişimde bulanmak ve sonuç almak mümkün ol
mamıştır. 

Burada Yüce Heyetinize özellikle bir noktayı arz 
etmek ve önemli bulduğum bir konuyu takdirleri
nize sunmak istiyorum. Bilindiği gibi, detant poli
tikasının giderek yaygınlaşmasından sonra, ülkelerin 
dış pilitikasında, ikili ilişkiler ve ittifaklar çerçeve
sindeki ilişkiler yanında, uluslararası kuruluşlar 
çerçevesinde oluşan ilişkiler önem kazanmış, bu 
önem giderek artmıştır. Bu nedenle kolaylıkla söy
lenebilir ki, hemen hemen bütün ülkeler (Doğu Blo-
kuna dahil olsun, ya da Baîı Blokundan olsun) bu
gün uluslararası ilişkileri içinde, uluslararası kuru
luşlarla olan ilişkilerine öze! önem vermekte ve bunu 
her zamandan daha aktif bir şekilde yürütmek için 
çaba göstermektedirler. SOÎÎ toplantıda Parlamento
lararası Birlikte de buna tanık olduk ve kendi ülkele
rindeki rejimin verdiği olanaklardan da yararlana
rak, Doğu Bloku ülkelerinin bu birlik çerçevesi için
de çok aktif bir faaliyet sürdürdüklerini gördük. Bu
nun başlıca nedeni, Doğu Bloku ülkelerinin oradaki 
delegasyonlarında süreklilik sağlamaları ile ilgilidir 
denilebilir, Aynı nedenle, öteki ülkeler de sürekliliğe 
özel önem vermektedirler ve genellikle grup üyeleri 
bir yasama dönemi için seçilmektedir. Oysa, ülke
mizde bu konuların ele almış ve yürütülme şekli, 
üzülerek ifade etmek gerekir ki, bu çerçeve içinde ak
tif bir faaliyet göstermeye ve bunu sürdürmeye ola
nak vermemektedir. Zira, bilindiği gibi, Parlamen
tomuzun dış ilişkileri bir yasa ile düzenlenmiştir. Bu 
yasanın anlayış ve uygulama şekline göre, Parla
mentolararası Birliğe katılacak üyelerin, Meclisleri-
mizdeki partilerin kuvvet oranlarına göre her yıl ye
niden seçilmesi gerekmektedir. Bu şekilde oluşan 
karma bir heytte, takdir edersiniz ki, bu Birlik çer
çevesi içinde sürekli ve verimli bir faaliyet göster
me olanağım kolaylıkla bulamamaktadır. 

Bunun yanında başka bir engelde, Parlamentomu
zun dış ilişkilerinin, Parlamento içinde iyi çalışan de
vamlı bir sekreteryaya bağlanmamış olmasında ken
dini göstermektedir. Bir Dış İlişkiler Müdürlüğü 
mevcut olmakla birlikte, şunu huzurlarınızda açıklıkla 
ifade edebilirim ki, bu Müdürlüğün ne yaptığı ko
nusu incelendiği zaman varılacak sonuç, hemen he
men bir hiçten ibaretir. Örnek olarak iki olayı dik
kat nazarınıza arz etmek isterim; Parlamentolararası 
Birlikte oy sayısı çeşitli ölçüler yanında, ilgili ülke
nin nüfusu da gözönünde tutulmak suretiyle hesap
lanmaktadır. Bu son toplantıda, oy cetvellerinde Tür
kiye'nin nüfusunun hâlâ 32 milyon olarak gösteril
diğini hayretle gördük. 

Bir başka örnek olarak da şunu arz etmek iste
rim: Parlamentolararası Birlik Genel Sekreterliği 
uzun çaîîşmalardan sonra çeşitli ülkelerdeki parla
mentoların yapısı, bunların kuruluş ve işleyiş şekil
leri, seçim kanunları ve öteki konuları içeren muka
yeseli bir etüt hazırlamış ve bunu bu yıl yayınlamış 
bulunmaktadır. Büyük bir çaba ürünü olan hu eser 
çok geniş bir ilgi görmüştür. İncelediğim zaman, bu 
kitapta Türkiye'nin yer almadığını gördüm. Genel 
Sekreterlikle temas ettiğimde vardığım sonuç şu oldu: 
Parlamentolararası Birliğin Genel Sekreterliği bu ko
nuda gerekli bilgileri sağlamak için Parlamentomuza 
başvurmuş ve çeşitli yazılarla bunu tekit etmiş, ayrı
ca hazırlık safhasında eserin ön şeklini göndermek 
suretiyle Parlamentomuzu da bu konuda bilgi ver
meye teşvik etmiş; fakat hiç bir cevap alamamıştır. 
Burada incelediğim zaman gönderilen yazıların hiç 
bir muamele görmeden bir kenarda bırakılmış oldu
ğunu hayretle ve acı ile gördüm. 

Bu nedenle değerli arkadaşlarım; Türkiye'nin 
çok yönlü bir politika benimsediği ve bunu yürüt
mek için çaba harcadığı bir dönemde uluslararası 
kuruluşlarla olan ilişkilerin artan önemini gözönünde 
tutarak Parlamentomuzun da ve bu arada Senatomu
zun da kendisine düşen katkıda bulunabilmesi için 
yürürlükteki yasanın ve bunun uygulama şeklinin hiç 
vakit kaybetmeden ele alınmasının zorunlu olduğunu 
Yüce Heyetinize arz etmek istiyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi su
narım. (G. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müezzin-
oğlu. 

Bugünkü Gündemimizde Genel Kurulda görüşme 
müdeti bitmek üzere olan bir yasa teklifi bulundu
ğundan ve sözlü sorulara geçeceğimizden, diğer gün-
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dem dışs konuşmak isteyen arkadaşların taleplerini 
ileriki birleşimlerde yerine getireceğim. 

Gündeme geçiyomz. Başkanlığın sunuşları vardır, 
sırası ile işleme tabi tutmak üzere bilgilerinize arz 
ediyorum. 

2. — Rahatsızlığı sebebiyle görevinden ayrı ka
lan Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk'e, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı M. Tekin Arı burun'un vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/908) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yıllık tıbbî muayeneler sırasında safra kesesinde 

taş görülmesi doîayısıyle müdavi tabiplerin lüzum 
gösterdikleri ve 19 Kasım 1976 Cuma günü Giilhane 
Askerî Tıp Akademisinde yapılacak cerrahî müdahale 
sebebiyle, görevimden ayn kalacağım sürece, Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 100 ncü maddesi ge
reğince işlem yapılmasını bilgilerine arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanımıza âcil şifa
lar, esen giinîer dileyerek, Anayasamızın 103 ncü 
maddesi gereğince Cumhurbaşkanlığına, Cumhuriyet 
Senatosu Başkanımız Sayın Tekin Arıburun'un vekil
lik ettiklerini ifade ile bilgilerinize sunuyorum. 

3. — Lice'de depremden sonra yapılan konut
lar hakkında kurulan Araştırma Komisyonu Başkan
lığının, komisyonlarının görev bölümüne dair tezke
resi. (31906, 10/25, 10/42) 

BAŞKAN — Lice depremi ile ilgili Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, görev bölümüne dair bir tez
keresi vardır, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Lice'de depremden sonra yapılan konutlar hak

kında kurulmuş bulnan Araştırma Komisyonumuz 
18 . 11 . 1976 günü toplanarak, Başkanlık Divanini 
aşağıdaki şekilde seçmiştir. Arz ederim. 

Saygılarımla. 
Komisyon Başkanı 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

Başkan : Mehmet Bilgin (Bingöl) 
Sözcü : Nainı Taşan (Tunceli) 
Kâtip : Ali Alkan (Kırklareli) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Öğretmenler arasında yapılan nakil ve tayin
lerle açığa almanlar hakkında kurulan Araştırma Ko
misyonu Başkanlığının, komisyonlarının çalışma süre
sinin 18.11. 1976 tarihinden itibaren iki ay daha 
uzatılmasına dair tezkeresi. (3/907, 10/22) 

BAŞKAN — Yine bir Araştırına Komisyonunun 
süre uzatımına dair tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tatilde 
bulunduğa sürece, Komisyonumuz araştırmasına de
vam edebilmesi istemi hakkındaki yazımız, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kumlunun 1 . 7 . 1976 tarîhli 
34 ncü Bi r l e şende kabul edrldi. 

Bu karar gereğince Komisyonumuz tatil süresince 
araştırmasını sürdürmüştür. 

Yasama tatili sona ermiş bulunduğundan; konu
nun açıklığa kavuşmasmı sağlamak için 18 . 11 . 1976 
tarihinden itibaren geçerli sayılmak üzere iki ay daha 
müddet verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Öğretmenler Hakkında Kurulmuş 
Bulunan Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Tezkere, öğretmenler arasında ya
pılan nakil ve tayinlerle ilgili olarak araştırma yapan 
Komisyonun görev süresinin 18 . 11 . 1976 tarihin
den itibaren geçerli olmak üzere iki ay daha uzatıl
masını istemektedir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 133 — 
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IV. — GORÜŞI 

1. — 275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinin değiş
tirilmesine ilişkin yasa teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Sosyal işler komisyonları başkanlıkları 
tezkereleri ile Sosyal İşler Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 2/470; C. Senatosu 2/106) (S. Sayısı : 608'e 
1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündemimizin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında bulunan 275 saydı Yasanın 11 nci mad
desinin değiştirilmesine ilişkin Kanun teklifi ile ilgili 
olarak Komisyon Başkanlığının bir öncelik ve ivedilik 
isteyen önergesi vardır, okutuyorum : 

Başkanlığa 
275 sayılı Yasanın I I nci maddesinin değiştirilme

sine ilişkin Yasa teklifi basılıp üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. Cumîîuriyet Senatosunda görüşme süre
si 29 Kasım 1976 Pazartesi günü sona ermektedir. 
Bu nedenîe, gündemdeki her şeyden önce ve ivedilik
le görüşülmesi hususunu arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Talât Doğan 

Sosyal lş!er Komisyonu 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Kan;m teklifinin öncelik ve ivedilik
le görüşülmesi hususumda verilmiş olan bu önergenin 
îc'ı ve aleyhinde konuşmak isteyen sayın üye var mı?.. 
Yok. 

Kanun teklifinin gündemdeki heı işe takdimen 
ve öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum, Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Bakan?.,. Buradalar. 
Sayın Komisyon?... Buradalar. 
Sayın Bakan ve Komisyon lütfen yerlerini alsın

lar. 
275 Szyüı Yasanın 11 nci maddesini değiştiren 

Yasa teklifinin tümü üzerindeki müzakerelere başlı
yoruz. 

Önce, gerekçe ve maddelerin tümünün okunup, 
okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. 

«(1) 608'e birinci ek S. Sayılı Basmayazı tutana
ğın sonuna eklidir.» 

LEN İŞLER 

Gerekçenin okunmamasını kabul edenler... Okun
masını kabul edenler... Okunmaması kabul edilmiş-
t i i . 

Maddelerin tümünün okunmamasını kabul eden
ler... Okunmasını kabul edenler... Okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen üyelerin isim» 
lerini okuyorum: Sayın Fikret Gündoğan Grup adı
na, Sayın Mümin Kırlı Grup adına, Sayın Halil 
Tunç şalisi adına, Sayın Mehmet Feyyat şahsı adına 
söz almışlardır. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Fikret Gündoğan, 
buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
çok değerli üyeleri; 

İvedilik ve öncelikle müzakeresine başladığımız 
Kanun teklifinin Türk çalışma hayatına getirme iddia
sında bulunduğu ve oylarınızla onaylandığı takdirde 
artık hüküm haline gelecek olan büyük anlayış, önem
li aidim; öyle sanıyorum ki, bugüne kadar yapılan 
anlayış ve atılımların en önemlilerinden biri olacak
tır. Çünkü; uzun yıllardan beri Anayasada çalışanla
ra en önsîîlli hak alma aracı olarak verilmiş bulunan 
topla iş sözleşmesi yapma hakkının, o hak sahipleri 
işçiler eliyle bir türlü kendi lehlerine çalışır bir dü
zece sokuşmamasından dolayı bu Anayasal ve do
ğal hakkın savsaklandığı ve işçilere bu hak ile sağlan
ması gereken çıkarların sağlanmadığı gerçeği ortada
dır. 

Denilecektir ki, Anayasa tarafından verilmiş bu
lunan toplu iş sözleşmesi hakkı sahibi olan işçiler ne
den dolayı bu haklarını kendi lehlerine çalışır bir dü
zen içinde bulunduramamışlardır? Öyle sanıyorum ki, 
bunun vebali işçilerin değildir. Bunun böyle işlemesi
nin, bugünkü hale dönüşmesinin vebali; bir ölçüde 
Parlamentodan çıkan 275 sayılı Kanunun maddele
rindeki noksanlıklar da, büyük ölçüde bürokratik mer
cilerde, büyük ölçüde sendikaların bazı türlerinde, 
büyük ölçüde işverenlerin kurdukları sendikaların ve
ya kemlilerinin bazı anlayışîarmdadır. Onun için iş
çinin ilkel ve doğal hakkı olan toplu iş sözleşmesi 
yapma olanağını elinden alan bugünkü mevzuatı de
ğiştirip, gerçekten işçinin doğal ve ilkel hakkı olan 
toplu iş sözleşmesi yapma olanağını kendi eline tev
di etme yolunda atılan bu adım, sözümün başında 
da dediğim gibi, önemli bir çalışma barışı adımı ola
caktır. 
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Arkadaşlarım; 
Bugüne kadar işçiler topla iş sözleşmesi yapma 

haklarını kullanamadılar demiştim. Gerçekten, sen
dikaları eliyle kullanılmak istenen bu hakların, İşçile
rin haklarına saygılı bir şekilde yürütülmediğini gös
teren birbiri üstüne yığılmış sıradağlar gibi silsile teş
kil etmiş birtakım olumsuz olaylarla ispatlanmış bu
lunmaktadır. 

İşçilerin toplu iş sözleşme yapmak için bağlı bu
lundukları sendikaların bu hakları işçilerin temel hak
lan olarak kuîlanmadıklarma dair bu konuda birik
miş tecrübeler, eğer isteniyorsa çeşitti yayınlarda gö
rülebilir. 

Sakatlık şuradan başlıyordu ve ta sonuna kadar, 
bugüne kadar gidiyordu : Sendikalar işçiler adına top
lusözleşme yapmak için kendilerinin yetkili oldukla
rını; en çok üyeyi kendilerinin sinelerinde barındır
dıklarını, bu itibarla toplusözleşme yapma halikının 
kendilerinde olduğunu söylüyorlardı, ama hiç bir 
toplusözleşme Türkiye'de, bir sendikanın bu sözleş
me işlevini kendisinin yapacağını söylediğinden bir 
saniye sonra başka sendikaların da o yetkiye sahip 
olduklarını söylemedikleri bir ahval, bir ortam ol
mamıştır. Hemen daha o dakikada hangi işçi sendi
kası, hangi seviyede olursa olsun, işkolunda veya iş
yerinde toplusözleşmeye kendisini yetkili gördüğü 
andan bir saniye sonra başka sendikalar da kendile
rinin toplusözleşme haklarının mevcut okluğunu ile
ri sürmüşler ve bütün toplusözleşmeler daha başın
dan, yetkili sendikanın saptanması gibi işin esasiyle 
işin ccvheriyîe alâkası olmayan bir maniaya çarp
mıştır. 

İşçiler bağlı oldukları sendikaların kendi toplu
sözleşme haklarını kendi lehlerine j/ürüteeekleri inan-
cıyle o sendikada bulunuyorlardı; ama işçiler iyi ni
yetle tabi oidukîan, bağlı bulundukları sendikaların 
her birisinin yalnız kendisinin toplusözleşme yapma 
hakkı sahibi olduğu iddiaları karşısında haklarım 
alamaz, toplusözleşme yapamaz bir kesim, bir sınıf 
haline geîiriîsyorlar. 

Her sendika kendisini yetkili sayıyordu diyorum, 
bunu bflerek söylüyorum. Çünkü «Sendikalar mev
cut kanuna göre, bu kanun teklifinden önceki kanunî 
duruma göre nasıl olurda hepsi birden kendilerini 
haklı görürler toplusözleşme yapmaya?» denilecektir. 
İşte yine, biraz evvel söylediğim gibi, işçilerin bu 
haklarını alamamalarında VÜ yararlanamamaların-
da başlıca engel bfzim kanunumuzdan çıkıyordu. 
Çünkü kanunumuz öyle bir düzen getirmişti ki, 

sendikaların hangisinin toplusözleşme yapma yetki
sine haiz olduğunu üye kaydının ispatlanmasına 
bağlamıştı. Kısa söylüyorum; mademki en çok üyenin 
kendisinde bulunduğunu söyleyen sendika toplusözleş
me yapma hakkının kendisine ait olduğunu, kanunun 
kabul ettiğini görüp bu işe başlıyordu. O halde her 
sendika bir çeşit en çok üyeyi kendisinin barındır
dığını iddfa etmekle yükümlüydü. Çmıkü kanuna gö
re başka türlü kendisine toplusözleşme hakkı verile
mezdi; ama bütün işçilerin her sendikaya birden 
girmeleri olanak dışıydı. Herkesin sendikaya girme
si usullere bağlıydı. Herkesin sendikaya girmesi, 
üye olması aidat vermesi ve birtakım işlemleri yap
ması gerekirdi. Bütün bunların hepsinin kimi noter 
huzurunda olacaktı, kimisi şu veya bu bakanların 
onayı ile olacaktı. Bütün bunların hepsi güç şeylerdi 
ve hakikaten toplusözleşme yapmak ve bu yoldan iş -
çilere yakın olmak, işçilere sendikalarına daha çok 
itibarlı gözle bakmalarını sağlamak için, yasal yollar
dan sinesinede daha çok işçiyi barındıramayan sendi
kaya yasal olmayan yollardan kendi sinesinde daha 
çok işçi varmış kanısını uyandırmak için birtakım 
sahteciliklere başvurmak zorunda kalıyordu ve bin-
bir yoldan bin bir çeşit düzenler içinde her sendi
ka bir işyerinde veya işkolunda en çok işçiyi kendi
sinin sinesinde barındırdığım iddia etmek için çeşitli 
yollardan sendikalı İşçi sayısını yüksek göstermeye 
baş vuruyordu. Bu o kadar çok oluyordu ki, (sözümün 
başında dediğim gibi) her toplu iş sözleşmesinin ya
pılması sırasında yetki ihtilâfına düşüldüğü zaman, 
sendikanın hangisinin yetkili olduğunu ayırmaya yet
kili olan kurullar, karşılarında birden çok sendikayı 
görüyorlar ve her birisinin elinde de en çok işçiyi 
sinesinde barındıran sendika olduğunu kanıtlayan 
belge görüyorlardı. Ama, sendikalar birbirleriyle 
yanş ettiklerinden, sendikalar birbirlerine karşı iti
razda bulunduklarından, sonunda idarî veya yasal 
merciler önünde yapılan itirazlar veya davalar so
nunda bir veya iki sendika bir başka sendikaya na
zaran gerçekten doğru olmayan yasal olmayan yollar
dan kendisinin en çok işçiyi barındıran sendika hü
viyetini ifraz yoluna saptığı görümüştür. 

Şimdi Türk iş hukuku mevzuatı ve Türk iş 
hukuku içtihat dünyası, böylesine yıllar yılı sü
rüp gitmiş ve sahteciliğe dayalı üye kayıt fişi dol
durmayla en çok işçiyi sinesinde barındıran sendika 
olma atılımında bulunan sendikaları gün ışığına çı
karan yargı karariarıyle doludur. Ne kadar ararsanız 
bulursunuz. Seneler senesi, hemen hemen senenm 
her gününde bir tanesi vukua gelmek suretiyle böy-
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lece bir gerçek kargaşa, gerçek sahtecilik üzerine 
kurulmuş bir mücadele sahnesi cereyan etmiş ve 
hâlâ cereyan etmektedir. 

Onun için haklı olarak işçiler ve onların yasa! 
örgütleri sendikalar, hatta bir kısım işverenler, niha
yet bilim adamları ve bu iş hukukuna emek vermiş 
birtakım kişiler Türkiye'de toplusözleşme hakkı gibi 
işçi sınıfının en ilkel ve en doğal haklarının sendi
kalar eliyle âdeta işlemez hale getirilnıes'nin önlen
mesini mutlaka sağlamak üzere yola çıktılar, seneler 
senesi fikir söylediler, mücadele yaptılar. Bu mücade
leler içinde kanlı arbedelere varacak vuruşmalar ve 
dövüşmeler oldu ve nihayet bugün ülkemizde, özet 
olarak söylersek, artdc Anayasada işçi sınıfına veril
miş toplusözleşme yapma hakkının. do!ayh yollardan 
elinden alınmasına müncer olmuş olan bugünkü 
mevzuatın derhal ve mutlaka değiştirilmesi ve toplu
sözleşme yapma hakkının saptanmasına yeni bir 
yöntem, yeni bir usul, yeni bir kıstas bulunması ko
nusunda birleşmişlerdir. 

Büyük bir şükranla arz edeyim ki, Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler Komisyonumuz bu Türkiye 
gerçeğini, çok önemli ve Türkiye'nin bu âcil ihtiya
cım o kadar isabetle ve ferasetle tespit etmiş ki, 
ben bu kanun teklifinin Senato Komisyonunda al
dığı şekli gördüğüm zaman, sizi temin ederim, Tür
kiye'de sessizce onurlu, û'tk başlı insanların neler 
yapabileceğine kani olmanın huzurunu duydum. 

Bugün huzurunuzda komisyona grupum adına 
aîenen ve içtenlikle teşekkürlerimi sunarım. Güzel 
bir yapıtla bizim karşımıza geldiler ve «Yüce Par
lamentonun Senatosuna mensup üyelerimiz, yıllar yı
lı süren anayasal bir hakkı savsaklatan; hatta sav-
sakîatmaktan öteye o hakkın verildiği sınıfın elin
den alınmasına müncer olan ve büyük arbedeler, bü
yük kavgalar, büyük çekişmelerle sürüp giden müca
deleyi durdurmanın en demokratik, en insancıl, en 
anayasal, en hukuksal yolunu bulduk» diyorlar ve 
lütfen bizden bu konuda yardım rica ediyorlar. 

Buldukları yol gayet açık - seçik belirli ve bir 
anda bir beynin, yüksek tansiyonlu yahut da yüksek 
istidatlı beynin sunî buluşu değil; yıllar yılı toplusöz
leşme konusunda Türk çalışma hayatında meydana 
gelen kargaşanın bitmesini sağlayacak bir araç, bir 
metot, bir yol, bir yöntem. Ne?. «Madem ki, toplu
sözleşme yapma hususunda sendikalar arasında bu 
kadar ağır mücadele cereyan ediyor, madem ki, sah
teciliklerden tutun da kavgalara, arbedelere kadar iş 
varıyor; madem ki, yetkili sendikayı tayinde bugün-
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kü yasanın koyduğu kurallar, mahkemeler, Çalışma 
Bakanlığı yetkilileri yetmiyor; öyleyse işi sahibine 
bırakalım, işin çözümünü de ona bırakalım; kendi 
adına toplusözleşme yapmaya yetki verdiği sendikayı 
bizzat hak sahibi içşsyi toplusözleşme yerinde ve hâ
kim huzurunda yapılacak bir oylama ile belirtsin.» 
diyorlar. 

Arz ettim mi bilemiyorum? Kimsenin dehasından 
inbîas eden bir fikir değil bu. Bir sivri akıllı buluşu 
değil bu. Yıllar yılı yaşanmış bir hayat gerçeğinin 
içinden süzülerek geiirilrcıiş, hakikaten işçi sınıf? nm 
haklanın elinden almaya yönelmiş; ister sendika ol
sun, ister başka makam olsun, onlann tasallutundan 
kurtarılmaya yönelik bir devrimci çaba, önemli dev
rimci, demokratik devrimci bir çaba... 

Demek İd, şimdiden sonra (işi daha uzun noktala
ra vardırmamak için söylüyorum) muhterem komis
yonumuzun önerdiği gibi, eğer yetkili sendikamn 
saptanmasında hakkın asıl sahibi işçi sınıfı, iş yerin
de ve hâkim huzurunda, hâkim teminatı aîtmda ya
pacağı bir oylama iîe saptar, o sendikayı yetkili kı
larsa, sayılmayacak kadar büyük faydalan; işçi sını
fının haklarının kendisine iadesi faydasını, Anayasa
nın gereğinin yerine getirilmesini, iş hayatındaki ba
rışın avdetini, sendikaîararası çok çirkin rekabetin 
bir yerde kesilmesini ve nihayet, sendikacılığın bu
gün Türkiye'de arz ettiği, sendikacıların da memnun 
olmadıkları düzeye varmasını, yozlaşmasını önleyici 
bir tedbir olarak getirmiş oluyorlar. Bu itibarla bizim 
övgümüze lâyıktır. 

Arkadaşlarım; 
Bu kanun teklifini lütfen kabul buyurunuz. Bu 

kanun teklifi üzerine siyaset bina etmeyiniz. Dikkat 
ederseniz bendenizin meşrebim icabı, meseleyi siya
set düzeyine indirgemeyi görev sayan bendenizin 
meşrebine rağmen, bugünkü ifadei meramım daha 
ziyade gerçek bir Anayasal hakkın kendi sahiplerine 
iadesine, o dünyada, çalışma dünyasında vukua ge
len büyük çatışmanın dindirilmesine ve niha3^et sen
dikaların içinde bulundukları durumun, kendileri ta
rafından da beğenilmeyen bazı durumların bir ölçü
de dinmesine yardımcı olacak bu teklifin yandaşı ol
duğumu anlatıyor ve sizlerden oy diliyorum. 

Arkadaşlarım; 
Şunu rica edeceğim bir ikinci öneri olarak veya 

konu olarak: 
Olabilir ki, Komisyonumuzun huzurunuza getirdi

ği ve biraz evvel arz ettiğim gibi seçim esasına daya
lı bir yetki tespiti düşüncesine dayalı bu teklifin, bu 
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raporun bazı yerlerinde, şurasında borasında aynn-
tılara yönelik, ayrıntılara taalluk eden eksiklikler ola
bilir; hatalar dahi olabilir. Be!ki aynı esasa dayalı 
kalmak üzere başka birtakım tedvinier de mümkün
dür, ama lütuf buyuran, kerem buyurun bu yasanın 
anafikri sizin kabulünüze mazhar ise ve bu yasa tek
lifinin bitim taıihi de, Başkanın biraz evvel kürsü
den ifade ettiği gibi, 29 Kasım ise, bunu Yüce Sena
tonuz (başka anlamda söylemiyorum) bir daha, bir 
daha değiştirme olanağına sahiptir, ama bunu görüş
meden geçirmeyelim; bitirelim. Eğer eksiklikler var
sa ve mümkünse burada düzeltelim. Çok büyük ek
siklikler doğacaksa, doğuyorsa, bizim de hu teklifi 
burada konuşmamıza vakit de kalmıyorsa, birden
bire bunun konuşulmadan geçilmesi gibi bir durum
la karşı karşıya kalacağımızı hesap ederek, lütfediniz, 
kerem buyurunuz bu defalık, bunu bazı noksanlıkla
rı varsa böylece kabul buyurunuz. 

Değerli arkadaşlarını; 
Son cümle olarak şunu söylemek istiyorum. Ça

lışma hayatımızda önemli bir soran, çözülmesi kesin 
zorunluk arz eden bir sorun, hayatm, yaşamın ken
disinden gelen tecrübelerden oluşan bir fikirle çözü
me kavuşmak üzeredir. Öyle sanıyorum ki, bu yolda
ki yardımlarınız hem işçi sınıfına, hem çalışma ha
yatına iyilikler getirecektir. Bundaki katkımz size de 
her halde onur getirecektir. 

Saygılar sunarım. (C. M. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündoğan. 
Söz sırası, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mü

min Kirîı'da. 
Buyurunuz Beyefendi. 

A. P. GRUPU ADINA MÜMİN KfRLî (İzmir) 
— Muhterem arkadaşlarım; 

276 sayılı Yasanın 11 nci maddesini değiştiren ka
nun teklifini veren Sayın İstanbul Milletvekili Engin 
Unsal Beyefendinin, Millet Meclisinden reddedilerek 
gelen teklifini burada görüşmek üzere huzurunuza 
grupıraı adına çıkmış bulunuyorum. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Bu teklife, Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu 

Grupunun herhangi bir karşı düşüncesi bulunmadığı
nı sizlere peşinen arz etmek isterim. 

Referandum elbette ki, demokratik bir yöntemdir. 
Biliyorsunuz;, biz Adalet Partisi Grapu olarak refe
randum müessesesinin Anayasamıza da girmesi lâzım 
geldiğini defaatîe kamuoyumuza arz etmiş bir parti
yiz; ama referandumu getirirken, 275 sayılı Yasanın 

î bütünlüğünün bozulmanıasına. gayret eden bir tutum 
i içinde bulunmamız lâzîm geldiğini de sizlere arz et

mekte fayda clduğonu söylemek isterim. 
Türk işçi hareketi. içindeki kavgayı, Türk işçi ha

reketi içindeki münakaşaları, acaba sadece referan
dum müessesesini grev ve lokavt uygulamalarında 
getirmekle bir tarafa bırakabilir miyiz? Banan mü
nakaşasını yapmak mecburiyet! olduğu kanaatinde
yim. 

Acaba, Türk işçi hareketi içkideki kavga, gürül
tü, sadece grev ve lokavtla ilgili bu refrandumu, ka
nun hükmü haline getirmekle bir tarafa bırakılabi
lir mi? Bunun düşüncesine burada ışık tutmak mec
buriyetindeyiz, bu düşünceye ışık tutmak mecburiye
tindeyiz. 

Adalet Partisi Grupu olarak bizler, Türk işçi ha
reketi içindeki kavganın sadece referandum müesse
sesinin grev ve lokavt uygulamalarına getirilmemiş 
olmasını söylemekle, bu kavganın biteceğine inanma-
diğLiîî-zı size söylemek istiyoruz, fou konuşmamızla. 

Grev ve lokavtın gerisinde, referandum, sadece 
referandum yapmamaktadır. 

Arkadaşlarım; 
Şu anda biraz şekerim düştü, ben şeker de aldım; 

ama daha tam tesirini icra edemedi. Özür dilerim fi
kirlerimde bazı sıçramalar, atlamalar, geri kalmalar 
oluyor. 

BAŞKAN — Beyefendi, isterseniz istirahat buyu
runuz, sonra... 

A. P. GRUFU AABÎNA MÜMİN KIRLI (De
vamla) — Sonra söz verilmesi mümkün ise biraz son
ra söz alayım, 15 dakika sonra zannediyorum ki, dü
zelirim efendim. 

BAŞKAN — Geçmiş olsun Sayın Kırlı, teşekkür 
ederim efendim. 

(«Geçmiş olsun» sesleri) 
Söz sırası Sayın Hali! Tune'ta, buyurunuz Beye

fendi. 
HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa

yın Başkan, değerli senatörler; 
1951 Anayasasının Türk işçi topluluğuna getirdi

ği en büyük haklardan bir tanesinin, muhakkak ki, 
toplusözleşme, grev hakkı olduğunu biinıcktesiııiz. 

Türk işçisi, 1961 Anayasasından bu yana gerçek
ten Türk toplumunda saygınlık kazanmış, toplum 
içinde ekonomik ve sosyal haklarını koruma ve ko
tarmada çok güçlü bir silâha sahip olmuştur. Bugün 
u&sîann en büyük soruna, çalışma bayatını ahenkli 
dengede tutma sorunu haline gelmiştir, Çalsşma ha-
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yatım ahenkli bir şekilde tutan toplumlar ekonomik 
bakımdan kalkınma imkâmna sosyal bakımdan kal
kınma imkânına sahip olmuşlardır. 

Çalışma hayatını dengede tutmak, çalışma hayatı
nı banşçı çözüm yollarından geçmek suretiyle çalı
şanlar ve çalıştıranlar arasında adaletin sağlanması 
muhakkak ki, belirli kuralların konmasına bağlıdır. 
Nitekim yasalar bugün sınıf kavgasını ancak böyle
likle ödeyebilmişlerdir. Çünkü, anayasalar, anayasa
lara bağlı olarak çıkan yasallar, bu kuralları koymuş
tur. 

Kurallar o kadar sağlam konulmalıdır ki, hiç bir 
zaman toplumumuzun özlemediği, demokratik reji
mi tahrip eden, yıkan girişimlere imkân vermeyen 
bir biçimde, kurallar içinde meseleler tartışılsın ve en 
adaletli yol bulunsun. 

Bugün bir milletvekili arkadaşımız tarafından ya
pılan teklif, Türkiye'de şimdiye kadar referandum 
konusunda çıkan tartışmaların tabiî bir sonucu ola
rak yapılmıştır. Saygı ile karşılıyoruz. 

Referandum kelimesi oldukça çarpıcı bir kelime
dir, demokratik bir kelimedir. Bunun karşısına çık
manın da pek mümkün olacağını sanmıyorum; an
cak her şeyden evvel acaba bu referandum Türkiye' 
de istenilen neticeye ulaşacak mıdır, gerçekten sendi-
kalararası rekabette kanun dışı, hileli yollara başvu
ran kuruluşların bu yollarını tıkayacak midir? 

Bunun bilinmesinde yarar vardır. Çünkü, bizim 
Anayasamızda hürriyet anlayışının menfî yönü yok
tur. Bizim Anayasamız, hürriyet anlayışını olumsuz 
yönde almamıştır. Her konan kural, eğer bizi hedefe 
götürecekse; o, olumlu hürriyet anlayışıdır. Yoksa, 
hürriyetin olumsuzunu bizim Anayasamız benimse-
memiştsr. 

Kaldı ki, bizim ülkemizde sanayileşme hareketi 
olsun, işçilerin teşkilâtlanma hak ve hürriyeti olsun, 
tarihi oldukça yenidir. Bu bakımdan ister istemez biz, 
bu hakları çok seneler evvel elde etmiş toplulukların 
tecrübe birikiminden yararlanmak durumundayız. 

Bugün görüyoruz ki, dünyanın hiç bir ülkesinde 
toplusözleşme düzeninde referandum müessesesi ma
alesef yoktur. Bunu söylerken zinhar yanlış anlaşıl
masın, referandum fikrine karşı olduğum izlenimini 
yaratmak istemem; işin prensibi ve esasına değindik
ten sonra zaten teferruata girecek değilim. 

Dünyanın hiç bir ülkesinde toplusözleşme rejimi 
içinde referandum müessesesi yoktur ve biz, dünya
nın 100 yıla yaklaşan çakşma hayatındaki sendika

laşma ve toplusözleşme anlayışından ülkemizin çı
karlarına uyan, ülkemizin durumlarına uyan olumlu 
yönlerini almak mecburiyetindeyiz. 

11 nci maddeyi kül olarak ele aldığımızda hiç kuş
kunuz olmasın ki, ksnun tekliflisin amacına ulaşıla
mayacaktır. Çünkü, 274 ve 275 sayılı yasalar ikiz ya
salardır. Bunların içinden bir maddeyi ahp, bir esasa 
bağlamak mümkün değildir. O kadar ikiz yasalardır 
ki, Saym Ecevif in Çalışma Bakanı olduğu dönemde 
yasalaşmıştır, hatta kanun tekniğine, ilk bakışta çok 
ters düşen bazı prensipler getirmiştir. Meselâ, 274 sa
ydı Yasa, daha çıkmamış olan 275 saysh Yasaya atıf 
yapmışür. Çünkü, komisyonlarda ve Meclis Umumî 
Heyetinde biliniyordu ki, ikisi o kadar ikiz yasa idi 
ki, birinde yapılan tatklât derhal diğerinde de aynı 
şekilde yapılıyordu. 

Bir örnek vereceğim: 
274 sayılı Yasanın 21 nci maddesi var. Bu mad

de, 275'e atıf yapar der ki, «Bu kanuna göre kurulan 
işçi veya işveren teşekkülünün kendi faaliyetleri sa
yesinde mensuplarına sağladığı hak ve menfaatlerin 
o teşekkülün mensubu olmayanlara teşmili, bahse ko
nu teşekkülün yazılı muvafakatına bağlıdır. 275 sayılı 
Yasa hükümleri saklıdır» 

Şimdi bir iki misal ile bu teklifteki 11 nci madde 
ne gibi neticelere götürür bizi onu açıklamaya çalışa
cağım. Yalnız, Sayın Gündoğan'ın konuşmasının so
nunda bu konunun siyaset konusu yapılmaması dile
ğine yürekten katılıyorum. Gerçekten çalışma hayatı
mızda çok önemli bir yeri olan bu meseleyi her hangi 
bir siyasî düşüncenin etkisi altında kalmadan mütalaa 
etmek lâzım. Çünkü, gerçekten çalışma hayatımıza 
büyük yankıları olacak, çalışma hayatımızda bir ta
raftan «İstenen çalışma barışını sağlayacağız, sendi-
kaiararası rekabeti önleyeceğiz» derken, aksine bel
ki bugünkünden daha fazla sendika rekabetine im
kân verecek, çalışma hayatım allak - bullak edecek 
bîr sistemi istemeyerek getirmemiş olalım. 

Saysn Gündoğan, hemen hemen her sözleşmede 
uyuşmazlıklar çıktığını iddia ettiler. İstisnalarına katı
lıyorum; fakat her sözleşmede olduğunu söylemek 
biraz insafsızlık. Bugün Türkiye'de öyle iş kolları var 
ki, bu iş kollarında daha çağrı yapıldığı andan itiba
ren sonuna kadar hiç bir itirazın mümkün olmasına 
imkân yok; yerleşmiş, oturmuş, sendikacılık anlayışı 
teşekkül etmiş iş kollarında böyle bir ihtilâf zaten söz 
konusu değil: Şayanı şükrandır, ülkemizde bu kabil 
iş kollarının sayısı da küçümsenecek kadar değil, ol
dukça yüksektir. 
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Şimdi bir misai veriyorum: 
Acaba sendika sayışım artıracak mı artırmaya

cak mı? Bugüne kadar; bir yetkide, o iş yerinde üye 
sayısı az yahut çok olan sendikalar taraftı; fakat şu 
kanun çıktıktan sonra işyerinde hiç üyesi d&M olma
sa, bir sendika, o işyerinde toplusözleşme için refe
randuma girebilir. 

Efendim, bildiğiniz gibi ne kadar demokratik bir 
kavram olursa olsun, referandum biraz da ikna me
toduna dayanır. Seçimlerimiz de öyledir. Sendikalar iş
çinin arasında açık oylamaya gidecektir. Daha doğrusu 
toplusözleşmelerde artırmaya çıkarılacaktır. Bir sen
dika 10 lira derse, diğer sendika 20 lira diyecektir, 30 
diyecektir, öbürü 40 diyecektir; ister istemez referan
dumu kazanmak için büyük hedefler gösterecekler
dir. Bu büyük hedeflerden netice almak mümkün 
olmadığına göre, belki grev sonucu dahi bu hedeflere 
ulaşamayınca, grev halinde işçinin yevmiyesini kim 
verecektir? Muhtemeldir kj, bir işyerindeki referan
dumda o işyerinde üye sayısı olmamasına rağmen 
etkili propaganda ile (gizli oy, açık tasnif olduğuna 
göre) hiç üyesi olmayan bir sendikanın da o işyerin
de toplusözleşme yetkisi alması mümkündür. 

İşçi ile sendika arasında bağ vardır, üyelik bağı 
vardır. Bunu hiç bir zaman ihmal etmeye imkân yok
tur. Çünkü üyelik bağı, işçi ile sendika arasında grev
lerde işler. Grevlerde işçi, üye olduğu sendikadan 
gider «Üyenizim benim grev aidatımı ver» der. Üye
si olmayan bir sendikadan grev halinde aidat alması 
mümkün değildir. Kaldı ki, teklif zaten başlangıcın
da noksandır. İyi niyetinden zerre kadar şüphem ol
mayan bir milletvekilimiz tarafından verilen bu tek
lifteki referandum konusu, Türkiye'deki siyasî parti
lerin programlarına girecek kadar önem taşımaktadır. 
Bir milletvekilimiz ne kadar araştırma yaparsa yap
sın, ne kadar gayret gösterirse göstersin, bu teklifi 
bir madde ile getiremez, bu bir sistemdir; sistemin 
bir yerinden alır bir maddeyi değiştirirseniz, sistem 
baştan başa değişir, nrutiuiuk getireceği yerde aksine 
mutsuzluk getirir. 

Teklifte meselâ, işyerlerinde referandum var da 
işkoliannda yok. O zaman Türkiye'de sendika sayısı 
bugün 1 00Ö ise ne kadar işyeri varsa bu sayı o kadar 
artacaktır. Çünkü, işkolunda referandum yapmaya im
kân yok. 

Kars'ından Edirne'sine kadar tekstil işkolunda, 
binlerce işyerinde referandum müessesesini, ne denet
lemek ne de yaptırmak olanağı bulunmadığı için 
hakh olarak teklif sahibi, yalnız İşyeri sözleşmelerin
de referandum müessesesini geçerli saymıştır. 

Tekrar ediyorum: Prensibine kesinlikle karşı de-
ğHlm; ama bu bir sistemdir. Lütfedin bu sistemi bir 
bütün olarak ele alalım, bütün olarak inceleyelim ve 
gerçekten çalışma hayatında 10 senedir tatbik kabi
liyeti bulunan bu yasaların eskiyen yönleri elbette 
vardır. Bugün ihtiyaçlara cevap vermeyen yönleri de 
vardır; fakat ihtiyaçlara cevap vermeyen yönleri yal
nız 11 nci madde değildir; bunu 274 ve 275 sayılı 
kanunlarda ele alıp, sistemi bütünüyle çağımızın ge
reklerine, ihtiyaçlarına, işçinin özlemlerine uygun bir 
hale getirme imkânım sağlayabilelim. 

Bu arada bir gerçeğin bilinmesinde zaruret var. 
Zaten, bugün gerek işyerinde olsun, gerek işkolunda 
olsun mutlaka yargı organlarının denetîmindedir. Ba
zı rivayetler, Çalışma Bakanlığı bölge müdürlükleri 
filana yetki veriyor, filana vermiyor. Bu konuda Ça
lışına Bakanlığı bağımsız değil. Eğer böîge çalışma 
müdürlüğü yetki verdiyse mahkemeye gidiyor, mah
keme iptal edebiliyor bu yetkiyi başkasına verebili
yor. Eğer işkolunda Çahşma Bakanlığı yetkiyi bir 
sendikaya verraîşse Yargıtaya gidiyor; Yargıtaym 
denetimi altında. Yoksa Çahşma Bakanlığı bu konu
da bağımsız değil. Hiç bir zaman istediği gibi keyfî, 
siyasî inançları istikametinde bir tasarrufta bulunma 
imkânı yok; bulunursa bu yargının denetimi altında, 
bugünkü sistemde dahi. 

Konuşmamı şöyle bağlamak isterim: Ben şu aşa
mada teklifin detaylarına girecek değilim. Kısa da 
olsa tümü üzerindeki görüşlerimi özetledim. Yüce Se
natodan bu işlerin içinde yaşayan bir arkadaşınız ola
rak şunu rica ediyorum; prensibine karşı değilim; fa
kat böyle ayak üstü geniş çahşma, inceleme; siyasî 
partilerin, hükümetlerin jmmt üniversitelerin görüş
lerini, yaşanan hayattan alman tecrübeleri bir araya 
getirip dört başı mamur bir teklif hazırlanmadan 274 
ve 275 sayılı yasaların her hangi bir maddesini mün
ferit olarak ele aEnıanm, bizi hiç bir zaman hedefe 
ulaştırmayacağı inancını taşıyorum ve Yüce Senato
nun meseleyi bu istikamette değerlendirmesinin çahş
ma hayatına sayılamayacak kadar yaran dokunacağı
na inanıyorum. 

Yine Sayın Gündoğan'ın fikrine iştirak ederek, 
bunu bir siyasî parti meselesi yapılmadan çalışma 
hayatımızı barışçı bir istikamette geliştirmenin inan
cını taşıyan tüm üyelerimizin bu konuşmamı anlayış
la karşılayacaklarını ümit ediyorum ve Yüce Senato
ya teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunç. 
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Efendim, Adalet Partisi Grupu ad.na Sayın Mü
min Kırlı konuşmalarînî tamamlamak üzere teşrif 
edecekler= Buyurun Sayın Kırlı. 

Saym Gündoğan tekrar söz mü istiyorsunuz efen
dim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Peki efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MÜMİN KIRLI (İzmir) 
— Muhterem arkadaşlar; 

Özür dilerim belki üzüldünüz, üzülen aı kudasla
rım geldiler, teşekkür ederim. Bu, rahatsızlık bu sası
larda baııa geîen bir haldir. Sabahleyin ensülin yap
tığım için «MPH» böyle yapıyor. («Geçmiş olsun» 
sesleri). Teşekkür ederim. 

Adalet Partisi olarak biz, referandum müessese
sine karşı değiliz, bunu söylemiş idini. Karşı oldu
ğumuz şey, bu teklifin tek başına 274 ve 275 sayılı 
kanunların diğer hükümlerinden yarı olarak getiril
mesi esasına karşıyız. Pek çok kanunlarımızda bu 
görülmüştür. Bir kanunu alırsınız, içinden bir madde
sini çeker, çıkarfer bir başka şek!e sokarsınız. Kamınun 
bütünlüğünü bozarsjnîz, Onan için memnuniyete haber 
aîdsk, Çabşma Bakanlığında 274 ve 275 sayıFı kanunları 
yalnız bu hükmü iFe değil; ama diğeî hükümleriyle de 
beraber mütalâa eden bir tadil tasarısı lıszırfetırnak
ta imiş. Bu tadil tasarılarının galdiği zamana 'ka
dar î l nci maddeyi değiştiren bu teki'fin Meclis
te oMuğu gîb!, Senatomuzca da reddinin işçileri
miz lehinde büyük faydalar sağlayacağını, Tür*- işçi 
hareketinin temeline daha sağlam esaslar koyacağı
nı düşünen Adalet Partisi Grupu bu teklife şhndilik 
müspet oy vermeyecektir. Ça'sşraa Bakanhğı çalış
malarının neticesini tasarı olarak veya herhangi bir 
arkadaş teklif olarak meclîslerimize sunduğunda, 
Ada:et Partisi grupları o5arak ve Senato Grupu ola
rak c!a kararımızı, o zaman o teklif ve o tasarı isti
kametinde değerlendireceğimizi sevgili arkadaşları
ma grupunı adma söylemek isterim. 

Esasında referandum müessesesi, grev ve Jo-
kavt içerisine 275 sayılı Kanun içiresme getirilse ne 
olur?... 

Memleketimizde iki büyük sendika var. Türk - iş 
ve DİKS, bir de ufak konfederasyon MİSK; ban
lar işin içine girecekler, işçi arasında birtakım mü-
nakaşa'ara sebep olacakla? ve biraz önce Hali! Be
yin ifade ettiği gibi, 2 bin, 3 bin işyerinde yap^acak 
o'an bu referandum müessesebri işçiler arasında bir
takım ayrıcalık hikâyeleri sokulmuş olacaktır. 

Adalet Partisi olarak biz, bu ayrıcahfcîarın işçi 
müessesesi içine girmesinden şiddetle kendimizi ha-
zer kîîmak istiyoruz. İşçi hareketi, bütün partilerimi
zin eüni üzerinden çekmesi lâzım gelen ve yaSfnız 
temsil edildiği müesseselerin içinde fikirlerinin söy-
Eesmes lâzım gelen bir harekettir. O bakandan, Ada
let Partisi olarak bu tekMfe menfi oy vereceğimizi; 
ama bunun yanında 274 ve 275 sayılı kanunların 
diğer hükümleriyle beraber getirilecek teklifi veya 
tasarıyı da bekleyeceğimizi ifade etmek ister, hepini
ze saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kırlı. Söz 
sırası Sayın Fikret Gündoğan'da. 

Buyurunuz Sayın Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (İstanbul) — Değerli arkadaşlarım; 

Benden so:îra konuşan iki konuşmacıyı da din
lediniz. Özelikle büyük bir işçi konfederasyonun 
Başkanı olan Sayın Senatör Halil Tunç'u dinlediniz. 
Bunu böyle belirtmede bir yarar var. Çünkü Sayın 
Mümin Kırû'yı veya beni veya başka bir arkadaşı-; 
mı Halil Tunç'tan daha az ehliyetli veya kötü niyet-
El, iyi niyetli saydığımın delili sayılmasın diye söy
lüyorum; ama Sayın Hali! Tunç, biraz evvel belirt
tiğim gibi büyük bir işçi konfederasyonun Başka
nı olarak eğer ba kürsüde bizden çGk daha ehliyetle 
ve biigi ile; evet, bugün Türkiye'de çalsşnıa haya
tında barış yerine büyük bir kavga vardır ve kavga
nın temelinde işçinin Anayasadan doğan toplu söz
leşme halikının sendikalar eliyle bir çeşit işçinin 
elinden alınması noktasına getirilmiş bulunduğu 
bir gerçektir. Oysa, ülke!erin hayatla mda, kalkın
ma süreçlerinde çalışma hayatında barış zorunlu
dur. Şayet MT üîkede çalışma hayatı kurallara bağ
lanmamış ve o kurallar yüzünden nazik dengeler ku-
ru'nısmîş ise, o ülkede çalışma hayatındaki kavga, 
yani barış dışı hareketler ülkenin tümünün huzurunu, 
sükûnunu bozar, ekonomisini, sosyal! hayatını derin
den etkiler ve bugünkü kavgayı dindirecek usulün 
başında, Türk çalışma hayatının tecrübelerinden ge
len bir anlayışla referandum müessesesinin ouîuıı-
duğu yatar dememiş olsalardı, bu gerçekleri kabul 
etmemiş olsalardı; ondan sonraki itirazlarını anla
mak mümkündü. 

Hemen iiâvc edeyim ve belirteyim ki, mademki 
Türk çalışma hayatında işçi sınıfı kendisine ilkel 
ve doğal bir yetki olarak verilmiş bulunan toplusöz
leşme hakkını sadece sendikalar arasındaki yetki 
uyuşmazlığı nedeni ile kuiîanamıyorsa, bu haktan 
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yararlanamıyorsa ve böylece hak sahibi, hakkını kul
lanmaktan men ediliyorsa ve bunu mensup olduğu 
sendikalar vücuda getiriyorsa, barışı onlar bozuyor
sa, en az sendikalar arasındaki yetki çatışması bu 
barışı bozuyorsa ve bunun da çıkar yolunun bir çe
şit referandum, oylama olduğu konusunda bileşi
yorsak; şimdi çok önemi! bir amacı ekle etmek kin 
yola çıkmış insanlar daha önemsiz birtakım amaç
tan da beraberce sağlayamadık, diye önemli imaca 
yönelmekten kendilerini alıkoymazlar. 

Ben birinci konuşmamda ifade ettim, Bu kasım 
tekiifinde belki bu usulün getirilmesinde kootilaii 
birtakım kurallar eksik olabilir, hatta yaahş da ola
bilir; ama temelde çözüm o-Tarek referandumda» baş
ka bir çskar çare yok ise, bunda müttefik fek, b3?> 
ce bu referandum müessesesini bu kanunun msddesi 
haü'ne getiririz; biiâhara yaptığımız ufak tefek ek-
sikükler! ve yanlışlıklan düzeltiriz, dedim. 

Değerli arkadaşlarım; 
İdeolojik kavgalara girmeyelim. İşçilerin üzerin

den partiler ellerini çeksin. Bütün bunları da bu ka
nunun hatırı için gereği gibi, gereği öfcüde cevap-
landsrmazsan beni bağışlayın. An cali ne var ki; şu 
kadarını söylemeden geçemeyeceğim: Hiç bir parti, 
herhangi bir toplumsal sınıfın kendisine yandaş ol
masını sağlamak için özel ve toplumsal gerekler dı
şı, Anayasa dışı, demokrasi dışı, insankk hak ve öz
gürlükler dışı bir yo!a tevessül etmez. însan hak
larına daya?:, özgürFükçü demokratik rĉ im.-a bağlı 
Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi, demo!a*stik yol
lardan insan haklarına saygılı olarak işçi sınıfının 
yanında yer alan bir partidir. Hiç bir başka araç ve 
gereç kullanmaya ihtiyaç görmeden ve göstergeden 
ve işçi sınıfının yanında bu ars-ç ve gereçler?-.'1 işçi 
sınıfının mücadelesini sürdürmeyi amaç bilen Cum
huriyet Halk Partisi, işçi sınıfım başka yolardan 
mücadeleye sevkedenlerle karşı karşıyadır, onlarla 
mücadele halindedir. 

«Türkiye'de işçi sınıfının demokratik düzen dı
şında mücadelesine lüzum vardır»,, diyenlerle Cum
huriyet Halk Partisi arasında beraberlik yoktur, Öy
le ise, Cumhuriyet Ha'k Partisinin imaen de olsa işçi 
smıfı ile bütünleşmiş olması konusunu, bir çeşit işçi 
sınıfı üzerinde mamplâsyon yapmak veya işçi sınıfı 
üzerinde birtakım ameliyeler j^apmak gibi îaaın> 
lamak mümkün değildir. 

Bu itibarla biz,, gerçekten işçi smıfem siyasal 
mücadelesini üslenmiş parti oünıa şerefiyle bugün 
diyoruz ki, işçi sınıfının Anayasadan doğan ve yıl-

| lar yılı mücadele sonucu elde ediîmiş bulunan, hak-
ve hukukunun, toplusözleşme haklanın bugüne ka
dar geçen rejim içinde, bugüne kadar süre gelen dü
zen içisde uğradığı tasallutlardan arındırılması lâ
zımdır ve Sayın Tunç'un bilgi ile ve belagatla ifade 
elliği mahzurlar da sanıyorum ki, pek fazla önemli 
mahzurlar değâidir. Neden değildir?.. Meselâ; Sayın 
Tan-ç derler ki, eğer referandum usulü yani yetk* an-
isşııısaliğını işyerinde seçim voiu ile çözme metodu
nu getirirseniz, o tekdirde Türkiye'de sendikalar ço
ğalır, Ya da, başka bir itirazı da şudur sendikalardan 
herhangi birisinin, birkaç üyesi olan sendikama ve
ya hiç üyesi olmayan sendikanın da yetki uyuşmaz
lığında oya katılması oiasîfcğı gibi bir olasılık, bir 

j olanak doğsr, diyor. Bu olmaz; biz demekle olmaz.. 
j Farzedeiim ki, olsun. Diyelim ki, az üyeli bîr işçi 

sendikası da işyerinde veya işkolu seviyesinde ken
disinin toplusözleşme yapmaya yetkili olduğu iddia-

j sı ile referanduma katılma isteğinde bulunsun. Bu
nun zararı nedir?. Eğer bir işçi sendikası, üyesi azken 
referanduma katılmış da, şayet hakikaten işçi sını
fıma ekonomik ve sosyal! haklarını en iyi biçimde 
sağlayacak, önerilerle işçinin gönlünü ve zihnini ka

il za^rrnşsa, ona mani ©imanın anlamı da yoktur. 

îster misiniz ben tam tersine bir misal vereyim? 
B»r sendika daha çok işçiyi sinesinde barındırdığı 
için ve referandum usulü üe oknadığı için, yetki 
uyuşmazlığında üyelerini nasıl çoğalttığı, hileleri ve 
sc'reîeri bîr tarafa bırakıyorum; yetki hususunda 
kendisine belge verildiği zurnan, işçi sınıfının o iş
yerinde veya işkolunda sahip olması tereken, ahn-

I ması gereken, alması mümkün olan haklarını, al-
j masına mani oiucu bir yol tutarsa, o daha tehlike

li değil midir?... 

Dü;?ya işçi sendikaları tarihinde, işçi mücade
leleri tarihinde (Affınıza mağruren söylüyorum) 
bildiğimiz sendikaları tanımlayan renklere bağlı ta-
mmijy vardır: Nice nice sendikalar dünya çalışma 

I tarihinde kendi sinesine barındırdığı işçilerin hak
lerinin, örgütleri sendikalar işçi haklarının en alt 
düzeyde tutulmasına gayret sarf eimckîe iftihar ey
lemişlerdir. Dünya çalışma tarihinde, sendikalar 
tarihinde bunların misâlleri gözükmüştür, 

Meselâ; sakın kinaye olarak söylediğimi sanma
yın, ben Amerika tarihinde 1930 krizlerinin nasıl 
atlatıldığına dair bazı kitap'ar okuduğumda rasîa-

| d iğim önemli bir görüş şu olmuştun Amerika ve 
tabiî genel dünya buhranında, Amerika sendikala-

| rının, Amerika ekonomisini tekrar ayaklar üzerine 
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dikmek için işçi haklarından fedakârdık etme lüzu
muna inanarak, Amerika'da işverenlerle mücade
lelerini, jşçikr aleyhine sürdürüldüğüne dair beigeler 
elde etmişimdir. Dünya tarihinde vardsr bu. 

Şimdi Lütfen mukayese buyurunuz, bir yerde bir 
sendika üyesi azdır diye, referanduma girmiş; ama 
orada çalışanların büyük bir çoğunluğu, o sendika-
nm toplusözleşmeye kendi ad ma toplusözkşme yap
masına izîa vermeyeceğiz de ve gerçekten de o sen
dika işçiye gereken hakları sağlamış ve gerçekten en 
doğa!, en kabule şayan bîr düzeyde çalişmış, çır
pınmış ise, bir hak sağlamış ise; niçin ona toplusöz
leşme yetkisi vermenin yanLşhğı iddia edilebilir,. Na
sıl iddia edikbiüir?.. Zaten biz de bu kanunu getiren 
innnnlara yahut komisyona o bakımdan teşekkür 
ettik. 

Sayın Tunç'un şahsını hedef alarak konuşmama 
olanak yok. Çünkü, bu bir pa^amento adabıdır; a s a 
bir işçi konfederasyonunun Eaşkam olduğu için is
minden bahsetmek zorundaymı. Sayın Tunç zaman 
zaman işverenlerle işçi sınıfı arasındaki demokratik 
hak mücadelelerinin eriştiği düzeylerde, işçi sınıfı le
hine büyük bir mücahit olarak savaşa ksîiknamış 
mıdiı? Gayet tabii katıhmş-.ır. 

l'şçi smifiyle, işverenler - sermaye smva da dene
bilir; gayet açsk bir şeydir. Bundan çekinmen'?! de 
zannederini; Türkiye Parlâmentosuna kompleks ge
tireceğinden ko. karını da söylüyorum, arasındaki 
mücadelesinde en îehükeli araç nedir, diye bar.? so
rarlarsa, sarı sendikacılıktır. İşçi smıfıyle işveren ya
hut sermaye sınıfı arasındaki mücadelede san sen
dika unsuru bulunduğu gün, işçi sınıfı mücadele
sini kaybeder. 

Siz, kanunların zoruyla bir sürü hilelerin yapıl
dığına dair şu küçük kitapçıkta; bmlercede demeye
ceğim, yüzlerce mahkeme karar^yle yapılan hilelere 
dayals yetki anlaşmaidığ'.nm çosümletıdiğlne dair 
mahkeme kararlarına rağmen bu düzenin devam et
mesini isterseniz, o takdirde şunu demek istemezsi
niz; (Size izafe etmem) sarı sendikacılık illetinden 
anndırii-mış bir çalışma hayat1, barış içinde yasayan 
bV çalışma hayatından bahsedemezsiniz. Bunu halisa
ne ve içtenlikle söylüyorum. Bandan şu anlam da 
çıkmaz; biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak k rmızı 
sendikacılık taraftan da değiliz. Neden değiliz?.. Çün
kü, kırmızı sendikacıkğuı en sonunda dönüştüğü ül
keleri görüyorum, orada semîikacıhktan bahsetme
ye de olanak yok. Ad' sendika olan tr'rtakmı teşek
küller var; ama bunlar demokratik mücadele yön

temleri ve yoîîariyîe işçi hakkı almaya yönelik savaş 
veren örgüiîer olmaktan çıkmışlar, bürokrasinin mi 
dersiniz, devletin mi dersiniz, partinin mi deı siniz, 
bir eklentisi, bir ulamı olmuşlar. Biz, bu kabü sen
dikacılığın bugün Türk ekonomik hayatında yer al
masına yandaş değiliz. Nedeni değiliz?.. Önce, genel 
siyasî tercihlerimiz dışına düşer o tip anlayış. Başka 
bir noktadan; tarihin emriyle biz burada bu anla
yışta değiliz. Tarih bize, Türkiye'de bakınmanın 
hangi yolardan geçeceğini, Türkiye gelişmesinin han
gi barınaklardan atlayarak oluşacağını gösteren yı
ğınla bilgiler ve belgeler veriyor. Türkiye'de bugün 
demokratik olmayan, emeğin üstünlüğüne dayan
mayan, emeğin üstünlüğüne ve emekçinin sorıımlu-
Fağana dayanmayan bir ekonomik ve sosyal politi
kasının çıkar yol olmadığı kanısını bize yelerince 
ispatlamış tarihî be-geîer verilmiştir ülkemizce 

öyleyse, bizim zorurclu olarak sendikacılık an-
îayışunnida bu, tümel anlayışımız içinde yer aîan bir 
m?j?.yıştır. Biz dosdoğru demokratik bir sendikacı
lığa ve demokrasinin en îlke?, en doğal kuralı olan 
seçime müstenit bir yetki uyuşmazüığma razı oî-
duğm-mz zaman, ne Adalet Partisinin snîayşmm 
dîşiiKİa bir ankvyişın savunucusu olmak gibi bir 
koırm':.ekçe, ne de bir başka düşüncenin karşısında 
bulunmak gibi bir ihtiyaca cevap vermek çabasında 
bııîunduğımîuzdan değildir. An-ası!, teme] görüş ve 
anlrç/rşmüz düzen değiş'k'iği ve bağımsızlıkla kal
kınmanın mümkün olacağı, emeğin üstünlüğünün 
g'itikçe arttığı, ekonomik iktidarın gittikçe halka 
yaygınlaştığı bir kalkınma modelini tarihin emriyle 
kabu^ ettiğimiz içindir ki, sendikayı da bunun için
de işçi smıfımn haklarını ahnaya yetkili bir araç 
gibi görüyoruz. Biz, «Sarı sendikacılığa ne kadar 
ksrşsysak, kırmızı sendikacılığa..» (Ne anlama geli
yorsa)... «O kadar karşıyız» derken, ikisinin de bir 
yerde işçi sınıfına ihanet olduğunu biliyoruz. Ser
best ve özjjür mücadele ortamının kapandığı her yer
de, sınıflar ne kadar güçlü olursa olsunlar, o sınıf
lar erişmek istedikleri hedeflere varamazlar. 

Demokrasiyi biz, bir lüks, bir aniikomünist, an-
ts£aş:st bir rejim olduğu için, başkasını bulamadığı
mız için kabul etmiş değiliz. Demokrasiyi, neredey
se yaratma göreviyle yükümlü sayıyoruz bir yerde 
kendimizi. Ülkenin tarihî dönemlerinin »cinde bir 
yerde ve banun bazı misallerini de vermişizdir ta
rikte. Onun için, Sayın Tunç'a Konfederasyon Baş
kanı olarak anlatmak istiyorum ki; bizim anlayışımı
za eygiin geldiğinden, demokratik olduğundan., dev-
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rimci olduğundan ve işçi sınıfının mücadeîes'Dİ en 
iyi biçimde yürüteceğine inandığımız bir anlayıştan 
hareket eden teklifin yanında bunun için oluyoruz. 

Yine Sayın Tunç diyorlar kis «Acaba bundan do
layı sendika artması mümkün olmayacak mı?..» Me
selâ, bizim kananız tam tersine. Çünkü, sendikala
rla artmasının sebebi, toplusözleşme yapmaktan gel
iniyor, tarihimizden geliyor. 

Sendikaya müsaade edildiği; öyle diyeceğim, maa
lesef öyle, hatta biz iktidardayken olmuş ise dahi öy
le; sendikalara müsaade edildiği; «Sendikalara mü
saade ediüdiği» dememek lâzım, çünkü işçi sınıfının 
sendika! halikım, sendika kurma hakkmı aîaıa mü
cadelesini yapmış olması gerekir, ancak şunu da he
men söyleyeyim; Cumhuriyet Haîk Partisi işçi sınıfı
nın sendikalaşmasına ve topm sözîeşme yapmasına 
yarayacak ortamı açmada büyük rehberlik et-oiştir; 
bu bilinir. 1957'de bir kurultayda gözyaşiarsyîe ka-
buü ettiğimiz blMirinin içinde bu vardı: İşçiye grev, 
işçiye toplu sözleşme. Bunu bizim kuşaktakiier ve 
bizden biraz daha gençler ve hatta yaşMar çok iyi 
Mir; ama bununla da övünmeye lüzum yoktur. Keş
ke daha önceleri işçi sınıfının mücadelesinde kaîkı-
siyle bu haklar verilseydi... 

Şimdi, işçi sınıfının sendikalaşmasına müsaade 
edildiği 1961'den sonraki dönemlerde sendika enf
lâsyonu çok karmaşık nedenlerden olmuştur. Ama 
eğer, referandum dediğimiz ba uzlaşma* bu yetki 
anlaşmazlığına çözüm yolu getirirse, aksine sendi
kalar azalacaktır. Çünkü, Sayın Tunç'un dediği gibi, 
bir gün bir defaya mahsus ohnak üzere müzayedeyi en 
yüksek düzeye çıkarmış sendikanın mumu yatsı5^a ka
dar sönecektir. Bunun yerine, en akü başmda öğelere 
dayaiı, en makûî öğelere dayalı, kaldırılabilir, katla
nabi l i r , ekonominin kaldırabileceği, katlanabileceği 
ölçülerde hak mücadelesi yapan sendika ayakra ka
lacaktır. Bu istifa, tabiî selleksiyon bu yoMan gele
cektir. Çünkü, aldatan bir sendikanın sonra onu; el
bette Tunç'un dediği gibi yerine getirmemesi olana
ğı vardır. Meselâ, bir grev yapılması lâzım geldiğin
de sendikanın disiplininden ve direktifinden yok
sun ve mahramsa işçi, hak almada, toplu sözleşme 
hakkı almada, yaptığı oylamada hangi sendikayı seç
tiğini iyice düşünüp, tertip, değerlendirip hemen bir 
dahasında hangi sendikanın gerçekten sendika oldu
ğunu sezmeye yetenek kazanacağı belî? değil. 

Değerli arkadaşlarım; 
İşçilerin sendikalara dağıhş tabîolarma şöySe bir 

bakalım; -neler görüyoruz?. Çoğu kez işçinin bilinç

lenmesi hızîy'e düz orantılı olarak, sendikalaşma
nın, sendikaların içerikleri bakımından değişiklikle
re uğradığı gözüküyor. Artık 1 900 bilmem kaçların 
sendikaları yerine, 1976'Iamn sendikası işçinin bilin
cinin hudutlarına kâfi gelmiyor. İşçinin bilincinin 
hudutları, o sendikanın hudutlarını çat'atacak hale 
geldi. Bugün artık işçi, hakkini, hukukunu almakta 
en ileri bilinçte bir sınıf düzeyine erişti. Sanıyorum 
k5, bu tecrübeler onu yoğurdu, pişirdi. 

Bu itibarla, Sayın Tunç'un dediği ?ibi, müzaye
deye çüıar. Bir kere çıkar.. Çıkmaz ya; çıktığı za
man, dediği gibi sonucunun uzantılarının ne oldu
ğunu görmesi arük eskisi gibi zor değildir işçinin. 
Ama böyle kalırsa düzen; yani yeiki uyuşmazlığı 
düzeni kalırsa, yani bir sürü sahte fişlerle üye kay
dederek, üye şişirmesine dayanarak muhtelif mer
ciler önünde günlerce, haftalarca, aylarca yetki uyuş
mazlığı mücadelesi yapma düzeni kahrsa ve bürokra
sinin hantaSığı, bazen tarafgirliği, bazen anlayışsızlı
ğı, işçi sendikallarının zorlamaları, mücadelede kul
landıktan araçların gayTİmeşruîuğu yüzünden bu 
yetki anlaşmazlığının uzaması neticesi doğar <îa, iş
çiler doğa! Anayasa! haklarım üç sene gibi önemli 
bir zaman, iki sene gibi önemM bir zaman içinde 
allamazlarsa, ya da alınarak iki sene gibi uzun bir 
süre işçinin başında dert diye kahrsa, o, daha iyi bir 
işçi sınıfı mücade!esmi vermek midir? O, daha iyi 
bir barış öğesi sağlamak demek midir? O, daha iyi 
bir nazik denge kurmak demek midir? O, daha iyi 
bir ideolojik savaşa mani olmak öğesi yaratmak de
mek midir?.. Biz, bu feamş ve anlayışla ve katiyen 
siyasa! bir görüşün eseri ve esiri olmaksızın diyoruz 
ki; Türkiye'de, kitaptan dolduran, ciltleri dolduran, 
içtihat dofapîanm taşıran ve artık, Türkiye'de çalış
ma hayatını yürüten Bakanlığın binalarım doyuran 
yetki uyuşmazlığı ihtilâflarının çok kolay, demokra
tik ve hakkın özüne uygun biçimde işçi sınıfına ve
rilmesinin aracı, yolu, referandumdur. 

Lütfedin, inayet buyurun, kabul buyurun. 
Sağolun, teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından 

alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Günî"oğan. 
Tümü üzerinde söz aian sayın üyelerin isimlerini 

söz isteme sırasına göre okuyorum: 
Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Fethi Çeükbaş, Sa

yın Ahmet Tahtakıhç. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Gmpu adına istedik

leri için, Sayın Ömer UcuzaPa öncelikle söz veriyo
rum. 
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Buyurun Sayın Ucuzai. 
A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAİ- (Es

kişehir) — Sayın Başkan, tleğerü arkadaşlarım; 
Grupumuz adına sayın arkadaşımızın yaptığı ko

nuşmaya bir iki hususu ilâve etmek için huzurunu
za geldim. 

Aslında, müzakereler başlayalı beri konuşan ar
kadaşlarımızın hepsi bir noktada birleşiyor; refe
randum müessesesi anlaşma zemini o!dıı. Ama, bu 
teklifin neticeye götürülmesi hususunda fikirli»/ ay
rıklı. 275 sayılı Kanunun î î nci maddesini bu geti-
riüeıı teklif istikâmetinde değiştirdiğiniz zaman, Sa
yın Tunç'un da ifade ettiği gibi, gerek 275 saydı Ka
nunun tümü, gerekse onunfa kardeş olan 274 sayılı 
Kanunun tümü bir sürü aksaklıklara sebebiyet ve
recektir. 

Sayın Gündağon, «İş hayatınızda bir sürü karı
şıklıklar meydana geldi, bîr sürü içtihat yaratıldı, bu 
içtihatlar kitapFar dolusu hale geldi. O hakle, gelin 
bu 11 nci maddeyi getirilen şekilde kabul edelim.», 
diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
274 ve 275 sayılı Kanun, 13 seneye yakın tatbi-

kattadîr. îş hayatımızı tanzim eden bu kanun'ar ye-
n: kanunlarımızdandır. Eîbette eksik tarafları ola
cak, elbette düzeltilmesi gerekecektir. Nitekim, 274 
sayılı Kanun, hepinizin, bildiği gibi 1970 senesinde 
30'a yakın maddesiyle tadil edildi ve 275 sayı.» Ka
nunun da tadili hazırlanırken bu meseîe uzayıp bu
güne kadar geldi. 

Temeîde müşterek fikri kabu! ediyoruz; ama ge
len bir maddeyi teşkil eden tadilâta karşıyız. Karşı
yız derken, işçi haklarını ortadan kaldıracak diye 
karşı değiliz; biz de işçi haklarının yanındayım biz 
de bu memlekette dürüst çalışan sendikaların yanın
dayız. Arkadaşıma teşekkür ederim; Sayın Gündo-
ğan, yine ikinci defa birleştiğimiz bir noktaya ged
diler ve sarı sendikanın da, kırmızı sendikanın da 
Cumhuriyet Halk Partisi o!arak_ karşısında olduğunu 
söylediler. Tabiî, kelime aslında «Kırmızı» değil, 
zannediyorum «Kızıl» kelimesi olacak; biz de 
Adalet Partisi olarak hem sarının, hem de kızılın 
karşısındayız; her iki sendikayı biz de kendiler: ka
dar şiddetle reddediyoruz. 

Şimdi, 275 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 
tadili birtakım haklar getirecek ve iş hayatında bir
takım sulh imkânlarının yaratacak gibi görünüyor
sa da, bu teklif tek başına 275 sayılı Kanunun içine 
girdiği takdirde, bizim görüşümüze göre ve bizim ka

dar kendisini bu meseleye veren TÜRK - İŞ'JJÎ ba-
şsnda bulunan arkadaşımızın görüşüne göre tehlikeli 
olduğunu açıkça ifade ediyoruz. 

Bir yerde referandum, kabul; fakat iki ay geriye 
gidersek, bir sendikanın memleketi ne hale getirdi
ğini hatırlayacaksınız. İşçiye birtakım sözlerle tah
rikatta bulundu, hepinizin bildiği gibi tahrik etti 
ve işçileri de sonra yalnız bıraktı. Bugün memleket
te binlerce işçi vatandaşımız o sendikanın veya fe
derasyonun başında bulunan kişilerin tutumu yüzün
den kendisi de, çoluk çocuğu da büyük bir iktisadî 
sıkıntıyla karşı karşıya geldi. Şimdi, referandumun 
yapılacağı yerde şu tadili kabul ettiğiniz takdirde 
artırmaya çıkacak. Bu madde, tşçi hakîariyle birlek-
te yeni birtakım sendikaların doğuşuna ve iş haya
tında yeni birtakım sıkıntıların doğuşuna birlikte se
bep olacağı kanaatinde okluğumuz içindir ki, Ada
let Partisi olarak, yalnız bir tek madde olarak gelen 
bu teklifin karşısına çıkıyoruz. 

Sayın arkadaşım, hep demokratik nizam içeri
sinde iş hayatına Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
yardımcı olduğunu buyurdular, yürekten temenni 
ederiz. Biz de Adalet Partisi olarak, demokratik ni
zam içerisinde iş hayatının düzenli olarak devanı 
etmesini, çalışan insanların hak ve emeğine kavuş
masını her zaman arzu ettik. İş hayatına gelip gi
ren ve iş hayatını yaratan 274 ve 275 sayılı Kanun 
tasarıları Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Parti
si Koalisyonuna ait Hükümet tarafından getirilmiş
tir. Biz, kendi eserimize sahip çıkmak mecburi} etin-
deyiz; ama kendi eserimizi birtakım düşüncellere 
saptırma yönünde gelen tekliflere gayet açık olarak 
karşı olduğumuzu ifade ederiz. 

Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Say
gılarımı sunarken, tekrar bu teklife Komisyondan 
gekliği gibi değil, Meclisten geldiği gibi oy verece
ğiz. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzai. 
Tümü üzerinde, sayın Mehmet Feyyat?.. Yok

lar. 
Sayın Çalışma Bakanı, buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (Ko
caeli Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhterem 
senatörler; 

İstanbul Milletvekili Sayın Engin ÜnsaPın, 275 
sayılı Kanunun 11 nci maddesinin değiştirilmesiyle 
ilgili kanun teklifinin Senatoda müzakerelerini yapı
yoruz. 
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Bu kanun teklifinin Millet Meclisinde görüşülme 
safhasında, üzerinde UZUÎI münakaşalar, müzakere
ler ve fikir teatisi yapıüamadan Senatoya intikâl et
miştir. Millet Meclisinin ilgili komisyoiilarında bek
leyen bu kanun teklifi, 45 günîük bekleme süresinin 
dolması üzerine, teklif sahibinin Içiüzük gereği ta
lebi neticesinde Millet Meclisi gündemine gelmiştir. 
Millet Meclisi gündeminde ihtisas komisyonlannaan 
geçmeden gelen bu kanan teklifi üzerinde, neticede 
MiMet Meclisi ret oyu vermiştir. Bu hafiyle Cumhu
riyet Senatomuza intikal eden kanun teklifini, Cum
huriyet Senatosunun Anayasa ve Adalet Komisyona, 
müddeti içinde görüşememiş, Başkanlığa iade etm'ş, 
Sosyaî îşler Komisyonu müddeti içinde görüşmüş ve 
Genel Kurula getirmiştir. İfade ettiğim hafiyle ka
nun teklifi üzerinde meclislerimizde kâmil manada 
bir müzakere imkânı olamamıştır. Önce bu hususu 
tespit etmekte fayda görüyorum. 

Muhterem senatörler; 
Anayasamız çalışma hayatım 42 nci ilâ 45 rtci 

maddeleri arasında tanzim etmiştir. Çalışma hayati
nin ahenkle işlemesini, çalışanla çalıştıranın barış 
içinde faaliyet göstermesini, emek ife sermayenin den
geli bir şekilde birbirleriyle ahenk manzumesi teş
kil edebilmesini temin vazifesini de Çalışma Bakan
lığına yükselmiştir. Çalışma Bakanağı olarak, gerek 
kuruüuş kanunlarının ve gerekse çalışma hayatını 
tanzim eden kanunferm Bakanlığımıza bah>î£nış 
olduğu bu yetkileri, bugüne kadar işçi ile işveren ara
sındaki banşı muhafaza etmek istikâmetinde er 
müessir şekilde kullanmaya benden evvelki arka
daşlarım gayret etmişlerdir, bendeniz de gayret gös
tereceğim. 

Yine Anayasamız; 46 ncı maddesinde emek ve 
sermaye sahiplerine, işçilerimize ve işverenlerimize 
sendika kurma hakkını tanımış, ayrıca bu konuda 
Meclislerimiz 274 sayılı Sendikalar Kanununu çı
karmak suretiyle sendikal haklan ve bu haklardan 
doğan imkânları çerçevelemiştir. 

Yine Anayasamız 47 nci maddesinde toplu söz
leşme hakkını kabul etmiş, bu konuda 275 sayılı 
Kanun çıkarılmak suretiyle toplu sözleşme grev ve 
lokavt mevzularıyle alâkalı hükümler tespit edilmiş
tir. 

Bizden evvel gerek grupları adına, gerek şahıs
ları adına konuşan arkadaşlar, bugün müzakere edi
len bir konuda, 275 saydı Kanunun sadece 11 nci 
maddesinin değiştirilmesiyle ilgili sendlkalararası 
yetki uyuşmazlıklarında oy kullanmak suretiyle re

ferandum hakkının tanınması hususunda fikirlerini 
ortaya koydular. Bu fikirler ortaya konulurken gö
rülen şudur : Gerek gruplar adına, gerek şahısları 
adına yapılan bu konuşmalarda bütün konuşan ar
kadaşlar referandumun faydasına işaret etmişler ve 
referandum prensibine karşı olmadıklarını ifade et
mişlerdir. Ayrıca, Senato Genel Kuruluna bu haliy
le takdim edilen 275 saydı Yasanın 11 nci maddesin
de kabul edilecek bu referandum tarzının mahzuru
na işaret etmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına konuşan arkadaşımız bundan hariçtir. 

Referandumu; genel manada referandum, bir 
de üzerinde bulunduğumuz noktada referandum ola
rak ikiye ayırmakta fayda vardır. Demokrasilerde 
genel manada bir referandumun, her şeyden evvel 
Anayasalar tarafından kabul edilmesi lâzımdır. 
Memleket ve millet için hayatî meselelerde bu yola 
başvurmakta iç huzurun devamı bakımından büyük 
zaruret vardır. Başta Miüî Selâmet Partisi olmak 
üzere, birçok siyasî partiler bu hususta referandum 
müessesesinin Anayasamızda yer alması istikame
timde hem programlarına hükümler koymuşlar ve 
hem de bu istikamette konuşmalar yapmışlardır. 

Genel manada referandum ile bu meselede re
ferandum arasmda fark olduğunu belirtmek zarure
tiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Genel manada refe
randumu!? huşur getiren bir husus olduğunu hiç kim
se inkâr edemez. Herhangi bir meselede, memleketi 
ve milleti alâkadar eden hayatî önemi haiz bir me
selede anayasalar kabul ettiği takdirde referanduma 
başvurulması, o meselede umumî efkârın görüşünün 
ortaya çıkması bakımından elbette iç huzura büyük 
bir imkân bahşeder. 

Bu meselede referandum için aynı şeyi söylemek 
mümkün değildir. Acaba 11 nci maddenin tadili ile 
ilgili bu Kanun teklifi burada kaba! edildiği, benim
sendiği takdirde, daha doğrusu Türkiye Büyük Mil
let Meclisince benimsendiği takdirde, bu referandum 
müessesesi çalışma hayatına ahenk getirebilecek mi
dir? Bunu düşünmek, münakaşa etmek lâzımdır. Şu
nu hemen ifade edeyim ki, sadece bu maddenin de
ğişikliği ile doğacak yetki ihtilâflarında ve bu ihti
lâfları çözebilmek için mantıken en isabetli yol olan 
referandumun kabaî edilmesi halinde: çalışma ha
yatini düzenleyen kanunların birbirleriyle girift oîan 
hükümleri karşısında çalışma hayatımıza huzer de
ğil, büyük ölçüde huzursuzluk getirecektir. Bunu 
açıkça ifade etmek İsterim. Halbuki, biz bu Kanunu 
çalışma hayatımıza huzur getirsin dîye görüşüyoruz; 
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ama bu huzur gelmeyecektir. Sadece bu madde üze
rinde yapılacak olan bir değişiklikle bu huzur gel
meyecektir. Mademki bu huzur gelmeyecektir, o za
man Yüce Senatonun huzur getirmeyecek olan bir 
kanunu kabul etmesi mantıkla kabili telif değildir. 

Muhterem senatörler; 
İkinci olarak, genel manada bir referandumda rey 

sahipleri herhangi bir siyasî partinin üyesi olsalar bi
le, o siyasî partiye bağlı oluşları referanduma arz 
edilen bir meselede oylarını şöyle veya böyle kullan
maları herhangi bir mahzur tevlit etmez, genel ma
nada referandum için hiç bir mahzur tevlit etmez. 
Çünkü, herhangi bir siyasî partiye üye olan kişinin, 
böyle bir meselede oyumu şu türlü kullandım veya 
bu türlü kullandım münakaşası yapılsa bile, bunun 
tespiti mümkün olmadığı için referandumun neti
cesi elbette o referandumun mevzuu olan konuda, 
(Eğer Anayasa kabul etmişse, bunu farz ederek ko
nuşuyoruz) elbette ahengi bozucu hiç bir netice or
taya koymaz; fakat müzakere ettiğimiz meselede ol
duğu gibi, 275 saydı Yasanın 11 nci maddesinde re
ferandum müessesesi kabul edildiği takdirde, orta
ya çok enteresan birtakım durumlar çıkacaktır. 

Şöyle ki : 274 sayılı Kanım sendika üyeliğini baş
langıç maddelerinde tespit etmiştir, Bir işçi istediği 
sendikaya, istediği gibi üye olabilir. Bu mevzuat 
muvacehesinde bir işçi birden fazla sendikaya üye 
olabilir, buna mani hiç bir hükünT yoktur. Ayrıca, 
bir sendikanın üyeliğini kazanabilmesi için işçinin, 
(birtakım şartlar öngörülmüştür 5 nci maddede) bun
lardan bir tanesi olarak o kimsenin bir üye fişinin 
veya kayıt defterinin altım veya karşısını imzalama
sı suretiyle üyeliği tahakkuk etmektedir. Üyeliğin 
kazanılmasında durum budur; ama sendika üyeliğin
den ayrılmaya gelince, kanun birtakım güç engeller 
koymuştur. Sendika üyeliğinden ayrılmayı üyenin 
isteğine bağlamıştır. İsteğine bağlamıştır; ama sendi
kadan ayrılmasını temin edecek olan imkânı noter 
huzurunda atacağı imzaya bağlamıştır. Noter huzu
runda imza atmadan sendikadan ayrılma imkânı, ay
rılmış sayılma imkânı kanun tarafından tanınmamak
tadır. 

Bu durumu ortaya koyduktan sonra, şunu sor
mak gerekir : Bir sendika üyesinin bağlı olduğu sen
dikadan ayrılmasını mademki kanun noter huzurun
da atacağı imzaya bağlamıştır. O zaman referandum 
yoluyle herhangi iki sendika arasında çok az bir 
farkla ihtilaflı bulunan bir meselede, referandum ne
ticesinde işçilerden büyük bir kısmı bir diğer sendi
ka lehine yetki istikametinde oy kullandıkları tak

dirde, acaba üyesi oldukları sendikayla arasındaki 
hukukî münasebet ne olacaktır? Bunun cevabım ver
mek lâzımdır. 

Onun için, biz diyoruz ki, genel manada bir re
ferandum huzur getirebilir; ama sadece 275 sayılı 
Kanunun 11 nci maddesinin değiştirilmesi suretiyle 
belli bir konuda iş hayatına, çalışma hayatına ahenk 
gelecek düşüncesiyle kabul edilecek bu Kanun tek
lifi neticesinde ortaya çıkacak referandum halinin, 
iş hayatına huzur getirmeyeceğini hepimizin kabul 
etmek zarureti vardır. 

İşte bu ifadelerin ışığı altında, Çalışma Bakanlı
ğınızda referandum müessesesini de çerçevesine alan 
274 ve 275 sayılı Kanunları birlikte mütalaa eden 
bir mevzuat çalışması benden önce başlamış ve ha
len sürmektedir. Bu çalışmayı en kısa zamanda ne
ticelendirerek bir Hükümet tasarısı olarak Yüce 
Parlamentoya sevk edeceğimizi arz eder, bu mülâ
hazaların ışığı altında çalışma hayatımıza ahenk 
değil, ahenksizlik getireceği yüzde yüz ortada olan 
kanun teklifini bu haliyle benimsemediğimizi ve bu 
kanun teklifine muhterem üyelerin ret oyu vermesi
ni Hükümet adına istirham eder, hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Bakandan 

bir sorum olacak. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Maddenin kabulü 
halinde büyük huzursuzlukların doğacağını söyle
diler. Buna karşılık huzursuzlukları ayrıcalıkla or
taya koymadılar. Oysa bugün uygulamada kangren-
leşmiş bazı işçi konuları yerini korumakta. Türkiye 
Cumhuriyetinin mahkemeleri referanduma karar ver
di mi, uygulama oldu mu? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum da : Bir sendikalı sendikanın gö
rüşüne aykırı oyunu kullanırsa, bazı hukukî prob
lemlerin ortaya çıkacağını söylediler. Oysa, değil 
sendikalı, siyasî büyük organlarda bile aykırı düşün
me her vatandaşın hakkı olduğu gibi, işçinin de hak
kı olması gerekir sanıyorum. Acaba ne gibi hukukî 
aykırılıklar çıkacak? İkinci sorum da bu, bunların 
cevabını rica ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Muhterem Başkan; Sayın Vehbi Ersü'nün 
sormuş olduğu iki sorudan birincisine arz edeceğim 
cevap şudur : Grev oylaması olarak, bir oylamanın 
mahkemeler nezdinde yapıldığı hepimizce bilinmek
tedir. Bunun dışmda yetki ihtilâfları mevzuunda ka-
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nunun bahsetmemiş olduğu bir yetkiyi hiç bir mer
ciin kullanamayacağım Sayın Senatör de bilmekte
dir. Çünkü, Anayasamızda hüküm gayet açıktır, hiç 
bir makam kendisine verilmemiş olan bir yetkiyi kul
lanamaz. 

İkinci mevzuda, çalışma hayatına hangi ahenksiz
liğin geleceği noktasında bendeniz iki hususa temas 
ettim ve sanıyorum bu iki husus dikkatle dinleniimiş-
se, (Ben hissiyatımı ifade ederek ortaya koymak is
tiyorum) hakîkaten bir ahenksizlik doğuracağı be
lirtilmiştir. 

Benden evvel konuşan, hatta pek muhterem bir 
Konfederasyon Başkanı dahi, başka mahzurlarına 
işaret etmek suretiyle bunun bir ahenksizlik tevlit 
edeceğini ifade etmiştir. Bendeniz daha evvel konu
şan arkadaşların fikirlerini burada zamanınızı israf 
etmemek için tekrar etmedim, bunları dinlediniz. 
Bütün bu fikirler manzumesinin içerisinde elbette 
Yüce Senato en isabetli kararı alacaktır. 

Saygılar sunarım. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın Baş

kan, müsaade ederseniz bir sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILÎÇ (Uşak) — Efendim, bu 
kanun önerisi Millet Meclisine verileli aylar geçti. 
Elbette verildiği zaman Hükümetin haberi vardı. 
Aylardan beri, şimdi Sayın Bakanın, «Önemle biz 
de üzerinde duruyoruz» dedikleri konuda, kendileri
nin düşündükleri gibi bir kanun getiremediklerine 
göre, şimdiden sonra gelecek dedikleri kanun tasa
rısı Parlamentoya kaç ayda gelecek acaba? Bunu 
rica ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Muhterem Senatörümüzün sorusuna ce
vabımı arz ediyorum : Çalışma Bakam olarak görevi 
yeni devralmış bulunuyorum ve ben Çalışma Baka
nı olarak bunu en kısa zamanda ikmal ettirip Yüce 
Parlamentoya sevk etmeye söz veriyorum. 

Öte yandan şunu da ilâve etmem icap ediyor; 
biz Hükümet olarak referandum müessesesine, yetki 
uyuşmazlıklarında referandum müessesesine karşı de
ğiliz. Biz, tek bir madde ile huzurunuza getirilen 
bu kanun teklifinde referandum müessesesinin iş ba
rışını bozacağı, işçiyle işveren arasında değil, işçiler 
arasında büyük ihtilâflara sebebiyet vereceği iddia-
sındayız. Bunun da sadece bir madde üzerinde top
lanmış, teklif bir madde ile iktifa edilerek getirilmiş 
olmasında bu ahenksizliği görüyoruz. 

Arz ederim efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Fikret Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Ba

kan ifadelerinde; «Yetki uyuşmazlığını çözmek için 
getirilen kanun teklifi yalnız bir maddeye taalluk 
eder. Oysa, bu uyuşmazlığı çözmek için başka bir
takım maddelerin de değiştirilmesi gerekir» dediler. 
Belki tam olmayabilir, geniş olmayabilir; ama be
nim bîldiğinı kadanyle ve kanunda da görüldüğü gibi 
yetki uyuşmazlığını düzenleyen 275 sayılı Kanunun 
maddesi birdir; 175'tir. Yetki uyuşmazlığını nasıl çö-
zümleyecekse orada gösteriyor. Demek ki, yetki 
uyuşmazlığı kanun içinde bir kurum, bir müessese. 
İşte o müessesenin bugüne kadar uygulanmasından 
doğan ve iş barışını ihlâl eden hadiseler, olaylar, ha
reketler yüzündendir ki, o Kanundaki durumu dü
zelten 11 nci maddeyi değiştirmek ve referanduma 
bağlamak isteyen arkadaşımızın bu hareketinin dı
şında şunu veya bunu düşünürsünüz. Düşünceniz bir 
tarafa; «Bugün yetki uyuşmazlığından doğan ihti
lâfın çözümü için referandum lâzımdır» diyen bir 
Bakan iseniz, Hükümet iseniz bunu niye bir tek 
müessese olarak şöyle düzenleyip de, diğerlerini de 
siz düzenleme şerefine nail olmadınız?.. O şerefe siz 
lâyık olun. Bunu lütfen burada bitirelim; bu bir. 

İkincisi; savlarının mesnedi olarak Sayın Bakan, 
«Noter huzurunda yapılan çekilmelerle bir üyenin 
sendikadan üyeliği düşer» dediler. Ben de söyleye
yim; filhakika, Kanunda noter huzurunda yapılacak 
beyanlarla üyeliğinin düşmesi yazılmıştır; ama eli* 
mizde elliyi mütecaviz mahkeme kararı var, içtihat 
var. Noter huzurunda yapılan beyanlarla vukua ge
len çekilmelerin, yetki uyuşmazlıklarında, sendika
ların oy verme sahipliği veya âdemi sahipliği konu
sunda noter muamelesinin hukukîlik ifade etmediği 
yazılı. İçtihat haline gelmiştir; hatta kaziye-i muh
keme haline gelmiş yığınla içtihat var. 

Demek ki, bu da ihtiyaca cevap vermemektedir. 
Öyle ise, «Tek bir müesseseyi, çalışma barışını dü
zenlemek için getirilen bu teklifte düzenlesek de, on
dan sonra varsa diğer teklifleri de kendileri getirseler 
olmaz mı?..» diye soruyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Muhterem Başkan, müsaade ederseniz, 
Sayın Gündoğan iki soru sormakla beraber, ben bu
nun çerçevesini yine o iki soruya cevap verecek 
tarzda genişleterek arz etmek istiyorum. 

Saym Gündoğan, «Kanunda yetki uyuşmazlık
ları meselesini halleden sadece 11 nci maddedir. Ma-
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demki bütün yetki uyuşmazlıkları bu maddeye göre 
ve sadece bir maddeye göre hallediliyor; o halde ni
çin bu bir madde ile iktifa etmeyi münasip görmü
yorlar?..» diyorlar. 

Şunu hemen arz edeyim : 
275 sayılı Kanunun 11 nci maddesi esas madde

dir; ama mücerret bir madde değildir, bütün mad
delerle irtibatı olan bir maddedir. Böyle bir madde
yi diğer maddelerle irtibatsız bir şekilde, diğer mad
delerle ahengi kurulmadan, irtibatı kurulmadan, di
ğer maddelerde bu paralelde yapılacak olan bir de
ğişikliğin zarurî kıldığı diğer değişiklikleri yapmadan 
getirdiğimiz, müzakere ettiğimiz ve kabul ettiğimiz 
takdirde ahenksizlik gelir diyorum. İş hayatına bir 
ahenksizliğin geleceğini ifade ediyorum. 

Bu, tamamen Hükümetin görüşüdür ve bu gö
rüş baştan beri kuvvetli delillerle ortaya konulmuş
tur; arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Bakan
dan bir sorum var Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Bakan 

bu Yasanın teknik yönden mi, yoksa siyasal yönden 
mi yetersizliğine karşıdır?.. Bunun açıklanmasını is
tiyorum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ko
nuşmasında anlattı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Dinlemedi ki. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Muhterem Senatöre cevap arz ediyorum : 

Aynı sözü müteaddit defa tekrar etmek mecbu
riyetinde kaldığım için özür dilerim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Daha açık 
olsun istiyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI ŞEVKET KAZAN (De
vamla) — Parlamentoda en açık konuşan üyelerden 
biriyim, Millet Meclisindeki arkadaşlarımız bunu 
gayet iyi bilirler. 

Biz referanduma karşı değiliz. Bu madde bir re
ferandum müessesesi getiriyor. Prensip olarak refe
randuma karşı değiliz. Diğer maddelerle ahenk ku
rulamadığı için karşıyız; arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Saym Ziya Müezzinoğlu, Saym 
Bakana sizde mi soru sormak istiyordunuz efen
dim?.. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Vazgeç
tim Saym Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Komisyon söz istiyor mu efendim?.. 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

SOLMAZ BELÜL (İstanbul) — Efendim, bütün 
konuşmalardan sonra söz alacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Tümü hakkında Sayın Mehmet Feyyat, Sayın 

Fethi Çelikbaş, Sayın Ahmet Tahtakılıç söz almış 
bulunuyorlar. 

Buyurun Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, saym senatörler; 

Yine sağ kanadın bir çelişkisini müşahede ettik. 
Tarih boyunca tutucu, liberal, sağcı ve dinci çevre
lerin dalına ferdî hak ve hürriyetlerden, medenî hak
lardan bahseder oldukları malumunuzdur. Bugün için 
garip bir çelişkiyle karşı karşıya kaldık. 

Medenî haklardan neşet eden, münhasıran kişisel 
hak olan alacak borç edası gibi münasebetlerin ön
ceden tespit edilecek bir şekilde, kanun hükmünün 
verdtği imkân dairesinde hak sahibinin bundan fe
ragat edip etmemesi söz konusu. 

Sayın Eakan burada buyurdular; «Noter huzu
runda ancak bir sendikadan ayrıhnabilir.» dediler; 
ama mahkeme kararlariyîe bu ferdî haklar, medenî 
haklar, önceden kanun hükmü olsa dahi kişiyi bağ
layamaz ve bu da kaziye-i muhkeme haline geldi
ğine göre cari mevzuat oimuştur. Bunun dışında Sa
ym Bakan, esasta, prensipte hem bu maddenin çık
masını arzu ettiklerinden, hem de bu maddenin ye
tersizliğinden bahsettiler. Bu madde olduğu gibi çı
karsa ne gibi müşküllerin geleceğini açıkça, detayla-
riyîe söylemediler. 

Şimdi, inandıkları, arzuladıkları bir kanunun en
gellenmesine rağmen, yeni bir teklifin de gelmemesi 
gözönünde bulundurulursa, bunun tamamiylc işçi ha
yatına kastediîen büyük bir vebal olduğunun idraki içe
risinde olmalarını ve bunun üzerine eğilmelerini has
saten istirham ediyorum. 

Yıllar boyu sağ kanadın mensupları arasında ge
zersiniz; sendika ağalarına her şeyi söylerler. «Ağa
lık» tâbiri onlardan gelir; ama bakıyoruz ki, bir iş
çinin münhasıran şahsî hakkını sendikalann tekeli
ne devretmektedirler. Bu güdümlü, müdahcleci, hatta 
sosyalist; bırakın sosyalizmi korporatif bir zihniye
tin eseridir. Nasıl Müslümansnıız, nasıl sağcısınız, na-
SÎÎ liberalsiniz?... «Şahadet» kelimesine küfredecek
sin, ondan sonra «Ben Müslümanım» diyeceksin. 
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Bu açıkça kamuoyunda Türk işçisine karşı yapılan 
açık ve seçik bir sahtekârlıktır. 

«Ben bu Kanunun esprisine taraftarım.» diyen bir 
kimsenin, bu Kanunun çıkmasına yardımcı olması 
lâzım. Dikkat ederseniz tarih boyunca sosyalistler 
medenî hukuku kadük hale getirdiler. Neden?... Bü
tün ferdî hakların yerine sosyal haklar teessüs etme
ye başladı. Meselâ, Kira Kanunu, Millî Korunma 
Kanunu, Komşuluk Hukuku, İstimlâk Hukuku ve 
benzeri... Medeni hukuk bugün artık görünmez hale 
geldi. Bu kimin müdahalesiyle oldu?... Sosyal hak 
ve hürriyetleri, toplumsal hakları savunan sol düşün
cenin müdahalesiyle oldu. 

Bakıyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi işçi hak
larında liberal, Millî Selâmet Partisi güdümlü kor-
poratif ve sosyalist. Burada açık bir çelişki vardır. 
Yüce Senato, milletin kulak verdiği en yüce bir mü
essesedir ve de okumuşlar Meclisidk. Bu çelişkinin 
burada olmaması gerekir. 

Sayın Bülent Ecevit, «Biz, kapitalist olmayacak 
şekilde liberaliz, Marksist olmayacak şekilde müda
haleciyiz.» demişlerdir. 

Bugün yeni görüşler, mutaassıp sol ve sağ düşün
celeri bertaraf etmektedir. Yeni görüşler Avrupa'da 
teessüs etmekte ve bütün dünyayı sarmaktadır. Bu 
durum karşısında; «Ben Müsîiimamnı. Cami yapmı
şım, namaz kılmayacağım; ama namaz kılmayı öne
receğim.» gibi bir şey. Sen mademki bu maddeden 
yanaşın, mademki liberal bir hükümdür, mademki 
sendika ağalarından şikâyetçisin; hiçbir sendika 
M. S. P.'yi tutmaz. O zaman sen M. S. P.'yi tutan 
işçinin hakkım, hürriyetini, alacağını, sana karşı olan, 
(hangi parti olursa olsun) sendikalar arasına sapma
ya, kiralamaya ne hakkın var? Be mübarek, böyle 
mi Müslüman geçiniyorsunuz? 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyyat. 
Söz sırası Sayın Fethi Çelikbaşda, buyurunuz 

Beyefendi. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) 

— Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Türk iş hayatı bakımından son derece ehemmi
yeti olan bir müesseseyle ilgili Kanunun tek bir mad
desinin tadili ile alâkalı teklifi müzakere ediyoruz. 

Hatırlayacağınız veçhile çalışma hayatımızla alâ
kalı hükümler sevk ederken, daima Hükümete ve ar
kadaşlara; «Türkiye bu mevzularda oldukça yenidir, 
Batı âleminde milletlerarası teşekküllerden en eski 
maziye sahip olan Uluslararası Çalışma Teşkilâtı fev-
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kalâde iyi çalışan bir müessesedir. Bunun çalışmala
rına muvazi olarak, Türkiye'deki iş hukukunu ted
vin edersek, birtakım hatalı yollara girmekten, mem
lekete zarar iras etmekten kendimizi kurtarırız.» di
ye ısrar ederiz. 

Demin Sayın Tunç'u dinlerken şu beyanınızı he
pimiz dinledik; «Hiçbir yabancı ülkede referandum 
müessesesi yer almamıştır.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Acaba bunun yer almayışının sebebi, yıllarca iş

başına gelen sosyalist iktidarların dahi, kendi işçi
lerini kötü etmek maksadına mı matuftur? Acaba 
bunun, o ülkelerin iş hayatı yönünden tanzim edici, 
barış getirici, prodüktiviteyi ar t ına, işçiye huzur 
getirici yönleri yok mudur? Elbette vardır. 

Bu itibarla, ne için uygun görmezsiniz? Bu ko
nuda mukayeseli etütler yaparak Tüıkiye'yi ileriye 
götürelim de, işsiz adedi her yıl artan ülkeyi sosya! 
barışa kavuşturarak iş sahaları açmak imkânlarını 
sağlayalım. 

Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de sendikalarla ilgili 
iki cereyan var, herkes bunu görüyoı. Birisi; sendi
kaları siyasî kuruluşlar gibi. siyasetin içerisinde mü-
esseseleştirmek. 

Bir tanesi de; sandikalan Batı demokrasi ülke
lerinde ciduğu gibi, İskandinav ülkelerinde olduğu 
gibi siyasî baskı kuruluşu olarak muhafaza etmek, 
işçilerin ekonomik ve sosyal menfaatlerinin gözeti
cisi, takipçisi olarak muhafaza etmek. Türkiye'de bu 
vesile ile benim müşahedem; bu cereyan çarpışmak
tadır. Gün geldi, mevzuat yönünden tonu Yargıtay'a 
gitti ve Yargıtay referandumun yasalara aykırı düş-
tüğünü hükme bağladı. Yargıtay aleyhinde duvar
lara yazılmadık hakaret-âmiz yazı kalmada arkadaş
lar. Bu bir siyasî görüşün mahsulü. 

Bu itibarla şahsî kanaatim odur ki, Türkiye'nin 
bugün içinde bulunduğu şartlar, sosyal banşı azamî 
ölçüde mahdut tutmak maksadına matuf tedvinler 
yapmaktır arkadaşlar. «Bu müessese, ifade edildiği 
veçhile, bir sisteme dahil olarak getirilirse faydalı 
olur. Sistem dışında bir aşı yapmak suretiyle bunun 
işçilere de zararı olur» dendi. Hakikaten, grev ilân 
edildiği takdirde çok rey almış, fakat grevde olan 
işçilerine ücret ödeyemeyen sendika ne yapacak ar
kadaşlar? İşçiye vereceğimiz zarar o anda telâfi edi
lecek bir zarar mıdır; işsizliğe terk ettikten sonra... 

Bu itibarla, çok rica edeceğim, serinkanlılıkla 
meseleyi mütalaa edelim. Hükümet de böyle konular 
üzerinde çalıştığını ifade ettiğine göre, bir maddenin 



C. Senatosu B : 8 23 . 11 ; 1976 O : 1 

tadili ile hedefine varmayacağı yetkili ağızlarca ifa
de edilen bir yenilik iddia ederek, birtakım teşeb
büse memlekette sebebiyet vermeyelim. 

Bu itibarla, Komisyonun kabul teklifinin reddi 
hususunda oy kullanmanızı rica edeceğim. Esasen, 
demin arz ettiğim gibi, komisyon, raporunda bir si
yasî tercih yapmış, orada aynen ifade ediyor. O da 
bir siyasî görüş ifade etmiş, Kendisini temsil etme
sini istediği sendikanın sağlayacağı maddî olanak ve 
sosyal şartların ötesinde, siyasal örgütlenmesini te
min ederek toplamda bir güç olarak ortaya çıkma-
sım sağlayacak sendikanın hangisi olduğunu sapta
yabilecek güçtedir. Birçok sarı sendikalar işçiye daha 
fazla ücret almakta, ama bu yönde işçiyi kendisine 
bağlayarak siyasal örgütlenmesini önlemek çabasın
dadır. Türkiye'deki sendika mevzuatı siyasal örgüt
lenmenin dışında bir felsefî görüşle sevk edilmiştir 
arkadaşlar. Saym Ecevit Çalışma Bakanı olduğu ta
rihte aynı görüşte idi; ben de o zaman Sanayi Ba
kam idim. 

Şimdi, bütün bu sosyal mevzuatımız içerisinde 
274-275 saydı kanunlarda müessese değiştirmek su
retiyle onu yeni bir istikamete sevk etmek çabası 
son derece hatahdır. Bunun ihtirasları sanıldığından 
çok olur arkadaşlar. O zaman pişmanlık duymak-
tansa; hele mukayeseli etütler yaparak dört başı ma
mur, işçinin, hakikî sendikanın menfaatini koruya
cak şekîkle hükümler getirmek çok daha isabetlidir. 

Bu itibarla, Millet Meclisinin metnini kabul ede
rek, komisyonun teklifini reddetmek memleket men-
faatlanna uygun olacaktır kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 

Söz sırası Saym Ahmet Tahtakıhç'ta. Buyurunuz be
yefendi. 

AHMET TAHTAKBLIÇ (Uşak) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Saym Bakam, parti sözcülerini, kendi adına ko
nuşan Saym Çelikbaş'ı ve Sayın Mehmet Feyyat'ı 
dinledik. Evvelâ, sayın Bakanın burada, maalesef, 
kanunun o kadar önemli olduğunu kabul ettiği hal
de, şu anda hazır bulunmayışından üzüntü içindeyim. 
Esasen birinci değineceğim konu bu. 

Arkadaşlar; 
Biraz daha gevşek davranırsak, Türkiye'de Par

lamentonun varlığı kökünden yıkılacak. Çünkü, Hü
kümet, Parlamentoyu kendisine bağımlı, kendisinin 
peşinden giden bir organ haline getirmek kararında-
dır. Hiçbir arkadaşımın kötü niyeti olmadan, bu 
yola doğru gitmekteyiz. 

Şimdi Baltan dedi ki, «Bu kanun Millet Meclisi
nin komisyonlarından, îhtisas komisyonlarından esa
sen geçmemiştir. «Bizim kanaatimiz mi?... Kaldıki, 
içtüzüklerimiz bu hali olağan görmüş ve yasa yapmak 
hakkına sahip o:an Parlamentoya ve parlamenter
lere, komisyonda belli gün görüşülüp bir karara va
rılmayan konuyu Millet Meclisine ve Senatonun hu
zuruna getirmek yolunu açık tutmuştur. Başka türlü 
Parlamentonun varlığı olmaz. 

O hakle, İhtisas komisyonlarında görüşülmesi 
konusu Hükümetçe ileri sürülecek bir neden olamaz. 
Bunun bir adım koyalım. 

Saym Bakana bir soru sordum; bu kanun tek
lifi 1975 yılında verilmiş, 1976 yılının 11 nci ayının 
son günlerindeyiz. Herkesin bu kadar üzerinde uyum 
sağladjğı, birleştiği referandum konusunda Hükümet, 
11 aydır önemle üzerinde durduğunu Bakanın ağ
zından söylediği halde, nedense bu kanunun eksikli
ğini bir türlü getirip, tamamlayıp, Parlamentoya 
karşı vazifesini yapmamıştır, ve ebediyen yapmaz ar
kadaşlar. Parlamento varlığını ortaya koyup da, 
«Ey Hükümet 11 aydır neredeydin?» diyemediği gün, 
hükümetler daima bu yola gider. Her hükümet bu 
yoia gidebilir; istediği kanunu çıkarır, istemediği 
kanunu çıkarmaz. 

Buna bir de örnek var. Devlet Güvenlik Mahke
meleri Kanunu da ihtisas komisyonlarından geçme
den Parlamentoya geldi. O zaman hiç bir Hükümet 
üyesi çıkıp da, «Siz ne yapıyorsunuz, bu kadar önem
li bir kanunu nasıl ihtisas komisyonlarından geçir
meden Mecliste konuşuyorsunuz?» diye bir şey söy
lemedi. 

Buradan size haber veriyorum; biraz daha konu 
üzerinde durmazsak, Anayasaya göre yasa yapmak 
görevi de yetkisiyle donatılmış olan Parlamentonun 
varlığı ve yokluğu bir hale gelmek üzeredir. Bu, 
benim son defa Parlamentoya girdiğimden beri izle
diğim bir konu. 

Meselâ Hükümete bir örnek vereyim. Arkadaş
lar, bugün bir nedenle Numune Hastanesinin Başhe
kiminin huzurundaydım. Hani burada acele bir ka
nun çıkarmıştık malûllerle ilgili olarak; 1976 yılının 
Mart ayında yürürlüğe girecek olan bu kanunu bir 
yıl daha evvel çıkardık; çünkü «Malûllere bakılsın» 
diye propoganda yapmak için. Arkadaşlar hastane
ler daha rapor vermiyorlar. Çünkü Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanhğmda henüz bir toplantıyla karar 
alinmamış. Sakatlar nasıl muayene edilecek?. Bu ka
nunu bir yıl evvel çıkardığınıza göre, yine şu var; 
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vatandaşlar sürüm sürüm sürünüyorlar. O gün de 
size burada söylemiştim; fakat hiç kimse gözönüne 
almadı. 

Şimdi bir defa daha bu konuda, Parlamentonun, 
Hükümetin keyfine uyumlu hale gelmesi üzerinde 
hepinizin durması için hepinize ayrı ayrı yalvarıyo
rum. Benim Senatoya son olarak seçildiğim günden 
beri gördüğüm bir numaralı gerçek, Parlamentonun 
Hükümete bağımlı bir kuruluş haline gelmesi duru
mudur. 

İşte bu kanunda Hükümetin tutumu budur. Ne 
diyor Bakan?... «Ben yeni geldim» diyor. Arkadaşlar, 
hükümetler kişilere bağlı değildir. Bu bakan 5 gün 
evvel geldi; ama 11 aydır da mevcut Hükümetin 
başka bir Çalışma Bakanı vardı ve ifade ettiklerine 
göre, referandum kurumuna herkes yanlı idi, taraf
tardı. 

O halde nasıl gelmedi bu kanun?.. Biz Parlamen
todan canımız istediği zaman kanun çıkarırken; 
(Adalet Partili arkadaşlarıma saygdarımı sunarak 
bunları söylüyorum) geliriz, taraftarlarımız da var, 
parti meselesi yaparız ve «Bu kanuna oy vermeyin, 
biz kanun getiririz» deriz. 

Arkadaşlar, ayakta, meseleler üzerinde duramayan 
bir Parlamento... Referandum meselesinde bu teklifi 
veren arkadaşıma teşekkür ederim, tki yıldır Türk 
sosyal hayatının, çalışma hayatının çıban başı haline 
gelmiş bir konudur bu. O halde Parlamento olarak, 
Hükümet olarak ayakta, hal yolu bekleyen, çözüm 
yolu bekleyen bir dert üzerinde elbirliğiyle durmamız 
lâzım. 

Arkadaşlar, Kurucu Meclis devresinde Çalışma 
Bakam olarak vazifeye başladım. Şimdi size Çelik-
baş arkadaşımın ileri sürdüğü görüşler karşısındaki 
düşüncemi söyleyeceğim. Bakan olduğum sırada her
kes bana geliyor ve «Bu grev meselesi ne olacak?» 
diye soruyorlardı. Efendim, Parlamento kabul ede
cek, Hükümet uygulayacak... 

Arkadaşlar, sebep; sarı sendikaya, kızıl sendika
ya taraftar olmayan partiler değildir, Türk Anaya-
sasıdır. Taraftar olmak isteseniz de olamazsınız. Se
bebi?.. Türk Anayasası insan haklarına dayalı bir 
Anayasadır. Herkes biliyor ki, kızıl âlemde parti is
temedikçe grev olmak ki, grevden soz edesiniz... O 
halde o sistem başka. Sarı sendika yollarını da he
piniz biliyorsunuz. Alınteriyle geçinen insanların üze
rinde köşk kuracağım zanneden kapitalist düzen, 
Türkiye'de bir yanda aç, bir yanda tok durumunu 

halletmek suretiyle gerçek sosyal barışı sağlamak üze
re grev hakkını 1961 Anayasasiyle kabul etmekle 
aşama sağlamıştır. 

İsviçre'de toplanan milletlerarası kurul yok mu; 
ona bakalım. 

Arkadaşlar, ben diğer ülkelerden misâl almasını 
sevmem, onu için almayayım; çünkü o ülkeler 19 ve 
20 nci Yüzyıl aşamasında birçok sosyal meselelerini, 
işsizlere sigorta primi verecek kadar halledip de bu
günkü sosyal düzene gelmişler. Biz, çağdaşlığa yetiş
mek için çalışıyoruz. O halde biz, konularımızı kendi 
gerçeklerimize bakarak halledeceğiz. 

Orta yere bir referandum konusu çıktı, gerçekten 
çıktı. Bilir misiniz ki arkadaşlar, istanbul'un en uç 
kazası olan küçücük bir kazanın hâkiminden karar 
a'mak suretiyle Ankara'da en büyük şubesi olan bir 
sendikanın bütün işleri hakkında dert çıkarılabilir. 
Bu Anayasanın temelinde de halkoyuna başvurmak 
geçmiştir; aynı düzey içerisinde referandum gibi te
melli bir konuyu bir madde ile halletmek için bir mil
letvekili. Hükümetin bu dert üzerinde durmadığını gö
rerek, kanun teklif ettiyse, o milletvekiline teşekkür 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Efendiler, bu kanun yalnız referandumla bir bü
tün olarak halledilip gelmemiş midir?.. Burada da si
ze anagörüşümü söyleyeyim arkadaşlar. 

Türkiye'de Devlet kuruluşlarının başında Adalet 
Bakanlığı ve Bakanlıklar gelir. Hiçbir zaman, siyasî 
otoriteden bir telkin veya direktif almadıkça, kanun
larımız ne olacak, diye bir çalışma düzeni içerisine 
girememişiz. Hiçbir kanunumuz bütün değildir. Nite
kim hep ek kananlar vardır. O devre ne zaman kavu
şacağız? O meseleyi beraber konuşalım; ama Türki
ye'de geçer akçe bir düzen içerisinde referandum ko
nusunu bir mahkeme huzurunda karara bağlamak 
suretiyle çözüme bağlayan bir teklifi geri gönderme
yin sayın arkadaşlar. 

«Bekleyelim.» diyorlar... 11 ay geçmiş, Hükümet
ten hâlâ kanun yok, teklif var. Affedersiniz, ama ko
misyonlara bir kanun getirseydi. Neydi Hükümetin 
düşündüğü şey?.. Diğer arkadaşlarım ve Sayın Tunç 
da bu kanunu teklif edebilirler. 

Onun için arkadaşlar, bir toplumda, bir devlet 
hayatında gerçekleri görmek işi, Türkiye Devlet ha
yatında bir konuyu dört başı ile ele alıp da kanun 
yapma düzeni henüz kurulamamıştır. Ancak, ayakta 
çözüm bekleyen meselelere böylece parlamenterler 
dokunmuştur veya hükümetlerin siyaseti icabı, 1,5 yıl 
evvel sakatlara ait, sakatları hastanelerde süründüren 
kanun gibi siyasî kanunlar çıkmıştır. 
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O halde, hepinizden ayrı ayrı rica ediyorum. Par
lamenterlik korkunç güç bir görevdir; ben balta içim
den şöyle düşünüyorum; «Yüce» dediklerinde bura
da ıstırap duyuyorum. Hemen söyleyeyim, Parlamen
tonun aslında olması lâzım gden bir «Yüce»îiği yok 
mu?.. Var... Fakat görev, yetki, sorumluluk problem
lerini biz halledersek, her kuruluşta Türkiye'yi aşa
maya götürürüz arkadaşlar. 

Gelmiş bir kanun için, «Efendim, Hükümet bu ka
nunu daha tam hale getirecek de, ondan sonra biz 
oy vereceğiz.» diyen Adalet Partili arkadaşlarımın 
bu Hükümet telkini teklifine uymamalarını rica edi
yorum. Gelmiş... Türkiye'de seçim sistemiyle de adlî 
teminat; referandumla da adlî teminat getiriyoruz. 
Ondan sonra meseleleri var... Arkadaşlar, hepimizin 
esi kalem tutuyor; ondan sonraki meselelerinin halli 
için de biz teklif getirelim. 

Onun için sizlerden istirhamım; Parlamentoyu Hü
kümetin uydusu haline getirmek noktasından her bi
rinizin ayrı ayrı durmasını istirham ediyorum. Gel
miş bu kanunu, ayakta olan bir meseleyi hâkim hu
zurunda halletmek suretiyle, kabul edelim. Nasıl, grev 
hakkı çıktığı zaman, Çclikbaş arkadaşım çok iyi bi
lir, «Türkiye batıyor» deniyordu. Hayır efendim, işçi
nin insan sayılması devri başlıyor. Zaten Türkiye'nin 
derdi, vatandaşların insan haklarını sayan hiçbir or
tamın kurulamamış olmasındadır. 

Anayasa bunu hepimize emrediyor; bu kanuna 
olumlu oy vermenizi diler, hepinizi saygıyle seîâm-
larmı. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tahtakıhç. 
Çalışma Bakanlığını, Çalışma Bakanlığı Birinci 

Hukuk Müşaviri Şükrü Kaya Polat Genel Kurulda 
temsil ettiği halde, yasa teklifi görüşmelerine devam 
ediyoruz. 

Komisyon Sözcüsü söz istiyor mu efendim?.. 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SOL

MAZ BELÜL (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SOL

MAZ BELÜL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; 

Sosyal İşler Komisyonunun bu yasa değişikliğinde 
kabul gerekçesini 8 maddede sayın Senato üyelerine 
sunduk. Ancak burada bir noktaya temas etmek isti
yorum. Gerek parti grupları, gerekse şahısları adına 
konuşan arkadaşlarımız, bu yasa değişikliğinin yarar
lan üzerinde durdular ve prensip olarak karşı olma
dıklarını söyledikleri için, gerekçelerimiz üzerinde 
durmak istemiyorum. 

Genel olarak, oy vermeyecek olanlar dahi, yasa
nın yararlı olduğunu (Sayın Bakan da ifade ettiler) ve 
prensip olarak yasaya karşı olmadıklarım söylediler. 
Ancak, bu yararlılık ve prensip açısından karşı ol
mamanın arkasında, yasaya başka bir nedenle karşı 
çaktılar. O da, «274 ve 275 saydı Yasalar bir bütün-
tür; haiîa ikiz yasadır, binaena'eyh genel olarak de 
alınmalı ve bu yasa üzerinde tek bir maddenin deği
şikliği ahenksizlik ve huzursuzluk yaratacaktır.» de
diler. 

Sayın senatör arkadaşlarım; 
Bu, bir yerde bir bahanenin arkasına sığınmak

tır. Sayın Grup Başkaaveküinıin de ifade ettiği gibi, 
referandumu içeren tek bir madde varda*; yani yetki
yi içeren tek bir madde vardır, o da 275 sayılı Ya
sanın 11 nci maddesidir. 

Buna karşı çıkan arkadaşlarımın burada, 274 ve 
275 sayılı yasalardan örnekler vererök, somut olarak 
hangi maddelerde nasıl bir huzursuzluk ve ne gibi 
bir ahenksizlik meydana getireceklerini sizlerin ön
lerine sergilemeleri lâzımdı. 

Sayın Bakan burada bir örnek verdiler; noterle, 
istifayı söylediler. Bu örnekle yapılan yasa değişikli
ğini bir araya getirdiğimiz zaman, hiçbir alâkası ol
madığını görürüz. 

Sayın İşçi Konfederasyonu Başkanı, burada pren
sip olarak karşı olmadığını söylerken, yasanın tümüy
le ele anırmasından bahsettiler. Ben 3 yıldır yasama 
görevîndeyim, 4 ncü yıîa girdim, kendilerinin böyle 
bir teklifinin burada olmasını tercih ederdim ve işçi 
İtişinde oy kullanmaktan kıvanç duyardım. Ne yazık 
ki, burada ne Hükümetin, ne de konfederasyonların 
böyle bir yasa teklifi yoktur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bir yasada bîr madue geldiği zaman, bu madde

nin tümüyle ele alınarak, değişiklik yapılmayacağı 
prensibini benimsemeye imkân yoktur. 

Yasarım toplumun yararına olduğu söylendi, pren
sip olarak karşı olunmadığı söylendi. O zaman bizim 
burada görevimiz, toplumun bir kesiminin yararına 
elan yasayı gerçekleştirmektir arkadaşlarsın. Biz bu-
rada, bu gibi bahanelerle toplumun bir kesiminin ya-
ranna olan maddeleri yasalaştırma hakkından toplu
ma mahrum edemeyiz. Biz burada bir çok sınıfların 
temsilcisi olarak Parlamentoya gelmiş insanlarız. Bi
ze, işverenler, işçiler, köylüler, esnaflar bir çok te
şekküller oy verdiler. Bir yasada bir değişiklik tek
lifi geldiği zaman, toplumun hangi kesimini ilgilen-
dkiyorsa, o kesim bizden bu yasamn gerçekleştirilme
sini bekler. 
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Bu gibi toplu, «Bütün yasanın değişmesi lazımdır.» 
diye gerekçelerle bu yasaları reddetmek hakkım hiçbir 
parlamenterin kendinde taşımadığına inanıyorum. Ay
rıca, yine hepinizin bildiği gibi, 3 tane sosyal güven
lik yasası vardır; Bağ - Kur, Sosyal Sigortalar ve 
Emekli Sandığı yasaları. 

Bu 3 sosyal güvenlik yasası içinde ahenksizlik ve 
•tutarsızlıklar daima bu kürsüde dile getirilir; ama o 
yasalarda tek madde üzerinde önergeyle yapılan tek
lifler bu Parlamentodan geçer. Eğer aynı prensibi be
nimsiyorsak; 5434 sayılı Yasada bir çok değişiklikler 
yaptık, bu prensibi savunan arkadaşlarımın hepsi on
lara oy verdi, şimdi sıra 275 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesine geldiği zaman mı tümünde değişiklik lâ
zım geldiği söyleniyor?.. 

Onun için sayın senatör arkadaşlarım, samimî ve 
dürüst davranalım «Dürüst» sözünü geri alıyorum, 
samimî davranalım. Arkadaşlarım burada, «Bu yasa, 
işçilere düşün düğümüzden daha fazla oy hakkı veri
yor, onun için karşıyız.» desinler. Kendilerini o za
man kutlanın; ama prensip itibariyle yanındayız, oy 
verirken karşısındayız... 

Sayın arkadaşîanm; 
Bu olmaz, Türkiye'de artık bir çok şeyler geliş

mektedir. Türkiye'de artık toplumlar kendi sınıflan
ma bilincine varmıştır. Sayın Çelikbaş burada, «Ra
porda siyaset yapılmıştır.» dediler. Elbette ki, de
mokrasi eğer Türkiye'de işleyecekse, demokrasinin iş
lediği yerlerde siyasî partilerin dışında birtakım top
lamların, o siyasî arenada etkinlikleri vardır. Bunlar, 
işçilerdir, köylülerdir, esnaftır, işverendir; şu veya 
budur. Elbette ki, onların kendi örgütlenmelerini te
min ederek, bu Parlamentoda kendilerinin gönderdik
leri insanlardan, kendi lehlerine birtakım yasaların 
çıkmasını İstemeleri lehinedir. 

Onun için, burada yapılan değişikliğin üzerine bi
raz eğilelim. Ne veriyoruz işçilerimize?.. Kendisinin 
namına toplu sözleşme yapmasını istemiş olduğu sen
dikayı seçme hürriyeti. Yani, bir yerde oy verme hür
riyeti, oy verme ve kendi sendikasını seçme özgür
lüğünü işçiye veriyoruz. Bu kadar basit bir hakkı ve
riyoruz. Kendi namına hareket edecek olan sendika
yı seçme hakkını veriyoruz. Bunun neresinde yasay
la çelişen birtakım kısmılar vardır? Bunun neresinde 
diğer maddelerle karşı karşıya gelen hükümler var
dır? 

Eğer biz inanıyorsak, işçilerimize hak vermekte 
BEnı!mî isek, işçilerin örgütlenmesini ve siyasî are
nada ağırlıklarım koymalarım istiyorsak, çalışanlar

dan yanaysak, bu kanuna hiç düşünmeden oy verme
miz lâzım; ama bunîann dışında düşünüyorsak, o 
zaman bu yasaya karşı çıkmak' gayet doğaldır. O 
bakımdan fazla vaktinizi almak istemiyorum, hepi
nize saygılar sunuyorum. (C. H. P., Cumhurbaşka
nınca S. Ü, Grupu ve M, B. G. ssralarmdaıı alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Belül. 
Sayın Çelikbaş ve Sayın Tunç söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın arkadaşlar; 
Eğer Komisyon Sözcüsü, Milletlerarası Çalışma 

Tevdiatının kararları, karar tasanlan hakkında en 
küçük bir atuia bulunup da, böyle bir yolun gös
terildiğini ifade etselerdi, huzurunuzu işgal etmezdim. 

Deminki konuşmamda söyledim; sosyal barışın, 
sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin en ileri ölçüde 
mümessili olan İsveç'te 40 küsur yıl iktidarda kalan 
bir pnrti, mevzuatına böyle bir müessese koymuyor. 
Bu düşündürücü değil midir?.. (C. H. P. sıralarından 
«Orasa ayn» sesleri) 

SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Orada İş Piyasasî Kanunu var!.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Ayn 3/ok bey
efendiler. 

Şimdi, Türkiye'nin, bu müessese çıktıktan sonra 
ça'rşma hayatında sosyal barışın bugünkünden daha 
Heri seviyede olacağım ifade ediyorsanız, bunun da 
zaııta geçmesünde fayda var. 

SELÂHAÖBİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — İsveç'teki duruna tamamen değişiktir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Halbuki, bu işin 
içerisinde çahşan kişiler, siyasî temayüllerin dışında 
kalan kişiler, gerçeklen işçinin ekonomik ve sosyal 
menfaatinin savunucusu olan kişiler, bunun sosyal 
banşı tehdit edeceğini söylüyorlar ve raporda da ifa
de edildiği veçhile, bunun, sosyal ve ekonomik amaç
lar dışında, siyasî örgütlenmede bir rolü olacağım 
açıkça ifade ediyorlar... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Niçin?.. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Bunun, rapor

da böyle yazıldığından bahsettim. Arkadaşlar rapo
ru okumamışlarsa kabahat bende değil, raporda 
var ha. 

SELÂIIADDtN BABÜROĞLU Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Dış ülkeler bahis konusu olunca arka
daşlarınız burada yokmuş gibi konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın hatibin sözlerini kesmeyiniz 
efendim. 
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FETHİ ÇELtKBAŞ (Devamla) — Sayın Babür-
oğîu, çıkarsınız buradan konuşursunuz, sözleriniz zap
ta geçer; tarihî bir delildir, kıymet ifade eder ve mti-
csseseîeşirse, hadiselerin, benim aleyhimde konuşan
ları teyit etmesinden ancak memnun olurum ben; 
çünkü, sosyal barışı takviye edecek demektir. 

Bendeniz, sosyal barışa yönelmiş bir müessese ka
rakterini taşımadığını, Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının kararlarına göre, Türkiye'de en büyük işçi ku
ruluşunun sorumluluğunu taşıyan bir arkadaşın beya
nına göre, huzurunuzda ifade ettim. Bunun mesuliye
tini taşıyorum. Eğer sizler, «Hayır efendim, Türkiye' 
de sosyal bansın gelişmesinde müspet rolü olacak
tır, sosyal barışın gelişmesinde müspet rolü olduğu
na göre, yatırımların artmasında, yeni iş sahalarının 
çoğalmasında, işsizliğin azalmasında rolü olacaktır.» 
diyorsanız ve gerçekten böyle realize olursa, hepiniz
den çok bendeniz bundan iftihar duyarım arkadaşlar. 

Huzurunuzdan ayrılmadan, büyük bir İtalyan fi
kir adamı, sosyolog ve ekonomisti Vilfredo Pareto' 
nun şu sözlerini sizlere hatırlatmak istiyorum : Pa
reto, Mussoîini'nln daha siyasî arenaya çıkmadığı ta
rihlerde yazdığı bir yazıda, «Korkarım ki, İtalya, hür
riyetlerini kaybeden bir rejime sürüklenecektir.» di
yor. Sonunda, «Mussolini diktatörlüğünü kurduktan 
sonra, ilim adamı olarak, ileriye matuf sözlerimin 
doğru çıkmasından memnunum, ancak İtalyan vatan
daşı olarak bu durumdan son derece üzgünüm.» di
ye ilâve ediyor arkadaşlarım. 

Bunu sizlere tevcih ederek huzurlarınızdan ayrılı
yorum. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Onunki çağ 
dışı bir fikir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Efendim, bir yeterlik önergesi de var, yalnız da

ha önce Sayın Halil Tunç söz almışlardı. Buyurunuz 
Sayın Halil Tunç. 

HALİL TUNÇ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler; 

Teklif vesilesiyle söz alan tüm konuşmacıların; 
gerek grupları ve gerekse şahısları adına, Türk işçi
sine ne denli hakların verilmesinden yana oldukla
rını görmenin bahtiyarlığı içindeyim. Kendilerine ger
çekten teşekkür ederim. Hemen hemen bütün arka
daşlar (İyi niyetli, köiü niyetli diye burada ayının 
yapmayacağım, onu uygulama gösterecek) gerçekten 
Türkiye'de işçilerin mutluluğunu amaçlayan konuş

malar yaptılar. Bunlan dinledikten sonra gelecekten 
gurur duydum, geleceğe güvenle, rahatlıkla bakabili
riz. 

Arkadaşlarım; 
Burada elbette ki bir Senatör olarak konuşuyo

rum; fakat tatbikatta bir gerçek var ki, bir Teşkilâ
tın Genel Başkanıyım. Referandum konusunda, hele 
bugünlerde göğsümü gere gere «Evet» diyecek ka
dar, uygulamada güçlü bir teşkilâtın yönelicisiyim. 
En ya'km misali; İzmit'te, Petro - Kimya'da, İPRAŞ' 
ta referandumun mukayese kabul etmeyecek kadar 
bliyi;k boyutlarda kimin lehine tecelli ettiği konusu
na girecek değilim. Hele burada temsil edilmeyen 
bir arkadaşsınız; bir konfederasyonun yöneticisi bu
rada temsil edilmediği için o konuya girecek değilim. 

Efendim, teklifi Hükümet getirdi, Halil Tunç ni
çin getirmedi, başka arkadaşlar niçin getirmedi bu
yana... 

VELİ UYAR (Yozgat) — Biz sizin için getirdik. 
HALİL TUNÇ (Devamla) — Eğer bizi amaca 

ulrŞftrmayscaksa, aksine referandum müessesesi böyle 
noksan çıkarılıp dejenere edilecekse, referandum mü
essesesine karşı saygınlık azalır, tereddütler doğar. 

İşte bizim niyetimiz, eğer çıkacaksa mükemmel 
çıkmalı ki, gerçekten bizi amaca ulaştırsın. Noksan 
çıkarsa, uygulamada derhal referandum konusunda
ki ümitler yıkılır. 

Bir - iki basit misal vereceğim; Sayın Unsal bu
rada yaV'nen izliyor, arkadaşım?, eskiden beri tanı-
r;m. Sayın Unsal, oylamanın, iş saatinde mi, yoksa 
iş saati düşmda mı yapılacağı belli değil. 

Efendim, bir dakika, grev oylaması var bir de. 
«Evet» diyeceksin, «Hayır» diyeceksin; 275 sayılı Ka
nım onu tasfiye etmiştir; iş saatleri dışında. İş saat
leri içinde işveren müsaade etmeyecektir. «Benimle 
ilgisi yok bunun, bu sendikalararası bir rekabettir, ben 
üretimimi düşürmem.» diyecektir. Açıklık olmadığı 
s'ireee de hâkim karar veremeyecektir. 

Danasını söyleyeceğim; yetkiyle ilgili kaç madde 
var, bakın okuyayım sayın senatörler. Yalnız 11 nci 
madde değil, «Temsil» 8'den başlar, 9, 10, 11,12 «Yet
ki ve Tems!l»le ilgilidir. 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Temsil başka. 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Siz bir maddeyi 
I alırsanız, isler istemez kopukluk olur... 

TALÂT BOĞAN (Rize) — Hiçbir şey olmaz!.. 
I BAŞKAN — Sayın hatibin sözünü kesmeyiniz 
| efendim. 

159 — 



C. Senatosu B : 8 23 . 11 . 1976 0 : 1 

HALİL TUNÇ (Devamla) — Efendim, görüştür, 
hürmet duyanın. Ben burada görüşlerimi açıklarken, 
bütün samimiyetimle ifade edeyim ki, senelerce, hata
sıyla - sevabıyle işçi harekelinde hizmeti bulunmuş 
bir kişi olarak, işçi hareketi rayından sapmasın, ak-
sîne düha sağlam, daha emin adımlarla Türk çalış
ma hayatında her geçen gün daha güçlü olsun, sos
yal barış teessüs etsin, istiyorum. 

Benim Parlamentoda hitabet alışkanlığım yok, 
Sayın Gündoğan'dan Özür dilerim. Sayın Gündoğan, 
sanki beni bu fikrin karşısmdaymış gibi göstermek 
istedi demiyorum, gönlüm razı olmuyor; fakat ben 
elbette işçi yararına olan her konuda mutlaka ve 
mutlaka en az Sayın Gündoğan kadar bunun yanın
dayım, bu İstikamette oyumu kullanırım; ama yüz
de yaz işçi yararına gibi gösterilip de, ileride işçile
rin belki bu haklarını; yalnız referandum haklarını 
değil, toplusözleşme ve grev hakkını dahi geriye götü
rebilecek bir istikamette gelişme istidadı gösteren 
bir teklife karşı görüşlerimi açıklamak da benim en 
doğal hakkımdır. Benim bu hakkımı arkadaşlarımın 
anlayışla karşılayacağını ümit ederim. 

Netice olarak : 
Sayın senatörler, elbette çalışma hayatının geliş

mesi karşısında, günün ihtiyaçlarına cevap verici bir 
gayret içinde olmalıdırlar hükümetler ve siyasî par
tiler. 

Şunu söyleyebilirim; Cumhuriyet Halk Partisi Ko
alisyonunda Hükümet Programlarında bu husus var
dı. Bugüne kadar parti olarak bu konuda neden bir 
gayret gösterip getirmediniz?.. Halil Tunç getirmemiş 
olabilir. Kaldı ki, Halil Tunç'un Mille! Meclisine 
sunduğu iş hayatiyle, çalışma hayatiyle ilgili sayısız 
teklifler var. Ben derim ki, HaJk Partisi olarak Hükü
met Programlanna almıştınız bunu, o günden bu ya
na parti olarak niçin getirmediniz?.. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — Eliniz
deki bizim teklifimiz. 

HALÎL TUNÇ (Devamla) — İtham etmek iste
miyorum, özür dilerim, suçlamak istemiyorum; ama 
sn;7 burada, meselenin derinliğine inilmeden çalışma 
hayalının anasorununa siyasî bir tercih istikameti ver-
diriîmcsi tehlikelidir. Bu konu, dört başı mamur bir 
halde, bütünlüğünü koruyarak, iki kanunla uyum sağ-
lensrak getirilmelidir. İşte o zaman sizin özlemini 
duyduğunuz sosyal barış, sosyal kalkınma sağlanır. 
Yoksa bu haliyle çıkarsa, korkarım ki, mevcut hak
lardan geriye doğru gidişin bir başlangıcı olur. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunç. 
Tümü hakkında söz isteyen sayın üye?..x Yok. 
Komisyon ve Hükümet söz istiyor mu efendim?.. 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI BİRİNCİ HUKUK 

MÜŞAVİRİ ŞÜKRÜ KAYA POLAT — İstemiyoruz 
efendim. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SOL
MAZ BELÜL (İstanbul) — İstemiyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon söz İstemi
yorlar. 

Sayın üyeler, görüşmekte olduğumuz yasa teklifi
nin maddelerine geçilmesinin açık oya sunulmasını 
Öneren bir önerge vardır okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
275 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin tadilini 

tazammun eden teklifin maddelere geçilmesinin açık 
oyla yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 

İzmir 
Mümin Kırk 

Sinop 
Nazım İnebeyli 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Elâzığ 
Cahit Dafokay 

Balıkesir 
Raif Eriş 

Bolu 
Alâettin Yılmaztürk 

Antalya 
Şerafettin Paker 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

Ankara 
Atıf BenderHoğnı 

Kayseri 
İbrahim Kirazoğhı 

Gümüşhane 
Ömer Naci Bozkurt 

Urfa 
Hasan Oral 

Edirne 
Nafiz Ergenen* 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Açık oylama ad okunarak yapıla
caktır. (C. H. P. sıralarından «Önerge sahipleri 
burada mı?..» sesleri. 

Bir dakika efendim müsaade edin arz edeceğim. 
Önergeyi imzalayanlardan 10 üyenin Genel Ku

rulda bulunup bulunmadığını tespit edeceğim efen
dim. Önergeyi imzalayan sayın üyelerden en az 10 
üyenin Genel Kurulda bulunması icabetmektedir. 
İmzaları okuyacağım sayın üyeler lütfen «Burada» 
şeklinde işaret buyursunlar. 

Sayın Ömer Ucuzal?.. Burada. 
Sayın Şerafettin Paker?.. Burada. 
Sayın Mümin Kırlı?.. Burada. 
Sayın Ahmet Nusret Tuna?.. Burada. 
Sayın Nazım înebeyli?.; Burada. 

— 160 — 



C. Senatosu B : 8 23 . 11 . 1976 O : 1 

Sayın Atıf Benderlioğlu?.. Burada. 
Saym Ahmet Özmumcu?.. Yoklar. 
Sayın İbrahim Kirazoğlu?.. Burada. 
Sayın Cahit Dalokay?.. Burada. 
Sayın Ömer Naci Bozkurt?.. Burada. 
Saym Raif Eriş?.. Burada. 
Efendim 10 üye tamamlanmıştır açık oylama ya

pacağız. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — 9 kişi var. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, Saym Şerafet-

tin Paker, Sayın Ahmet Nusret Tuna, Sayın Nazım 
İnebeyli, Sayın Atıf Benderlioğlu, Sayın İbrahim 
Kirazoğlu, Sayın Cahit Dalokay, Sayın Ömer Na
ci Bozkurt, Saym Raif Eriş, Sayın Hasan Oral bura
dalar; yeter sayı vardır. 

Oylama işlemine nereden başlanacağına dair ad 
çekiyorum: Hüseyin Öztürk (Sivas) 

Zil çalma müddetinin hitam bulması için bir da
kika daha geçmesi lâzımdır. Zil çalah iki dakika 
oldu. 

Oylamaya başlıyoruz efendim. 
İsmi okunan saym üye «Kabul, ret, çekinser» di

ye lütfen ifade etsinler efendim. 
(Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ten başlanarak oy

lar toplandı.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym Baş
kan» müsaadenizle bir ricam var; usul hakkında bir 
sözüm var. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmak isteyen başka sa
yın üye var mı efendim?... Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Oylama sonucunu okutuyorum: 

/. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, «Halkın Kur
tuluşu» adını taşıyan dergiye dair soru önergesi ve 
Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlunun yazılı cevabı. 
(7/618) 

275 Sayılı Yasanın 11 nci Maddesinin Değiştiril
mesine İlişkin Yasa Teklifinin maddelere geçilmesi
nin açık oylama sonucu: 

Açık oy sayısı : 80 
Kabul : 54 
Ret : 21 
Çekinser : 5 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym Baş

kan, kapanmadan evvel bir hususu arz etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ne hususta? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muhterem 

Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bu neticeyi arz 

edeyim. Oy neticesine göre çoğunluğumuz kalma
mıştır. Gelecek Birleşimde.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Kapanma
dan evvel şu hususu rica ediyorum. Sayın Başkan, 
«Oylama sonucunda yeterli çoğunluk olmadığı an
laşıldı.» dediniz. Demek ki, bu salonda 93 kişi 
yok demektir. Öyle ise, İçtüzüğümüzün 148 nci 
maddesinin işlemesi gerekir. Bildiğiniz gibi o mad
dede, toplantılara üç defa izinsiz, mazeretsiz gel
meyenler hakkında ceza verilir. Lütfen bu birinci
si oüsun, bundan sonra Tüzüğün bu maddesi tat
bik edilsin.. 

BAŞKAN — Saym Üyeler, 25.11.1976 Perşembe 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 18.20 

27 . 10 . 1976 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanın
ca yazılı olarak cevaplandırılması için aracılığınızı 
saygı ile rica ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Hüsamettin Çelebi 

Y - SORULAR YE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 
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Anayasamız 3 ncü maddesiyle Türkiye Devleti
nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün ve resmî 
dilin Türkçe olduğunu 12 nci maddesiyle de herke
sin dil, ırk, siyasî düşünce felsefî inanç din ve mez
hep ayırımı gözetilmeksizin kanun önünde eşit bu
lunduğunu belirtmiştir. Yine Anayasamız, 22 nci 
maddesinde «Basın hürdür sansür edilemez» temel 
hükmünü getirmiş Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmez bütünlüğü ile kamu düzeni aleyhindeki ya
yınları basın hürriyetinin kapsamında görmemiştir. 
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün 
ve kamu düzeninin korunması bakımından gecikme
sinde sakınca bulunan hallerde kanunun açıkça yet
kili kıldığı merciin suç niteliğindeki yazının yayın
landığı gazete veya dergiyi toplatabileceği maddede 
öngörülmüştür. Mahkûmiyet halinde söz konusu 
gazete veya derginin kapatılacağının da maddede be
lirtilmiş olması ülke ve millet bölücülüğünü amaçla
yan yayınlara hürriyet tanımadığım açıklıkla gös
termiştir. 

Anayasanın bu açık tespitlerine rağmen son za
manlarda Türkçe yanında Kürtçe metinleri de içeren 
dergiler yayınlandığı ve yayınlarım devam ettirebil
dikten görülmektedir. 

Bu arada «Halkın Kurtuluşu» adını taşıyan bir 
derginin 18 Ekim 1976 tarihli sayısında «Doğuda 
referandum için mücadele edelim» başlıklı bir yazı 
yayınlanmıştır, uîusîararasındaki fiilî eşitsizliğin gi-
derilnîesindeki ilk, adımın hak eşitliğini sağlamak ol
duğu anlatılan yazıda «işte bu nedenledir ki, dev
rimci proîeterya bir ulusun zorla başka bir devlet 
içerisinde tutulmasına karşı çıkar ve ulusların kendi 
kaderlerini tayin hakkının (Ayrılıp kendi ulusal dev
letini kurma hakkının) gerçekleşmesi için çaba gös
terir» denilmektedir. Bu yazı altı çizilerek belirgin-
îeştirilen şu cümle ile devam ettirilmektedir: «Bu 
bakış açısıyla ülkemizde bu çabanın siyasal planda 
ifadesi Kürt Milletinin Türk Devleti içerisinde ya
şayıp yaşamayacağını karara bağlamak amacıyla 
Boğu'da yapılacak bir referandum uğruna mücade
ledir.» Yazıda böyle bir referandum çabası karşısın
da «hayır» diyenler veya «ne hayır nede evet» tavrı 
takınanlar «Türk şöveristleri» olarak suçlanmak is
tenmektedir. Yine bu yazıda mücadelesi başlatıl
mak istenilen referandum yapılır ve başarısızlıkla 
sonuçlanırsa bundan korkmamak gerektiği savunul
makta çözümün bir iç savaşla» bulunabileceği Le-
Eİn'in bir kitabından alındığı belirtilen bir cümle ile 
iddia olunmaktadır. 

23 . 11 . 1976 O : 1 

Sorular : 
1. «Halkın Kurtuluşu» adım taşıyan Derginin 

18 Ekim 1976 tarihli sayısı hakkında yetkili merciler
ce alınmış bir toplatma kararı var mıdır? 

2. Aynı yazı dolayısıyîe adı geçen dergi ve so
rumluları hakkında Cumhuriyet Savcılarınca re'sen 
açılmış bir dava veya mahkemelerce verilmiş bir ka
rar olmuş mudur? 

3. Bakan olarak söz konusu yazı dolayısıyîe so
rumlular hakkında dava açılması için Cumhuriyet 
Savcılarına talimat verdiniz mi? Verdi iseniz talima
tınızın sonucu ne olmuştur? 

4. Halkın Kurtuluşu adındaki dergi ve sorum
luları hakkında söz konusu yazıdan dolayı dava açıl
ması için talimat vermedi iseniz bu tutumunuzun 
gerekçesi nedir? 

Yazıyı görmediniz mi? 
Yazıyı suç niteliğinde bulmadınız mı? 
Doğu'nun herkes kadar Türk olan ve öteki böl

gelerimizde yaşayan yurttaşlarımızla kaderde, kı
vançta ve tasada ortaklık bilinci içinde daha mutlu 
yarınlara ulaşmaktan başka özlemi bulunmayan in
sanlarına yapılan ayrılık çağrısının yol açabileceği 
vahim gelişmelerden bu gelişmeleri önleyecek ted
birleri almamanızdan doğabilecek millî sorumluluk
tan ağır tarih hükmünden korkmuyor musunuz? 

5. Cumhuriyet Başsavcısının Cumhuriyetin Iayik-
llk temelini korumak bilinci içinde yayınlandığı Nur
culukla ilgili bir genelgeyi etkisiz kılmak için günler
dir çaba gösterdiğinize göre Devletin ülkesi ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğüne yönelen bir suç ve suç 
işlemeye teşvik kampanyası karşısında pasif kalışı
nızı başka hangi nedenlerle açıklayabiliyorsunuz? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 19 . 11 . 1976 

Ceza İş» G, Müdürlüğü 
Sayı : 3,4=35-976 48949 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin yazılı soru önergesi
nin eevaplandırıldığı hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îîgi : 2 .11 ,1976 gün. Genel Sekreterlik Kanun

lar Müdürlüğü ifadeli 10339-5037, 7/618 saydı yazı
ları. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsamettin Çelebi' 
nin, «Halkın Kurtuluşu» adını taşıyan Dergi ile ilgili 
olarak Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru 
önergesinin cevabı aşağıda arz olunmuştur, 
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Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Hüsamettin Çe
lebi vaki sorularında; «Halkın Kurtuluşu» isimli der
ginin 18 . 19 . 1976 tarihli sayısında, «Doğuda refe
randum için mücadele edelim» başlığı altında yayın
lanan ynzrya atıfta bulunmakta ve bu yazı doîayısıy-
îe; Derginin toplatılması için yetkili mercilerce karar 
alınıp akmnadığı, dergi ve sorumluları hakkında Cum
huriyet Savcılığınca re'sen dava açılıp açılmadığı mah
kemelerce verilmiş bir karar bulunup bulunmadığı, 
dsva açılması için Cumhuriyet Savcılarına talimat 
verilip verilmediği, konularında bilgi istemiş bulun
maktadır. 

IrfaTîhuFda münteşir, «•Halkın Kurtuluşu» isimli ga
zetenin 18 . 10 . 1976 günlü nüshasının 8 nci sayfa
sında, «Doğuda referandum için mücadele edelim» 
başlığı altında yayınlanan ve sayın soru sahibinin öner
gesinde işaret olunan yazı ile Türk Ceza Kanununun 
142/3 ncü ve 311 nci maddelerine aykırı hareket edil
diği, ayrıca anılan derginin 1 nci sayfasında, «Faşiz
me karşı mücadelede halkın gücüne dayanalım», «Hal
kın mücadelesiyle öğrenci gençliğin mücadelesi bir
leşecektir»; 2 nci sayfasında «Devlet hâkim sınıfla
rın baskı, aracıdır», 3 ncü sayfasında «Köylüye top
rak ve hürriyet», «Şavşat Lisesi öğrencileri Devlet 
Güvenlik Mahkemesine karşı direnme kampanyası 
açtılar», «'mücadelelerini desteklediğimizi bildiririz», 
«Tıırancîh'da devrimci mücadele yükseliyor», «Düz
ce!! devrimciler derneklerindeki revizyonist yönetimi 
alaşağı ettiler», «Türk - îş Blokları emekçileri DGM' 
lere karşı seslerim yükselttiler», 4 ncü sayfasında, «fa
şist teröre karşı mücadele edelim», 6 nci sayfasında, 
«Halkın kurtuluşundan balkımıza», «Ezeni ezmek için 
mezarını kazmak için bu uğurda artık ölmeye söz 
verdik» başlıkları altında intişar eden yazılarda da 

suç unsuru bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhu
riyet Savcılığınca soruşturmaya tevessül olunduğu, va
ki îslep üzerine İstanbul 8 nci Sulh Ceza Mahkemesi
nin 19 . 10 . 1976 tarih ve 976/147 sayılı karanyîe 

mezkûr gazetenin toplattırılmasına karar verildiği ve 
bu karar dairesinde işlem yapıldığı, gazetenin 3 ncü 
ssyfasiîîda yayınlandığı yukarıda işaret olunan, «mü
cadeleleri desteklediğimizi bildiririz» başlıklı yazı ile, 
4 ncü sp.yfarla intişar eden «Millî Savunma Bakanlı
ğın:» Harblye'deki lüks yapısı ve çalışan işçilerin du
ruma» başhkiı yazılarla, Devletten Askerî Kuvvet
lerinin tahkir ve tezyif olunduğu iddiasıyle keyfiyetin 
353 sayılı Eımumın l î /D maddesi hükmü dairesinde 
İsiambuî 3 ncü Kolordu Komutanlığı Askerî Savcılı
ğına intikal ettirildiği, adı geçen derginin sorumlu ya

zı işleri müdürü ve diğer sorumlular' haklarında teves
sül olunan hazırlık tahkikatı neticesinde kanunî gere
ğinin takdir edileceği, mahallî Cumhuriyet Savcılığı
nın iş'arındrn anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, önergenin 5 nci maddesinde ifa
de edilen hususlarla ilgili olarak, Sayın soru sahibi-
nin bilgileri ve bu konudaki değerlendirmelerine yar
dımcı olacağı düşüncesiyle, Cumhuriyet Savcılıklarına 
yapılan tamimin ve aynı mevzuda basına vaki açık-
lamamm metinleri ilişikte takdim kılınmıştır. 

Keyfiyetin Sayın soru sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmassnı saygılarımla arz ederim. 

tsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

Adalet Bakam İsmail Müftüoğlu tarafından 19.10.1976 
tarihinde düzenlenen basın toplantısında yapılan 

açıklama metni 

Son bir kaç gün zarfında, Cumhuriyet Başsavcı
sının, Cumhuriyet Savcılıklarına yaptığı bir tamim ve 
Bsksnlîğıma yazdığı bir yazıyla ilgili olarak, hadise
nin sebep ve mahiyeti ve cereyan tarzı bilinmeden 
neşriyat yapıldığı müşahade olunduğundan, muhterem 
basınımızın ve muhterem basınımız aracılığı ile 
a.m'me efkârının hakikatleri olduğu gibi bilmesi bakı
mından aşağıdaki hususların açıklanması faydalı mü
talaa edilmiştir. 

Konu ile doğrudan doğruya alâkalı olmamakla be
raber, hadiseye başka bir maksat izafe edilmek isten
diği için, izahatıma, daha önce cari bazı işlemlere 
temas ederek başlamak istiyorum. 

İçişleri Bakanlığı, adlî mercilerce toplatılmasına 
karar verilen basılı eserleri tatbikatta birlik ve ko
laylığın sağlanması maksadıyîe bir kitap (Adlî mer
cilerce toplattırılmasına karar verilen basılı eserler) 
ismi allında topladığı ve ilgili mercilerin bu konuda
ki malumatı mezkûr kitaptan edindikleri; ancak bu 
tetbikaîm haklı bazı şikâyetlere yol açtığı, ezcümle 
Anayasamızın 22, 23 ve 24 ncü maddeleriyle, «Dü
şünce ve kanaat» hürriyetinin tabiî bir neticesi ola
rak, her nevi matbuanın neşrinin bir hak olarak tan
zim edildiği, neşir sahasma çıkarılan basılı eserlerin 
tcplfiti'lmasmm da, kanunda gösterilen suçların işlen
mesi halinde ve ancak hâkim kararı ile mümkün bu
lunduğu ve toplatmanın, suç ve suçluluk halinin hük
me bağlanmasına kadar, tedbir mahiyetinde olabil
diği gibi, hükümle birlikte müsadere kararı olarak 
da tezahür eylediği; bunun dışmda suç konusu olan 
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veya suç teşkil eden fiilin işlenmesinden doğan veya 
suçta kullanılan eşyanın, CM.U.K.'nun 86 ve 90 ncı 
maddeleri gereğince mahkemelerce verilen kararlara 
istinaden tedbir niteliğinde zaptedildiği ve dava so
nunda ittihaz edilecek karara göre de müsadere mev
zuu olduğu, ayrıca müsadere usulü, CM.U.K.'nun 
392 nci maddesinde gösterilmiş olup, esasla birlikte ka
rar verilmeyen ahvalde davayı gören mahkemece, suç 
mevzuu olmayan, münhasıran müsadereye tabi kılı
nan eşyanın da Sulh Hâkimliklerince müsaderesine 
karar verdiği bilinen tatbikat ikîizasıdır ve kanunla
rımızın gereğidir. 

Diğer taraftan, müsaderesine veya toplanılmasına 
mahkemelerce karar verilmiş eserlerin, ayrıca bir suç 
teşikil etmediği takdirde, mücerret bulundurulmasın
dan dolayı, bu husustaki Yargıtayımızm içtihatları da 
nazara alınarak, yukarıda ifade ettiğim Anayasa ve 
krnun hükümlerine aykırı tatbikata mahal verilmeme
si hususu da, Anayasamızın öngördüğü Hrkuk Dev
leti içerisinde, ayrı bir ehemmiyet arz etmektedir. 

Bu itibarla, adlî mercilerce toplattırılmasına ka
rar verilen basılı eserlerin, ilk nazarda bir kitap me-
yanında toplanmaları yararlı görülebilirse de, - yuka
rıda ifade edilen anayasal sebepler ve kitabın neş- j 
rimien sonra aradan geçen zaman süreci içerisinde, S 
mahkemelerce bilâhara ittihaz olunan, toplatmanın ş 
kaldırılması veya toplatılan basılı eserlerin sahipleri- ; 
ne iadesine mütedair yine mahkeme karariarıyle va- i 
ki geîişmeler, zamanında ve doğru bir şekilde takip j 
edilmediği ve kitaba işlenmediği takdirde, bunlar hak
kında sanki toplatma karan varmış gibi muamele ya- j 
pılmasi, arz ettiğim gibi Anayasaya ve kanunlara aykı-
rı bir tatbikata sebebiyet verdiği ve mühim mahzur
ları tevlit ettiği, takdir edeceğiniz gibi izahtan vareste 
bulunmaktadır. 

Bu mülâhazalarla, mevzuu, zamanında Bakanlığı
mızca incelenerek, sırf Anayasa ve kanunlara aykırı 
uygulamaya sebebiyet verilmemesi, Anayasanın der
piş ettiği en mühim temel hak ve hürriyetin zedelen
memesi için keyfiyet İçişleri Bakanlığına intikal etti
rilerek, toplatılan basılı eserlerin isimlerini muhtevi 
kitapla ilgili değişikliklerin, yakından izlenerek kita
ba dercedümek üzere, idarî teşkilâta duyurulması ve 
bunun mümkün görülmemesi halinde de sakıncaları 
nazara alınarak, mezkûr kitabın işlemden kaldırılma
sının daha yerinde olacağı, adı geçen Bakanlığa du
yurulmuştur. (9 .3 .1976) 

Görüldüğü gibi ba mütalaamızda, neşriyatın mahi
yetine, cinsine, tandansına ve muhtevasına temas edil
meden, münhasıran hukukî görüş ifade edilmiştir. 
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Bilâhara anlaşıldığına göre, İçişleri Bakanlığı da 
aynı mülâhazalarla söz konusu, müsadere ve toplat
ma karan verilen basılı eserlerin isimlerini muhtevi 
kitabı, işlemden kaldırmıştır. 

Hal böyle iken, Haziran ayının sonlarında, ba
sında yer alan haberlerden, Sayın Cumhuriyet Baş
savcısının, Cumhuriyet Savcılıklarına genelge gönder
diği, nur kitaplarında suç bulunduğunu bildirdiği, ken
disinin mahkeme hükümlerine saygı duymaya çağ-
rîîdığı ve Cumhuriyet Başsavcısının, Cumhuriyet Sav
cılıklarına bildiri veya genelge gönderme yetkisinin 
bulunup bulunmadığı yolunda haber ve makaleler 
neşredilmiştir. 

Bu neşriyat karşssında herhangi bir ihtiiâia se
bebiyet verilmemesi ve büyük değer atfettiğimiz Cum
huriyet Başsavcılığı makamının her ne sebeple olur
sa olursa, basında yer alan polemiklere vasıta kılı
narak rencide edilmesine imkân verilmemesi için ge
lişmelerin neticesine ve bu meyanda basında vâki neş
riyatla ilgili olarak Sayın Cumhuriyet Başsavcısının 
takdir edeceği ölçüler içerisinde, keyfiyetin tavazzuh 
eylemesine intizar edilmiştir. 

Yukarıda ifade eylediğim, Sayın Cumhuriyet Baş
savcısı ile ilgili neşriyatın amme efkârında bazı tep
kilere yol açması ve bu meyanda bir Parlamenter ta
rafından Başbakanlığa yöneltilen soru önergesi ile; 
mevzuu hakkında bilgi talep edilmesi ve ezcümle 
Cumhuriyet Başsavcısının, Cumhuriyet Savcılıklarına 
beyle bir genelge gönderip göndermediği, komünizm 
ve bölücülük gibi suç teşkil eden öteki olaylarla ilgili 
olarak da bir bildiri yayınlamayı düşünüp düşünme
diği, Hukuk Devletinde bir fiilin suç olup olmaya-
cf'^ma hangi mercilerin karar vereceği ve Cumhuri
yet Başsavcısının görev ve yetkileriyle, Savcılar üze
rinde doğrudan murakabesi olup olmadığı ve Bakan
lığımızın talebi olmadan Cumhuriyet Savcılarına ta
mim gönderip göndermeyeceği hususlannda bilgi is
tenmiştir. 

Başbakanlığa tevcih edilen bu sual takririnin, Sayın 
Barbakan adına tarafımızdan cevaplandmlması, Baş
bakanlığın 16 . 7 . 1976 tarihli tezkeresiyle tensip 
edilmiş ve keyfiyet Bakanlığımıza bu şekilde intikal 
etmiş bulunmaktadır. 

Millet Meclisi nezdinde cevaplandırılacak soru 
önergesine gerekli cevabın verifebilmesini teminen, 
Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazılan tezkeremizde; 
sorulan hususlarla ilgili gerekli bilginin ve bu konu
daki mesele mahiyetinin düşünceleriyle bildirilmesi ve 
önergede belirtildiği gibi, bir genelge veya bildiri 



C, Senatosu B : 8 23 . 11 . 1976 O : 1 

yayınlanmışça, bir örneğinin de gönderilmesine mü
saadeleri, Cumhuriyet Başsavcılığından rica edilmiş
tir. 

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan, 26 . 7 . Î976 
tarih ve 157 sayılı cevabî yazıda; münderecatı basın
da da yer alan, 25 . 6 . 1976 gün ve 1613 sayılı ta
mimden bir örnek gönderilerek, bu tamimin, bütün 
C. Savcılıklarına ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri C. 
Savcılıklarına yollandığı bildirilmiştir. 

Bundan sonra, Millet Meclisi Başkanlığına yazı
lan 23 . 8 . 1976 günlü yazımızla sual tahriri cevap
landırılmış ve Cumhuriyet Başsavcılığının, yazıya der-
cedilen bildiri ve cevabî tezkeresinden bahisle, filha
kika bir tamim yayınlandığının anlaşıldığı ifade olun
muştur. Ayrıca, bir fiilin suç olup olmadığmı ve han
gi hallerde suç teşkil edeceğini Hukuk Devletinde han
gi mere'lerin tayin ve takdir edeceğine dair soruyu 
cevaplamak için; ihbar veya herhangi bir sebeple bir 
suçun işlendiği zehabını verecek bîr hale muttali olur 
olmaz, hemen işin hakikatim araştırmak ve amme 
davası açmak vazifesinin kanunlarımız tarafından 
dc-ğrudan doğruya Cumhuriyet Savcılarına verilmiş 
bir görev olduğu ve suç ve suçluluk hallerinin kesin 
olarak tespitinin, yargı organlarına ait bulunduğu be
lirtilmiştir. 

Bundan başka yine sorulan hususlarla ilgili ola
rak, görevleri genel olarak Ceza Muhakemeleri Usu-
*ii Kanununda. Yargıtay Kanununda ve Siyasî Partiler 
Kanununda gösterilmiş bulunan ve Hâkimler Kanu
nunun 85 nci maddesi hükmüne tevfikan münhası
ran dairesi muavinleri üzerinde nezaret ve murakabe 
hakkı bulunan Cumhuriyet Başsavcısının, İçişleri Ba-
kanhğınca yapılan bir tamimle ilgili olarak ve bazı 
mahal Cumhuriyet Savcılarının tereddüt izhar ettik
lerinden bahisle, Anayasamızın 137 nci maddesi ge
reğince, idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığına 
bağîı bulunan Cumhuriyet Savcılıklarına tamim gön
dermesinin muvafık mütalaa edilmediği ifade oluna
rak, bundan böyle Cumhuriyet Savcılıklarına duyu-
raînıası gereken mevzularda, cari tatbikat ve tea
mül de navara alınarak, keyfiyetin Bakanlığımıza bil
dirilmesinin' Cumhuriyet Başsavcılığından talep edil
diği bildirilerek, önergede sorulan hususlar cevaplan-
dınlmıştır. 

Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığına yazılan 23.8.1976 
tarihli yazımızla da, önergeye gerekli cevabın veril
diği ifade edilerek, badema Cumhuriyet Savcılıkları
mıza duyurulması, Cumhuriyet Başsavcılığınca lüzum
lu görülen konularda, gerekenin Bakanlığımızca yapıl
masını teminen, keyfiyetin iş'an rica edilmiştir. 
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Cumhuriyet Başsavcılığına biraz önce yazıldığım 
İfade ettiğim tezkeremizde; bu makamın değeri ile 
mütenasip, kabeden hassasiyet gösterilmiş ve Cum
huriyet Başsavcılığı gibi, ehemmiyet atfettiğimiz önem
li bir makamın basındaki tartışmalara ve polemiğe 
kar-ş'ır.f'nTa ması için azamî gayret ve itina gösteril
miştir. 

Hal böyle iken ve Cumhuriyet Başsavcılığına ya
zıldığını ifade ettiğim tezkereyle, tartışmaların, bilhas
sa mevzuun bazı çevrelerce istismar edileceğini önce
den tahmin ederek ve Cumhuriyet Başsavcılığı yö
nünden de konunun tamamen kapanmış olmasını bek
lerken, 

Cumhuriyet Başsavcılığından almış okluğum bir 
tezkerede; Cumhuriyet Başsavcılığının, (bu noktaya 
dikkatinizi çekerim), özerk bir müessese olduğundan 
bahisle, hangi durumlarda Adalet Bakanlığı aracılığı 
^ yazışma yapacağa konusunda herhangi bir tered
düdü bulunmadığına ve badema bu yetkilerini aynı 
şekilde kullanacağına bilgi edinmem şeklinde ve şim
diye kadar Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet Başsav-
cılîğı arasında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rastlan-
mamış bir ifade ile, adlî saygı ve nezaket kurallarını 
nşa«, 7 . 9 . 1976 tarihli bir yazı almam üzerine, ya-
mVs.ii tartışmalardan Cumhuriyet Başsavcılığım uzak 
tulmak için sarfeylediğim bütün gayrete rağmen, po-
Ic*nİ2~:"n sürdürülmek istendiğini ve (şahsım asla bahis 
konn^ı değildir) bir Adalet Bakanının yetkilerine, 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından müdahale edilme
si gibi bir tatbikata mahal bırakılmaması için, Cum
huriyet Savcılıklarımıza mezkûr 20 . 9 . 1976 tarihli ve 
25/83 sayılı tamimi, vazifesini müdrik bir Adalet Ba
kanı olarak göndermek mecburiyetini duymuş bulun
maktayım. 

Keyfiyeti tam değerlendirebilmeniz için, 20.9.1976 
gün ve 25/83 saydı bu tamimi aynen okuyorum : 

«Yargîtay Cumhuriyet Başsavcısının, Cumhuriyet 
Savcılıklarına tamim gönderdiğine dair, basında yer 
alan haberler ve bu mevzu ile alâkalı olarak, Yar-
g'.tay Cumhuriyet Başsavcısının C. Savcılıklarına ta
mim gönderme yetkisinin bulunup bulunmadığı husu
sunda basında ve amme efkârında yapılan tartışma
lar, aynı zamanda, Başbakanlığa tevcih edilip, Bakan
lığımızca cevaplandırılması Yüksek Başbakanlık ta
rafından tensip kılman bir soru önergesine de konu 
teşkil ettiğinden, önergenin cevaplandınlabilmesini te
minen keyfiyet C. Başsavcılığından sorulmuş, alınan 
cevabî tezkere münderecatından; İçişleri Bakanlığı
nın valiliklere gönderdiği bir tamim vesilesiyle ve ba-
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zı mahal C. Savcılıklarının tereddüt izhar ettiklerin
den bahisle, filhakika bütün Ağır Ceza Cumhuriyet 
Savcılıklarına ve Devlet Güvenlik Mahkemesi Cum
huriyet Savcılıklarına 25 . 6 . 1976 gün ve 1613 sayı 
ile, bir tamim gönderildiği anlaşılmıştır. 

Bilindiği üzere3 Bakanlıkça Cumhuriyet Savcılıkla
rına duyurulması gereken hususlarda Cumhuriyet 
SEVCîhkîarınm tereddüt izhar ederek istilâmı mahiyet
te sordukları, ancak mahiyeti itibariyle neticesinin bü
tün Cumhuriyet Savcılıklarına tebliği icabeden husus
lar ve kazaî yollarla halli gerektiğine işaret edilerek 
münhasıran mütalaa serdin! mucip görülen mevzu
lar; öieden beri Cumhuriyet Savcılıklarımıza, Bakan
lığımızca tamim ve tebMğ olunmaktadır. Cari tatbi
kat ve teamül bu şekildedir. 

Öte yandaş Cumhuriyet Savcılarının idarî görev
leri yönünden Adalet Bakanlığına bağlı bulundukla
rı Anayasanın 137 nci maddesinde ve bütün Savcılık 
Teşikilâtmn Adalet Bakanının idaresi altında bulun
duğu da Hâ!d!m!er Kanununun 85 nci maddesinde 
açıkça ifade • edilmiştir, 

Bu M'tarâî, genel olarak görevleri Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununda, Yargıtay Kanununda ve 
Siyasî Partiler Kanununda tespit ve tadat edilen ve 
Hâkimler Kanununun zikredilen 85 nci maddesi ge
reğince 'münhasıran dairesi muavinleri üzerinde ne-
zp.ret ve murakabe hakkını haiz bulunan C. Başsavcı
sının; Siyasî Pariile? Kanununun tatbikatına taallûk 
eden hîîsiîs'^r ve CM...UK. nunda belli edilen vazife
lerin uası ?îe Hgıli münıerit yazışmalar dışında her ne 
re:,-:?'î ve r^evzuda olarsa olsun Cumhuriyet Savcılık-
>->rma trenim veya genelge gönderme yetkisi mevcut 
bulunmamak! adır. 

Bilgilerinizi ve yukarıda işaret edildiği üzere, C. 
Er.şsavcıhğı tarafından badema yetki dışında yapı
lacak ta.m'=m, genelge veya umumî mahiyetteki yazs-
l-.rm kabul edilmeyerek geri çevrilmesini ve daha ön
ce gönderildiği anlaşılan 25 . 6 . 1976 gün ve 1613 
p .̂yılı tamimin de, yargı çevrenizdeki mevcutlarının 
toplanarak, gereği için Bakanlığa gönderilmesini ve 
keyfiyetin mülhakatınız Cumhuriyet Savcılıklarına da 
hu yolda tamim ve tebliğini ehemmiyetle rica ede
rim.» 

Bu tamimde belirtildiği gibi, tasarruflarımızı te
yit etmesi bakımından şu hususu da ayrıca tebarüz 
ettirmek isterim : 

16 . 5 . 1973 gün ve 1730 sayılı Yargıtay Kanu
nunun, içtihatların birîeştirimıesini istemek yetkisi, 
başlıklı 20 nci maddesinin 6 nci fıkrasında; içtihadı 

birleştirme kararlarının benzer hukukî konularda Yar
gıtay Dairelerini ve Adalet Mahkemelerini bağladığı 
ifade olunduktan sonra bu maddenin son fıkrasın
da; içtihadı birleştirme kararlarının niteliğini açıkça 
belirten özetin kararın verilmesini takip eden en kı
sa zamanda, Yüksek Hâkimler Kurulu ile Adalet Ba
kanlığına bildirileceği, Yüksek Hâkimler Kurulu ve 
Adalet Bakanlığının da bütün Adalet Mahkemeleri
ne ve Cumhuriyet Savcılıklarına bu kararlan en kısa 
zamanda duyuracakları, ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Yargıtay kararlarının önemli olan
larının bastırılıp, mahkemelere ve abone olan avu
katlara dağıtılmasının sağlanması görevi de, aynı ka
nunun 45 nci maddesi gereğince, Yargıtay Yayın iş
leri Müdürlüğüne verilmiştir. 

Ayrıca Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinde; Adalet Bakanlığının gösterece
ği lüzum üzerine, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından 
kamun yararına yapslacak temyiz isteği sonunda it
tihaz olunacak bozma kararı örneğinin, Adalet Ba
kanlığına gönderileceği ve Bakanlıkça Resmî Gazete
de yayınlanacağı hükmü yer almakta, 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 343 ncü 
maddesi hükmü dairesinde, temyiz incelenmesinden 
geçmeden kesinleşen mahkeme kararlarında kanuna 
muhalefet edilmesi sebebiyle, Adalet Bakanı tara
fından verilecek yazılı emir üzerine, ilgili temyiz dai
resi tarafından ittihaz olunacak bozma kararları da 
Bpfkaiîlığümız vasıtasıyle mahalline intikal ettirilmek
tedir, 

Bu bükümlerle ilgili uygulama sırasında Yargıtay 
kararlarının Cumhuriyet Savcılıklarına dağıtımı veya 
bildirilmesi konusunda, Cumhuriyet Başsavcısına bir 
görev verildiğine dair, mevzuatımızda hiçbir hüküm 
bulunmamaktadır. 

Bakanlığımızca yapılan söz konusu tamimi teyi-
den, izahına çalıştığım kanunî sebepler muvacehesin
de ve şimdiye kadar vaki tatbikat ve teamüle gö
re» Cumhuriyet Başsavcısının, her ne sebeple olur
sa olsun, kanunla belli edilen görev ve yetkileri dı
şında, Anayasamızın 137 nci maddesi gereğince ida
rî görevleri bakımından Adalet Bakanlığına bağlı 
olan Cumhuriyet Savcılıklarına, kendi ifadeleri gibi, 
«Bilgi Yazısı» veya «Tamim» veya «Bildiri» gönder
mek 3 etkisi bulunmamaktadır. 

Bunu kesinlikle ifade etmek isterim. 
Görüldüğü gibi hadisenin, vesikalara ve hukukî 

vakıalara göre, her yönü ile izah ettiğim bu durum 
karşısında, keyfiyetin sağcılıkla, solculukla, nurculuk-
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la veya fiillerin suç teşkil edip etmemesiyle hiçbir 
ilgisi bulunmadığı gîhi, Atatürkçülükle, Atatürk itfkı-
lâplanyle ve Cumhuriy etim izin ilkeleriyle uzak yakın 
bir münasebeti bulunmamaktadır. 

Hadise, Cumhuriyet Başsavcılığının, hukuk ve yet
ki dışı, Adalet Bakanının idaresi altında bulunan 
Cumhuriyet Savcılarına tanıra göndermesinden iba
rettir, Bunun dışında yapılmak ve söylenmek istenen
lerin kâffesi maksat dışı, mevzuun istismarından iba
rettir. 

Mevzu, günün politik çalkantıları içerisinde istis
mar edilmekte ve maalesef, gördüğü vazifenin ehem
miyet? bakımından Hukuk Devletimiz içerisinde müs
tesna bir yeri olan yüksek bir makamıımz; politika
nın, polemiğin içerisine itilmek istenmektedir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı makamının fonksiyonu 
itibariyle, günlük politik tartışmalardan ve çekişme
lerden tamamen uzak kalması ve uzak tutulması 
gereğini hepimiz aynı şekilde takdir ettiğimiz için ve 
mevzua bu ölçüler içerisinde baktığımız için söyle
diklerime başkaca bir cihet ilâve etmek istemiyo
rum. 

Bu mülâhazalarla ve Sayın Cumhuriyet Başsavcı
sının basında neşredilen ve Bakanlığıma hitaben gön
derildiği ifade olunan son yazılarına da, şahsen ken
dimi ve Bakanlığımı muhatap telâkki etmediğim için, 
aynen geri çevirmiş bulunmaiktayım. 

Sözlerime son verirken; 
Hadiseyi ve Atatürkçülüğü istismar etmek isteyen

lere cevaben de; Adalet Bakanı olduğumdan bu ya
na, bütün tasarruflarımın; Anayasa ve kanunlarla 
tam bir mutabakat içerisinde olduğunu ve nitelikleri 
Anayasamızda belirtilen; millî, demokratik, Iayik ve 
sosyal hukuk devletinin icaplarına da tamamen uy
gun bulunduğunu, ifade etmek isterim. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 20 .9 .1976 

Ceza tş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 25/83 

Cumhuriyet Başsavcılığınca gön
derilen tamim Hk. 

Cumhuriyet Savcılığına 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının, Cumhuriyet 

Savcılıklarına tamim gönderdiğine dair, basında yer 

alan haberler ve bu mevzu ile alâkalı olarak, Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcısının C. Savcılıklarına ta
mim gönderme yetkisinin bulunup bulunmadığı hu
susunda basında ve âmme efkârında yapılan tartış
malar, aynı zamanda, Başbakanlığa tevcih edilip, 
Bakanlığımızca cevaplandırılması Yüksek Başba
kanlık tarafından tensip kılman bir soru önergesine 
de konu teşkil ettiğinden, önergenin ccvaplandırıla-
bilmesini teminen keyfiyet C. Başsavcılığından so
rulmuş, alınan cevabî tezkere münderecatından; İçiş
leri Bakanlığının valiliklere gönderdiği bir tamim 
vesilesiyle ve bazı mahal C. Savcılıklarının tered
düt izhar ettiklerinden bahisle, filhakika bütün Ağır 
Ceza Cumhuriyet Savcılıklarına ve Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Cumhuriyet Savcılıklarına 25 . 6 . 1976 
gün ve 1613 sayı ile, bir tamim gönderildiği anlaşıl
mıştır. 

Bilindiği üzere, Bakanlıkça Cumhuriyet Savcı
lıklarına duyurulması gereken hususlarda, Cumhuri
yet Savcılıklarının tereddüt izhar ederek istilâmi 
mahiyette sordukları, ancak mahiyeti itibariyle ne
ticesinin bütün Cumhuriyet Savcılıklarına tebliği 
icabeden hususlar ve kazaî yollarla halli gerektiğine 
işaret edilerek münhasıran mütalaa serdini mucip 
görülen mevzular, öteden beri Cumhuriyet Savcılık
larımıza, Bakanlığımızca tamim ve tebliğ olunmak
tadır. Carî tatbikat ve teamül bu şekildedir. 

Öte yandan, Cumhuriyet Savcılarının idarî gö
revleri yönünden Adalet Bakanlığına bağlı bulunduk
ları Anayasanın 137 nci maddesinde ve bütün Sav
cılık Teşkilâtının Adalet Bakanının idaresi altında 
bulunduğu da Hâkimler Kanununun 85 nci madde
sinde açıkça ifade edilmiştir. 

Bu itibarla, genel olarak görevleri Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununda, Yargıtay Kanununda ve 
Siyasî Partiler Kanununda tespit ve tadat edilen ve 
Hâkimler Kanununun zikredilen 85 nci maddesi ge
reğince, münhasıran dairesi muavinleri üzerinde ne
zaret ve murakabe hakkım haiz bulunan C. Başsav
cısının; Siyasî Partiler Kanununun tatbikatına taal
lûk eden hususlar ve C.M.U.K. nunda belli edilen 
vazifelerin ifası ile ilgili münferit yazışmalar dışın
da, her ne sebep ve mevzuda olursa olsun Cumhuri
yet Savcılıklarına tamim veya genelge gönderme yet
kisi mevcut bulunmamaktadır. 
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Bilgilerinizi ve yukarıda işaret edildiği üzere, 
C. Başsavcılığı tarafından badema yetki dışmda ya
pılacak tamim, genelge veya umumî mahiyetteki ya
zıların kabul edilmeyerek geri çevrilmesini ve daha 
önce gönderildiği anlaşılan 25 . 6 . 1976 gün ve 1613 
sayılı tamimin de, yargı çevrenizdeki mevcutlarının 

toplanarak, gereği için Bakanlığa gönderilmesini ve 
keyfiyetin Mülhakatınız Cumhuriyet Savcılıklarına 
da bu yoîda tamim ve tebliğini ehemmiyetle rica 
ederim. 

Adalet Bakam 
İsmail Müftüoğlu 

« • » » . »m 
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275 Sayıh Yasanın 11 inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Yasa teklifinin maddelerine geçilmesine dair 
açık oylama sonucu: 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı : i 84 

Oy verenler : 8Q 
Kabul edenler : 54 

Reddedenler •. 21 
Çekinse ner . 5 

Oya'katılmayanlar : 104 
Açık üyeüKler : — 

TABİÎ ÜYELER 
Ek^em Acuııer 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Hayri Öner 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Re*oai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALB 
İnıadettin ElnveuB 

DENİZLt 
Hüseyin Atmaca 

ANKARA 
Mohmot Atıf Bendcrlioğlu 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

[Kabul 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
ELAZIĞ 

Hasan Ildan 
ESKİŞEHİR 

Hikmet Savaş 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
HAKKÂRİ 

Naci Cidal 
HATAY 

Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet F e yy at 
Fikret Gündoğan 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

edenler] 
l KONYA 
•J 

ş Erdoğan Bakkal başı 
I Fakih Özlen 

MANİSA 
I Doğan Barutçuoğlu 
jj MARDİN 
1 Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
fi 

f Fevzi Özer 
l NİĞDE 
jj Abdullah Emre ileri 
| ORDU 
\ Şevket Koksal 
;• RİZE 
•j Talât Doğan 
İ SAKARYA 

Hasan Fehmi Güneş 
SAMSUN 

; Ziya Gökalp Mülayim 
SİİRT 

Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin Öztürk 

[Reddedenler] 

\ EDİRNE 
i Mehmet Nafiz Ergeneli 
j ELÂZIĞ 
\ M. Cahit Dalokay 
\ ERZURUM 
: Lûtfi Doğan 

î ESKİŞEHİR 
İ Ömer Ucuzal 

J GÜMÜŞHANE 
I Ömer Naci Bozkurt 

| İSTANBUL 
i Ali Oğuz 
İ İZMİR 
l Mustafa Bozoklar 
§ Mümin Kırlı 
\ KASTAMONU 
i; Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
\ İbrahim Kirazoğlu 
I NEVŞEHİR 
t 1. Şevki Atasağım 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
;; Zihni Betil 

TRABZON 
;; Hasan Güven 
I TUNCELİ 
5 Naim Taşan 

jj URFA 
: Abdulgani Demirkol 

! UŞAK 
i Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
l Veli Uyar 

ZONGULDAK 
l Mehmet Ali Pcstilci 

[ CUM MURDAŞKANINCA 
:; SEÇİLEN ÜYELER 
'. Selâhaddin Babüroğlu 
* Muhsin Batur 
: Özer Derbil 
ş 

l Bahriye Üçok 

l SAMSUN 
; Refet Rendeci 

i SİNOP 
İ Nâzım Inebeyli 

j URFA 
i Hasan O rai 
I CUMHURBAŞKANIN-
j OA SEÇİLEN ÜYELER 
I Fethi Çelikbaş 
\ Halil Tunç 
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(Çektnserler) 

TABİÎ ÜYE 

Cevdet Sunay 

CUMHURBAŞKANIN
CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Cihat A lp an 

I Oya Katılmayanlar] 

Zeyyat Baykara 
Niha t Er im 
Şerif Tüten 

T A M t ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Atakl ı 
Emanu l l ah Çelebi 
Suphi Gürsoy t rak 
K a d r i Kap lan 
Kâmil Karavel ioğlu 
Sezai O'Kan (İz.) 
F a h r i Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhat t in özgür 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdaku le r 

ADANA 
M. Nur i Âdemoğlu 
Kemâî Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet S ı r r ı Turanlı 
AFYONKARAHİSAR 

Kâzım Karaağaçiıoğlu 
Ahmet Karay iğ i t 

A Ğ R I 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
Turhan Kapanh 
Yiği t Köke r 
İbrahim Öztürk 

A Y D I N 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Eş'e 

B A L I K E S İ R 
Hikme t Aslanoğhı 
Ne ja t Sarlıcalı 
I. Sıtkı Yırcah 

BİTLİS 
K â m r a n i n a n 

BOLU 
Turgu t Yaşar Gülez 
Alâeddm YılmaEtürk 

BURDUR 
E k r e m K a b a y 

BURSA 
İhsan Sabri Çağiayang 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

Ç A N A K K A L E 
ismail KutluV 

Ç A N K I R I 
Gürhan Ti t rek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Baha Ak^it 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu (t. A.) 
Hilmi Nalbantoğlu 

G A Z İ A N T E P 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Ali Cüceoğiu 
Hayrettin Erkmen 

H A T A Y 
Mustafa Daliveli 

İ S P A R T A 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Ar ıburun 
(Başkan) 

Ahmet Vefa Poyraz (B.) 
Besim Üstünei 

İZMİR 
l Beliğ Beler 
\ Nazif Çağa tay 
l Orhan Kor 

(B.) Necip Mirkelamoğlu 
\ K A H R A M A N MARAŞ 
I Adnan Karaîküçük 
î Hi lmi Soydan 
l K A R S 
f Sırn Atalay 
{ Yusuf Ziya Ayr ım 
• Muzaffer Şâmiloğlu 
\ KASTAMONU 
\ Mehmet Çamlıca 
\ K A Y S E R İ 
i; Sami T u r a n 
jj K I R K L A R E L İ 
\ Ali Alkan 
I K I R Ş E H İ R 
\ Halil Özmen 
İ KOCAELİ 

Lütfi Tokoğlu (B.) 
KONYA 

Osman Nur i Canpolaî: 
Feyzi Hahcı 
Mehmet. Varışlı 

K Ü T A H Y A 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nure t t in A k y u r t 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlı ı 
A. Orhan Süers&n 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Meaıteşeoğlsu 

ı MUŞ 
l İsmail i lhan 

NİĞDE 
,_ Ergim Özkan 
l ORDU 
j Selâhat t in Aca r 
I Bekir Sıtkı Baykal 
f SAKARYA 
\ Osman Salihoğlu 
I 
\ SAMSUN 
\ Bahr i Cömert 
| Şaban Demirdağ 

\ S İ V A S 
| Nurettin Ertürk 
| Kâzım Kangal 
j T E K İ R D A Ğ 
I Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Cevdet A r k a n 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
(İz.) 
Ahmet Cemil Kara 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
E. Süleyman E r g i n 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYEJ ER 

jj Adüe Ayda 
I i Kisamettin Çelebi 
I Sait Naci Ergin (İz.) 

I Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
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GÜNDEMİ 

8 NCİ BİRLEŞİM 

23 . 11 . 1976 Salı 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş tari
hi : 18 . 7 . 1974) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 18 . 7 . 1974) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) (Veri
liş tarihi : 18 . 5 . 1974) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi : 30 . 6 . 1975) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 1 . 11 . 1975) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/62) (Veriliş tarihi : 3 . 11 . 1975) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi: 31 . 3 . 1976) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa serbest 
güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/68) (Veriliş tarihi : 21 . 4 . 1976) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması dü
şünülen alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ya
pılan tayine dair, Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/70) (Veriliş tarihi : 13 . 5 . 1976) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bu
lunduğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/71) (Veriliş tarihi : 15 . 6 . 1976) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bazı teşebbüslerin is
tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba
kanı Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) 
(Gündeme giriş tarihi : 5 . 7 . 1976) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, «TRT Genel Müdürü» ne dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/73) (Gündeme giriş 
tarihi : 2 . 11 . 1976) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, ortaöğretim için hazırlanan kitaplara dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/74) (Gün
deme giriş tarihi : 9 . 11 . 1976) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 10 yıllık 
araç ihtiyaçlarına dair Millî Savunma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/75) (Gündeme giriş tarihi : 
23 . 11 . 1976) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıyle 
ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 
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2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit ) 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Suîtanhamam'da [ 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması î 

i 
isteyen önergesi. (10/27) [ 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni- i 
yazı Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araş- i 
tırması isteyen önergesi. (10/50) ; 

4. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa- i 
îih Tanyeri'nin, belediyelerin malî durumları hakkın- j 
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/52) i 

j 
5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca ! 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay için- ! 
de temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması is- I 

i 

teyen önergesi. (10/53) i 
i 

6. — Cumhuriyet Senatosu Buldur Üyesi Ekrem j 
Kabay'ın, traktör satışları konusunda Senato Araş- • 
tırması isteyen önergesi. (10/54) i 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sim Ata- j 
lay'm, Kars ilinde temeli atılan Şeker Fabrikasına \ 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/55) j 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DİSK'e kayıtlı işçiler hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/56) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
SarıibrahimoğEu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/57) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinin değiş
tirilmesine ilişkin yasa teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Sosyal İşler komisyonları başkanlıkları 
tezkereleri ile Sosyal İşler Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 2/470; C. Senatosu : 2/106) (S. Sayısı : 608'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 18 . 11 . 1976) (Bitiş ta
rihi : 29 . 11 .1976) 

• • • > • >m< ...... 



Topianü : 16 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 608'e 1 nci Ek 

275 Sayılı Yasanın 11 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Yasa Teklifinin, Millet Meclisince Reddolunan Metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Sosyal İşler Komisyon
ları Başkanlıkları Teskereleri ile Sosyal İşler Komisyonu Raporu. 

(M.Meclîsi :2/4ZD; C. Senatosu : 2 /106) 

(Not : M. Meefoi S. Sayısı : 271) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 3.6. 1976 
Sayı: 3196 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 6 . 1976 tarihli 105 nci Birleşiminde görüşülerek maddeterc geeimıesi işaret oyuy-
le reddedilen, 275 sayılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin yasa teklifi, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Memduh Ekşi 

Millet Meclisi Başkam V. 

Not : Bu teklif 14 . 1 . 1976,tarihinde Başkanlıkça İlk :Komisyom hamle dil/niş ye Genel Kurulun 
294; 1 > 6 . 1976 tarihli 95 ve 105 nci birleşimlerinde gb^üşîilerek >maddelere gedilmesi reddedilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı :,271) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet 'Komisyonu 

Karar Nv. :,22 23.6.1976 
Esas No. 

Yüksek Başkanlığa 

275 sayılı Yasanın 11 nci mtâ4şskım jiçğ^rj|n*esiıp ,üi^iıı yaisa^toeiçlli^ 
süresi 13 Hazjîan 1976 tahinide mm erînişUr. 

tçtüaüpmüzün 36 ııcı maıMösli gerepoee gerökl »isteme tafbi ttrtu&nak -üzere dosyası İte Sidikte iffete 
siMalmuştar. 

Saygılar jmla. 

Anayasa ve Adatet Komisyonu 

Refet Rendeci 
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Sosyal İşler Komisyonu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No. : 2/106 - 3885 2.7. 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

23 Haziran 1976 tarihinde (10) gün süre ile Komisyonumuza havale buyurulan, Millet Meclisinin 1.6.1976 
talihli 105 nci Birleşiminde- görüşülerek işaret oyuyle reddedilen, 275 sayılı Yasanın 11 noi maddesinin değiş-
tifrtiîrnteisîaiie ilişikin yasa tekliflinin süresi 2 Haziran 1976 tarihinde sona ermiştir. 

İçtüzüğümüzün 36 nci maddesi gereğince gerekli işleme tabi tututaalk üzere Yüksek Başkanlığa saygıy
la sunulur. 

Saygılanrnla. 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili 

Talât Doğan 

Sosyal İşler Komsiyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 

Karar No. : 2 16. 11 . 1976 
Esas No. : 2/106-3885 

Sıra No. : 7 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 4 . 11 . 1976 tarihli 3 ncü Birleşiminde Gündemden çıkarıla
rak Komisyonumuza havale buyurulan «275 Sayıh Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin yasa 
teklifi» Komisyonumuzun 16 . 11 . 1976 tarihli Birleşiminde her yönden tetkik ve müzakere olundu. 

Mezkûr teklifin genel gerekçesinde bulunan huşu ilan gözönünde bulunduran Komisyonumuz teklifin 
tümünü prensip itibariyle benimseyerek maddelere geçilmesini oy birliğiyle kabul etmiştir. 

Maddelerin müzakeresi sırasında; 

1. — 11 nci maddenin değiştirilmesi teklifinde mevcut maddede iki fıkra halindeki işyeri için istenen 
yetkiye karşı itirazla işkolu içinde istenen yetkiye karşı itiraza ayrı ayrı maddeleştirilerek daha belirli hale 
getirilmiştir. 

2. — Maddeye bir açıklık daha getirilmiştir, o da adres alma, bildiri ve ilân koşullarını yerine getir
meyen bir sendika Bölge Çalışma Müdürlüğüne yetki istemi için müracaat edemez. Yetki isteyen sendika
nın bunları yerine getirip, getirmediğine bakıldıktan sonra, bölge çalışma müdürlüğü bu istemi tetkik ede
bilecektir. 

3. — Mevcut Yasa işveren sendikalarına da yetki hususunda itiraz hakkı tanımıştır, bu değişiklik tekli
finde bu hak sadece işçileri alakadar ettiği için işçi sendikalarına tanınmıştır. 

4. — Ayrıca, yetki isteyen sendikaların çoğunluğu bünyesinde temsil etmesi yanında, 274 sayılı Yasaya 
göre yasal nitelikleri olup olmadığının tetkiki yeniliği de gerektirmektedir ki, bu çok yararlıdır. (Örneğin 
sendikaların yasalara uygun kurulup kurulmadığı1, fes edilip edilmediğinin tetkiki gibi.) 

5. — Ayrıca çoğunluğun tetkiki bu güne kadar evrak üzerinde yapılmakta iken, bu değişiklik kabul 
edildiği takdirde oylama ile tespit edilecektir. 

İşçilerin gerçek isteklerini temin için kendilerini temsil etmesini istedikleri sendikayı seçmekte özgür 
olmaları doğal ve Anayasa hükmüdür. 

Currihuriiyet Senatosu (S^ Sayısı : 608'e 1 nci ek) 
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Bugün eşitsizlik Türkiye'de bir sorundur. Geçimini temin için bütün şartlara razı olan, kendi kabul et

mediği ücret ve işe arkasında binlerce işçi talipken, işçilerin işe girerken işverenin taleplerini istemese dahi 
kabul zorunda kaldığı bir gerçektir. Bunların başında işverenin işçiye, işe girerken imzalattığı tarihsiz sendi
kaya giriş beyannameleri gelmektedir. Bu nedenle işçinin kendisini temsil etmesini istediği sendikayı belir-
liyebilmesi için 275 Sayılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesi gerekmektedir. 

işçilerin kendi adına toplu iş sözleşmesi yapacak 
hine saptanacak en geçerli yoldur. Rejimlerin en fazla 
lumun düzenini teşkil eden organlar seçimle iş başına 
toplumlarda kişi özgürlüğünden bahsedilebilir. Bu 
sal baskıdan kurtararak sendika seçme özgürlüğünün 
gün sınıfının bilincine ermiştir. Kendisini temsil etme 
sosyal 'hakların ötesinde siyasal örgütlenmesini temin 
layacak sendikanın hangisi olduğunu saptayabilecek 
almakta ama, bu yönde işçiyi kendisine bağlayarak si 
denle referandum müessesesinin tesisi hem işçinin hem 
edecektir, 

sendikayı seçmesi için oylamaya başvurulması işçi le-
toplum yararına olanı demokrasidir, demokraside top-
getirilir. Demokratik kuralların en düzenle işlediği 

nedenle işçilerin her türlü ekonomik ve sosyal ve siya-
tam olarak işler hale gelmesi gerekmektedir. İşçi, bu-
sini istediği sendikanın sağlayacağı maddî olanak ve 
ederek, toplumda bir güç olarak ortaya çıkmasını sağ-
güçtedir. Birçok sarı sendikalar işçiye daha fazla ücret 
yasal örgütlenmesini önlemek çabasındadırlar. Bu ne
de işçiden yana olan sendikaların güçlenmesini temin 

6. — Çoğunluğun dışındaki itirazlar iş mahkemesine gitmektedir ki, bu yasal bir teminattır. Bu yasal 
teminatla sendikalar üzerinde iş mahkemesinin denetimini de sağlamak olanağı ortaya çıkmaktadır. 

7. — Oylamaya 6 aydan beri o işyerinde çalışan işçilerin katılması grev oylamasında işverenin istediği 
sonucu alacak biçimde grev oylaması yapmasına mani olacağından işçi lehine olumlu karşılanmamasına 
imkân olmadığıma, 

"8. — Mezkûr teklifte, değiştirilmesi istenen 11 nci maddenin c) fıkrasının 21 nci satırında yer alan «İşve
rence» ibaresinin maddî hata olduğunu tespit eden Komisyonumuz bu ibarenin «İşverene» olarak değiştiril
mesini oybirliği ile karar altına almıştır. 

Havalesi gereğince Yüce Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
C. Bşk. S. Üye 

Halil Tunç 
Toplantıda bulunamadı 

Kâtip 
Trbzon 

A. Cemil Kara 
Toplantıda bulunamadı 1 

Üya 
İçel 

Başkan Vekili 
Rize 

Talât Doğan 

Üye 
İsparta 

Mustafa -Gülcügi 1 
Toplantıda bulunamadı 

Lûtfi BUgen 

Üy 
Tabiî 
Vehbi 

Bu Kanunda Sözcü 
İstanbul 

Solmaz Belül 

Üye 
İzmir 

Mustafa Bozoklar 

Hatay 
Kemal Kılıçoğlu 

Üye 
Tokat 

Cevdet Aykan 
Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

o Üye 
Üye Kayseri 
Ersü Sami Turan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 6G8'e 1 nci ek) 
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MİLLET MECLÎSİNİN REDDETTİĞİ METİN SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

275 sayılı Yasanın 11 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Yasa Teklifi 

MADDE 1. — 275 sayılı Topiu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Yasasının î l nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi üzerinde uyuş
mazlık : 

Madde İ l . — Adres alma, bildiri ve ilân koşul
larını yerine getiren meslekî kuruluşun çağrısına aym 
işkolunda kurulu işçi sendika ve federasyonları ilân 
tarihinden, üân yapılamıyorsa bildirinin alındığı ta
rihten itibaren 6 işgünü içinde işkolu düzeyinde Ça
lışma Bakanlığına işyeri düzeyinde ilgili bölge çalışma 
müdürlüğüne itiraz edebilirler. İtirazlar, yetki iste
yen kuruluşun üye çoğunluğuna sahip olup olama
dığı yanında yapılacak toplu iş sözleşmesini bu yasa ve 
274 sayılı Yasaya göre hükümsüz saydırabilecek nok
sanlıkları kapsayabilir. İtiraz eden sendikalara da aynı 
noksanlıkları olduğu yolunda karşı itirazlar yapıla
bilir 

I. — Bir işyeri için istenen yetkiye karşı itiraz: 
İşvesinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdür-

îüğü : 
a) Yalnızca çoğunluğa yapılan itirazları 3 iş

günü içinde oylama yapılması isteği ile iş mahkeme
sine gönderir 

b) Çoğunluğa yöneltilenler dışındaki itirazlar! ye
rinde görmez ise gerekçeleriyle birlikte uyuşmazlık 
dosyasını 3 işgünü içinde iş mahkemesine gönderir. 

c) İtirazı yerinde görür ise hangi nedenlerle ka
bul edildiğini gösteren kararını 3 işgünü içinde ve
rerek taraflara tebliğ eder. Bu karara karşı 6 işgünü 
içinde iş mahkemesine itiraz olunabilir. 

(!>) ve (c) bentlerine göre yapılacak müracaat ve 
itirazlar iş mahkemesince 3 işgünü içinde karara 
bağlanır. Çağrı yapan sendikanın çoğunlukta olup 
oîmadıjı veya yetki isteyen ve itiraz eden sendikalar
dan hangisinin işyerindeki işçilerin salt çoğunluğuna sa
hip olduğunun saptanması için iş mahkemesi hâkiminin 
a*ayacağî üç kişilik bir seçim kurulunun denetimin
de oylama yapılır. Seçim kurulunun bir üyesinin 
bölge çalışma müdürlüğünün vereceği isimler ara
sından atanması zorunludur. Seçim kurulunun gider
lerini iş mahkemesi hâkimi tayin eder. Bu giderler 
yetki isteyen ya da itiraz eden sendika veya sendi
kalar arasında eşit olarak bölünür ve oylama gü-

Cumıhuriyet Senatosu 

275 sayılı Yasanın 11 nci Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Yasa Teklifi 

MADDE 1. — 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Yasasının 11 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi üzerinde uyuş
mazlık : 

Madde 11. — Adres alma, bildiri ve ilân koşulla
nın yerine getiren meslekî kuruluşun çağrışma aynı 
işkolunda kurulu işçi sendika ve federasyonları itan 
tarihinden, ilân yapılamıyorsa bildirinin alındığı ta
rihten itibaren 6 işgünü içinde işkolu düzeyinde Ça
lışma Bakanlığına işyeri düzeyinde ilgili bölge çalış
ma müdürlüğüne itiraz edebilirler. İtirazlar, yetki is
teyen kuruluşun üye çoğunluğuna sahip olup olama
dığı yanmda yapılacak toplu iş sözleşmesini bu yasa 
ve 274 sayılı Yasaya göre hükümsüz saydırabilecek 
noksanlıkları kapsayabilir. İtiraz eden sendikalara 
da aynı noksanlıkları olduğu yolunda karşı itirazlar 
yapılabilir. 

I. — Bir işyeri için istenen yetkiye karşı itiraz: 
işyerinin bağh bulunduğu bölge çalışma müdürlü

ğü : 
a) Yalnızca çoğunluğa yapılan itirazları 3 işgü

nü içinde oylama yapılması isteği ile iş mahkemesine 
gönderir. 

b) Çoğunluğa yöneltilenler dışındaki itirazları 
yeıinde görmez ise gerekçeleriyle birlikte uyuşmazlık 
dosyasını 3 işgünü içinde iş mahkemesine gönderir. 

c) İtirazı yerinde görür ise hangi nedenlerle ka
bul edildiğini gösteren kararını 3 işgünü içinde ve
rerek taraflara tebliğ eder. Bu karara karşı 6 işgünü 
içinde iş mahkemesine itiraz olunabilir. 

(b) ve (c) bentlerine göre yapılacak müracaat ve 
itirazlar iş mahkemesince 3 işgünü içinde karara bağ
lanır. Çağrı yapar» sendikanın çoğunlukta olup olma-
dığı veya yetki isteyen ve itiraz eden sendikalardan 
hangisinin işyerindeki işçilerin salt çoğunluğuna sahip 
olduğunun saptanması için iş mahkemesi hâkiminin 
atayacağı üç kişilik bir seçim kurulunun denetimin
de oylama yapılır. Seçim kurulunun bir üyesinin böl
ge çalışma müdürlüğünün vereceği isimler arasından 
atanması zoranludur. Seçim kurulunun giderlerini iş 
mahkemesi hâkimi tayin eder. Bu giderler yetki is
teyen ya da itiraz eden sendika veya sendikalar ara-

(S, Sayısı : 608'e 1 ned ek) 
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Millet Meclisinin Reddettiği metin 

nünden önce mahkeme veznesine depo edilir. Payı
na düşen gideri yatırmayan sendika veya sendika
lar oylamaya oylamaya katılamaz. Oylamaya işye
rinde oylama tarihinde 6 ay çalışmış olan işçiler ka
tılır. Kuruluşu 6 aydan az olan işyerlerinde bu koşul 
aranmaz. 

Oylamaya o işyerinde çalışan fakat izinli ya da 
istirahatli olan işçiler de katılabilir. Oylamaya katı
lanların salt çoğunluğu yetkili sendikayı belirler. Oy 
lamaya ikiden çok sendika katılıyorsa en çok oyu 
alan sendika yetkili sayılır. 

Oylama sonucu bir tutanakla tespit edilir. Oyla
ma işlemine karşı oylama tarihinden itibaren 3 işgü
nü içinde itiraz edilebilir. İtiraz süresi sonunda iş 
mahkemesi 6 işgünü içinde vereceği kararda yetkili 
sendikayı belirtir. 

İş mahkemesinin oylama işlemine yapılan itiraz
lar ve yetkili sendika konusunda vereceği karar ke
sindir. 

Oylama gizli oy, açık tasnif yolu ile yapılır. Oy
lamanın yapılması itirazın bölge çalışma müdürlü
ğünce iş mahkemesine intikali tarihinden itibaren 15 
günü geçemez. Hâkim oylama gününü, oylamanın 
başlayacağı saati tespit ederek taraflara, işverence 
ve bölge çalışma müdürlüğüne bildirir. 

Oylama ile ilgili her türlü işlerde bölge çalışma 
müdürlüğü görevlidir. 

îş uyuşmazlıklarının çokluğuna göre, Adalet Ba
kanlığınca, iş mahkemelerinden biri sadece yetki ve 
oylama konularını çözümlemek için görevlendirile
bilir. 

İşverenleri temsil bakımından işverenler ve işve
ren sendikaları arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları 
yazılı çağrı tarihinden başlayarak 3 işgünü içinde 
bölge çalışma müdürlüğünce karara bağlanır. Bölge 
çalışma müdürlüğünün bu konudaki kararlarına, il
gililer kendilerine yapılacak yazılı bildiri tarihinden 
başlayarak 3 işgünü içinde iş davalarına bakmakla 
görevli mahalli mahkemeye itiraz edebilir. Bu itiraz 
6 işgünü içinde seri mahkeme usulü ile kesin olarak 
karara bağlanır. 

Bu maddede geçen iş mahkemesi deyimi işyeri
nin bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla gö
revli mahkemedir. 

II. - İşkolu içinde istenen yetkiye itiraz: 
Bir işkolundaki işyerlerini kapsamak üzere yapıla

cak toplu iş sözleşmeleriyle ilgili toplu görüşmelerde 
işçileri temsil bakımından işçi federasyon ve sendika-

Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin 

sıııda eşit olarak bölünür ve oylama gününden önce 
mahkeme veznesine depo edilir. Payına düşen gideri 
yatırmayan sendika veya sendikalar oylamaya katı
lamaz. Oylamaya işyerinde oylama tarihinde 6 ay ça
lışmış olan işçiler katılır. Kuruluşu 6 aydan az olan 
işyerlerinde bu koşul aranmaz. 

Oylamaya o işyerinde çahşan fakat izinli ya da 
istirahatli olan işçiler de katılabilir. Oylamaya katı
lanların salt çoğunluğu yetkili sendikayı belirler. Oy 
lamaya ikiden çok sendika katılıyorsa en çok oyu 
alan sendika yetkili sayılır. 

Oylama sonucu bir tutanakla tespit edilir. Oyla
ma işlemine karşı oylama tarihinden itibaren 3 işgü
nü içinde itiraz edilebilir. İtiraz süresi sonunda iş 
mahkemesi 6 işgünü içinde vereceği kararda yetkili 
sendikayı belirtir. 

İş mahkemesinin oylama işlemine yapılan itiraz
lar ve yetkili sendika konusunda vereceği karar ke
sindir. 

Oylama gizli oy, açık tasnif yolu ile yapılır. Oyla
manın yapılması itirazın bölge çalışma müdürlüğün
ce iş mahkemesine intikali tarihinden itibaren 15 gü
nü geçemez. Hâkim oylama gününü, oylamanın baş
layacağı saati tespit ederek taraflara, işverene ve böl
ge çalışma müdürlüğüne bildirir. 

Oylama ile ilgili her türlü işlerde bölge çalışma 
müdürlüğü görevlidir. 

İş uyuşmazlıklarının çokluğuna göre, Adalet Ba
kanlığınca, iş mahkemelerinden biri sadece yetki ve 
oylama konularını çözümlemek için görevlendirile
bilir. 

İşverenleri temsü bakımından işverenler ve işve
ren sendikaları arasında çıkacak yetki uyuşmazlık
ları yazıh çağrı tarihinden başlayarak 3 işgünü için
de bölge çalışma müdürlüğünce karara bağlanır. 
Bölge çalışma müdürlüğünün bu konudaki kararları
na, ilgililer kendilerine yapdacak yazılı bildiri tari
hinden başlayarak 3 işgünü içinde iş davalarına bak
makla görevli mahallî mahkemeye itiraz edebilir. Bu 
itiraz 6 işgünü içinde seri mahkeme usulü ile kesin 
olarak karara bağlamr. 

Bu maddede geçen iş mahkemesi deyimi işyerinin 
bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli 
mahkemedir. 

II. - İşkolu içinde istenen yetkiye itiraz : 
Bir işkolundaki işyerlerini kapsamak üzere yapı

lacak toplu iş sözleşmeleriyle ilgili toplu görüşmeler
de işçileri temsil bakımından işçi federasyon ve sen-
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lan arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları veyahut 
işverenleri temsil bakımından işveren federasyon ve 
sendikaları ve işverenler arasında çıkacak yetki uyuş
mazlıkları yazdı çağrı tarihinden başlayarak 15 işgü
nü içinde Çalışma Bakanlığınca tüzükte gösterilen 
yöntemlerle karara bağlanır. 

Bakanlık yapdan itirazların tümünü karara bağ
lamaya yetkilidir. Çalışma Bakanlığının bu konudaki 
kararlarının ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı bil
diri tarihinden başlayarak 6 işgünü içinde Yargıtay 
Başkanlığına itiraz edebilirler. Bu itirazlar, Yargıta-
ym iş davalarına bakmakla görevli dairesi tarafın
dan 6 işgünü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Bu kamımı^ 12 nci maddesinin 3. bendinin 2 nci 
fıkrası gereğince yapılacak itirazlar da bu madde 
hükümlerine tabidir. 

Çağrıya itiraz edilmemesi halinde itiraz süresinin 
bitimini izleyen gün, ilgisine göre Çalışma Bakanlı
ğı veya bölge çalışma müdürlüğünce yetkisi kesin
leşen sendikaya bir yetki belgesi verilir. 

Yetki konusunda bu kanunla getirilen hükümler 
dışında alınacak yargı kararları ile yetki tespit işlem
leri durdurulamaz. Yetki kesinleştikten sonra, yet
kiye yönelen idarî ve kazaî itiraz ve müracaatlar 
dinlenmez. 

Bu kanun gereğince işyeri düzeyinde alınan yet
ki, kesinleştiği tarihten itibaren bir ay içinde işvere
nin toplu görüşmeye çağrılmaması halinde düşer. 

İşkolu yetkisi, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl 
süre De geçerlidir. Toplu iş sözleşmesi yetkisinin ke
sinleştiği tarih, itiraz süresinin bitimi veya mahkeme 
kararlarının yetkili sendikaya tebliğ tarihidir. 

Bu madde ile Çalışma Bakanlığına veya bölge 
çalışma müdürlüklerine verilen görevlerin ne şekil
de yürütüleceği, üç ay içinde çıkarılacak bir tüzük
te gösterilir. Bu tüzük yürürlüğe girinceye kadar tü
zükle tespit edüeceği belirtilen . hususlarda, Çalışma 
Bakanlığınca çdtartlacak genelgelere göre işlem yapı
lır. 

MADDE 2. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımlandığı tarihten 
itibaren yürürlüğe girer. 

Sosyal İşler Komisyonunun kabul ettiği metin 

dikaları arasında çıkacak yetki uyuşmazlddan veya
hut işverenleri temsil bakımından işveren federasyon 
ve sendikaları ve işverenler arasında çıkacak yetki 
uyuşmazhklan yazdı çağrı tarihinden başlayarak 15 
işgünü içinde Çalışma Bakanlığınca tüzükte göseri-
len yöntemlerle karara bağlanır. 

Bakanlık yapdan itirazların tümünü karara bağ
lamaya yetkilidir. Çahşma Bakanlığının bu konuda* 
ki kararlarının ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı 
bildiri tarihinden başlayarak 6 işgünü içinde Yargı
tay Başkanlığına itiraz edebilirler. Bu itirazlar, Yar
gılayın iş davalarına bakmakla görevli dairesi tara
fından 6 işgünü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Bu kanunun 12 nci maddesinin 3. bendinin 2 nci 
fıkrası gereğince yapılacak itirazlar da bu madde 
hükümlerine tabidir. 

Çağrıya itiraz edilmemesi halinde itiraz süresinin 
bitimini izleyen gün, ilgisine göre Çahşma Bakanlığı 
veya bölge çalışma müdürlüğünce yetkisi kesinleşen 
sendikaya bir yetki belgesi verilir. 

Yetki konusunda bu kanunla getirilen hükümler 
dışında alınacak yargı kararlan ile yetki tespit işlem
leri durdurulamaz. Yetki kesinleştikten sonra, yetkiye 
yönelen idarî ve kazaî itiraz ve müracaatlar dinlen
mez. 

Bu kanun gereğince işyeri düzeyinde alınan yetki, 
kesinleştiği tarihten itibaren bir ay içinde işverenin 
toplu görüşmeye çağnlmaması halinde düşer. 

İşkolu yetkisi, kesinleştiği tarihten itibaren iki yıl 
süre ile geçerlidir. Toplu iş sözleşmesi yetkisinin ke
sinleştiği tarih, itiraz suresinin bitimi veya mahkeme 
kararlarının yetkili sendikaya tebliğ tarihidir. 

Bu madde ile Çalışma Bakanlığına veya bölge ça
hşma müdürlüklerine verilen görevlerin ne şekilde 
yürütüleceği, üç ay içinde çıkarılacak bir tüzükte 
gösterilir. Bu tüzük yürürlüğe girinceye kadar tüzük
te tespit edüeceği belirtilen hususlarda, Çalışma Ba
kanlığınca çıkanlacak genelgelere göre işlem yapdır. 

MADDE 2. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayınlandığı tarihten 
itibaren yürürlüğe girer. 
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