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tem ve 8 arkadaşının, Sendikalar kanunu 
teklifi ile îşçi ve iş veren sendikaları ka
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,2. — Toplu iş sözleşmesi, grev ve lo
kavt kanunu tasarısının,, Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilen ve Millet Mecli
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natosu İdare Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılmasü hakkın
da kanun teklifi ile Karma Bütçe Ko
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Konseyi kanunu teklifine dair Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
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Sayfa 
larla muaddel 10 ncu 'maddesine bir fık
ra ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Millî Savun
ma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
( S. Sayısı : 254) 550 

6. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
iştirakleri hakkında kanun tasarısı ve C. 

Sözlü sorular 
1. (Eskişehir Milletvekilli Aziz Zeytin'oğ-

lu'nun, Avrupa'd'aki işçilerimizin • gönderdikle-. 
ri dövizin Ihanlgi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair sözlü sıoru önergesi, Maliye 
[Bakanlığına ^gönderilmiştir. ('6/667) 

2. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, şeker pancarı fiyatlarının artırılıp artı--
nlamıyacağına dair sözlü ısoru önergesi, Saha-

T asanlar 
1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek

li Sandığı Kanununun 6122 ve '64212 sayılı 'ka
nunlarla değiştirilen .39 ncu 'maddesinin ('b) fık-

Sayfa 
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı 
ve Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in 3460 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair ve 23 sayılı 
Kanunun kaldırılması hakkında kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
(1/317, 2/198, 2/183) (S. Sayısı : 303) 550:575 

yi ve 'Ticaret Bakan'hMarına gönderilmiştir. 
(6/058) 

Yazılı soru 

1. — Aydın Milletvekili Hd'lmî Aydımçer'in, 
Germencik ilçesinin içme suyunun kökünden 
h a l i ilcin ne «gilbiı 'tedbirler düşünüldüğüne dair 
yazılı ısoru önergesi, İmar ve İskân (Bakanlığı
na'gönderilmiştir. (7/334) 

rasının birinci .bendinin değiştirilmesi hakkın
da kamun tasarısı (1/504) (İçişleri, Adalet, Ma
liye ve Plân komisyonlarıma) 

2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi Â'li 
Aksoy'un, 189 sayılı Kanuna ibir madde e'klen-
mıesi hakkımdaki kanun teklifini geri istediğine1 

dair önergesi okundu, kabul edildi. 

İşçi ve iş veren sendikaları kanunu tasarısı 
ile Top'lu iş sözleşmesi, Grev ve lokavt kanunu 
ta'Sarısı ve bu tasarılarda Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Milleti 
Meclisi Geçici Komisyonu raporu gündeme alı
narak takdimen ve öncelikle görüşüldü, aynen 
kabul eldİİd'i. Cumhuriyet (Senatosunca değişti
rilen maddelerden Geçici Komisyonca reddi 
'tavsiye edilenler Meclisçe de reddoîunduğun-
dan hu maddelerin görüşülmesi için Millet 
Meclîsinden '6 ve Cumhuriyet Senatosundan da 

6 »üye ayrılmak suretiyle ibir Geçici Komisyon 
teşkili ka'bul edildi. 

1 sayılı Kanunun tatbikatı hakkında Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu ka
bul olundu. 

'İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri 
halkkmdaıki kanun taısan'sının maddeleri üzerin
de bir süre görüşüldü. 

. 1'5 . 7 . 1963 Pazartesi günü saat 14 te top
lanılmak üzere (Birleşime son verildi. 

• Başkan Kâlfcip 
B'aşkamvekili Konya 
Nurettin Ok Vefa Tanır 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 
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li 'Sandığı Kanununa elk kanun tasarısı (1/505) 
(Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

3. — insan menşeli tedavi edici maddelerin 
karşılıklı verilmesine dair Avrupa Andlaışıma-
sı 've Eki Protokol ile eklerinin onaylanması
nın uygun 'bulunduğu ha'kkmda kanun tasarısı 
(1/508) (Sağlık ve Sosyal Yardım, Dışişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

4. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
(1/507) (Adalet, İçişleri ve Plân komisyonla
rına) . 

5. — (Tekel 'Genel müdürlüğü 1961 malî yılı 
Kesirihesap kanunu tasarısı (1/508) (Sayıştay 
Komisyonuna)' 

Teklifler 

'6. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si İdare Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe Kanunu- I 
na 'bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklilk ya
pılması hakkında kanun teklifi (2/5'5i6) (Kar
ma Bütçe Komisyonuna) 

7. — Cum'huriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Âli Aksoy'un, Amasya - Gümüşhacıköy ilçesi 
Hacıya'hya mahallesi 92/5 hanede .mu'kim Mus-
tafaöğlu 1314 doğumlu Ali Rıza Alıcı'ya vata
ni hizmet tertibinden maaş 'bağlanması hakkın
da 'kanun teklifi (2/557) (Maliye ve Plân ko-
misyonlarına) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Âli Âksoy'un, İstanbul - Fatih 'Eski Alipaşa 
sıoikağı 52/1 de mukim. Ti'muroğlu Ali Demir'e 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması 
'hakkında kanun teklifi (2/558) (Maliye ve 
Plân .'komisyonlarına) 

9. — Cumhuriyet 'Senatosu. 'Tunceli Üye'si 
Mehmet Ali Demir ve 3 ai'kadaşmın, 'Türkiye 
Cumhuriyeti Posta, 'Telgraf ve Telefbn İşletme
si kuruluşuna 'dair '6145 sayılı Kanuna 'bir mad
de eklenmesi hakkında Ikanun teklifi (2/559) 
(Ulaştırma, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 

10. —' Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 19'60 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait Ibir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun ta
sarısına dair C. Senatosu (Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 

(M. Meclisi ü/201, C. Senatosu 1/21200 '(Günde
me) (S. Sayısı :102 ye elk) 

11. — IBursa Milletvekili İbrahim ötotem ve 
3 arkadaşının, Send'i'kalar kanunu teMifi ile 
İşçi ve iş veren sendikaları kanunu tasarısının, 
Cumhuriyelt Senatosunca değiştirilen ve Millet 
Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet 'Senatosu ye Karma Komisyon me
tinleri (M. 'Meclisi 1/382, 2/286; C. Senatosu 
1/216) (GünJdeme) (S. Sayısı : 126 ya 2 nci ek) 

12. — 'Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt 
kanunu tasarısının, Cumhuriyet Senatosunca 
değiştirilen ve 'Millet IMeclisinice ibenimssnmi-
yen maddeleri hakkında Karma Komisyon ra
poru ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
ve Karma Komisyon 'metinleri (M. Meclisi 
1/273; C. Senatosu 1/217) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 132 ye 2 nci e'k) 

13. — Millet 'Meclisi ve Cumlhuriyet Sena
tosu İdare Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna Ibağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması iha'kkmda kanun teklifi ile 
Karma (Bütçe Komisyonu raporunun reddedil
diğine dair Cum'huriyet -Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Karma Bütçe Komisycau raporu 
(2/523, 2/533, 2/534) (Gündeme) (S. Sayısı : 
348) 

14. — tstaribul Mil'letvokili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israf ata dair 55 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına dair kanun 'te'klifi >ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporları C2/387) 
(Gündeme) (S. Sayısı :,349) 

15. — Eskişehir Milletvekili Seyfi (ktıürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Belahattin 
özgür'ün, 4273. sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir ıbend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair Ikanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 350) 

16. — Akçaabat'ın Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) dan doğma 26 . 8 . 1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başba'kanlik tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (Gündeme) (S. Sayısı: 
351) 
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17. — Devlet (memurları ^aylıklarının tevlılt 

ve »teadülüne dair olan '3656 sayılı Kanuna Dağ
lı (I) sayılı .cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmı
na 'bâzı kadroların efelenmesi ha'klkmda kanun 
'tasarısı ve 'Ticaret ve Plân (Komisyonları rapor
ları (H/486) ('Gündeme) ('S. ;Sayısı : 35:2) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 

18. — îstan'bul 'Teknik Üniversitesi Kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı (DM. 
Meclisi 1/310; C. Senatosu 1/239) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 194; C. Senatosu S. Sayısı : 183) 
(Millet Meclisi Plân Komisyonuna) 

19. — 'Şehir ve kasabalarda mahalle muh-

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

(1) 126 ya 2 nci ek S. Sayılı basmayanı tu
tanağın sonundadtr. 

15 , 7 .1963 0 : 1 
ta r ve ihtiyar heyeltleri teşkiline dair 4541 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin-değiştirilmesi
ne, bâzı maddeler eklenmesine ve 'bâzı madde
leriyle (bâzı kanunların kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı (M. Meclisi 1/309; C. Senatosu 
1/265) (İM. Meclisi IS. Sayısı : 283, C. Senatosu 
S. Sayısı : 194) (Millet Meclisi Adalet Komis
yonuna) 

20. — Köy Kanununda değişiklik yapılma
sına ve ilgili 'bâzı 'kanunların kaldırılmasıaıa 
dair kanun tasarısı (M. 'Meclisi 1/398, C. Sena
tosu 1/262) (M.-Meclisi S. Sayışı. : 284, C. Se
natosu S. Sayısı : 193) (Millet Meclisi Adalet 
Komisyonuna) 

• • • 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

(2) 132 ye 2 nci ek S. Sayılı bmmayazı tu
tanağın sonundadır. 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskim 

KÂTİPLER : Rıza Polat (Ağrı), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

• » 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. - i YOKLAMA 

4. — GÖRÜŞ 

1. — Bursa Milletvekili ibrahim öktem ve 3 
arkadaşının, Sendikalar kanunu teklifi ile İşçi 
ve iş veren sendikaları kanunu tasarısının, Cum
huriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet Mec
lisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Kar
ma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, . Cum
huriyet Senatosu ve Karma Komisyon metinle
ri (M. Meclisi 1/382, 2/286, C. Senatosu 1/216) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 126 ya 2 nci ek) (1) 

2. — Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt, ka
nunu tasarısının, Cumhuriyet Seyıatosunca de-

EN İŞLER 

ğiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen 
maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu 
ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Komisyon metinleri (M, Meclisi 1/273, C. 
Senatosu 1/217) (Gündeme) (S. Sayısı : 132 ye 
2 nci ek) (2) 

BAŞKAN — Bir önerige vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sendikalar kanunu teklifi ve tasarısı methi 

üzerinde ve Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
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M. Meclisi B : 111 
kanunu tasarısı metni üzerinde Millet Meclisi 
ile Cumhuriyet Senatosu arasındaki ihtilaflı 
konuları, incelemekle görevli Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Karma Komisyonunun Sendika
lar Kanunu metni ile ilgili raporu Millet Mec
lisi Sıra Sayıısı : 126 ya 2 nci ek numaralı vesi
kada ve Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ka
nunu tasarısı ile ilgili rappru da Millet Mec
lisi Sıra Sayısı : 132 ye 2 nci ek numaralı ve
sikada mündericolup her iki vesika Sayın Mil
letvekillerine 14 Temmuz 1963 günü dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Her iki ımetnin de bir an önce kanunlaşma
sı ^gerektiğinden, ıgelen kâğıtlar listesinde yer 
alan bu raporların, dağıtılmalarından itibaren 
kırsekiz saat geçmemiş 'olmakla bera'ber yukar-
daki sıra dairesinde gündeme alınarak, halen 
öncelikle görüşülmekte olan diğer işlere tak-
dimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederiz. 

T. IB. M. M. Karma 
Çalışma Bakanı' Komisyon Sözcüsü 

Ankara İstanbul 
Bülent Ecevit Coşkun Kırca 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve 
3 arkadaşının, Sendikala/r kanunu teklifi ile 
İşçi ve iş veren sendikaları kanunu tasarısınıın, 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet 
Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 1/382, 2/286, C. Senatosu 
1/216) (Gündeme) (S. Sayısı : 126 ya 2 nci ek) 

BAŞKAN — Karma Komisyon raporunu 
okutacağım. Madde madde okunacaktır, itti
fak etmezseniz Cumhuriyet Senatosu metnini, 
•onda da ittifak etmezseniz Millet Meclisi met
nini okutup reylerinize sunacağım. 

Sendikalar kanunu teklifi ve tasarısı ile Toplu 
Sözleşme Grev ve Lokavt kanunu tasarısı hak
kında kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Karma Komisyonumuz, J.3 Temmuz 1963 

günkü Birleşiminde, Sendikalar kanunu teklifi 

15.7.1963 0 : 1 
ve tasarısının metni üzerinde Millet Meclisi ile 
Cumhuriyet Senatosu arasında mevcut ihtilaflı 
konuları, Hükümet adına Çalışma Bakanının 
huzurunda incelemiş ve aşağıdaki hususları ka
rarlaştırmıştır : > 

1. Karma Komisyon kanun başlığının «Sen
dikalar Kanunu» olmasını, bu kanunun işçi, 
iş veren ve işçi niteliği taşımıyan kamu hizme
ti görevlileri sendikaları bakımından genel 
hükümleri ihtiva ettiği mülâhazasiyle uygun 
görmüştür. 

2.- Karma Komisyon, yukardaki pragrafta 
izah olunan gerekçe ile, . işçi niteliği taşımı
yan kamu hizmeti görevlilerinin kuracakları 
sendikaların ve bunların sendika .hukukunun 
genel hükümler itibariyle bu kanunla işçi sen
dikalarının tabi olacakları hükümlere tabi tu
tulması; ancak, işçi niteliği taşımıyan kamu 
hizmeti görevlilerinin kuracakları sendikala
rın özelliklerinin özel bir kanunda belirtilmesi 
mülâhazasiyle, 2 nci maddenin bu hususta bir 
hüküm ihtiva etmesini ve bu hükmün tedvinin
de hangi kamu hizmeti görevlilerinin işçilerle 
birarada sendika kurabileceklerinin ve hangi
lerinin işçilerle birarada sendika kuramıya-
eaklarınm bu özel kanuna bırakılmasının uygun 
olacağını kararlaştırmıştır. 

Karma Komisyon, ayrıca, Anayasanın 47 nci 
maddesinde toplu sözleşme ve grev hakkına 
sahip kılınanların sadece «işçiler» olması; Ana
yasanın 46 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ise 
«işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlile
ri» denmekle, «kamu hizmeti görevlisi» niteliği 
taşımıyanların sadece ve sadece hizmet ak
diyle çalışan ölmıyaeabileceği zira toplu sözleş
me ancak ve ancak hizmet akdiyle ilgili 
olarak mevcudolabileceğine göre, Anayasa
nın «işçiler» teriminden sadece hizmet ak
diyle çalışanları anladığının aşikâr olması 
muvacehesinde; Anayasanın 46 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasında iş veren sendikası dışındaki 
sendikaları kurmak ve bunlara üye olmak hak
kının prensibi vaz'edilirken «işçiler» den de
ğil; fakat, «çalışanlar» dan bahsedilmesiyle 
kasdedilmek istenen mânanın, «işçi sendikası» 
statüsünde sendika kurmak ve bu sendikalara 
üye olmak hakkının, hizmet akdiyle çılışmasa 
ve binaenaleyh, Anayasanın 47 nci maddesinde 
söz konusu toplu sözleşme ve grev haklarına 
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sahibolmasalar bile, sosyolojik anlamında işçi 
kütlesine dâhil bulunanlara tanınması gerek
tiği merkezinde olduğunu tesbit eylemiş ve, nak
liye mukavelesine göre bedenî hizmet arzı sure
tiyle çalışmayı veya neşir mukavelesine göre 
eserini naşire terk etmeyi meslek edinmiş bulu
nanları da bu maddenin 1 nci bendinin 1 nci 
fıkrasına ithal etmeyi uygun görmüştür. 

Karma Komisyon, ayrıca, bâzı ortaklıklarda 
ortak bulunanların bu kanun anlamında işçi sa
yılması yolundaki hükme de hukukî bakımdan 
vuzuh vermeyi uygun görmüştür. 

Karma Komisyon, hizmet akdiyle çalışıp da 
emeklilik statüsüne tabi olanların bu kanun an
lamında işçi sayılmalarını sağlıyan ve askerî iş 
yerlerinde çalışan işçilerin de bu kanun gere
ğince haiz oldukları hakları saklı tutan hüküm
leri de, tasrih edici hükümler olarak metne ek
lemiştir. 

3. Karma Komisyon, 3 ncü madde metnini, 
2 nci maddedeki metnine uygun olarak yeniden 
kaleme almıştır. 

4. Karma Komisyon, 4 ncü maddeyi, Millet 
Meclisi metninin 1 Ve 2 nci bendlerine hasrede
rek yeniden kaleme almayı uygun görmüştür. 

5. Karma Komisyon, 8 nci maddede esas iti
bariyle Millet Meclisi metnini uygun görmüş
tür. 

6. Karma Komisyon, 9 ncu maddede de esas 
itibariyle Millet Meclisi metnini uygun görmüş
tür. 

7. Karma Komisyon, Cumhuriyet Senatosu
nun 13 ncü maddenin 2 nci bendinin ilk cümle-. 
sine yaptığı ilâveyi, aynı maddenin 6 nci bendi 
muvacehesinde haşiv olarak görmüş ve metni 
buna göre düzenlemiştir. 

8. Karma Komisyon, Cumhuriyet Senatosu
nun 14 ncü maddeden çıkardığı 4 ncü bendi bu 
maddeye yeniden eklemiştir. 

9. Karma Komisyon, 17 nci maddenin 1 nci 
bendinin 2 nci fıkrasından Cumhuriyet Senato
sunca çıkarılan «nüfuz tesis etmek maksadiyle» 
ibaresini metne yeniden ilâve ederek maddeyi 
kaleme almayı uygun görmüştür. 
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10. Karma Komisyon, 20 nci maddeyi, Cum

huriyet Senatosunda yapılan değişikliğin maksa
dı istikametinde ve bu maksada daha fazla vu
zuh vermek suretiyle yeniden kaleme almayı 
uygun görmüştür. 

11. Karma Komisyon, Cumhuriyet Senato
sunun 21 nci maddeden son fıkrayı çıkartmak 
suretiyle yaptığı değişikliği uygun görmemiş ve 
bu maddeyi en açık bir şekilde yeniden kaleme 
almıştır. 

12. Karma Komisyon, Cumhuriyet Senato
sunca 31 nci maddeye eklenen yeni 6 nci fık
rayı esas itibariyle uygun görmekle beraber, 
bu fıkrada vaz'edilen cezayı hafifletmiş; Cumhu
riyet Senatosunun metninde 8 nci ve Millet Mec
lisinin metninde de 7 nci bend olan hükme ekle
nen fıkrayı da benimsemiş ancak, Millet Mec
lisi metninin 10 ncu bendinde Toplu İş Sözleş
mesi, Grev ve Lokavt Kanununun bâzı ceza mad
delerine atıf yapılmak suretiyle sendika yöneti
ciliği ehliyetinin geçici olarak kaybedilmesini 
hedef tutan hükümlerin çıkarılarak bu hüküm
lerin Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nunu metnine (bir yeni 64 ncü madde olarak) 
aktarılmasını kanun tekniğine uygun mütalâa 
etmemiştir. 

Madde, bu esaslara göre yeniden kaleme alın
mıştır. 

13. Karma Komisyon, 33 ncü madde met
ninde gerek Millet Meclisi, gerek Cumhuriyet 
Senatosu metinlerinde mevcut hataları düzelt
miştir. 

14. Karma Komisyon, 34 ncü maddede 
Cumhuriyet Senatosunca Millet Meclisi metnin
den çıkarılan 4 ncü bend hükmü ile vaz'edilen 
yasağın, esasen, Karma Komisyonca tesbit edi
len 2 nci maddenin 1 nci bendinin 2 nci fııkrası 
hükmünde mündemiç bulunduğunu ve bu hü
kümde söz konusu özel kânun çıkmadan işçi ni-

• teliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin sen
dika kurmalarının veya mevcut sendikalara gir
melerinin bahis mevzuu olamıyacağmı tesbit 
ederek, Cumhuriyet Senatosunca çıkarılmış 
olan bu bende lüzum olmadığını ve bu madde 
metninin Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miş şekliyle kesinleşmesinin uygun olacağını 
kararlaştırmıştır. 

— 528 



M. Meclisi B : 115 
15. Genel Kurulda* öncelikle görüşülmesi 

temennisiyle Yüksek Başkanlığa sunulur. 

T. B. M. M. , 
Karma Komisyonu Başkanı Sözcü 

Bursa Senatörü İstanbul Milletvekili 
Ş.Kayalar C. Kırca 
Kâtip 

İzmir Milletvekili Tabiî Üye 
S. Kaygan S(. Karaman 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Diyarbakır Senatörü 
Â. Artus A. Erdoğan 

Afyon K. Milletvekili Artvin Milletvekili 
H. N. Baki S. Eminağaoğlu 

İzmir Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Ş. Bakşık M. A. Pestilci 

BAŞKAN — Eaporu dinlediniz; komisyo
nun, Karma Komisyonun metinler üzerinde yap
tığı tashihe ait teklifi okutuyorum. Biz bu tas
hihi size okuyacağımız metinlerle yaptık. Ko
misyon teklifini okuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkalığına • 
Sendikalar Kanunu teklifi ve tasarısı ile Top

lu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu tasarısı 
hakkında kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Komisyonunun Millet Meclisi Sıra Sayı
sı : 126 ya 2 nci ek numaralı vesikada münde-
riç Sendikalar Kanunu metni ile ilgili değiştiri-
şinde mevcut baskı hataları aşağıdaki şekilde 
düzeltilecektir; arz olunur : 

1. 2 nei maddenin 1 nci bendinin 4 neü fık
rasının 2 nci" satırındaki «Kumandanlığına» ke
limesi «Komutanlığa» olacaktır. 

2. 9 ncu maddenin 2 nci bendinin (b) fık
rasının sonundaki «en az iki sendikanın,» ibare
si, «sendikalardan en az ikisinin;» olacaktır. 

3. 9 ncu maddenin 2 nci bendinin (c) fıkra
sının ilk satırındaki «faaliyette» «ve hedef» keli
melerinin arasına «bulunmayı» kelimesi gire
cektir. 

'4. 17 nci maddenin 3 neü bendinin 3 ncü 
satırındaki «ve» kelimesi çıkarılacaktır. 

5. 20 nci maddenin 1 nci bendinin 1 nci 
fıkrasının 2 nci satırındaki «işiçiler» ibaresi 
«işçiler» olacaktır. 

6. 20 nci maddenin 2 nci bendinin 3 ncü 
satırındaki «aitdatla» ibaresi «aidatla» olacak
tır. 
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7.. 20 nci maddenin 4 ncü bendinin (a) 

(iii) fıkrasındaki «işyerlerindeki» kelimesi «iş
yerindeki» olacak ve aynı fıkradaki «ile» keli
mesi «ilâ» olacaktır. 

8. 20 nci maddenin 4 ncü bendinin (c) fık
rasının 4 ncü satırındaki «hüküm» kelimesi 
«hükmün» olacaktır. 

9. 33 ncü maddenin 3 ncü satırındaki 
«meslekinde» kelimesi «mesleğinde» olacaktır. 

T.B.M.M. Karma Komisyonu 
Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Karma Komisyon metnini okutuyorum. 
Evvelâ kanunun başlığını Karma Komisyon 

«Sendikalar Kanunu» olarak tesbit etmiş, Cum
huriyet Senatosu metninden ayın olarak. Kanun 
başlığının «Sendikalar Kanunu» olarak kabulü
nü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1. Hizmet akdine göre çalış
mayı veya nakliye mukavelesine göre esas itiba
riyle bedeni hizmet arzı suretiyle çalışmayı ya
hut neşir mukavelesine göre eserini naşire ter-
ketnıeyi meslek edinmiş bulunanlar ve adî şirket 
mukavelesine göre ortaklık payı olarak esas iti
bariyle fiziki veya fikrî emek arzı suretiyle bir 
iş yerinde çalışanlar - bu mukavelenin aynı du-
durumdaki herkese fiilen açık olması kaydile-
bu kanun bakımından işçi sayılırlar, bu kanun 
bakımından işçi sayılan kimseler, işçi sendikası 
kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakkı
na sahiptirler. 

İşçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görev
lilerinin bu madde gereğince sendika kurmak 
ve sendikalara üye olmak hakları ve bunların 
kuracakları sendikalarla bu sendikaların kura
cakları birlik, federasyon ve konfederasyonla
rın özellikleri özel kanunla düzenlenir. 

Bu maddenin kapsamına girip de koopera
tif şirketlerde ortak olanlar ile anonim şirket 
hissedarlarından her hangi bir suretle imtiyazlı 
hisse sahibi olmıy ani arın işçi sendikası kurmak 
ve işçi sendikalarına üye olmak hakları saklıdır. 

1 nci fıkra kapsamına giren kimselerden Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
tabi olanlar ile Millî Savunma Bakanlığına ve 
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel KomutanU-
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ğma bağlı iş yerlerinde çalışıp askerlik yükü
münü yerine getirmekte olanlar dışında kalanla
rın, işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına 
üye olmak hakları saklıdır. 

2. Yukardaki bendde sayılan kimseler, ça
lışma durumu her hangi bir sebeple ortadan 
kalkmış ise, söz konusu benddeki tariflere uygun 
her hangi bir iş veya mesleki, daha önce, - de
ğişik zamanlarda da 'olsa - en az üç yıl süre ile 
yapmışlarsa, bu kanuna göre işçi sendikası kur
mak ve işçi sendikalarına üye olmak hakkına sa
hiptirler. 

3. işçi teşekküllerinin yönetim kurulların
da, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve 
denetim işlerinde görev alanların 1 nci bendde ya
zılı vasıfları kaybetmiş olsalar ve 2 nci bendde ya
zılı şartları haiz olmasalar .dahi, o göreve getiril
dikleri anda üye oldukları sendikalardaki üye
lik sıfatları devam eder. 

4. Bu maddeye dayanarak sendika kurmak 
ve bu sendikalara üye olmak hakkına sahip olan
lardan mevzuat veya toplu iş sözleşmesi gereğin
ce bir işletmenin yönetim kurullarında veya ben
zeri kurullarda işçi temsilcisi sıfatiyle bulunan
lar, bu kamın bakımından işçi vasfını muhafa
za ederler. 

Karma Komisyonun ikinci maddesi üzerin
de söz isteyen arkadaşımız varmı? Yok. Madde
yi kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

iş veren Sendikası Üyeliği : 
Madde 3. — 1. 2 nci maddeye göre işçi 

sendikası kurmak ve bu sendikalara üye olmak 
hakkına sahip kimseleri çalıştıran gerçek ve 
tüzel kişilere, bu kanun bakımından iş veren de
nilir, Bu Kanun bakımından iş veren sayılan ger
çek ve tüzel kişiler, iş veren sendikası kurmak ve 
iş veren sendikalarına üye olmak hakkına sahip
tirler. 

2. îş veren sayılan gerçek ve tüzel kişiler 
adına işletmenin bütününü sevk ve idareye yet-

. kili olanlar, bu kanun bakımından iş veren ve
kilidirler. iş veren vekilleri, bu kanun bakımın
dan iş veron sayılırlar. 

3. iş veren teşekküllerin yönetim kurul
larında, haysiyet divanlarında ve diğer yöne
tim ve denetim işlerinde görev alanların, iş ve-
ven veya iş veren vekili sıfatını kaybetmiş, olsa
lar dahi, o göreve getirildikleri anda üye olduk
lar ] sendikalardaki üyelik sıfatları devam eder. 
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4. 2 nci maddenin 1 nci bendinin 1 nci fık

rası ile 3 ncü fıkrasında zikri geçen haller dışın
da, şirketlerde ortak olanlar, bu kanun bakımında 
her halde iş veren sayılırlar. 

BAŞKAN — Karma Komisyonun hazırladığı 
3 ncü madde üzerinde söz istiyen arkadaşımız var 
mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sendika>ara üye olmak yasağı ve üyelikten do
ğan hakların askıda kalması : 

Madde 4. — 1. a) Askerî şahıslar; 
b) 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı 

idare, teşekkül, müessese ve bankalarda çalışan 
müfettişler ve kontrolörler ile umum müdür yar
dımcısı veya buna eşit ve üst kademelerdeki gö
revlerde çalışanlar; 

c) Din ve ibadet işlerinde çalışanlar, 
2 ve 3 ncü maddelere göre sendika kuramaz

lar ve sendikalara üye olamazlar. 
2. Askerliği meslek edinmemiş bulunan as

kerî şahısların bu kanuna göre haiz bulundukları 
)ıak ve yükümler, silâh altında bulundukları sü
re içinde askıda kalır. Ancak, bu bend hükmü, 
bu kimselerin üyesi oldukları sendikalara aidat 
ödemelerini ve 14 ncü maddenin 1 nci bendinin 
(g) fıkrasında ızikri geçen yardımlaşma sandık
larına ödemede bulunmalarını engellemez. 

BAŞKAN — Karına Komisyonun hazırladığı 
4 ncü madde üzerinde söz istiyen arkadaşımız 
var mı?. Yok. Maddeyi oylurmıza. sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üyelikten çıkarma : 
Madde 8. —• 1. Kanun ve teşekkül tüzüğü 

hükümleri gereğince teşekkülden çıkarılan üye
nin, çıkarma kararma karşı genel kurula başvur
ma hakkı vardır. Genel kurul kararma karşı, 
bu kararın ilgiliye tebliğinden itibaren üç ay 
içinde, iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî 
mahkemeye ilgili tarafından itiraz edilebilir; 
mahkemenin kararı kesindir. 

2. Çıkarılan üye hakkındaki genel kurul ka
rarı, 12 nci maddede gösterilen resmî makam
lara yazıyla tebliğ ledilir. Genel kurul kararma 
karşı, Bölge Çalışma Müdürlüğü, keyfiyetin yet
kili resmî makama tebliğinden itibaren üç ay için
de iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî .mah
keme itirazda bulunabilir; mahkemenin karan 
kesindir. 

^ 6 8 0 -



M. Meclisi B : 111 
BAŞKAN — Karma Komisyonun hazırladığı 

8 nci madde hakkında söz istiyen var mil Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sendika birlik, federasyon ve konfederasyon
ların kuruluş şartları : 

Madde 9. — 1. işçi sendikaları, aynı iş yerin
de veya aynı iş kolundaki iş yerlerinde çalışan 
işçileri veyahut birbirleriyle ilgili iş kollarında 
çalışan işçileri içine alır. 

tş veren sendikaları, aynı iş kolunda veyahut 
birbirleriyle ilgili iş kollarında çalışan iş veren
leri içine alır. 

2. a) Sendika birlikleri, belirli bir mahal 
veya bölge sınırları içinde, birbirleniyLe ilgili 
olmıyan çeşitli iş kollarında dahi olsa, mevcut 
sendikaların en az ikisinin; 

b) Federasyonlar, aynı iş kolunda ve o iş ko
lu iile ilgili iş kollarında mevcut sendikalardan en 
az ikisinin; 

c) Konfederasyonlar, mevcut birlik, federas
yon ve - Türkiye çapında faaliyette bulunmayı 
hedef tutmak şartiyle - iş kolu esasına göre ku
rulu sendikalardan en az ikisinin; 

Üye sıfatîyle biraraya gelmeleri suretiyle ku
rulurlar. 

3. îş kolları ve bunların birbiriyle ilgili olan
ları, Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yönet
melikle tesbit olunur. Bu yönetmelik, milletler
arası normlar dikkate alınarak hazırlanır. Çalış
ma Bakanlığı, Yönetmeliği hazırlarken, Yüksek 
Hakem Kurulunun, en çok işçi mensubu oian iş
çi konfederasyonu ile en çok iş veren mensubu 
olan iş veren konfederasyonunun - yoksa - Türki
ye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Birliğinin istişarii mütalâalarını alır. Bu 
mütalâaların, talep tarihinden itibaren en geç on 
gün içinde verilmesi gereklidir. 

Bu yönetmeliğe göre, her hangi bir iş koluna 
dâhil olmayıp bu kanuna göre sendika kurmak ve 
sendikalara üye olmak hakkına sahibolanlar, ge
nel hizmet iş koluna dâhil sayılırlar. Genel hizmet 
iş kolu, ayrı bir iş kolu olarak itibar olunup, di
ğer bütün iş kollariyle ilgili sayılır. 

Bu Yönetmelik aleyhinde veya bu Yönetme
liğin uygulanması ile ilgili 'işlemler aleyhinde Da-
nıştayda açılacak iptal dâvaları, iki ay içinde ka
rara bağlanır. 

BAŞKAN — Karma Komisyonun hazırladığı 
9 ncu madde üzerinde söz istiyen var mı*.-Yok. 
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Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oran; katılma ve çekilme : 
Madde 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküllerin genel kurullarının ve bu te
şekküllerin şubelerinin kongrelerinin toplantı ora
nı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Meslekî 
teşekkül tüzüğünde daha yüksek bir oran tesbit 
edilebilir. Oran sağlanamazsa, ikinci toplantı, bi
rinci toplantı gününden en çok onbeş gün sonra
ya bırakılır; ikinci toplantıda toplantı oranı 
aranmaz. 

2. Belli bir birlik veya federasyona üye ol
mak, sendika genel kurulunun toplantı oranına 
göre toplanan genel kurul üyelerinin salt çoğun
luğunun oyunun almmasiyle mümkündür. Belli 
bir konfederasyona üye olmada da; 9 ncu mad
denin 2 nci bendinin (c) fıkrasında zikri geçen 
sendikaların, birliklerin ve federasyonların ge
nel 'kurulları için aynı hüküm uygulanır. 

3. Birlik, federasyon ve konfederasyonların 
kurulmasında da, 2 nci bend hükmü uygulanır. 

4. Bir sendikanın üyei olduğu birlik, fede
rasyon veya konfederasyondan, birlik veya fe
derasyonun da üyesi olduğu konfederasyondan 
çekilmesi hususunda da, 2 nci bend hükmü uygu
lanır. 

5. Milletlerarası teşekküllere katılma ve çe
kilmede de 2 nci bend hükmü uygulanır. 

6. Sendikaların kendi aralarında, birliklerin 
kendi aralarında, federasyonların kendi arala
rında ve konfederasyonların kendi aralarında 
birleşmesi hususunda da, 2 nci bend hükmü uy
gulanır. 

Birleşme ile ilgili usul ve merâ&im konusun
da, 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri uy
gulanır. 

9 ncu madde hükümleri saklıdır. 
BAŞKAN — Karma Komisyonun hazırladı

ğı 13 ncü madde üzerinde söz istiyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenlep... Madde kabul edilmiştir. 

Meslekî teşekküllerin faaliyetleri : 
Madde 14. — 1. Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak genel hü
kümlere göre sahiboldukları yetkilerden başka, 
aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunabilirler : 

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak; 
b) Toplu iş sözleşmesi ve umumi mukavele 

akdetmek; 
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c) îş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve 

mercilere, uzlaştırma ve hakem kurullarına, iş 
mahkemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun 
hükümlerine göre başvurmak veya mütalâa bil
dirmek ve onlardan talepte bulunmak; 

d) Çalışmayı doğuran hukukî münase
betle ilgili hususlarda sosyal sigortalar, emekli
lik ve benzeri hakların kullanılmasiyle ilgili ola
rak üyelerine ve mirasçılarına adlî müzaherette 
bulunmak; 

e) Mevzuattan, örf ve âdetten, toplu iş söz
leşmesinden veya meslekin müşterek menfaatle
rinden doğan hususlarda veyahut - yazılı müra-
caatleri üzerine - 2 nci maddenin 1 nci bendinde 
zikredilen akitlerden doğan haklariyle sigorta 
haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen 
dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâvadan ötü-
.rü husumete ehil olmak; ^ 

f) Kanun veya milletlerarası andlaşnıa hü
kümlerine göre toplanan kurullara temsilci gön
dermek; 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ih
tiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, eğitim ve sair sos
yal ve kültürel maksatlar için tesis veya dernek 
şeklinde yahut meslekî teşekkülün bir kolu ha
linde yardımlaşma sandıkları kurmak; üyeleri 
yararına sigorta mukaveleleri akdetmek; 

h) Grev veya lokavta karar vermek ve ida
re etmek; 

s 
i) işçilerin veya iş verenlerin meslekî bilgi

lerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın geliş
mesine ve reel verimliliğin çoğalmasına hizmet 
edecek v#ya genel kültürlerini genişletecek kurs 
ve konferanslar tertiplemek; sağlık ve spor te
sisleri, kütüphane, basımevi ve benzeri kültürel 
tesisler kurmak; işçilerin boş zamanlarını iyi ve 
nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağla
mak); 

j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına 
çalışmak veya bu gibi teşebbüslere yardım et
mek veyahut bizzat kooperatifler kurmak; 

k) Mesleklerinin icrası için gerekli her* tür
lü ham veya yarı mamul madde, eşya, alet, ede
vat ve makinaları üyelerine kiralamak, ödünç 
vermek veya hibe etmek; 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatleri
ni her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her 
konu hakkında inceleme ve araştırma! ar yapmak 

15.7.1963 0 : 1 
ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için her 
türlü kanuni yollardan faaliyet sarfetmek. 

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek
küller, hizmetlerinde, üyeleri arasında tam eşitli
ğe uymak zorundadırlar. 

3. Bu kanuna göre kurulan işçi teşekkülleri, 
gelirlerinin en az yüzde beşini, üyelerinin bilgi 
ve kültür seviyelerini yükseltmek için kullanmak 
zorundadırlar. 

4. Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nunu hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Karma Komisyonun hazırladığı 
14 ncü madde üzerinde söz istiyen arkadaşımız 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 17. — 1. 2 nci maddenin 1 noi ben
dinde sayılan kimselerle işçi teşekkülleri, bu ka
nun veya sair kanunlar gereğince kurulu iş ve
ren teşekküllerine; ve, iş verenlerle yukardn bah
se konu iş veren teşekkülleri de, işçi teşekkülle
rine üye olamazlar; 

Gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri 
veya mensupları veyahut araya koyacakları sair 
kimseler vasıtasiyle birbirinin kuruluşları, idare 
ve faaliyetlerine; nüfuz tesis etmek maksadiy-
le müdahalede bulunamazlar, 

2. Bir işçi teşekkülünü bir iş verenin veya 
bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurulu 
bir iş veren teşekkülünün kontroluna tabi kılmak 
veyahut bunların nüfuzu altında işçi teşekkülü 
kurulmasını tahrik etmek; 

3. Bir işçi teşekkülünün bir iş veren veya 
bu kanun veya Cemiyetler Kanunu veya özel ka
nunlar gereğince kurulu bir iş veren teşekkülü 
veya 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Kanun 
gereğince kurulu bir teşekkül tarafından ma
lî yollarla desteklenmesi gayesiyle faaliyette 
bulunmak; 

Yasaktır. 
4. Bu madde hükümleri, esnaflık ve küçük 

sanatkârlık kollarında işçi ve iş veren durumun
da olanların, 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayı
lı Kanun gereğince kurulu teşekküllerle işbu ka
nuna göre kurulan teşekküllerde aynı zamanda' 
üye olmalarını önlemez. 

BAŞKAN — Karma Komisyonun hazırladığı 
17 nci madde üzerinde söz istiyen arkadaşımız 
var mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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İşçi teşekkülü idareciliği ve temsilciliğinin te

minatı 
MADDE 20. — 1. îşçi teşekküllerinin yöne-

tim kurullarında veya başkanlığında görev alma
ları dolayısiyle kendi rızalariyle işlerinden ayrı
lan işçiler̂ ; bu teşekküllerdeki görevlerimin seçi
me girmemek, - seçilmemek veya çekilmek suretiy
le son bulması üzerine işe alınmalarını istedikle
ri takdirde; dş veren, bunları, boş yer varsa der
hal; yoksa, yer boşaldığında, o andaki şartlarla, 
eski işlerinıe veyahut eski işlerine uygun diğer bir 
işe, sair isteklilere tercih ederek almaya mecbur
dur. Bu takdirde, ücrette ve işten çıkarılmada 
işçinin eski kıdem hakları saklıdır. 

Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki görevin 
sona ermesinden başlıyarak üç ay içinde başvu-
rulursa mümkündür, özel nitelikteki mevzuatla 
toplu iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak şar-
tiyle, işten ayrılma tarihinden başlıyarak beş yıl 
geçmişse, bu- hak düşer. 

Yönetim kurulundaki veya başkanlıktaki gö
revleriyle ilgili cürümlerinden dolayı hüküm 
giymiş olanlar, bu haktan istifade edemezler. 

2. işçi teşekküllerinin yönetim kurullarında 
veya başkanlığında • görev almaları dolayısiyle 
kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçiler, sos
yal sigorta primlerini veya aidatlarını iş verene 
düşeri primlerle veya aidatla birlikte ödemeye 
devam etmek şartiyle, ıeski üş yerlerindeki sigor* 
talılık haklarını devam ettirebilirler.. 

3. 1 ve 2 nci bendlerde yazılı olan haklar
dan teşekkül sebeplerinin yönetim kurulu üyele
riyle başkanları da istifade ederler. 

4. a) Bir iş yeriinde uygulanan toplu iş, söz
leşmesinde taraf işçi federasyonunun mensubu 
olan veya o toplu iş sözleşmesinde taraf bulunan 
işçi sendikalarından o iş yerinde en fazla üye
ye sahibolan sendika; o dş yerindeki işçilerin salt 
çoğunluğunu temsil etmese dahi, söz konusu 
iş yerinde, toplu iş sözleşmesinde başkaca hüküm 
yoksa : 

i) İş yerindeki işçi sayısı elliyü aşmıyorsa, 
en çok iki;: . 

ii) İş yerindeki işçi sayısı elli ilâ ikiyüz ara
sında ise, en çok dört; 

iii) İş yerinde işçi sayısı ikiyüz ilâ bin ara
sında ise, en çok altı; 

iv) İş yerindeki işçi sayısı binden fazla ise, en 
çok sekiz temsilci gösterebilir. 
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Bu sayılar toplu iş sözleşmesi ile yarıdan aşa

ğı olarak tesbit edilemez. 
Bu temsilcilerden biri baştemsilci olarak ata

nır. 
b) (a) fıkrasında yazılı vasfı haiz olmamak

la beraber, 'iş yerindeki işçiler arasında en çok 
üyesi bulunan sendika, (a) fıkrasında gösterilen 
sayıların yarısını aşmamak şartiyle, iş yeri temsil
cisi gösterebilir. Bunlardan biri baştemsilci ola
rak atanır. 

c) (a) ve (b) fıkralarında söz konusu tem
silci ve baştemsilcilerin ve bu kanuna göre kurulu 
işçi teşekküllerinin iş yerinde çalışan başkanı, yö
netim kurulu üyesi, haysiyet divanı üyesi veya 
denetçilerin hizmet akidlerinin iş veren tarafın
dan 19 ncu madde hükümlerine aykırı olarak 
feshedildiği, 31 nci maddenin 3 ncü bendi gere
ğince verilen hükmün kesinleşmesi suretiyle sabit 
olursa, 19 ncu maddenin 3 ncü bendi hükümleri 
saklı kalmak kaydiyle, feshedilmiş olan hizmet 
akdi, işçinin, yukarda söz konusu hükmün kesin
leştiği tarihten başlıyarak bir ay içinde yaziyle 
iş verenden istemesi takdirinde, yürürlükten kal
mış olduğu tarihe kadar geriye yürümek şartiyle 
yeniden ve kendiliğinden yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Karma Komisyonun hazırladı
ğı 20 nci madde üzerinde söz istiyen arkadaşımız 
var mil Yok Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmüyenler... Kabul edilmiştir. 

Meslekî teşekküllerin sağladıkları haklardan 
İstifade 

Madde 21. — Bu kanuna göre kurulan işçi ve
ya iş veren teşekkülünün kendi faaliyetleri saye
sinde mensuplarına sağladığı hakların, o teşek
külün mensubu olmıyanlara teşmili, bahse konu 
teşekkülün yazılı muvafakatine bağlıdır. 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
nun 8 ncii maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun! 
bir toplu iş sözleşmesini teşmil etmesi halinde, yu-| 
kardaki fıkra hükm,ü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Karma Komisyonum hazırladığı! 
21 nci madde üzerinde söz istiyen arkadaşımızı 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-f 
bul edenler... Etmdyenler... Kabul edilmiştir. 

Ceza hükümleri : 
Madde 31. — 1. 17 nci maddenin İ v e 2 nc| 

bendlerinde yazılı yasaklara aykırı hareket eden 
lere, beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır pa-| 
ra cezası hükmedilir. 
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.2. 17 nci maddenin 3 neü bendimde yazılı ya

sağa aykırı hareket edenler, üç aydan bir yıla ka
dar hapis cezasına mahkûm edilirler. Söz konusu 
yasağa, aykırı olarak yapılan malî yardıma el 
konulur ve Is Kanununun 30 neuı maddesi uya
rınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

3. 19 ncu madde hükümlerine aykırı hare
ket eden iş verenlere, beş yüz liradan iki bin lira
ya kadar ağır para cezası hükmedilir, 

4. 20 nci maddenin 1 nci bendi hükmüne ay
kırı hareket ©den iş veren veya iş veren vekili, 
beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm edilir. îş verenin veya iş veren ve
kilinin 20 nci maddenin 1 nci bendi hülnnünü aynı 
maddenin 3 ncü bendine aykırı hareket etmek 
suretiyle ühlâl etmesi halinde de aynı ceza verilir. 

5. 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı ya
sağa uymıyanlar ile bunların şerikleri hakkında 
Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesi uygu
lanmakla beraber, yapılan malî yardım veya bağış 
kendilerine ödettirilir. Söz konusu yasağa aykırı 
olarak bu kanuna göre kurulmuş biir mes
lekî teşekküle" yapılmış olan malî yardım veya 
bağışa el konulur ve iş Kanununun 30 ncu 
maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasar
rufuna verilir. 

6. 27 nci maddede söz konusu mal bildiri
minin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi halinde, 
suçlu hakkında yüz liradan beşyüz liraya kadar 
ağır para cezasına hüknıolunur. 

7. ; 28 nci maddede yazılı defterleri tutmıyan 
- teşekkül tüzüğüne göre - sorumlu kişiler hak
kında, beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır pa
ra cezasına hükmolunur. Tekerrür halinde ağır 
para cezasının âzami haddi verilir. 

8. 29 ncu maddede yazılı bilgii ve belgeleri 
süresi içinde Çalışma Bakanlığına göndermiyen 
teşekkülün tüzüğüne göre - sorumlu kişiler hak
kında, beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır 
para cezasına hükmolunur. • • 

Bu bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak ve
renler hakkında, ikiyüz liradan ikibin liraya ka
dar ağır para cezası ile birlikte üç aydan eksik ol
mamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

9. 30 ncu maddenin 1 nci bendi gereğince 
faaliyetten men'ine karar verilen teşekkülün so
rumluları hakkında ellişer liradan beşyüzer lira
ya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

10. 30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince 
bir teşekkülün faaliyetten men'ine karar veril-
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! mesıi halinde, 16 nci madde ile .1 nci maddenin 

3 ncü bendi, hükümlerini ihlâl etmiş olanlar 
j hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur. 
30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir te

şekkülün faaliyetten men'ine karar verilmiş ol
ması halinde, eğer 16 nci madde hükmüne aykırı 
olarak teşekkül tarafından bir siyasi partiye 
veya bir siyasi parti tarafından teşekküle öden
miş olan bir meblâğ varsa, bu meblâğa el konu 
hır ve iş Kanununun 30 ncu maddesi uyarınca 
Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

11. 30 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince 
tevekkülün faaliyetten men'ine karar verilmiş ol
ması halinde, 22 nci maddenin '3 ncü bendinde 
yazılı yasağa uymıyanlaıia bunların şerikleri 
hakkında, eğer fiilleri daha ağır bir cezayı gerek-
tirniiyorsa, altı aydan iki yıla kadar hapis ceza
sına ve malî yardım veya bağışın bir mislinden 
aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hük-

I molunur. 
SÖz konusu yasağa aykırı olarak alınmış malî 

I yardım veya bağışa el konulur ve İş Kanu
nunun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakan
lığının tasarrufuna verilir. 

I i 
12. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek

küllerin faaliyetleriyle ilgili olarak, ağır hapis 
cezasını gerektiren bir suçtan veya - taksirli suç
lar haricolmak üzıere - altı ay veya daha fazla 
hapis cezasına hüküm giymiş olanlar ve alelıtlak 
zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolan
dırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, do
lanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle 

I hüküm giymiş teşekkül yöneticileri veya mensup
ları, kanun hükümlerine göre haklarında uygu
lanacak diğer cezalar saklı kalmak kaydiyle, 

I hükmün kesinleşmesinden itibaren bu kanuna gö
re kurulan teşekküllerde idare, haysiyet divanı 
üyeliği, denetleme veya temsil görevi almak hakkı
nı. kaybederler. 

I Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanu-
I nuınun 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 ncimaddelerine 
I göre hüküm giymiş olanlar, kanun hükümlerine 

göre haklarında uygulanacak diğer cezalar 
I saklı kalmak kaydiyle, hükmün kesinleşmesin

den itibaren üç. yıl süreyle, bu kanuna göre kuru-
I lan teşekküllerde idare, haysiyet divanı üyeliği, 
I denetleme veya temsil görevi almak hakkını 
I , kaybederler. 
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Cezanın tecili veya af ile düşmüş olması, bu 

bend hükümlerinin uygulanmasına engel değil
dir. 

BAŞKAN — Karma Komisyonun hazırladığı 
31 nci madde üzerinde söz istiyen?. Yok. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler : 
Madde 33. — 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 

sayılı îşçi ve İş Veren Sendika ve Sendika Bir
likleri hakkındaki Kanun ve 25 Mayıs 1959 ta
rihli ve 7286 sayılı 5018 sayılı Kanuna ek ka
nun ile 13 Haziran 1962. tarihli ve 99153 sayılı 
Basın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar' ara
sındaki münasebetlerin tanzimi hakkındaki Ka
nunun 22 nci maddesiyle 10 Mart 1954 tarihli 
ve 6379 sayılı Deniz iş Kanununun 40 nci mad
desi hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Karma Komisyonun (hazırladı
ğı 33 neü madde üzerinde söz istiyen var mı?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum, kabul eden
ler... Etmiıyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlüğe 'giriş : 
Madde 34. — Bu kanun, yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Karma Komisyonun 'hazırla
dığı 34 neü madde üzerende söz .istiyen yar mı?. 
Yok. Maddeyi Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Sendikalar kanunu tasarısı kanun
laşmıştır. Memleketimize hayırlı ve uğurlu ol
sun. 

2. — Toplu i§ sözleşmesi, grev ve lokavt ka
nunu tasarısının, Cumhuriyet Senatosunca değiş
tirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile 
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Komisyon metinleri (M. Meclisi 1/273, C. Se
natosu 1/217) (Gündeme) (S. Sayısı: 132 ye 2 
nci ek) 

BAŞKAN — Toplu iş sözleşmesi, grev ve lo
kavt kanunu tasarısının Cumhuriyet Senatosun
ca değiştirilen ve Millet Meclisince benimsen
miyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporunu okutuyorum : 

Millet İMeelisi Yüksek (Başkanlığa 
Karma Komisyonumuz, 13 Temmuz 1963 

günkü Birleşiminde, Toplu sözleşme, grev ve 
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lokavt 'kanunu tasarısının ıMilİet Meel&iyle 
Cumhuriyet Senatosu arasındaki ihtilaflı mad
delerini, Hükümet adına Çalışma Bakanının hu
zurunda incelemiş ve aşağıdaki hususları ka
rarlaştırmıştır : 

1. Karma Komisyon, lokavtın kanuni ola
bilmesi için lüzumlu tek şartın bu lokavtın 
amacının iş şartlarında veya bunların tatbik 
tarz ve usullerinde değişiklik yapmak veya y%--
ni iş şartları kabul ettirmek olması bulunma
dığını ve lokavtın kanuni olabilmesi için, ayrı
ca, bu kanunda yer alan diğer şart, usul, şekil 
ve sürelere de uyulması gerektiğini mütalâa 
ederek, 18 nci madde metnini bu tarzda kale
me almıştır. 

2. Karma Komisyon, 26 nci maddeyi re
daksiyon bakımından düzgün bir şekle sok
muştur. 

3. Karma Komisyon, 36 acı maddeyi, Yük
sek Hakem Kuruluna Yar-gıtaydan ıgelen üye
nin Başkanlık etmesini uygun görerek, Cumhu
riyet Senatosunca kabul edildiği tarzda benim
semiştir. 

4. Karma Komisyon, 43 neü maddeyi, re
daksiyon bakımından düzgün bir şekle sok
muştur. 

5. Karma Komisyon, 49 ncu maddeyi, YHlk-
sek Ulaştırma Kurulu dışında kalan u^lajtır-
ma kurularının toplu iş sözleşmesi niteliğini 
kazanan kararlarının da resim ve harcdan mua
fiyetini sağlıyacak tarzda kaleme almjştır. 

•6. Karma Komisyon, 56 nci maddeyi, teo
rimin şartı olarak grev veya lokavtın vu.kuT>ul-
muş olması fikrini metne hâkim kılarak .yeni
den kaleme almıştır. 

7. »Karma komisyon, Cumhuriyet • Senato
sunca metne eklenen yeni 64 neü. madde muh
tevası kanun tekniği bakımndan Sendikalar 
Kanununda yer alması gerektiği cihetle (ye, bu 
hükümler, esasen, Karma Komisyon tarafında», 
Sendikalar Kanununun 31 nci maddesinin 12 
nci bendine eklenmiş bulunduğundan), bu mad
deyi metinden çıkarmıştır. 

8. Karma Komisyon, Cumhuriyet Senato
sunca numarası 65 olarak tesbit edilen maddeyi 
(64 neü madde olarak aynen kabul etmiştir. 

9. Karma Komisıyon, Cumhuriyet Senato
sunca numarası 66 olarak tesbit edilen madde
yi 65 nci madde olarak aynen kabul etmiştir. 
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10. Karma Komisyon, Cumhuriyet Sena

tosunca numarası 67 olarak tesbit edilen mad
deyi 66 ncı madde olarak aynen kabul etmiştir. 

Tl. ıGene'l Kurulda, öncelikle .görüşülmesi 
temennisiyle Yüksek Başkanlığa sunulur. 

T. B. M. M. 
Karma Komisyon Başkanı Sözcü 
Bursa C. Senatosu Üyesi İstanbul Milletvekili 

ıŞ. Kayalar 0. Kırca 
Kâtip 

İzmir 'Milletvekili- C. Senatosu Tabiî Üyesi 
İS. Kajyigan S. Karaman 

Cumhurbaşkanınca jS. Ü. Diyarbakır Senatörü 
Â Artus A. Erdoğan 

Afyon K. Milletvekili Artvin Milletvekili 
H. N. Baki S. Eminağaoğlu 

İzmir Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
>Ş. Bakşık M. A. Pestilci 

BAŞKAN — Karma Komisyonun bir tashih 
lönergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
'Toplu sözleşme, grev ve lokavt kanunu ta

sarısı hakkındaki Millet Meclisi Sıra Sayısı: 
132 ye 2 nci ek numaralı vesikada münderiç olan 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Ko
misyonunca aıyneıı kabul edilen Cumhuriyet 
ISenatosu metninin 36 ncı maddesindeki baskı 
hataları aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir, arz 
olunur V 

1. Bu maddenin 1 nci bendinde yer alan 
(ı£) fıkrasından sonra gelen ve «yukarda» ke
limesiyle başlıyan 3 ncü cümle satırbaşmdan 
bağlıyacaktır. 

2. Bu. maddenin 1 nci bendinin son fıkrası
nın 1 nci satırındaki, «madde» kelimesi, «mad
dede» olacaktır. 

T. B. M. M. Karma Komisyonu 
iSözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKA.N — Bilgilerinize sunulur. Okuta
cağımız Karma Komisyon metninde bu husus
lar düzeltilmişti. öyle okutacağım. 

ıŞimdi Karma Komisyonun metnini okutuyo
rum. 

Lokavtın tarifi. 
Madde 18. — Bir iş kolunda veya is, yerin

de faaliyetin büsbütün durmasına sebebolacak 
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tarzda, iş veren veya iş veren vekili tarafından 
kendi teşebbüsü ile veya bir teşekkülün verdiği 
ıkarara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaş
tırılmasına lokavt denilir. 

İş şartlarında veya bunların uygulanma 
tarz ve usullerinde değişiklik yapmak veya ye
ni iş şartları kabul ettirmek veya mevcut iş 
şartlarını korumak amaeiyle ve bu kanun hü
kümlerine uygun olarak yapılan lokavta, ka
nuni lo'kavt; bu amacın dışında veya bu kanun 
hükümlerine uyulmaksızın yapılan lokavta, ka
nun dışı lofeavt denilir. 

BAŞKAN — Karma Komisyonun hazırladı
ğı 18 nc'i madde üzerinde söz istiyen arkada
şımız var mı ? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

IMADDE 26. — Hizmet akidlerine grev ve
ya lokavt hakkından vazgeçilmesine veya bu 
hakların kısılmasına dair hükümler konulamaz. 
Bu tarzda konulmuş olan hükümler bâtıldır. 

Toplu iş sözleşmelerine, sözleşme süresince 
uyuşmazlık hakkında özel hakeme başvurulaca
ğına dair hükümler konulabilir. Bu hükümler
de, aynı mahaldeki iş yeri veya iş yerleri için, 
özel hakemliğin il hakem kurulu tarafından; 
bir iş ko'lu için ise, Yüksek Hakem Kurulu ta-
rafrodıan; yapılacağı belirtilebilir. 

BAŞKAN — Karma Komisyonun hazırladı
ğı 26 ncı maddesi hakkında söz istiyen arkada
şımız var mı ? Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyo» 
rum;* kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 36. — Karma Komisyon, Cumhuri
yet Senatosunda kabul edilen 36 ncı madde met
nini .aynen benimsememektedir. 

BAŞKAN — 36 ncı maddeyi bir kere daha 
okutacağım; çünkü metni benimsememektedir 
diye okundu. 

KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Benimsemektedir olacak 
efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum. 
Madde 36. — Karma Komisyon, Cumhuriyet 

'Senatosunda kabul edilen 36 ncı madde metnini 
aynen benimsemektedir. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 36 
ncı maddesini okutuyorum. 
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Yüksek Hakem Kurulunun 'kuruluşu ve 

ıgörevleri 
MADDE 36. — 1. Yüksek Hakem Kuru-

l u : 
a) Yargıtaym iş dâvalarına bakan dairesi 

Başkanının başkanlığında; 
b) Danıştay Genel Kurulunun seçeceği bir 

dâva Dairesi Başkanı; 
c) Üniversitelerin Hukuk, tktisat ve Siya

sal Bilgiler öğretim üyelerinin bir seçici kurul 
halinde Ankara'da Ankara Üniversitesi Rektör
lüğünün çjağrısı üzerine toplanarak kendi ara
larında seçecekleri bir iktisat veya iş hukuku 
öğretim üyesi; 

d) Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk Mü
şaviri ; 

•e) Çalışma Bakanlığı Çalışma «Genel Mü
dürü; 

f) İşçiler adına seçilen iki hakem ile; 
g) îş verenler adına seçilen iki hakemden 

kurulur. 
Seçimle gelen üyeler iki yıl için seçilirler. 

Yeniden seçilmek caizdir. 
Yukarda söz konusu üniversite öğretim üye

sinin. her hangi bir siyasi partinin üye& olma
ması şarttır. 

Seçimle gelen her bir üyelik için aynı şekil
de ikişer yedek seçilir. Kurul Başkanlığı için 
birinci ve ikinci yedek, Yargıtay Hukuk Daire
leri Genel Kurulunca Hukuk Daireleri Başkan
ları arasından seçilir. 

Bu maddede söz konusu seçici kurullar, üye 
tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar. Se
çilebilmek için, hazır bulunan üyelerin salt ço
ğunluğunun oyu şarttır. 

2. (Bu kanunda başkaca bir hüküm yoksa, 
il hakem kurulu kararları aleyhine bu kurulun 
başkanlığına verilen itiraz dilekçeleri, 35 nci 
maddede yazılı itiraz süresinin bitiminden son
raki üç iş günü içinde Yüksek Hakem Kurulu 
Başkanlığına .gönderilir. 

Uyuşmazlık bir iş kolunda çıkmış olup bir
den fazla ilde bulunan iş yerlerini ilgilendiri
yorsa, Yüksek Hakem Kurulu doğrudan doğ
ruya görevlidir. v 

»3. Yükse'k Hakem Kurulu, itiraz veya mü
racaat dilekçesinin alındığı günden başlıyarak 
altı iş günü içinde Ankara'da toplanır. Toplan
tının gün, saat ve yeri Çalışma Bakanlığınca 
tesbit edilir. I 
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Yüksek Hakem Kurulu, meseleyi, evrak üze

rinde inceler. Yeteri 'kadar aydınlatılmamış 
bulduğu yönleri, ilgililerden sorarak tamamJıar. 
Ajyrıca, görüşlerini öğrenmek istediği kimseleri 
ıçağırıp dinler veya bunların görüşlerini yazı 
ile bildirmelerini ister. Bu kimseler hakkında 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanık
lara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygula
nır. 

4. • Yüksek Hakem Kurulu, üyelerinin ta
mamının katılmasiyle toplanır. Ancak, Başkan 
hariç, üyelerden ikisinin katılmaması toplantı
ya engel olmaz, özürlü veya izinli olan asıl Baş
kan veya üyenin yerini yedek Başkan veya ye
dek üyelerden biri alır. İşçiler adına seçilen 
bir asıl hakemin yerini, ancak yine işçiler adı
na seçilen bir yedek hakem alabilir; iş veren
ler .adına seçilen bîr asil hakemin yerini de, an
cak yine iş verenler adına seçilen bir yedek ha
kem alabilir. Yüksek Hakem Kurulu, toplantı
ya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. 
Lehte ve aleyhte oylar eşitse, Biaş'kanm bulun
duğu taraf çoğunluğu sağlar. 

Yüksek Hakem Kurulu kararları kösindir. 

BAŞKAN — 36 ncı madde hakkında söz is-
'tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

özel hakeme başvurma : 
Madde 43. — Taraflar, anlaşarak, uyuşmaz

lığın her safhasında özel hakeme başvurabilir
ler. Toplu iş sözleşmesinde, taraflardan birinin 
başvurması üzerine özel hakeme gidileceğine 
dair hükümler saklıdır. 

Uyuşmazlık, uzlaştırma yahut grev veya lo
kavt veyahut kanuni hakemlik safhasında iken, 
taraflar, özel hakeme başvurmak istediklerini, 
- uyuşmazlığın bulunduğu safhaya göre yetkili 
oldukları hallerde - bölge çalışma müdürlüğü
ne veya Çalışma Bakanlığına veyahut il hakem 
kurulu veya Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı
na yaziyle bildirirlerse, uzlaştırma veya kanu
ni hakeme başvurulmasına ilişkin hükümler uy
gulanmaz. 

BAŞKAN — Karma Komisyonun hazırladı
ğı 43 ncü madde hakkında söz istiyen arkada
şımız var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Resim ve hare muaflığı : 
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Madde 49. — Yüksek Hakem Kurulunun ve 

il hakem kurullarının kararları ile Yüksek Uz
laştırma Kurulunun ve bu kanunda söz konusu 
diğer uzlaştırma kurullarının toplu iş sözleş
mesi hükmünde'ki kararları, her türlü resim ve 
harçtan muaftır. 

19 ncu maddenin 2 nci bendi ıgereğince mah
kemece alınan grev veya lokavtın durdurulma
sına dair karar ile bu kararın tebliği, her tür
lü resim, hare ve tebligat ücretinden muafta 

BAŞKAN — Karma Komisyonun hazırladı
ğı 49 ncu madde üzerinde söz istiyen arkadaşı
mız var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum... Kabul edenler... Kabul etmıiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde fjg. — 20 nci maddede yazılı grev 
ve lokavt yasaklarına aykırı olarak vukubulan 
bir greve veya lokavta karar verenler veya ka
tılanlar veya devam edenler, böyle bir greve ve
ya lokavta karar verilmesine veya bunlara ka-
'tılmaya veya devama zorlıyan veya teşvik; eden
ler veya bu yolda propaganda yapanlar,, diğer 
kanunlarda daha ağır bir hüküm mevcut değil
se, altı aydan az olmamak üzere hapis ve beş 
yüz liradan az olmamak üzere ağır para ceza
sına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu 
cefaların iki katına hükmolunur. 

tşçıi niteliği' taşımıyan kamu hizmeti görev
lilerinin, 17 nci maddenin 1 nci fıkrasında ta
rif edilen tarzda işi bırakmaları halinde, buna 
karar verenler veya bunu tertipliyenler veya 
ilân edenler veya buna devanı edenler veyahut 
buna karar verilmesine veya bunun tertiplen
mesine veya ilân • edilmesine veya buna katıl
maya veya devama zorlıyan veya teşvik eden
ler veyalhut bu yolda propaganda yapanlar, di
ğer kanunlarda daha ağır bir hüküm mevcut 
değilse, 1 nci fıkrada gösterilen cezalara mah
kûm edilirler. 

BAŞKAN — Karma Komisyonunun haizimia-
dığı 56 nci madde üzerinde söz istiyen arkada
şımız var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum... Kabul edenler... Kabul eıtmiyen'ler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 64. — Karma Komisyon, metne Cum
huriyet Senatosunca eklenen 64 ncü maddenin 
tamamiyle çıkarılmasını kabul etmiştir. 

BAŞKAN — Karma Komisyon 64 ncü mad
denin çıkarılmasını teklif etmektedir. Oylan-

15.7.1963 0 : 1 
niza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 65. — Karma Komisyon, Cumhuri
yet .Senatosunun numarasını 65 olarak tesbit et
tiği metni aynen 64 ncü madde olarak kabul et
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. C. Senatosunun 64 ncü madde olan met
nini okutuyorum. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Son hükümler 

Kaldırılan kanun maddeleri 
MADDE 64. — 25 Ocak 1950 tarihli ve 5518 

sayılı Kanun ve 2 Mart 1964 tarihli ve 6298 sa
yılı Kanunila değiştirilmiş olan 8 Haziran 1936 
tarihli ve 3008 .sayılı t§ Kanununun 29, 7.2, 73, 
74, 76, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135 ve 136 nci maddeleri yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istliyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
eden'ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 66. — Karma Komisyon Cumhuriyet 
Senatosunun numarasını 66 olarak tesbit ettiği 
metni aynen 66 nci madde olarak kabul et
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. C. Senatosunun1 05 nci madde olan metni
ni okutuyorum. 

Yürürlüğe giriş 
'MADDE 65. —• Bu kanunun Yüksek Uzlaş

tırma Kuruulnun devamlı görev yapacak baş
kan ve üyelerinin seçilmesi veya atanması, Yük
sek Hakem Kurulunun devamlı görev yapacak 
asıl ve yedek başkan ve üyelerinin seçilmesi ve
ya atanmasına ilişkin hükümleri ile 44 ncü mad
dede söz konusu Uzlaştırma ve Hakeme Başvur
ma Tüzüğünün hazırlanması ile ilgili büküm
leri, 51 nci madde hükmü ve 3 ncü geçici mad
de hükümleri yayımı tarihinde; diğer hüküm
leri, yaıvımından otuz gün sonra yürürlüğe gi
rer. 

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

Madde 67. — Karma Komisyon, Cumhuri
yet Senatosunun numarasını 67 olarak tesbit 
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ettiği metni aynen 66 ncı madde olarak kabul 
etmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Cumhuriyet Senatosunun 66 ncı madde 
olan metnini okutuyorum. 
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malara tam bir demokratik anlayışla iştirak 
eden ve. bizlere ışık tutan bütün siyasi parti 
gruplarının sözcüleri gibi, sadece en mükem
mel kanun metinlerini tesbit etmek olmuştur. 
Biz öyle sanıyoruz ki, beşer takatinin imkân 
kıldığı derecede bu konularda en mükemmel 
metni tesbit ettik. Ancak beşer hatadan ma
sun değildir. Hata yapabileceğimizi peşin ola
rak kabul ediyoruz. Varsa, bu hataların aynı 
hüsnüniyet havası içinde ilerde gene Yüce Mec
lisler tarafından düzeltileceğini pek tabiî bu
luruz. 

Muhterem arkadaşlarım, §u hususu bilhassa 
belirtmek isterim ki; her hangi bir Batı mem
leketinde her hangi bir parlâmentonun bütün 
bir dönem içinde sadece bu neviden 2 kanunu 
kabul etmekle ihtiva etmesi dahi, böyle bir 
parlâmentonun böyle bir dönemini o memleke
tin tarihinde şerefle andırmaya kifayet edecek
tir. Parlâmentomuzun her iki Meclisi de komis
yonları ile ve Genel Kurulları ile bü kanunların 
yapılmasında, ayrıca, bu kanunlarla ilgili olan 
ve sosyoloji diliyle «baskı grupu» denilen işçi 
ve iş veren teşekkülleri de gerek Meclislere 
tesir etmek yolundaki çalışmaları, gerek dışlar
daki çalışma 'tarzlariyle zaman zaman şimdi hu
zurunuzda konuşan nâçiz sözcüyle karşı karşı
ya gelmiş olmalarına rağmen memleketimize, 
sosyal hayatımıza, işçi ve iş veren münasebet
lerine ve nihayet, demokratik rejimimize büyük 
hizmetlerde bulunmuşlardır. Hepinizi tekrar 
tekrar hürmetle selâmlar, gösterdiğiniz sabır
dan dolayı teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Karına Komisyonun, Cumhuri
yet Senatosunun numarasını 67 olarak 'göster
diği metni 66 ncı madde olarak kabulünü iste
mektedir. Okuttuğum metni oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Böylece bu kanun tasarısı da ka
nunlaşmış olmaktadır. Memleketimize ve mille
timize hayırlı olmasını dileriz. Kabul edilen 
kanun tasarısı hakkında buyurun Çalışma Ba
kanı. 

ÇALIŞıMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) — tSaym Başkan, Millet Meclisinin -
sayın üyeleri, bugün kabul edilmiş bulunan 2 
kanunla çalışma hayatımızda ve genel lolarak 
sosyal hayatımızda yeni bir döneme girilmiş 
hulunma'ktadır, Böylelikle 27 (Mayıs Devriminin 

Yürütme 
MADDE 66. — Bu kanunu Bakanlar Kuru

lu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenl. 

Buyurun Karma Komisyon sözcüsü Sayın Kır
ca' 

T. B. M. M. KAKMA KOMİSYONU SÖZ
CÜSÜ COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu vesileyle bir az evvel 
kanunlaşan Sendikalar Kanunu ve şimdi ka
nunlaşmak üzere olan Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
Lokavt Kanununun yürürlüğe girmesiyle ilgili 
pek önemli teknik bir hususa Hükümetin dik
katini çekmek icabediyor. Sendikalar • Kanu
nunun bir maddesinde iş kollarının tesbiti ve 
birbirleriyle ilgili olan iş kollarının belirtil
mesinin, o kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren 30 gün içinde yürürlüğe kona
cak bir yönetmalikle tesbit edileceği belirtilmiş
tir. Şimdi kanunlaşmak üzere bulunan Toplu 
tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu da te
mel hükümleri itibariyle yayımından otuz gün 
sonra yürürlüğe girecektir. Bu iki hüküm bir
biriyle mütenazır olarak sevk edilmiştir. Fil
hakika bu yönetmelikte iş kolları ve birbirleriy
le ilgili iş kolları tesbit edilmedikçe, Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun da yü
rümesi mümkün değildir. Bu itibarla, her iki 
kanunun yürürlük tarihlerinin birbirine tama-
miyle tetabuk etmek zarureti vardır. Hükü
metten rica ediyorum : Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından bu iki kanunun Resmî Gazetede ya
yınlanmak üzere Başbakanlığa şevkinden sonra, 
bu iki kanunun birbirini takiben Resmî Gaze
tenin aîynı nüshasında neşredilmesi bilhassa 
temin edilsin. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun yürür
lüğe girmek üzere iken, kısaca bu kanunların 
müzakeresi sırasında, gerek Geçici Komisyo
nunuza, gerek bu Karma Komisyonu tevali 
eden ukalâca müdahaleleri sırasında sabırla ta
hammül gösterdiğiniz için bilhassa teşekkür 
ederim. Gerek Geçici Komisyonunuzun gerek 
Karma Komisyonunuzun tek gayesi, bu konuş-
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bize kazandırdığı Anayasanın ileri hedeflerin -
-den birine daha ulaşılmış .olmaktadır. Bu ka
nunların uygulanmaya' başlanmasiyle, iktisadi 
kalkınmamızın sosyal adalet içinde yürütülme
si en sağlam teminata kavuşturulmuş olmakta
dır. Böylelikle demokrasimiz sosyal yönden de 
büyük kuvvet kazanmış olacaktır. Aynı zaman
da Yüksek 'Meclisin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, bu kanunlara göstermiş olduğu il
gi, her iki kanunun da Anayasada belirtilen sü
reden önce çıkarılması için sarf ettiği gayret 
ve bu hususta 'gösterdiği başarı ve Hükümetten 
gelen metinleri büyük bir titizlikle daha mükem
mel hale getirmek, bu metinle tanınan hakları da
ha da genişletmek hususunda gösterdiği gayret, 
tarihimizde daima şerefle anılacaktır. IBu ka
nunların DBüyük Millet Meclisince kabulü, aynı 
zamanda memleketimizin muhtaç bulunduğu 
sosyal reformların, demokratik düzen içinde ve 
bu Parlâmento tarafından gerçekleştirileceğin
den §üphe edenlere de en açık ve kesin bir ce
vap olmaktadır. Bugün kabul buyurduğunuz 
[kanunların Türk Milletine, Türk işçisine ve 
Türk iş verenine hayırlı olmasını diler, kanun
larda emeği geçen her iki Meclisin komisyon 
üyesi ve Genel .Kurul üyesi değerli arkadaşla
rıma teşekkürlerimi sunarım. (Alkışlar) 

, 5 . — Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato
su İdare Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) ve /A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ile 
Karma Bütçe Komisyonu raporunun reddedil
diğine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(S/523, 2/533, 2/534) (Gündeme) (S. Sayısı : 
348) (İ) 

BAŞKAN — Bir önenge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
(Bugünkü gelen kâğıtlarda bulunan 348 sıra 

sayılı «Millet Meclisi ve 'Cumhuriyet Senatosu 
tdare Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi» nin 

(1) 348 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. Bununla ilgili C. Senatosu 182 S. Sayılı 
haAmayazı ise C. Senatosunun 3.7.1963 tarihli 
85 ndi Birleşim tutmağı sonundadır. 
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önemine binaen gündeme alınarak takdim>en ve 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay 

Sekip -înal 
BAŞKAN — Kanun teklifinin gündeme alın

ması teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle, görüşülmesi teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Karma Bütçe Komisyon raporunu 
okutuyor um. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet .Senatosunun 3 . 7 . 1%3 tarihli 

85 nci Birleşiminde reddolunan, 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
teklifi Komisyonumuzda yeniden incelendi ve 
görüşüldü. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay 
bütçelerinde 1 064 622 liralık bir aktarmayı 
derpiş eden teklif, Komisyonumuzda evvelce ya
pılan incelemeler • neticesinde, hizmetlerin ifası 
yönünden yerinde görülmüş ve kabul edilmişti. 

Mezkûr aktarmaya ait raporumuz Cumhuri
yet Senatosunca tasvibedilmiştir. 

Birinci raporumuzda da arz edildiği gibi bu 
aktarmaların yapılması, hizmetin icabı olarak 
lüzumlu olduğundan ve ilk kararımızı değişti
recek yeni ve esaslı ıbir sebep de mevcudolmadı-
ğından Cumhuriyet ıSentasunun ret kararma 
Komisyonumuzca uyulmamıştır. 

öncelikle görüşülmek ve 'Genel Kurulun tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan Sözcü 
Hatay Ordu 
Ş. înal • A. H. Onat 
Adana Aydın 

M. Ünaldı î. Sezgin 
Aydın Balıkesir 

O. Apaydın A. A. 'Bolak 
tmzada bulunamadı 

Balıkesir Bitlis "** 
K. öztaş C. Oeboloğlu 

îmzada bulunamadı 
Çanakkale * Giresun 

ıŞ. înan Muhalifim 
I. E. Kılıçoğlu 
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Gümüşane içel 
S. Savacı S. Kutlay 

Kars Kırşehir 
Muhalifim Yatırımlardan yapılacak aktar 
K. Okyay malar, yatırımlar için olabilir, 

Yatırımlardan alınacak cari mas 
raflara harcamaların plân fikri 
ile bağdaşamıyacagL kanısında 
yım. Bu itibarla 2/523 sayılı tek

life muhalifim 
A. Bilgin 

Konya Konya 
Muhalifim Muhalifim 
M. Dinekli A. Onar 

Konya Mardin 
H. C. Yılmaz Ş. Aysan 

Niğde Sakarya 
K. Kayhan K. Yurdakul 

imzada bulunamadı 
Sinop Sivas 

M. Alieanoğlu M. Vural 
imzada bulunamadı 

'Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. U. 
H. Tunçkanat (S. Kurutluoğlu 

imzada bulunamadı 
Yozgat 

Yatırımlardan cari masrafa 
aktarmaya muhalifim 

V. Uyar 

ALÎ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Raporun tümü üzerinde mi Sa
yın 

ALİ İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Grup 
adına, tümü üzerinde. 

BAŞKAN — C.H.P. Grupu adına ve tümü 
üzerinde Sayın Ali ihsan Göğüs buyurun. 

€ J H . P . ORttPU ADINA ALÎ İHSAN GÖ
ĞÜS (Gaziantep) — Sayın Başkan, Sayın Mil
letvekilleri. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Avru
pa Konseyi çalışmalarına Konseye üye olduğu
muz 1942ı yılından beri aralıksız olarak atfettik
leri büyük önem yüksek malûmlarıdır. 

Avrupa Konseyine üye olarak kabul edilişi
miz, Türkiyemizin Batı camiasına girişinin hu-
kukukî safhalarının 1938 de Türik-Pransız-İngi-
liz ittifakiyle başlamış olan birincisinden sonra 

en önemlisidir. Atlantik ittifakına üye oluşumuz 
Avrupa Konseyince üye olmamızla başlıyan bir 
mesut vetirenin sonucu olmuştur. 

Avrupa Konseyi îstişarî Meclisinin bugün, 
Batı-Avrupa'da mevcut bütün milletlerarası ku
rulların ve bu arada Avrupa iktisadi işbirliği 
ve Gelişme Teşkilâtiyle, pek yakında ortak üye
si olacağımız Avrupa iktisadi topluluğunun ça
lışmalarını koordine etmek bakımından oynadı
ğı pek önemli rolü de bu vesileyle önemle hatır
lamamız gereklidir. 

Avrupa iktisadi Topluluğuna ortak üye ola
rak katılmamızdan sonra, Avrupa Konseyindeki 
rolümüz de daha büyük bir önem kazanacaktır. 

öenel dış politikamızla ilgili bu pek önemli 
meselelerin yanısıra, Avrupa Konseyi memleketi 
misse türlü yardımlar sağlamış durumdadır. Ger
çekten, 1963 yılında 12 uzanan hekim 2-3 ay sü
reyle Batı-Avrupa'da yüksek ihtisas ve araştır
ma yapacaklardır. Bu yardımın malî şümulü 
76 130 dolardır. Kalkınma Plânımız gereğince 
1963-H964 yıllarında yetiştirilmesi 'gerekli 2 000 
öğretmenden 100 tanesi Konseyce Batı-Avrupa'
da yetiştirileoekıtir ki bu yardımın malî şümulü 
de ortalama 3 yıl öğretim için 3 000 000 dolar
dır. italya, isviçre, Fransa ve Batı-Almanya 
sanatoryumlarından Batı-Avrupa'daki öğrencile
rimiz için 25 er yatak ayrılmış olup tedavi üc
retleri Konseyce deruhte edilecektir. Yurdumuz
da tedavisi mümkün olamıyan ve özel iklim ve-. 
ya ihtisas tedavisine muhtaç hastalarımız bu te
davinin kaabil olduğu Batı-Avrupa •memleket
lerinde o memleketin vatandaşı imiş gibi ücret--
siz tedavi edilecekler ve eğer bir uzuv kaybı var
sa kendilerine ücretsiz suni uzuv yapılacaktır. 
Kan, plâzma, kan grupu tâyini madde ve araç
ları gümrüksüz ve bedelsiz olarak sağlanacaktır. 
Hâlen Millî Eğitim Bakanlığı emrine meslekî 
öğretim için burslar verilmiş olup aday tesbiti 
devam etmektedir. Batı-Avrupa'da ücretsiz yaz 
eğitimi kurslarına . iştirakimiz, tek pasaportla 
toplu öğrenci seyahatleri yaıpılması ve bu öğ
renci gruplarının gittikleri memlekette misafir 
edilmeleri sağlanmıştır. 1965 de faaliyete geçe
cek olan Avrupa Üniversitesine Türk öğretim 
üyeleri ve öğrencileri de katılabilecektir. Tu
rizm müesseselerimiz için lüzumlu elemanların 
italya'da ücretsiz olarak eğitim görmesi de Kon
sey tarafından sağlanmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, 
Bu durumda, Türkiye Büyük Millet Mecli

since Avrupa Konseyi îstişarî Meclisine seçil
miş olan arkadaşlarımızın, ödenek yetersizliği 
yüzünden Konsey çalışmalarına katılamamaları, 
Batı-Avrupa diplomatik tarihinde iki defa ras-
lanan garip bir olay teşkil edecek ve bu, Batılı 
dost ve müttefiklerimiz tarafından anlaşılmaz 
bir kayıtsızlık olarak vasıflandırılacaktır. Böy
le bir kayıtsızlığın, Türkiye Cumhuriyetinin 
Batı camiası içindeki diplomatik itibarını genel 
olarak zedeliyeceği ve bu hâdisenin, Türkiye'nin 
Batı camiasına ait olnla yolundaki iradesine ibir 
ıgevşemenin vuku bulmakta olduğu yolunda za
rarlı yorumlara yol açacağı da muhakkaktır. 

Bu sebeplerledir ki C.HjP. Grupu olarak, 
Cumhuriyet Senatosunca her nasılsa reddedil-
mtıiş olan bu kanun teklifine beyaz oy kullanma
yı hayati hir vazife telâkki ediyoruz ve Yüce 
Mecliste yer lalan diğer grupların da, müşterek 
•bir dış politikanın icaplarını aynı derecede an-
lıyaeaklarmdan emin bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri , 
Sözlerime son verinken, Türkiye Büyük Mil

let Meclisince Avrupa Konseyi îstişarî Meclisi
ne üye seçilen sayın arkadaşlarımızın, memleke
timizi hiçbir veçhile ilgilendirmeyen bâzı tefer
ruat ^çalışmalarına. -kesin bir zorunluk olmadık
ça- katılmaktan kaçınmak suretiyle, bu ödenek
leri memleketimiz hayrına en verimli şekilde 
kullanmalarını da bilhassa istemekteyiz. Bu sa
yın arkadaşlarımızın bu hususu kendi araların
da teşkilâtlanmak suretiyle murakabe etmeleri 
de çok yerinde olacaktır. 

Yüce Meclisi C.H.P. Grupu adına derin say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

AHMET BİLGÎN (Kırşehir) — Muhalefet 
şerhim var, ?öz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bilgin buyurun. Muha
lefet şerhiniz varsa. 

AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, müzakere edilmekte olan hu ak
tarma teklifioi Bütçe Komisyonunda müzake
re ederken T. B. M. Meclisinin Avrupa Konse
yine gönderecekleri üyelerin yolluklarına sarf 
edilmek üzere, sarayların onarılmasına ait ya
tırımlardan, bu yatırımlar faslından cari mas
raflara ibir harcamanın yapılabilmesi için bir 
aktarma ile karşı karşıya kaldık. Biz ki, plân 
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fikrini her şeyden üstün, memleketin menfâa
tine bir vasıta olarak, daima gütmüş olan in
sanlar sıfatiyle îhiçlbir suretle, yatırımları 
böyle cari masraflara harcamak suretiyle ze
delenmiş olmasını .görmek istemediğimiz1 için 
Ibuna muhalefet ettik. 

Biz muhalefetimizle, hizi Avrupa'da temsil 
•edecek olan Konsey üyelerimizin gitmesini is
tememek gibi bir yön tutmuş değiliz. Her hal-

' de Avrupa'da en 'teferruatlı bir suretle bizleri 
temsil edecek olan "arkadaşlarımızın Avrupa'ya 
•gitmelerine canı gönülden razıyız. Ama, 'bu rı
zamız plân fikrini ve yatırımları zedelemek su
retiyle 'olmamalıdır. 'Gitmeliler, harcurahlar ve
rilmelidir, ama 'bugün Millî Saraylarımızın ta
mirine sarf edilecek paralardan buraya verece
ğiz. Arkadaşlar Millî Saraylarımızın hali hepi
nizce malûmdur. Dökülmektedir. Bunlar vak
tinde tamir edilemiyor. Bu suretle millî 'mefa
hirimiz ortadan kalkıyor. Biz, Avrupa Kon
seyine iştirak etmek için harcırah aklımıza ge
lince daima buradan kısıyoruz. Doğru olma
yan nokta burasıdır. Başka bir yerden aktarma 
yapılmak suretiyle huzurunuzu gelsinler, bun
ları tasvibedelim, verelim ve gitsinler. Ama, 
Millî Sarayların tamiri cihetine gidilmeksizin 
ve 'bunları haklı 'bir tarafa harcamasını önliye-
cek şekilde bu paraları alıp cari masraflara ver
menin, 'bütçe tekniği ile plân fikriyle ka'bili 
telif olmadığını arz ederim. Bu aktarmada yal
nız, 2/523 sayılı aktarmaya aleyhtar olduğumu 
arz ederim. Sizin de hu <cüheti takdir buyura
rak aleyhte oy kullanacağımızdan eminim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Fahi Ülkü. 

FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arka
daşlarım, bu devrede Avrupa Konseyi îstişari 
Meclisi Üyesi olmadığım için serbestçe konuş
ma imkânına sahibim. Konseyin mânası, muhte
rem Heyetinizce malûm, Birleşmiş Milletler kad
rosu içinde hür bir ittifak yaratmak ve böylece 
Avrupa'yı maddeten ve manen bir birlik halinde 
tutmak, kardeşlik havasını Avrupa memleketle
ri camiasına yaymak ve bunu sadece Hükümet
ler seviyesinde değil, gaye bu anlayışı halka in
dirmek. Bütün faaliyetler bu istikamette yürü
tülüyor. Bu münasebetle hazırlanmış olan statü 
son derece geniş ve memleket kuralları üstün
de bir mahiyet tanımış bulunmaktadır. Hattâ 
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o kadar ki, her parlâmentodan seçilmiş olan üye, 
yalnız kendi memleketinin değil, bütün Avru
pa'nın milletvekili olmak vasfını haizdir. Hattâ, 
bu şekilde kendilerine doğrudan doğruya Avru
pa Konseyinde hüviyet de verilir. Avrupa'da 
bu üye arkadaşlarımız, temsil ettikleri memle
ketler adına hudut tanımadan seyahat ederler 
ve memleketlerin Parlâmentolarına, çok zaman
lar doğrudan doğruya o memleketin Parlâmen
to üyesi imiş gibi iştirak ederler, onların ko
misyonlarında görüşmeler yaparlar. Şimdi bu 
kadar geniş mânada beynelmilel anlamda top
lanmış olan bu teşekküle, bizim Parlâmentomuz
dan katılan üye arkadaşlar, itimat buyurun, Av
rupa Konseyini teşkil eden 16 Devletin üyeleri 
içinde en mütevazı imkânlarla bu toplantılara 
iştirak ettiler. 

Şöyle ki, diğer memleketin üyeleri1, asil üye
leri yanında «suppleant» denilen yardımcı üye
leri de beraber götürürler ve kendileriyle bera
ber daima kendi parlâmentolarında işleri ted
vir eden sekreterleri de beraber alırlar. Hattâ 
komşumuz Yunan delegasyonu dahi bu imkân
larla toplantılara katılmaktadır. Halbuki bi
zim Parlâmentomuzu temsil eden sayın üyeler, 
sadece asil üyeler olarak bu toplantılara katıl
makta, ve aslında kendi Parlâmentomuz bünye
sinde bir sekreterya bulunmadığı için buralara 
da sekreter götürememektedirler. En basit iş
ler, nihayet orada, gidildiği günlere mahsus ola
rak tutulmuş olan bir kâtip vasıtasiyle gördü-
rülmektedir. Buna mecburuz. Muhterem arka
daşımız plânlamadan bahsetti. îşte, plânlama
nın bize tahmil ettiği asgari şartlara riayet et
mek şartiyle üyelerimizi bu toplantılara katıyo
ruz. Kaldı ki, ayrıca memleketimizde biraz ev
vel bahsettiğim bu geniş imkânlarla mücehhez 
ve çok geniş bir statüye bağlanmış bulunan, 
Konsey üyeleri doğrudan doğruya Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı ile temas ederek kendilerine 
tahsis edilmiş parayı, açıkça söylemek lâzım ge
lirse, bir hayli sıkıntı ile temin etmek durumun
dadırlar. 

Halbuki tatbikatta da olduğu gibi doğrudan 
doğruya, Türk Parlâmentosunun delegasyonu 
emrine sene başında bütçe ile iyice hesaplandık
tan sonra bu paranın tahsisi gerekir ve doğru
dan doğruya Türk Delegasyonu içinden seçilmiş 
olan başkanın imzasiyle, paranın, doğrudan doğ-

/ 
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I rüya gidecek üye arkadaşlara tahsis edilişi lâ
zımdır. Zira, gidecek olan delegasyon, artık ken
di Meclisimizle statüde nasıl ki, beynelmilel mâ
nada bir hüviyete sahiptir, hattâ kendi memle
ketinin Avrupa Konseyindeki vazifesi itibariyle 
kanunlarına dahi kendi grupuna daha bağlı sa
yılmaktadır, ama, her delegenin kendi vicda
nı, kendi izahına bırakılmıştır. Malî yönden de 
her an Parlâmentoda, «para bitti, veya münaka
le yapacağız» falan gibi hallerle, gerek komis-

I yonlara, gerek Umumi Heyete gitmeleri gecik
tirilirse esas gayesinden uzaklaştırılmış olur. 
Kendi devremizde hatırlarım, bir iki mühim 
görüşmenin yapıldığı yerlere, münakale yapıl
madı yahut para bitti mülâhazasiyle gideme
miştik. Diğer delegasyon delegelerinin gelme
diği vâki değildir. Ancak, ' hastalık dolayısiy^ 
le gelemeyişleri, çektikleri telle mubah görül
mektedir. Gidişin ve oradaki gündemin ötesin
de, arkadaşlık, tanışmalar ve enternasyonel 
münasebetler bakımından ehemmiyeti büyük
tür. Çok zaman normal saydığımız birçok mü
nasebetleri veya husumet içinde kendimizi his
settiğimiz durumları, emin olun, giden arka
daşlar temas halinde eritmektedirler. Ve orada 
kendi memleketleri menfaatine geniş bir ha
vanın esmesine vesile olmaktadırlar. Kaldıki, 
bunun ötesinde, biraz evvel Sayın Göğüs'ün 
anlattığı gibi, kendi memleketimiz hesabına 
da birçok faydalar temin edilmiştir. Bunlar
dan başlıcası, öğretmen yetiştiren müessesele
rin öğretmenlerine burs, o zaman içinde bulun
duğumuz kültür komisyonunun teması neti
cesinde temin edildiği gibi, diğer memleket
lerde olduğu şekilde Türkiye'de de abideleri 
korunma hususunda Unesco ile iş birliği neti
cesinde temin edilmiş bâzı imkânlara sahibol-
muş durumdayız. Bununla beraber muhterem 
arkadaşlarım, Parlâmentomuzda dış münase
betlerin tedvirine hadim bir sekreterlik kurul
masına şiddetle ihtiyaç vardır, ingiltere'de 
bu işi yapan, büyük elçilik yapmış bulunan, o 
mevkide, o mertebede bir zattır. Bizde illâ bu 
şekilde bir mevki sahibi bulunsun demek bel
ki fazla olabilir. Ama, tamamen Avrupa Kon
seyi delegasyonunun emrinde veya dış müna
sebetleri tedvir eden bir sekreterliğin bulunma
sına şiddetle ihtiyaç vardır. Çünkü, muamele 
az değildir. Bizde böyle bir büro ve sekreterlik 

ı mevcudolmadığı için pek çok muamelât aksa-
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maktadır. Bu iş sadece delegasyon içinden bir 
milletvekilinin omuzlarına yüklenmektedir ki, 
tecrübesiyle; yazmasiyle hattâ, doktiloya çek
mesiyle dahi, bü arkadaşın meşgul olması icabe-
diyor.Bu halin esas hizmeti ne kadar aksatacağını 
gözden uzak tutmamak gerekir. Bu münasebet
le, Avrupa Konseyine gidecek heyetten, hiçbir 
suretle paranın esirgenmemesi, esirgenmediği 
gibi, muhtelif formalitelerle geciktirilmemesi 
de lüzumludur. Zira, beynelmilel ahde vefa-' 
mız artık inkâr kabul etmez mahiyette, hiç 
kimsenin şüphe edemiyeceği kadar mevcut' ve 
kuvvetlidir. Bunu beynelmilel âlem içinde en 
küçük derecede dahi, aksatmaya vesile olacağı 
endişesiyle Yüksek Meclisin para mevzuunda 
katiyen esirgeyici olmaması ve mümkün olduğu 
kadar cömert davranması lüzumludur. Bu 
hususu burada arz etmek için söz almış bulunu
yorum. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Döşemeci. 

MUZAFFER DÖŞEMECİ (İzmir) ^- Muh
terem arkadaşlarım, Yüksek Meclisin takdiri 
ile Avrupa Konseyine göndermiş olduğunuz 
10-arkadaştan Jbiri olarak huzurunuzda, bu Ak
tarma Kanunu münasebetiyle birkaç söz slöyle-
nıek istiyorum, O. H. P. Grupu -adına'konuşan 
ıSaym Ali İhsan Göğüs arkadaşımız, Avrupa 
Konseyinin 'çalışmalarından memleketimizin fay
dalandığı noktaları mıadde, madde hattâ bir 
bütçe kanunu konuşuluyor muş: gibi para ola
rak huzurunuzda söyledi. Şunu eklemek iste
rim ki, 1949 senesinde kurulan Avrupa Kon
seyinin •birinci1 toplantısında Türkiye Avrupa 
Konseyine davet edilmiş ve o vakitki Hükü
metimizin yaptığı bir anlaşma ile Avrupa Kon
seyine girmemiz kabil olmuştur. 1961 senesin
de tekrar Avrupa Konseyine gittiğimizde, o 
zamanki bütçeden yapılan aktarma ile, yüksek 
malûmları olduğu üzere para yetmemiş bir 
büt'ç-e. aiktarması ile tekrar bir para ödenmişi ve 
on arkadaşımız Avrupa Konseyindeki vazife
sine devam etmişti. 1963 senesi bütçesi yapı<-
lirken, Bütçe Komisyonumuz, T. B. M. M. nin 
teklifi ile yetecek miktarda bir parayı bütçe
ye koymuş, her nasılsa; bütçe müzakerelerin
de Senatodan geçtiği halde Millet Meclisine 
verilen (bir takrirle - yüksek malûmlarınız ola
rak - 350 bin lirası kesilmiş bulunuyordu. Bu 
vaziyette, kıymetli arkadaşım Fethi Ülkü.Be

yin de söyledikleri gibi, Ibu paranın yetişme
mesinden dolayı Avrupa Konseyindeki arka
daşlarımızın komisyon ve Umumi Heyet top
lantılarında vazifelerini yapamamaları durumu 
meydana çıkmış ve mecburen bu Aktarma 
Kanunu huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Ali İhsan Göğüs arkadaşımızın söylediği gi
bi, yalnız Sağlık Komisyonunun bu sene içinde 
hazırlamış olduğu iki mühim, kanun tasarısı 
vardır. Bugünkü gündemimizin 'birinci görü
şülmesi yapılacak işler meyanında 4 ve 5 nci 
sırayı teşkil eden «Kan gruplarının tayinine 
yarıyan reaktiflerin «mübadelesi hakkında Av
rupa Andlaşması ve ek Protokolün onaylanma
sının uyıgun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ile, özel tıbbi tedavi ve termoklimatik kay
naklar alanında karşılıklı yardımlaşmaya dair 
Avrupa Andlaşmasınm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun teklifi yer al
maktadır. Ve pek yakında da bu tasarıların 
kanunlaşmasını, tahmin ediyorum. Hepimiz gö
receğiz. Bunun dışında, birkaç gün evvel, 
kıymetli arkadaşlarımın da okuduğunu kabul 
ediyorum, Türkiye Dışişleri Bakanlığı yalnız 
Avrupa Konseyi işleri ile uğraşması için ve 
memleketimize daha fazla faydalı olması için, 
bir Avrupa Konseyi Bürosu kurulmasına te
şebbüs etmiştir ve 'bugün 'Türkiye Dışişleri Ba
kanlığında böyle Ibir büro (kuruluş halindedir. 
Bundan anlaşılmaktadır ki, Türkiye Hüküme
tinin Avrupa Konseyi ile ve Avrupalılarla olan 
temasımızı sıklaştırmaya ne kadar ehemmiyet 
verdiği kendiliğinden görülmektedir. Bu şe
kilde faydaları, Yüksek Meclisçe ve kıymetli 
arkadaşlarımızca takdir edilmiş olduğunu dü
şündüğüm bu kanun teklifinin Yüksek Heyeti
nizce 'kabulünü bendeniz de istirham ederim. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — (Sayın Erdemir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlarım; gerek biraz evvel konuşan 
Avrupa Konseyi üyesi arkadaşımız ve gerekse 
Sayın Fethi Ülkü arkadaşımız, Avrupa Konse
yinin faydalarından, zaruretinden, lüzumundan, 
memleketimiz için getireceği yeniliklerden bah
settiler. Bu hususta, her halde aleyhte bulunan 
bir tek (Meclis üyesinin bulunacağını zannetmi
yorum. Ancak mesele tahsisatın aktarılış şek
lindedir. Aktarma tahsisatının aktarıldığı ye-
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rin şekli ve nevindedir. 'Mevzuu bu yönden ele 
alıp münakaşa etmek 'mecburiyetindeyiz. Değil
se, birtakım düşük lâfların arkasında yersiz 
bir aktarmanın yapılmasını doğru bulmamak
tayız. 

Nereden aktarma yapılıyor? Aktarma yapı
lan yer ecdat yadigârı Millî Sarayların tami-

• ratı faslından, yani bu tamir faslı da, doğru
dan doğruya plân gereğince yatırım faslı ola
cağı ifade edilmiş, Maliye Bakanlığı, Millî Sa
rayların tamiratına ait parayı yatırımlar cüm
lesinden göstermiştir. 

Şimdi sormak lâzım, acaba, Millî Sarayların 
tamiratı bitmiş, tamir edilecek Millî Saray kal
madı da artan 1 milyon küsur bin lirayı mı? 
Avrupa Konseyine katılacak üyelerinin, harcı
rahı için mi ayırıyoruz? Yoksa yanlışlıkla büt
çeye yatırım faslından Millî Sarayların tamiratı 
faslından para mı konulmuştur? Eğer, Millî 
Saraylar tamir edildi, yapıldı, bitti de para 
arttıysa diyeceğimiz yok. Bu parayı Avrupa 
(Konseyi üyelerinin harcırahları için tahsis 
edelim, gitsin. Tok eğer yanlışlıkla konmuşsa 
bütçeye, Sayın Maliye Bakanı buradalar, çıksın 
söylesin, biz de dönüverelim, 'gitsin. Hem yan
lışlıkla konulmadı, hem de Millî Saraylar tamir 
edilmenıişse, bir yatırım faslından böyle bir pa
ranın aktarılıp 'bir harcırah için verilmesini 

"doğru bulmamaktayız. Ama bu demek değildir 
ki, sözümün başında da ifade ettiğim gibir bu 
arkadaşlarımız gitmesinler, Avrupa Konseyinde 
biz temsil edilmiyelim.' Asla. böyle bir düşünce
miz yok. Temsil edilelim. Hattâ arkadaşlarımız 
geç kalmışlardır, süratle gitsinler. Ancak ak
tarmayı başka bir fasıldan yapmak suretiyle 
gitsinler. 'Cari masraflardan yapsınlar. Asla ya-

.tirımılar faslından aktarma yapılmasın. Hepimi
zin hatırlıyacağı üzere, 1963 yılı bütçe görüş
meleri sırasında yine Avrupa Konseyi üyelerine 
verilecek yolluklar mevzuu münakaşa edilmiş
ti. Bu münakaşalardan dolayı da, eğer, aklımda 
yanlış kalmamışsa, bu tahsisat tenkisata tabi 
tutulmuştu. O zaman, ıgerek Avrupa' Konseyi 
üyesi arkadaşlarımız, .gerekse üye olmadığı hal
de bunu müdafaa eden arkadaşlarımız fikirleri
ni biraz daha isabetle müdafaa etmiş olsalardı 
bu,gün böyle bir müşkül mevkide kalmazdık. 

(Muhterem arkadaşlarım, bu ıkabîl aktarma
lar için tutulacak yol, yatırımların cari masraf

lara harcanması yolu olmamalıdır. Esasen büt
çemiz, kim ne söylerse söylesin, bir miktar açık 
verecektir. Bu açık önümüzdeki sene bütün şü
mulü ile meydana çıkacaktır. Açık olan bir 
bütçeye, yepyeni bir teamül ve gelenek ihdas 
etmek suretiyle Sayın Maliye (Bakanı ek ' bir 
bütçe tahsisatı koyabilir, yani bugüne kadar 
olan teamüllerin dışında hareket etmek sure
tiyle, Avrupa Konseyine gidecek üyeler için 1 
milyon, ,2 milyon, 3 milyon, ne kadar takdir 
edilirse, o kadar bir ödenek verilmesi hulusun
da ek bir bütçe talebiyle gelebilir. Birincisi bu. 

İkincisi de başka fasılları arayıp bulabilir
ler. Bu ikisinin dışında münhasıran yatırımlar
dan, hele Türk tarihinin şanını, şerefini, Türk 
tarihinin bütün 'geçmişini, bütün heybetini .gös
teren ve gördüğümüz her yerde iftihar ettiği
miz Millî Sarayların tamiratı bir tarafa bıra
kılmak suretiyle «Avrupa Konseyine üye gön
dermek zaruridir» lâfının arkasından böyle bir 
yatırım ifaslının ortadan kaldırılması, Millî Sa
rayların tamir edilmemesi yoluna''"gidilmesi ben
ce doğru değildir, yanlış bir yoldur .arkadaşla
rım. Hükümet, «şu kadar milyar lira yatırım 
yapıyoruz, ışu kadarını şu zamanda sarf edece
ğiz» şeklinde gazeteler ile radyolariyle, şahısla-
riyle her yerde barbar bağırıyor. Birtakım taah
hütlerde bulunmuşlardır. Şimdi de, kalkıyorlar, 
bu taahhütlerinin hilâfına bir kuruş dahi olsa, 
fedakârlık yapmaması gerektiği halde, bir mil
yon lira gibi bir 'fedakârlığa gitmektedirler M, 
onların plân fikirleriyle, düşünceleriyle, hare-

- ketleriyle bir tenakuz teşkil eder. Bunu bu Mec
listen Türk (Milletine ilân etmekle büyük şeref 
duyuyorum. («Yanlış, 350 bin» sesleri) 

'O itibarla, Avrupa Konseyi üyeleri için ve
rilecek harcırahların faslını değiştirsinler, sü
ratle getirsinler onu kabul edelim. Millî Saray
lar 'mevzuunda fedakârlık yapılmasına taraftar 
değilim. 

'Teklifimizin kabulünü rica eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım, arkadaşlar. 

(BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Melen. 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Erdemir arkada
şımız, bu tasarıyı Hükümete çatmak için bir vesi
le olarak aldı. Fakat hemen arz edeyim ki, yanıl
mıştır. Bu tasarının Hükümet ile herhangi bir 
alâkası yoktur. Tamamiyle Meclis Bütçesine ta-
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allûk etmektedir, ve Meclis Başkanlığı tarafından 
hazırlanmıştır. Binaenaleyh kendisine Hükümet 
değil, Meclis Başkanlığının muhatap olması lâ
zım gelir. Bunu arz etmek için söz aldım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgin, 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, ikinci defa huzurunuzu işgal etti
ğim için özür dilerim. Galiba benim sözlerim 
iyi anlaşılmadığı icindirki, tekrar tavzihe lüzum 
gördüm. Benden evvel konuşan Fethi Ülkü ar
kadaşınız Avrupa Konseyine gidecek arkadaş
ların yapacakları hizmetlerden memlekete temin 
edecekleri menfaatlerden ve saireden bahis et
mekle beraber, paranın esirgenmemesi, ahde 
vefa gösterilmesi gibi, esasen milletimizin. şia
rında meknuz bulunan bu gibi hasletlerinden is
tifade etmeğe kalktılar. Biz bunların hiç birisi
nin aksine ve aleyhinde konuşmuş değiliz, 
arkadaşlar. Ben evvelce arz ettim, Avrupa Kon
seyine gidecek arkadaşlarımızın gitmesine asla 
itiraz etmedik. Elbette gidecekler ve bizi, bir Av
rupa Devleti olduğumuz için Avrupa Konseyin
de elbette temsil edeceklerdir. Ama, tutulan 
yolun doğru olmadığı kanısındayız. Yapılacak 
bu aktarmayı bir tarafın lehinde, diğer tarafın 

aleyhinde olduğu için kabul etmiyoruz. Aleyhi
ne olan ciheti de arz ettim. 

Millî saraylara harcanacak paranın esirgen
mesi. Biz millî saraylara yapılacak tâmiratın 
esirgenmesini istemiyoruz. Onun geri kalması
nı istemiyoruz. Yoksa, onların gitmesini isteme
diğimizden'dolayı değil. Bu cihet her halde yan
lış anlaşıldı. Konuşan hatip arkadaşlardan bu 
yöne parmak basanı hiç olmadı. Avrupa Kon
seyine gitmenin icaplarından, memlekete fay
dalarından, orada görülecek işlerden bahset
tiler. Biz bunlara-itiraz etmiyoruz. Biz bu fay
daları zaten biliyoruz ve bunun taraftarıyız. Gi
dilsin, yapılsın diyoruz. Ama, buralara sarf edi
lecek paraları, henüz tamiratı yapılmamış ve 
dökülmekte olan tarihî mefahirimizin aleyhine 
olarak, oradan kesip'de buraya vermiyelim di
yoruz. Eğer bu husus hakkında bir tek itiraz
ları bulunuyorsa hakklı bir fikirleri varsa, bu
yursunlar, konuşsunlar, biz de onların tarafını 
tutalım. Aksi taktirde aynı iddiamızda devam 
ediyoruz. Bu hususta menfi karar vermenizi tek
rar istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

SEYFl ÖZTÜRK (Eskişehir) — Meselâ ne
reden versinler? 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Ben Maliye 
Bakanı değilim, Meclis Başkanı değilim; bulsun
lar verelim. Ben ne bileyim? 

(BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ferda G-üley. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar

kadaşlarım, feonunun, 'konuşan arkadaşlar ıfra-
raJfından biraz karıştıridığmı zennediyorum. 
Bunun için huzurunuza geldim. 

Bu Ita'sarı, (A/ l ) ve (A/2) 'cetvellerinde ak
tarma yapılmasını derpiş eden Ibir teklif. Ahdî 
münasebetlerle ilgili, dış ıseyalhatlerle ilgili 'bir 
a'ktarma ıgib'i konuşuluyor. Hakikat böyle de
ğil. Bu 1 'milyon 64 bin 'küsur liranın sadece 
350 'bin lirası ahdî münasebetlerle ilgili bir a!k-
tarmadır. 1963 malî yılı için 'malûmuâ'liniz, 
bütçede, Avrupa 'Konseyi iiç'in 750 Ibin lira var
dı. IMeclks bunun 3'50 ibin lirasını tenkis etti, 
400 bin liraya indirdi. Sadece ahdî münase
betlerle alkjtarma bu 360 'bin 'liradan ibarettir. 
1 milyon 64 bin 6122 liramın- ıgeri kalan 'kısmı; 
264 ıbin 222 lirası yiyecelk, giyecek, yakacak, gi
derleri olarak 150 Ibin lirası da. giyim, kuşam, 
gideri olarak »Millî 'Savunma Bakanlığına ait
tir. Yani (A/ l ) cetvelinde yapılan bu afktarma-
nm '300 'küsur b'in lirası ıMi'l'lî iSavunnıa Bakan
lığı ile ilgilidir. 'Bu 300 küsur (bin. lira da ; ISa-
yış taydan, Sayıştayın yolluk gidierlerinden alın
mış, buraya ,'koınmuştur. IBu suretle, (Büyü'k 
Millet Meclisinin 'bütçesinden <olaın 4)14 bin '622 
lira ve Sayıştaydan alınan 300 bin Tir/a k i ; 
ceman 714 Ibin '6İ2İ2 lira nereye aktarılmış? {Bü
yük (Millet Meclisinin aîhldî münasebetler ihti
yacı olarak 350 bin lira ve Millî tSavuınma (Ba
kanlığının yiyecek, yakacak giderleriyle giyim, 
kuşam giderleri olarak ceman yekûn 764 bin 622 
lira. (A/2) cetvelinde ise, Sayış'tayın bina onarı
mına 300 bin lira verilmiş, ceman 1 milyon 64 bin 
622 lira aiktaril'mıştır. Bu paranın 360 bin 
lirası ahdî münasebetlere aidolduğu halde, san
ki 1 milyon !64 bin 622 lirası da dış seyahatlere 
veriliyormuş gibi konulmuştur. Bu doğru de
ğildir. 350 bin lira ise 'Büyük Millet Meclisi
nin •bütçeden [biraz hissi, bir gelkilde tenkis et
miş olduğu bir paradır. Badece 'bu para almı
yor. Bendeniz böylece vaziyeti naçizane tav
zih ettikten ısonra yalnız şu hususıa değinece
ğim. Bu paralar, ki verilmesi grup sözcümüz 
tarafından, grupumuz . namına müspet karşı-
lanmışltır, olumlu karşılanmıştır, Ibendeniız de, 
şüphesiz iştirak ediyorum. 

546 



M. Meclisi B : 115 
Ancak elimde 1962 yılma ait seyahatlerin 

ibir listesi vıar. Hanigi (üye, ne ıkadar para al
mış, nereye gitmiş, ne sarf etmiş, bununla il
gili 'bir liste. (Bu listeyi »tetkik ediyorum. Bu 
listede u'çak ücreti tutarı, verilen yevmiye ve 
yolluk tutarının, -'büyük -bir kısmını teşkil 
ediyor. (Bu seyahatlerin hepsinin pahalı uçak 
yolculuğu ile yapılması, zaruri midir? Bu uea'k-
la yapılan seyahatleri popüler 'bir hale getir
mek, daha iktisadi ihale (getirmek, bu işin gö
rülmedi yönünden güçlükler mi çıkarır? Yani 
bizim durumumuza, «bizim millet olarak duru
mumuza uygun hale getirmelk için, gerek Av
rupa îstişari Assa'mjblesinde, gerek Parlâmento
lar Birliği 'Tür'k örupu seyahatinde, gerek 
NATO seyahatlerinde, gerek ParlâmentoTar-
arası Birliği .Tür'k Orupunun seyahatlerinde 
•bütün 'bu ahdî mrünaselbertjler seyahatlerinde 
vazife almış olan delegalsyona dâhil arkadaş
larımızın daha popüler, daha ucuz vaısıtalıarla 
seyahat etmeleri vazifelerinin görülmesinde 
'bir sa'kınca, -bir ıgüçlük getirir mi; bunu ueuz-

»latmak mümkün değil mi? Yetkim yok ama, 
bilmiyorum, fakat !bu cetvellerin tetkikinden 
uçak yolculuğu için hüyük para ödendiğini gö
rüyorum. (Meselâ isim vernıe'ksizin arz edeyim, 
üyelerden 'birisi Straishurg'a yevmiye 2 304 li
ra, uçak (ücreti 8 420 lira, toplam 5 724 lira al
mış yani uça'k için ı3 420 lira verilmiş, yevmi
ye olara!kta 2 '304 lira. Sonra Venedik için 
6 912 lira yevmiye, 7 046 lira uçak aynı arka
daşın Paris için 4 032 lira yevmiye, 5 394 lira 
uçak. Uçak ücretleri umumiyetle 5 394, 5 340... 
Hap böyle geçiyor, o arkadaşımızın 1962 bütçe yı
lında hu vazife için sarf (ettiği para yekûnu 
94 bin lira filân tutuyor. İBu paran m ıbüyük 
kısmı uçağa gidiyor. Ama Yunan komşumuz 
yardımcı da (gönderiyor, diğer Âlkıd memleket
ler daha kalabalık heyetler halinde iştirak edi
yorlar. «Biz fafkiriz, borç alarak yaşıyoruz. Da
ha 10 sene büyük güçlükleri yenmiye mahkû
muz ve hu güçlükleri yendiğimiz takdirde dö
nemeçleri dönmemiz mümikün olacak. Bu se
yahatler öyle keyfimize 'bağlı seyahatler değil; 
ahtdî münasebetler diye adı üstünde.. Mutlaka 
oraya Türk Parlâmentosu gidecek 'temsil edile
cek. Bundan feragat etmemiz mümkün değil. 
Esasen hem Avrupalı olm/a'k iddiasında -'bulun, 
hem «Avrupa'da toplanmış olan îstişari 
A&s'aımibleye gitmiyeceğim, 3 kuruş kâr ede-
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eeğim.» diye düşün, bu, aklımızın köşesinden 
geçmez. Ama,, bu seyahatleri bizim iktisadi1 

durumumuza uygun hale getirmelk, daha ucuz 
hale getirmek, hem vazifeyi yapmak, hem de 
ucuz yapmak, 'bu müm'kün değil midir? Bunun 
yetkilisi elbette vardır, ©en şimdi, 'bu husus 
Büyük Millet Meclisine aidblduğu için Say m 
Başkanlık Divanını şu anda bu sualime muha
tap addedemem, ama giden arkadaşlarımızdan 
her hangi birisi, bir yetkili arkadaşımız eğer 
ıburada mevcultisa, lütfen çıksınlar, «bu seya
hatlerin mutlaka uça'kla yapılması zaruridir» 
desinler. 2 ndktayı üst 'üste koysunlar, tatmin 
edici izahta bulunsunlar, rahatlıkla oyumu kul
lanayım. Yoksa, arz ettiğim giibî, (bu ahdî mü
nasebetlerin zaruretine, .'kıymetine, büyük fay
dasına, ©andan inanmaktayım. Geçen ıseneki 
paranın tutarı 1 126 49(2 lira. (Bunun hemen he
men üçte ikisinden fazlası uçak seferlerine, 
uçak şirketlerine verilmiştir. (Uçak şirketleri
ne para 'kazandırmadan bu işi yapamaz mıyız? 
Yetkili arkadaşımdan eğer buıgün için müm
künse, Sayın ıBaşkandan bu hususta beni ay
dınlatmalarını rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — tSayın Kubat. 
HÜBBEM KUBAT (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlarım, Ferda Grüley Bey arkadaşımın 
bir sualine huzurunuzda cevap vermek üzere 
söz almış bulunuyorum. Ve sadece bu sorusuna 
cevap vermekle yetineceğim. Ferda Güley Bey 
arkadaşımız buyurdular ki, Avrupa Konseyine 
gidecek arkadaşlar uçak yerine daha ucuz bir 
vasıtayı tercih etme imkânına sahip değil mi
dirler? Uçakla gidişin sebebi, bu Konseye bir 
günde gidiş ve (bir günde dönüş imkânını bize 
sağlamış olması ve trenle dört gün gidiş, dört 
gün dönüş gibi 8 gün »kaylbetmekten bizi kur
tarmış olmasıdır. (Buna karşılık uçakla bir gün 
gidiş, bir gün dönüşle birer gün yevmiye alın
makta ve bu suretle dolardan tasarruf yapıl
maktadır. Uçak seyahatlerinin tercih se>bebi 
budur. Ben şahsan uçak seyahatinden pek hoş
lanmadığım için trenle gitmeyi tercih etmeme 
rağmen uçakla gidip, gelmek ızaruretini hisset
mekteyim, saygılarımla. 
, BAŞKAN — Sayın Uyar. 

VELIÎ UYAR (Yozgat) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, bu mevzuda huzurunuzu" işgal 
ettiğim için evvelâ özür dilerim. 
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Bizde eskiden beri tetkik seyahatlerinin ne 

kadar suiistimal edildiği maalesef bir vakıadır. 
03u, memleket içinde olduğu (gibi memleiket dn-
şmda da böyledir. 'Hele idaredeki tetkik seya
hatlerinin haddi hududu yoktur. Biz T, B. M. 
'Meclisi olarak eğer kendimizi bu mevzuda fi-
renliyemezsek idareye söyliyeceğimiz bir söz 
kalmaz. Her yaız mutlaka Avrupa ve .memle
ket içerisinde tetkik seyahatleri yaıpılır. Defa
larca bu tekrar edilir, edilir. Neticede hiçbir şey 
olmaz. 'T. B. M. Meclisi olarak ahdî münase
betler için (bütçede koyduğumuz para vardır. 
Bunun için de mutlaka Avrupa'ya, Amerika'
ya gitmemiz lâzımdır diye mütaaddit seyahat
ler yapıyoruz. Her halde dikkat etmişıseniz bir
kaç gün evvel ıgö>z;lerimize (birer kâğıt atıldı. 
Giden Parlâmentolar Heyeti neler yapmış, ne
ler temin etmiş, neler sağlamuş bunu bildiriyor 
bu kâğıtlar, işte bu kâğıtları ©örünce ister 
istemez >göğsü,müz kabarıyor. Fakat Hükümet 
'bunun yanında şu faaliyetleri yaptık diyor. Par
lâmento üyelerimiz de 'bunu Hükümet değil, 
biz yaptık diyorlar. Bir rekabet içinde bulu
nuyorlar. (Ben, şahsi fikrim olarak arz ediyo
rum. Ahdî münasebetlere yatırımlardan bir 
aktarma yapılması hiçbir zaman tasvibedilecek 
bir hal değildir. Kalkınma içerisinde bulunan 

Ö : İ 
sırf seyahatler için, komisyon-

15 . 7 .1963 
bir memlekette 
lara yapılacalk seyahatler için bütçeden, yatı
rımlardan, saçakları dökülen, tezyinatı uıçan 
Millî 'Sarayların tamiratından buraya aktarma 
yapılması, şahsi kanaatime göre, vicdanları 
sızlatacak bir mevzudur. 

Bu bakımdan ben hiçbir zaman böyle bir 
aktarmanın taraftarı değilim. Bunun için özür 
dilerim, hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde konuşmalar bit
miştir.. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler. Kabul etmiyenler. Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. Birinci mad
deyi okutuyorum. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında 1 064 622 li
ralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz. Ayrı ay
rı oylanacaktır. Bölümlere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

B. 

CETVEL 

ödeneğin çeşidi 
Düşülen Eklenen 

Lira Lira 

(A/l) Cetveli 

T. B. M. Meclisi 

404 T. B. M. M. Muhafık Taburu giderleri " 414 622 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4f)3 Ahdî münasebetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

350 000 

Sayıştay 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

300 000 

- 5 4 8 -



B. 

M. Meclisi B : 115 

ödeneğin çeşidi 
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Düşülen Eklenen 

Lira Lira 

Millî Savunma Bakanlığı 

409 Yiyecek, yem ve yakacak giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

410 Giyim, kuşam giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Cetveli 

T. B. M. Meclisi 

264 622 

150 000 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayıştay 

350 000 

701 300 000 Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyen--
ler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 
'(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen? 
Yok. Tasarının tümü açık oyunuza sunulmuş
tur, kutular dolaştırılacaktır. 

Teklif ve tasarıların öncelikle görüşülmesi 
için karar alınmasını istiyen birkaç takrir var
dır, okutuyorum. 

4. — Türkiye Bilimsel, ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa
mi Küçük ve 12 arkadaşının, Türkiye İlmî ve 
Teknik araştırma Konseyi kanunu teklifine 

dair Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/219, 2/220, C. Senatosu 1/213) (S. Sa
yısı -: 41 e ek) 

15 . 7 . 1963 

Başkanlığa 
Gündemin, Tüzük gereğince bir defa görü

lecek işler bölümünün 29 ncu sırasında bulu
nan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu kurulması hakkında kanun tasarısı ve 
teklifleri üzerinde, yapılan değişikliklere dair 
Cumhuriyet Senatosu tezkeresi ye Geçici Ko
misyon raporunun, işin önemine ve yapılacak 
işlemin kısalığına binaen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunun oya konmasını saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Tunceli Milletvekili 

Fethi Ülkü 
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BAŞKAN — öncelik kararı verilen diğer 

işlerden sonra sıraya koyulması şartı ile, ön
celik teklifini oylarınıza sunuyorum.. Kabul 
edenler. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

5. — Gümüşane Milletvekili Nureddin Qz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı: 254) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 15 nci sıra numarasında kayıtlı 

4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Ka-, 
nununun 5611, 6557, 7417 sayılı kanunlarla mu
addel 10 ncu maddesine bir fıkra ve bu kanuna 
bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasa
rısının komisyon kararma uyularak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi kararının alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı 

. Şerafettin Konuray 

BAŞKAN — öncelik kararı alman diğer 
teklif ve tasarılardan sonra sıraya konulması 
şartiyle öncelik teklifini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş
tirakleri hakkında kanun tasarısı ve C. Se
natosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyar
bakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 3460 sayı
lı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkın
da kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/317, 2/198, 2/183) (S. Sayısı : 303) (1) 

BAŞKAN — Komisyon maddesi yerine 
yeni bir 9 ncu madde teklif ediliyor, okutu
yorum. 

(1) 303 S. Sayılı basmayazı 9.7. 1963 ta
rihli 111 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

15 . 7 .1963 0 : 1 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki madde metninin 9 ncu madde 
olamk -tasarıya dercini arz ve. teklif ederim. 

MADDE 9. — Teşekkül ve müesseselerde 
çalışan işçiye işletmenin meseleleriyle ilgilen
me imkânını sağlamak ve üretimde insani fak
töre tam yetki vermek amacı ile teşekkül1 

ve müesseseler nezdıinde (işçi iş veren da
nışma ve iş birliği kurulları) kurulur. 

Bu kurullara seçilecek kişilerin kimliği, 
seçilme yollan ve çalışma usulleri bir tüzükle 
belirtilir. 

Toplu sözleşmeler hükümleri i&aklıdır. 
Balıkesir 

Ahmet Aydın Bolak 

BAŞKAN — Ahmet Aydın Bolak tasarıya 
9 ncu madde olarak bu metnin geçmesini ta-
lebediyor. Sayın Ahmet Aydın Bolak'm 9 
ncu madde olarak tasarıya geçmesini teklif 
ettiği metni oylarınıza sunuyorum. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Sayın Başkan 8 nci madde ile ilgisi vardır. 
Komisyona tevdi ederseniz o maddenin müza
keresi sırasında nazara 'aftimr. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Aydım Bolak bu 
teklifinin 'komisyona verilen 8 nci madde ile 
ilgili olduğundan komisyona verilmesini is
tiyor. Esasen komisyon da istemektedir. Ko
misyona verilmiştir. 

Dokuzuncu maddeyi okutuyoırum. 

İlgili bakanlıklar 
MADDE 9. — Teşekküllerin ilgili olduk

ları, bakanlıkların bunların yönetimindeki 
görevleri, teşekkül çalışm>alaırının kanun ve 
tüzük hükümlerine uygun oltaak yürütül
mesini gözetmektir. 

Bu maksatla ilgili Bakanlıklar, gerekli 
hallerde 'teşekküllerin hesaplarını - ve işlemle
rini teftişe icabında tıahkike tabi tutmaya ve 
bunlar nezdinde iktisadi ve mali durum tes-
bitleri yaptırmaya yetkilidirler. 

BAŞKAN — Madde halçkında söz istiyen? 
Buyurun, Y. 'T. P. Orupu adına Sayın Orhan 
Apaydın. 

Y. T. P. GIIUPU ADINA ORHAN APAY
DIN (Aydın) — Muhterem arkadaşlarım, 9 
ncu maddede Geçici Komisyon tarafından bir 
değişiklik yapılmıştır/Hükümet tasarısında, 
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«Teşekküllerin bağlı oldukları bakanlıkla
rın bunların yönetimindeki görevleri, -teşekkül 
çalışmalarının kanunlara ve Hükümet karar
larına uygun olarak yürütülmesini gözetmek
tedir», şeklindedir. Hükümet tasarısındaki bu 
hükmü, Geçici Komisyon biraz genişletmiş, 
mevzuat bakımından, tüzük hükümlerini de 
ilâve etmiş, ancak Hükümet kararlarımı çı
karmıştır. 

Muhterem (arkadaşlarım, tasarının mütaa-
kıp maddelerinde de görüleceği veçhile teşek
küllerin çalışmalarında kanun Hükümete bir-
•takım tanzimi tasarruflarda bulunma salâ
hiyetini vermektedir. Balk'aıılaı* Kururu karaırı 
şeklinde olacak olan bu Hükümet kararları 
ezcümle, teşekküllerin yıllık genel yatırım 
ve finansman programlarını kararlaştırmak, 
ayrı ayrı teşekküllerin yıllık yatırım ve 
finansman programlarını da tasvihetmek şek
lindedir. Sonra 18 nci maddede koordinas
yon heyetine de, teşekküllerin ahenkli bir 
şekilde çalışmalarımı temin etmek için birta
kım kararlar almak salâhiyeti tanınmıştır 
•tasarıda. Sonra, Bakanlar Kurulunun temel 
ıııaddo ve hizmetlerine ait fiyatları tesbit 
etmek ve fiygrt politikasını tanzim etmek 
salâhiyeti de mevcuttur. 

Şimdi, kanun ve tüzük deyince; sadece 
ilgili bakanlığın kanun ve tüzüklerin iora-
sımı gözetmek şeklinden bir salâhiyeti oldu
ğu anlaşılıyor. Halbuki İlgili bakanlık; ba
kan olarak Hükümet âzası olarak her şeyden 
evvel Hükümetin politikasını yatırım ve fi
nansman programının ierasmı elbette gözet
mek mecburiyetindedir, durumundadır. Bu 
sebeple Geçici Komisyonun değiştirişinin ta
dilini teklif etmekteyiz. Hazırladığımız me
tin şu şekildedir, «Teşekküllerin ilgili olduk
ları bakanlıkların bunların yönetimindeki gö
revleri, teşekkül çalışmaları, Kalkınma Plânı 
Kanunu, tüzük, yönetmelik ve Hükümet ka
rarlarına uygun olarak yürütülmesini gözet
mektedir.» Birinci fıkranın bu şekilde 'tadilini, 
Sayın Coşkun Kırca arkadaşımızla beraber 
teklif etmekteyiz. Bu husustaki takririmizi 
takdim ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — 9 ncu madde* hakkında baş

ka söz istiyen? Buyurun Komisyon. 

15.7.1963 0 : 1 
GEÇÎCÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADÎR YAVUZKAN (Burdur) — Muhte
rem arkadaşlarım, 9 ncu maddede Hükümete, 
Bakanlar Kuruluna ve ilgili bakana tanınan 
haklar, bir nevi bu kanunda ve yapılacak tü
züklerde «tanınan hakların tekrarı mahiyetin
dedir. Biz komisyon olaırak, Hükümetin 
kararlarının, ancak bu kanunda, kuruluşların 
özel kanun ve tüzüklerinde kendilerine tanınan 
haklar yönünden olmasını düşündük. Ayrıca Hü
kümeti alacağı - Bakanın alacağı - kararların, 
teşekküllerle ilgili kararların, kanun ve tüzük 
hükümlerine dayandığına göre bu kanun ve tü
zük hükümlerinin dışında Hükümet kararlarına te
şekküllere uygulamamalarını kabul ettik. Ayrı
ca arkadaşlarım, biz komisyonda bu teşekkülle
rin muhtar çalışmalarını esas almayı kabul et
tiğimize göre, Hükümetin hor yöndeki karar-
.lanna da bu teşekkülleri muhatap yapmamak 
fikri komisyonca kabul edilmişti. Böyle olunca 
«Hükümet kararlarına» ibaresi komisyonca ha
şiv telâkki edilmiştir. Çünkü Hükümetin alaca
ğı her türlü karar ancak bir tüzüğe ve kanuna 
dayandığına göre, bu kanun ve tüzük dışında 
her hangi bir müdahalenin muhtariyeti zedele
yeceği esası hâkim kanaat olarak belirdiğine gö
re o zaman «Hükümet kararlarına göre» ibare
sini eklemenin- lüzumsuz olduğu kanaatine var
dık. Ve muhterem Orhan Apaydın arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi Hükümetin ve ilgili Bakanın 
müdahalesi veyahut da, bu grup teşekküllerin 
kanun ve tüzük hükümlerine göre uygunluğu 
gözetmesi, yıllık yatırım ve finansman program
larına uygunlukta, teşekküller arasındaki ça
lışmanın koordinasyonu yönünden plân hedefle
rine uygunlukta, temel mal ve hizmetleri' için 
fiyat tesbitleri yönünden bir Hükümet kararma 
uygunlukta ve Hükümet politikasının icaplarına 
göre alınacak kararlara uygunlukta toplanmakta
dır. Sayın Orhan Apaydın arkadaşımızın fikir
leri.. Durum böyle olunca, bütün bu hususlar 
bu kanunda mevcudolduğu nisbette Hükümetin 
kararını esas alacaktır. Bu kanunda ve özel 
kanunlarında mevcudolmıyan hususlarda Hükü
metin bir karar alarak müdahalesini, komisyo
nunuz tasvibetmemektedir. O yönden Sayın 
Orhan Apaydın arkadaşımızın Y. T. P. Grupu 
adına verdiği teklifin reddini ve komisyon met
ninin aynen kabulünü rica edeceğim. Bu şekil-
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de tüzük ve kanun dışı bir müdahaleyi de önle- I 
miş olacağımız kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 

FAHÎR GlRİTLlOĞLU (Edime) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, 9 ncu madde konuşu
lurken ikinci fıkrası üzerinde durmak isterim. 
Elimizdeki tasarı mer'i 3460 sayılı Kanuna na
zaran iki yenilik getirmiştir. Bunlardan bir ta
nesi İktisadi Devlet Teşekküllerine daha ziyade 
muhtariyet tanınmak yeniliği, diğeri ise daha 
sıkı bir murakabeye tabi tutmak yeniliğidir. 9 
ncu maddenin ikinci fıkrası, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin murakabesinden bahseden hüküm
leri taşır. Hükümet tasarısı, itiraf edelim ki, 
daha kifayetsizdir. Komisyon Hükümet tasalı
sını daha mütekâmil hale getirmiştir. Müsaade 
ederseniz bir cümleden ibaret olan maddenin, 
hafızalarınızı tazelemek maksadiyle okumak 
istiyorum. «Bu maksatla ilgili Bakanlıklar, ge
rekli hallerde teşekküllerin hesaplarını ve işle
rini teftişe, icabında tahkike tabi tutmaya ve 
bunlar nezdinde iktisadi ve malî durum tesbit-
leri yaptırmaya yetkilidirler.» Hükümet tasa
rısında sadece teftiş tâbiri vardır. Tahkik tâbiri 
yoktur. Teftiş hiçbir zaman suçluluğu tahkik 
mânasına gelmez. Malî durumu teftiş eder. Suç
luluk vaziyetini, sırasında teftiş eder. Fakat ' 
yetkiyi tazammun eden her hangi bir işleme yö- . 
nelmek için imkân vermez. Tahkik kelimesinin 
komisyon tarafından buraya getirilmesinde bü
yük fayda vardır. Çünkü, Bakanlık bir iktisadi 
teşekkülü teftiş ederken her hangi bir kusurunu 
tesbit ederse tahkikata girecek demektir. Huzu
runuzda bu fkrayı da noksan kabul ediyorum. 
Kanaatimce tahkikat kâfi değildir. Tahkikat l 
her hangi bir suiistimalin vukuu, ihtimali karşı
sında yapılır. Fakat tahkikatın gerektirdiği bir
takım takibat vardır. Hukuk lisanında bunun 
adı takibattır. Bu takibata tevessül olunduk
tan sonra hakkında tahkikat ve takibat yapılan 
bir kimsenin tahkikat esnasında vazifesinden 
muvakkat bir zaman için el çektirmek yetkisinin 
de Bakanlıkça tanınması gerekir. Şöyle bir mi
sal vereyim : 

Bir 'belediye veznedarının bir .belediye mu- . 
basıbi veya 'bir icra. memurunun suiistimali 
•karşısında oranın mülki müfettişi .tahkikatın 
selâmdti uğrunt ve memura vazifeden, işten el I 
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çekltire bilir ve tahkikatın selâmetini sağlar. 
Aksi takdirde sUçlu mevkiinde 'olan memur 
suçunu gizlemek, örtbast etmek için hile yo
luna başvuracaktır. Şimdi yüksek huzurunuz
dan sorumak isterim; milyonlarca liraya sa-
hilbolan ıbir işletmenin, Devletin milyonlarca li
rasına sahibolan bir muesseiseisin.de yapılan su-
iifstimarin tahkikatını yapan bakanlık müfet
tişi ıhıanlgi yetkiye istinaden ibu 'tahkikatın se
lâmetle yürütülmesini, sağlayacaktır? 9 ncu 
•maddede Ibuna dair bir «h'üküm yoktur. Kanaa
timce 9 ncu maddeye 'bir iki terimi daha ge
tirmek mecburiyetindeyiz. Teftişe, tahkike, 
takibe 'bakanlık yetkilidir ve bakanlık müfet
tişleri lüzum gördüğü (takdirde ıbıaka.nın da. mü
talâası alınmak suretiyle ilgiliye işten el çe!k-
tirebilir. .Şeklinde bir hüküm »getirmeliyiz. '13u 
belki muhtariyet müessesesini zedeler. Bunu da 
kaibul etmek lâzım. Fillhaklka, muhtariyet 'mü
essesesini zedelenmemesi için (bakanlığın mü
dahalesini de asgariye indirmek lâzımdır. Yal
nız unutmamak lâzımgerekir 'ki, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin şimdiye .'kadar kurdukları 'bir
çok teşekküller her türlü (tahkikatın ve tefti
şin dışında kalmışlardır. Devlet memuru ol
ma vasfında da değildirler. Namütenahi suiis
timal iddiaları vardır. Bütün bunlar karşısın
da geıtirdiğimiz yenilikle, mademki sıkı *bir 
kontrol esasını müessese olarak 'benimsemiş olu
yoruz ; sıkı kontrol. da 'bir müeyyide ile olur. 
Bakanlığa bu yetkiyi tanıdığımız takdirde, 
9 ncu mad'de iş yarayacak bir madde şe'kliüde 
tedvin edilmiş olacaktır. Buna dair Ibir öner-
ıge takdim ediyorum; 'kabulünü istirham ede
rim. 

(BAŞKAN — Sayın Erdemir. 

MEMJDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlarım, 'İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin bugüne kadar m'uraka'bevsini Yüksek 
Murakabe Heyeti yapmıştır. Yüksek Muraka
be Heyeti hem idari yönden, he'm kanun ve rii-
ızamlara uyigun muamele yapıp yapmamaları 
yönünden, hem teknik yönden, hem de kârlılık 
ve verimlilik esasına göre çalışıp çalışmadıkla
rına dair 'gerekli tetkikleri yapmıştır. 3460 sa
yılı Karmnda bakanlığın İktisadi Devlet Te
şekküllerinin .üzerinde bu 'kanuna konulan öl
çüde bir murakabe yetkisi olmamasına rağ
men, maalesef bakanlık ıböyle 'bîr yetkinin ko-
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•nulmaimasım fırsat ittihaz ederde .çeşitli za-

, inanlarda İktisadi Devlet Teşekküllerini •çalışa
maz hale 'getirmiş, muhtelif müdahaleleri', maa
lesef, fbıı teşekküllerin kâr yeri ive zarar et-

. melerini tevlidetmiştir. Bu tasarılarla, tasa
rının tümü üzerinden bu yana ileri süregeldi-
ğitaıiz -gibi 'bu tasarının muhtelif maddeleri ile 
d'e, İktisadi Devlet "Teşekkülleri, tıpikı bir Dev-
leit memuru zihniyeti içerisinde çalışabilecek 
metn/ur statüsü içinde çalışılmasını temine ma
tuf birtakım 'hükümleri serpiştirmiş 'bulun
maktadır. Bilhassa 9 ncu maddenin 2 nei fık
rası bakanlığa 'geniş 'ölçüde yetki tanımakta. 
Bakanlık her hangi bir ihbar .mektubu üzerine 
veya lüzum ıgördüğ'ü 'takdirde' iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin genel müdürlerini, idare mec
lisi azalarını veya şube müdürlerini veya her 
lıanigi bir memurunu kendi müfettişiyJe, mev
zuata bihakkın vâkıf olmamış perakende işler 
'üzerinde çalışan müfettişleri vasıtasiyle tahki
ke tabi, tutacak, teftişe tabı tutacak, tabir ca
izse, onların kendilerine göre"ittihaz etJtikleri 
usullerden vazigeç'irilmek suretiyle, birtakım 
memur, zihniyeti içerisinde çalışılmasına yul 
açabilecek bir hükmü taşımaktadır. Bu kanu-
nun 20 nei maddesinde teşekküllerin , Yüksek 
Murakabe Heyeti tarafından denetlenebileceği 
yazılı bulunmaktadır. İlerde (görüşeceğimiz 20 
nei 'maddede bu 'kayıt vardır. Tasarının 36 nei 
maddesi ide, 3'4!60 sayılı Kanun hükümlerinin 
kaldırılacağını, dolayısiyle Yüksek Murakabe 
Heyetinin kaldırılacağını derpiş etmektedir. 
Hal'bu'ki bu kanun meriyete girdiği andan iti
baren '20 nei 'madde «Yüksek Murakabe Heye
tinin teşekkülleri d'enetleyeıceğini» yazmakta, 
36 ncı maddede «kaldırılacağını»1 yaızma'kta,ya
ni bu 2 maddesi /bir biriyle âdeta çelişir bir va
ziyette (bulunmaktadır. Bu itibarla kanunun 
bu .maddesine 'konulan 'hükümlerin Yüksek Mu
rakabe Heyetine ait bu kanuna konulacak 
madde içinde derpiş olunmasını, Bakanlık ye
rine Yüksek MurakaJbe Heyetinin her türlü 
tahkik, teftiş ve tetkikatı yapma yetkisinin ta
nınmasını, Yüksek Murakabe Heyetine münha
sıran kârlılık ve verimlilik veya idari ve tek
nik sahalarda bir tetkikatta 'bulunmak, bir ra
por hazırlamak bugüne kadar .ola'geldiği gibi 
bir 'faaliyet şekli tanımak'yerine bir müfettiş 
salâhiyetinin de tanınması çok da'ha yerinde 
d u r kanaatindeyiz. O itibarla, eğer Yüksek 
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Heyetiniz iltifalt buyurursa, 9 ncu maddenin 
2 nei fıkrası kaldırılmalı veya bakanlık yetki
sini 'haddi asgariye indirecek ibir başka şekilde 
fıkra değiştirilmelidir. Aksi halde, /bu şekli ile 
'İktisadi Devlet Teşekküllerinin ileride bugün
kü şikâyet ettiğimiz halden çok daha kötü du
rumlara düşmesi mukadderdir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — (Komisyon. 
GEÇ'tGÎ (KARMA (KOMİSYON iSÖZCÜSÜ 

NADÎR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; iSayın Fahir ıGüritlioğlu arkadaşı
mızın teklif ettiği, (tahkikten sonra takip ve 

BAŞKAN — .Sayın Oğuz. 
TADAT 'OĞUZ ('Mardin) — Muhterem ar

kadaşlar; arz edeceğim 'sebeplerden dolayı Er-
demir ve (riritl'ioğlu arkadaşlarımızın fikirleri-
ne iştirak etmeye imkân yoktur. 

9 ncu madde bu kanun ile kurulacak teşek
kül ve müesseselerde çalışacak memurların, hiz
metlilerin kanun ve usule aykırı davranış ve 
hareketlerinden dolayı, yapılacak takibat hü
kümlerini ihtiva etmektedir. 9 ncu madde bu 
hükümleri istilzam ettiğine göre, bu madde ile 
diğer ımaddeler arasında bir irtibatın kurulması 
iktiza eder. 

. 03 ncü madde, sırları muhafaza mecburiye
tini ve memurların suçları hükümlerini muh
tevi bulunmaktadır. 

9 ncu madde ile 33 ncü madde arasında hu
kukî ve fiilî bir irtibat mevcuttur. Şöyle ki, ka
nun ve usule aykırı muamelelerden dolayı hak
larında teftiş muamelesi yapılacak memur ve 
hizmetlilerin suçu sabit olduğu takdirde 33 ncü 
madde muvacehesinde haklarında takibat ya
pılacaktır. Müfettiş bunlar hakkında tahkikatı 
yapacak, raporunu tanzim edecek, fezlekesini 
'hazırladıktan sonra gerekli muamelelerin yapıl
ması için raporunu alâkalı mercilere verecektir. 
Kaldı ki, bu kanun özel bir kanundur, özel ka
nunda hüküm bulunmıyan hallerde umumi hü
kümlerin tatbik edileceği hukukun ana pren
siplerindendir. !Bu bakımdan vazifeli memurlara 
terettübeden vazife, suçlu bulunan memurların 
doğrudan doğruya suçlarının fezlekesini tanzim 
ederek salahiyetli mercilere tevdi etmekten 
ibarettir. Maddeye her hangi bir sarahatin ve
rilmesi kanısında değilim. 

Savgıl arımla. 
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işten el çektirme) ,-gibi 'bir salâhiyetin tanınma
sı meselesi Komisyonumuzca da müzakerelerde 
ele alınmıştır. Fakat Komisyon müzakerelerinde 
«takip» ve «işten el çektirmenin» tahkik mev
zuatı içerisinde- var olduğu neticesine varılmış
tır. Zaten tahkikten sonraki safahatı ilgili ma
kamlara müfettişler teklif ederler ve talebe-
derler, ıO yönden ilgili bakanlığın salâhiyetle
ri arasında «takibin» ve «işten el çektirmenin» 
bulunması, mevzuatın esası içerisinde vardır. 
Ayrıca yazılmasına Komisyonumuzca lüzum 
görülmemiştir. IBu bakımdan bu teklifi Komis
yonumuz uygun 'görmemektedir. 

iMemduhErdemir arkadaşımızın ise, ikinci 
fıkra kaldırılsın yoksa, 2 nci fıkra kaldığı za
man teşekküllerin... 

BAŞKAN — iSayın IS'özcü, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

'Muhterem, arkadaşlarım, ananevi dostumuz 
Fransa'nın İSayın (Başbakanı Ekselans iGeorges 
Pompidou ile Dışişleri (Bakanı Ekselans Mali
lice Öouve de Murville Meclisimize teşrif etmiş
lerdir. Kendilerine hoş geldiniz der, hepiniz 
adına selâmlarım. ((Sürekli alkışlar) 

Buyurun Sayın iSözcü. 

GEGİıCl KARMA (KOMİSYON iSÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN ((Dcyamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, (Sayın Memduh lErdemir ar
kadaşımızın maddenin 2 nci fıkrasını kaldırın. 
yoksa; «teşekküllerin faaliyetlerini, muhtariye
tini, zedeler ve daraltır» fikrine iştirak etmi
yoruz. Çünkü bu muhtariyeti biz kanun ve tü
zük hükümleri içinde tanımaktayız. Kanun ve 
tüzük dışında bir .muhtariyet aklımıza gelme
mektedir. O yiönden maddenin aynen kabulünü 
teklif ediyoruz, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Maliye (Bakanı İSayın Melen. 
MALÎYE (BAKANI FERİİD .MELEN — 

Muhterem 'Başkan, sayın arkadaşlar,, 9 ncu 
maddeye, kanunlardan sonra Hükümet - karar
larına da uygun olarak yürütülmesini temin 
edecek bir ibare ilâve etmiştik; Muhterem Ko
misyon bu ibareyi çıkarmıştır. ıBiraz evvel Sa
yın Komisyon IS'özıcüsünüıı ifade ettiğine göre; 
bu ibareyi sadece bir haşiv olduğu için çıkar
mışlardır. Yalnız Hükümete de bu kanun İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin idaresinde bâzı 
yetki ve vazifeler vermiştir. (Bunlar arasında 
faraza fiyat tesbiti; gerektiği zaman Hükümet 
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bâzı fiyat tesbitleri yapacak, tarife tesbitleri 
yapacal . Ye İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
yıllık T doğramlarını Hükümet tetkik ve tasvihe-
decekti.'. Binaenaleyh, bunlar da riayeti lâ-
zımlgckn Hükümet karaA'landır. Eğer (Komis
yon bu ibareyi kaldırırken, bu kararlara riayet
sizlik, bu kararların dayandığı kanuna riayet
sizlik telakki edilir şeklinde durumu mütalâa 
etmişse, bu takdirde, hakikaten bu ibarenin 
kaldırılmasında bir mahzur yoktur. IBunu Ko
misyon lütfen daha açık olarak izah eder ve bu 
'husustaki IKomisyonun görüşü zapta geçerse, o 
vakit bu ibarenin kaldırılmasında biz de mah
zur (görmeyiz. Aksi halde arz ettiğim sebeplerle 
buna ihtiyaç, olacaktır. (Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon iSözcüsü. 
GEÇİCİ KARMA (KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, Komisyonumuz Sayın Bakanın 
görüşleri istikametinde bu hükümleri kaldır
mıştır. «Hükümet kararları ile» ibaresini kal
dırmıştır. Komisyonumuz da Hükümetin, kanu
nun ve tüzüğün kendilerine verdiği salâhiyetler 
içinde Hükümet kararlarını tahkike, takibe sa
lahiyetli olduğunu kabul etmiştir. Ve esasen bu 
teşekkürlere tanınan muhtariyeti biz 'Komis
yonca kanun ve tüzük hükümleri içerisinde ta
nımaktayız. Tüzük hükümleri ve kanun hüküm
leri içinde Hükümet her türlü ka ran alacak
tır ve bu kararlarını icabında istiyecektir. 
Tavzihen arz ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Apaydın. 
Komisyon ISözcüsünün şu beyanları muva

cehesinde takririmizi geri alıyoruz. 
Arz ederim. 
ÖOıŞKON KIBOA (İstanbul) — Ben de iş

tirak ediyorum efendim. 
BAŞKAN — ıSaym Orhan Apaydın ve Sa

yın Kırca değiştirge 'önergelerini geri alıyor
lar. 

ıSaym Giritlioğlu'nun da bir önergeleri var, 
geri alıyorlar mı? 

FAHİR GlRİİTlJİOĞLU (Edirne) — Zapta 
geçen konuşmalarla endişem zail olmuş bulunu
yor, geri alıyorum efendim önergemi. 

(BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu da önergele
rini geri alıyorlar. 

9 ncu madde üzerinde başka söz istiyen1? 
Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Genel müdürler ve yardımcıları 

MADDE 10. — Teşekküllerin genel müdür
leri ve sayısı özel kanunlarla belli edilen Ge
nel Müdür yardımcıları gibi Bakanın inhası 
üzerine Bakanlar Kurulunca tâyin olunurlar. 
(Bunlar tayinlerindeki usule ıgöıe değiştirilebi
lirler. 

Genel Müdür Yönetim Kurulunun başkanlı
ğını yapar, idare ve kaıza mercilerinde ve üçün
cü şahıslara karşı teşekkülü temsil eder. Temsil 
yetkisini gerektiğinde, genel hükümlere göre 
devredebilir. 

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı 
olabilmelk için : '. 

a) İktisadi veya meslekî alanda yüksek öğ
renim yapmış olmak, 

b) Genel Müdürlük ve yardımcılık görev
lerini yerine getirebilecek ehliyet, bilgi ve tec
rübe sahibi olmak, 

c) [Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin 
(B), (C), (H), (V) fıkralarındaki niteliklere 
saJhip bu'l'unmak gereklidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun, Sayın Erdemir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu maddeye iki noktadan 
muhalif bulunmaktayım. Bir tanesi, madde
nin birinci fıkrasında şöyle denilmektedir : 
«Teşekküllerin genel müdürleri ve sayısı özel 
kanunlarla belli edilen Genel Müdür yardımcı
ları, illgili Bakanın inhası üzerine Bakanlar 
Kurulunca tâyin olunurlar.* 

Yani Genel Müdür yardımcılarının sayısının 
da özel kanunlarda belirtilmesi arzu edilmek- I 
tedir. Halbuki, 'bugüne kadar çıkartılmış olan i 
İktisadi Devlet Teşekküllerine ait özel kanun- j 
larda, Genel Müdür yardımcılarının sayısı ' 
özel kanunlarında belirtilmemekte ve yeteri 
kadar Genel Müdür Yardımcısı ibaresi çoğun
da 'bulunmaiktadır. Genel Müdür Yardımcılığı 
zamanla ihdas olunabilecek bir mevki, bir ma
kamdır. O itibarla kesin olarak bir teşekkülün 
kanununda Genel Müdür Yardımcılığı adedinin 
•belirtilmesi, tatbikattaki elastikiyete mâni olur. 
Bir misal vermek isterim. Etibank Kanununa 
yeteri kadar Genel Müdür Yardımcılığı ibare
si konulduğu halde, bugün Etibankın Genel 
Müdür Yardımcısı adedi 4 tür. Birisi maden 
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işlerine, 2 ncisi. enerji, 3 ncüsü idari, 4 ncüsü 
de malî ve bankacılık işlerine bakmaiktadır. 
Yakın zamana kadar bankacılık işlerine ait, 
Genel Müdür Muavini yoktu. Çünkü Etibank 
bankacılık muamelesi yapmıyordu, idari ve 
malî muavin her iki işi de tedvir ediyordu. O 
itibarla genel müdür yardımcılığı bir teşekkü
lün görevleri içerisine giren birtakım kanuni 
yetkilerin zamanla kullanılması halinde ihdas 
edilebilecek ibir yardımcılık mevkiidir. Bu
nun kanunda kesin olarak belirtilmesi yersizdir. 

O itibarla M. P. adına bir takririm olacaktır. 
Buraya ş'öyle denilmesini istiyoruz. 10 ncu 
maddenin birinci fıkrasındaki «ve» kelimesin
den sonra «sayısı özel kanunlarla belli edilen» 
ibaresinin çıkartılarak yerine «yeteri kadar» 
kelimelerinin konulmasını arz ve teklif ederiz. 
Bu teklifimize komisyonun iştirak etmesini, 
Yüksek Heyetinizin iltifatına mazlhar olmasını 
temenni ederim. 

İkinci itirazımız, ıgenel müdürün yönetim 
kurulu başkanı almasıdır. 27 Mayıs inkılâbın
dan bu yana tatbikat genel müdürün yönetim 
kurulu başkanı olması şeklinde olmuştur. Muh
terem arkadaşlar, itiraf edelim ki, genel müdü
rün yönetim kurulu başkanı olması hali ile yö
netim kurulunun başka bir kimse olması hali 
arasında tatbikat yönünden, birincisinin aleyhi
ne çok büyük aksaklıklar cereyan etmiştir. Bir 
genel müdür hem zaman bulamadığından yöne
tim 'kurulu başkanlığı görevini lâyıkıyle yapa
maz, Hem zaman bulmuş dahi olsa, icranın ba
şında olması itibariyle kendi kararlarına, kendi 
icraatına taallûk eden meselelerden dolayı bu 
görevi tarafsız olarak ifa edemez. Bu bakımlar
dan genel müdürün yönetim kurulu başkanı ol
ması tatbikat yönünden çok aksaklıklar doğu
rur. Bu teşekküllerin idare edilmesini za'fa dü
şürebilir. Ayrıca, biraz evvel kabul etmiş oldu
ğunuz 9 ncu madde ile bu teşekküllerin mu
rakabesini, teftişini, tahkikatını her hangi bir 
ihbar üzerine vâki tahkikat salâhiyeti Bakana 
bırakılır. Genel müdür düşününüz, hakkında 
16 kuruşluk pulla yapılacak ihbar iddialarına 
karşı her hangi bir tereddüt ve endişe içerisin
dedir. Bu adam hem icra mevkiinde buluna
cak, hem de başında bulunduğu teşekkülün sev-
küidaresine ait vâsi kararlar alabileoek. Bu 
mümkün değildir arkadaşlarım, O itibarla ge-
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nei müdürün muhakkak surette yönetim kuru^ 

'lunda sıfatının üye olarak kalmasını, başkanlık 
sıfatının kaldırılmasını da 8 nei maddenin mü
zakeresi sırasında M.P. .adına talebetmiş, sizden 
bunu rica etmiştik, 'bu husustaki takririmizin 
nasıl bir 'muameleye tabi tutulduğunu henüz 
bilememekteyiz, ancak yönetim kurulu başkanı
na ait hükmün 8 nei maddede yer almasını da 
bu (kanunun tedvin tekniğine uygun olması ba
kımından daha önceki 8 nei madde görüşmeleri 
sırasında rica etmiş idik. O itibarla bizim rica
mızı, iki noktada hülâsa edersek; birisi genel 
müdür yardımcıları ile ilgili hükmün iburadan 
çıkarılması, ikincisdde, genel müdürün yönetim 
kurulu başkanlığı sıfatının bu 'maddede yer al
maması ve kaldırılmasıdır. (Buna ait takririmi
zi takdim ediyoruz. Kabulünü rica ederiz. 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmamış ar
kadaşımız var mı? IKullanmıy anlar lütfen oyla
rını kullansınlar. Buyurun ISaym Sezgin, 

'İSMET' SEZGİN (Aydın) — Muhterem ar
kadaşlarım, görüşmekte olduğumuz 10 ncu mad
de ile teşekküllerin genel ımüdürleri aynı zaman
da yönetim kurulları başkanı olmaktadır. Yük
sek malumlarınızdır, teşekkülün genel müdürü 
aynı anda yönetim kurulu 'başkanı olduğu tak
dirde karar ve icra organları aynı kişinin uh
desinde birleşmiş olacak ve ıbu 'birleşmeden do
ğan birtakım hatalar «ok açık olarak meydana 
çıkacaktır. Nitekim benden evvel konuşan Sa
yın Erdemir aıkadaşımızında ifade ettiği gibi, 
27 Mayıs 19,60 dan sonra 23 sayılı Kanunla ku
rulan, idare meclislerinin yerine kaim olan mü
dürler kurulu veya komitesinin aynı şekilde ça
lışması ilgili Hükümet mümessillerininde muh
telif vesilelerle ifade ettikleri gibi, faydalı ve' 
olumlu sonuçlar vermemiştir. Bu olumsuz, fay
dasız çalışmalar gün gibi açıkken, hâlâ bu ha
tada ısrar edilerek karar ve idare organlarının 
aynı şahıs uhdesinde toplanmasının aleyhmde-
yiz. Genel mıüdür yönetim kuruluna başkanlık 
yapacak. Yönetim kurulu işletmenin sevk ve ida
resi, malî politikası, ekonomik politikası ve iş
letmenin en verimli şekilde çalıışabdlmesi için 
»gerekli olan çalışmaları ve bunlar hakkındaki 
kararları alacak. Bu kararların alınmasında 
Başkan genel müdür olacak. Bu ıkararı alan (ge
nel Müdür, bu kararları tatbik etmekle görevli 
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'bulunacak. Belki de muhterem Komisyon, şimdi 
karar alan ile yapanın aynı kişi olması işlerin 
.•kolaylaşması, sürüncemede kalmaması, yapan ile 
tatbik edenin, karar alan ile uygulıyânın aynı 
şahıslar bulunması birtakım ameli faydalar sağ-
lıyacaktır şeklimde ifade de 'bnlunaftilecekler-. 
dir. Ama, önümüzde 'bir tecrübe vardır ve bu 
tecrübe başarıya ulaşmamıştır. Başarıya ulaşma
mış olan tecrübenin sonucunda bu hatalı yoldan 
dönülmesi daha doğru olur, kanaatindeyiz. Ge
nel Müdürün aynı zamanda yönetim kuruluna 
başkanlık: etmesini; tâbirimi mazur görmelerini 
muhterem Komisyondan rica ediyorum, Türki
ye Büyük Millet Meclisi veya Millet Meclisi 
Reisinin Başkanlığı aynı şekilde, aynı sıfatla 
yürütmesi kabilinden 'birşey olatülir. 

Bu sebeple bir önerge hazırladık, 10 ncu 
maddenin 2 fıkrasını değiştirmeyi öngören: 
«'Genel müdür yönetim kurulunun başkanlığını 
yapar» ibaresini kaldıran, onun yerine «Genel 
müdür idare ve kaza mercilerinde ve 3 ncü şa
hıslara karşı teşekkül/ü temsil eder. Temsil yet
kisini gerektiğinde genel hükümlere göre devre
debilir.» diye bir fıkra ekleyen takrir hazırla
dık, Yüksek Divana sunduk. Aynı zamanda yö
netim kurulu başkanlığının, S nei maddede yö
netim kurulunu ilgilendiren maddede başkanın 
ne şekilde tayin edileceğinin 8 nei maddede yer 
alması gerektiğine dair olan inancımız ve kana
atimizle, 8 nei madde için verdiğimiz önerge
mizde bu hususu ayrıca ifade ettik. Muhterem 
Meclisimizin değerli üyelerinden ricamız 10 ncu 
maddenin oylanmasında takririmiz lehinde oy 
kullanmaları olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yavuz-
kan. 

G KÇİÜİ KAKMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, ISaym Memduh Erdemir arkada
şımızın, ıgenel müdür yardımcılarının öael ka
nunda sayılarımın (belirtilmesine itirazını 'biz 
yerinde bulmadık. Komisyonumuz, müzakere
ler esnasında lüzumsuz tâyinleri ve lüzumsuz 
yere sayıyı şişirme hareketlerini önlemek için 
Jözel kanunda bunların sayılarının belirtilmesi
ni fikir olarak katoul etmişti. Oysa ki, arkada
şımız, 3460 sayılı Kanunla kurulmuş olan İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde ıgenel müdür yar-
dımcrlıarınm sayıların T-belirtmediğini, bir elâs-
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tîkiyet vermek için lüzumu kadar dendiğini 
ifade, ettiler. Kendilerine Etibankın, Sümer-
bankın, Ziraat Bankasının «genel müdür yar
dımcılarının nasıl gösterildiğini okumak sure
tiyle, bu maddenin ne şekilde hazıırlammış ol
duğunu göstermiş olacağım. 

Etilbank Genel Müdürlüğünde biri maden 
ve diğeri elektrik mütehassısı oknak üzere iki 
teknik muavini ille ibir de banka işlerinde mü
tehassıs üçüncü muavin bulunur. 

ıSümerbankta; ıSümerbank Umum Müdürü 
de dâhil oldu'ğu 'halde, bir reis ve dört azadan 
mürekkep ıbeş. kişilik bir İdare Mecîısi ile 
idare olunur. Umum Müdürün iki muavini 
vardır. 

Ziraat Bankası Kanununda; Bankayı Umum 
Müdür temsili eden Umum Müdürün 2 muavi
ni' 'bulunur. Umum Müdür ve muavinleri de
mek suretiyle 'burada da umum müdür .muavin
lerinin sayısını tesbit etmiş bulunmaktadır. 
Şimdi, bu kanun da bir çerçeve kanunudur. 
Buna ıgöre bir teşekkülün özel kuruluş kanun
ları yeniden Büyük Millet Meclisine igelece'ktir. 
Büyük Millet iMeeclisİ gelen tekl'iflerdeki ihti
yacı nazara alarak 'bunları tesbit cihetine gi
decektir. 
. Arkadaşi'muz diğer tekliflerinde, Sayın İs
met 'Seagin'le birleşmişlerdir. Arkadaşımızın bu 
teklifleri şöyledir. : «Genel müdür, .yönetim ku
rulunun başkanı olmasın ve zaman 'bulamaz, 
bulsa bile çalışmaları randıman vermez, Kendi 
kararlarını tatbik edecektir.» Ayrıca. İsmet Sez
gin arkadaşımız da, 23 sayılı Kanunun tatbi
katı müspet olamamıştır, dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bu kanunda ' 
bir özellîk olarak 'bunu görmekteyiz. Karar ve 
icra onganı başının ıgenel müdür olması, koor
dinasyonu sağlıyaeaktır. Karar ve icra arasın
daki ralbitayı sağlıyacaktır. Bu teşekküllerin 
kararlara daha uygun şekilde çalışmalarını te
min edecektir. iSonra burada bir şeyi daha 
ifade etmek lâzımdır. Teşekkülün yönetim ku
rulundaki diğer üyeler genel müdürün tezki
yesine tabi kimseler değildir. Bunlar yine Ba
kanlar-Kurulunca tâyin olunacaklar ve bunla
rın otomatikman emeMdlik ve sair üıaklarr yü
rüyecektir. Böyle olunca, bunlar (genel müdü
rün emrinde faaliyetlerini tam olarak yapa-
mıyaeaklar gibi 'bir ,zahap da yersizdir, Bu ba
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kımdan kanun teklifindeki ıgibi, genel müdfr-
rün hem yönetim kurulunun, hem de icranın 
'başkanı olması komisyonca muvafık görülmüş
tür. Kanunun bu şekliyle kabulünü hürmetle
rimizle arz ederiz. 

İSMET 'SEZGİN (Aydın) — Sayın Başka
nım, sayın sözcüden bir sual sorabilir <miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz, ©fendim. 
ÎSMET SEZGİN (Aydın) — Demin sayın 

sözcü, yönetim kurulu başkanının aynı ızamanda 
genel müdür .olmasının koord'ineyi-sağlama ba
kımından faydalı olacağından bahsettiler. Bu 
(koordinenin sağlanması genel müdürün aynı 
zamanda yönetim kurulu baişkanıı olmasına mı 
bağlıdır? Yönetim kurulunda esasen genel mü
dür üye olarak bulunacağına göre, başkan ol
masa da, alınacak her türlü kararları yerinde 
.görüp izliyen ve bunları tatbik etme mevkiin
de bir kişi olması sıf atiyle .genel müdürün yö
netim kurulu başkanı olmasının gerçek sebebi 
anlaşılamamı'ş oluyor. Bunu rica ediyorum. 

GEÇİDİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZRAN (Burdur) — Komisyonu
muz bu maddeyi müzakere e'derken genel mü
dürün hem ıgenel müdür, hem de yönetim ku
mlu başkanı olmasını daha muvafık görmüş
tür ve bunu böylece kalbul etmiştir. Komisyon, 
'koordinasyonun temini bakımımdan daha uy-
ıgun olacağı konusundan karar ittihaz etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte- ." 

rem arkadaşlar, üzerinde konuşulan, İktisadi 
Devlet; Teşekkülleıinûn genel müdürlerinin ay
nı zamanda yönetim kurulu başkanı olması me
selesi çok esaslı bir prensip meselesidir. Tem
sille idare ayrı ayrı şeylerdir. Biz yönetim ku
rulunu, bu millî servetlerin mümessili telakki 
ediyoruz. Gerek umumi ticaret kanunu prensip
lerine göre ve gerekse Anayasanın kalbul ettiği 
esaslar dairesinde hiçbir zaman genel müdürün 
yönetim kurulu bâş&anı olması doğru değildir. 
Kaldı ki, Türkiye'de henüz şahıslar idaresi te
lâkkisini yenememiş vaziyetteyiz. Size acı bir 
misal söyliyeyim. 

• Kooperatiflerin nazari olarak yönetim ku
rulları bardır. Fakat Karadeniz'deki bütün Fın
dık Tarım Satış Kooperatiflerinde yönetim ku
rulu azaları umum müdürlerden tahsilat takibi 
vaızifesi aldıkları için, bir türlü bu kooperatif-
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leri, halk müessesesi hailine getireme'mişiızdir. 
Çünkü yönetimi kurulu yoktur. 0 halde bu gö
rüldüğümüz mevzu iki bakımdan mühimdir. Hem 
temsili idarenin haricinde bir müessese olarak 
vaz'etmek, hem de Türkiye'de tatbikat bakımın
dan genel müdürün bizatihi haiz olduğu otori
teye bir de yönetim kurulu başkanlığı vazife
sini verdiğimiz andan itibaren yönetim kurulu 
müesses esrinin teşekküllerini de müessir Mrer 
müessese halinden çıkaracağını evvelden fiilî 
'O'laralk, pratik olarak kabul etmemiz lâzımdır. 
O halde, bugünkü şekil temin ediyor diye iddia 
'edemem, idare yönetim kurullarını biz bu mü
esseselerin Devlet ve millet namına mümessili 
kalbul ediyorsak bu organı hiç olmazsa genel 
müdürün başkanlığından tecridedilmesi sure
tiyle ondan kurtarılması bir müessese olarak 
yerliyerine oturtabiliriz. Bu tarzdaki bir çalış
mayı işletebilirsök faydalı olur. Reylerimizin bu 
şekilde kulLanılmasını ben de şahsan takrir, sa-
ıhiplerine uyarak arz ve rica ederim. Hürmet
lerimle, 

[BAŞIKAN — Sayın Bolak iki arkadaşımız 
daha var, onları dinledikten sonra mı konuşa
caksınız? 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Şahsım adma konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — O halde biraz bekliyeceksiniz. 
Sayın Yılarilıoğlu buyurun. 

ISMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım, Ahmet Tah-
takılııç arkadaşım aşağı - yukarı benim arz et
mek: istediğim hususları güzel bir şekilde an
lattılar.* Hakikaten genel müdürün yönetim ku
trum başkanı olması tatbikatta mahzurludur. O 
kadar maihzurludur ki; genel müdür yönetim 
kurulu başkanı olduğu takdirde, yönetim ku
ruluna lüzum bile kalmaz ve fonksiyonunu icra 
edemez. Binaenaleyh, ben de ismet Sezgin ar
kadaşımın verdiği önergeye müspet oy veril
mesini istirham edeceğim. Genel müdürün yöne
tim kurulu başkanı olmaması daha isabetli olur 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Saym Aküzüm. 
LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, kıymetli bâzı arkadaşlarımın da 
ifade buyurdukları gibi, hakikaten çok mühim 
'bir kanun müzakeresini yapmaktayız. Bu ka
nun müzakere edilirken, uzun yıllardan beri bu 
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memlekette büyük hikmetler yapmış bulunan 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin yürütülüşlerin
de hiçbir surette idare meclisi reislerinin, umum 
müdürlerinden ayrı bir adam tarafından deruh
te edilmesi en ufak bir şekilde aksaklık ver
memiş, bilâkis çok büyük faydalar kaydetmiş
tir. Sebebi şu: Umum müdür, icranın başında 
'bulunan bir şahıs; umum müdür bütün teşek
külün sevk ve idaresiyle meşigu'l, umum müdür 
alman kararların tatbikiyle meşgul, vazifesi bu. 
İdare meclisi, alınan kararların tatbikine neza
retle, onun murakabesiyle meşguldür. Şimdi 
soruyorum; kararı alan bir organ tatbik ettire
cek fakat, kararı tatbik eden, icranın başında
ki mevki sahibi insan. Olmaz böyle şey arka
daşlarım. Bugüne kadar İktisadi Devlet Teşek
külleri bu memlekete, biraz evvel ifade ettiğim 
ıgibi, büyük hizmetler vermiştir. Hiçbir kimse 
çıkıp da; bu memlekette idare meclisinin şu şe
kilde yürüyüşü şu aksaklığı doğurmuştur, di
yemez. Bilâkis inkılâptan bu yana idare mec
lislerinin müdürler komisyonu hailinde çalışma
larından sonra başkanın umum müdür olması, 
'biraz evvel bir arkadaşımın da ifade ettiği gibi, 
'bâzı bakanlarımızın da bizzat ifadelerinden 
duymuş olduğumuza göre, büyük aksaiklıklar 
doğurmuştur. Bu itibarla, ben komisyonda bu 
madde müzakere edilirken sayın arkadaşlarımı
zın bunu nasıl mülâhaza etmediklerini 'hakika
ten üzüntü ile düşünmekteyim. Bu itibarla yük-
. sek Meclisi, bu yolda ve bu yönden ikaz etmek 
ve kararlarının idare meclisi reisinin o teşek
külün bağlı bulunduğu vekâletin mümessili ta
rafından yapılması, umum müdürün idare mec
lisi reisi olmaması yolunda rey kullanmanızı 
arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Melen. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 

iSajyın Başkan, muhterem arkadaşlar, bu konu, 
bu kanun tasarısının getirilmesinin başlıca se
beplerimden biri olmuştur. 

Bu kanunu iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
bir reform olarak telâkki ediyoruz. Son defa 
konuşan Aküzüm arkadaşımız, hiç kimse, ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin idare meclisi reis
liğinin umum müdürde olmamasının mahzuru
nu gösteremez diye buyurdular. Halbuki 
mütehassıs raporlarını tetkik ederseniz iktisa
di Devlet Teşekkülleıindeki en büyük aksaklığın 
bu noktadan geldiğini göreceksiniz, iktisadi 
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Devlet Teşekküllerinin yavaş yürümesi, hattâ 
yürümemesinin başlıca sebebi bu mesele olmuştur. 
Tasavvur edin bir idarenin, bir teşekkülün ida
resine bir idare heyeti, bir tarafta karar orga
nı olarak ve icra organı olarak umum müdür 
ve muavinleri bir tarafta, bunlar ekseriya an
laşamamışlar, karşı - karşıya gelmişlerdir. İda
re meclisleri, umûm müdürlerin adeta ayağı
nın bağı haline gelmiş, idare meclislerinin bir 
adım ileri gitmesine mâni olmuşlardır. Mües
sesenin yürümesi bu yüzden ağır olmuş, aksak 
olmuş, bâzı hâllerde felâket doğuracak olay
lar olnıuştur. Bu sebepledir ki, inkılâptan son
ra bu kadar büyük mahzurlu görülen bu idare 
kurulları hemen hepsi 23 sayılı Kanunla ilga 
edilerek, tamamen fonksiyonel idare meclisi 
sistemine gidilmiştir. Bilâhara bunun da tatbi
katı göstermiştir ki, yalnız başına fonksiyonel 
idare meclisleriyle, bu müesseseleri hakikaten 
muhtar bir şekilde yürütmeye imkân yoktur. 
Binaenaleyh, bunların yanı başında sermaye
dar olan bakanlığı temsilen bir mümessil ve 
diğer müesseselerin bağlı bulunduğu bakanlığı 
temsilen bir diğer mümessil vermek lâzımdır. 
Şimdi, umum müdüre, yani icraya vazife veri
yoruz, mesuliyet veriyoruz. Buna mukabil arz 
ettiğim gibi bunun başına başka bir adam getir
diğimiz takdirde bu vazifeyi ifa etmeye bir en-
gen koymuş oluyoruz, demektir, idare meclisi 
reisliğinin başka bir kimsenin elinde bulunması 
bir müessesede bir nevi iki umum müdür bulun
ması mânasına, gelir. Çünkü idare meclisinin 
başındadır. Karar organının başındadır. Umum 
müdürü ikinci plânda bırakacaktır. Ve daha 
çok o hâkim olmaya çalışacaktır. Halbuki 1 nci 
derecede mesuliyet umum müdüre aittir. Bu du
rumda bir müesseseyi hakikaten istediğimiz şe
kilde süratle ve cesaretle idare etme imkânın
dan mahrum ederiz, idare meclisi reisinin da
ima gölgesinde kalır, tesirinde kalabilir ve 
hakiki umum müdür bu takdirde idare meclisi 

.reisi olur icra yetkisi olmadan hakiki umum 
müdür vaziyetine geçer. Fakat alman kararla
rı ötekisi vasıtasiyle icraya koyacağı için bu 
takdirde o da müessir olamaz. Çaresiz böyle 
bir Mixte sistemi tatbik etmek zorundayız. Esa
sen Dünya da bu istikamete yönelmiştir. Bil
hassa Amerika'daki tatbikat budur ve Amerika'-
daki tatbikat parlak neticeler vermiştir. On
lar da bu tecrübeleri geçirmişlerdir ve nihayet 
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bunda karar kılmışlardır. Arz ettiğim gibi 
bize gelen bütün mütehassıs raporları bu nok
tada toplamıştır, icra ve kararı birleştirin de
mişlerdir. Bu sebeple, tasarının komisyondan 
geldiği gibi kabul edilmesinde büyük zaruret 
vardır. Aksi halde bu kanun sakatlanmış olur. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN Grup adına Sayın Sezgin. 

ADALET PARTİ GRUPU ADINA İSMET 
SEZGİN (Aydın) *- Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Maliye Vekili Ferid Melen Beyefendi âde
ta bu kanunun gelmesinin tek sebebini- hemen 
hemen bu 10 ncu maddedeki bizce çok ehemmi
yetsizce görülen bu noktaya bağladılar. Bizim 
kanaatimize göre bu kanunun gelmesi, daha ön
ce bizzat Sayın Ferid Melen'in ifade ettiği gibi, 
yönetim kurulu başkanı genel müdür mü, olsun? 
Genel müdür, yönetim kurulunun başkanı mı 
olsun gibi küçük sebebin çok üstünde ve bun
lardan çok daha önemli, iktisadi Devlet Te
şekküllerimizi bugün içinde bulundukları çözül
mesi güç birtakım problemleri gün ışığına çı
karmak ve bunları en iyi şekilde yönetme ama
cını güttüğü kanısında olduğumuzu belirtmek 
isterim. Yani reform, sadece genel müdürün 
yönetim kurulu başkanı olması ile hallediliyor-
sa, genel müdür yönetim kurul başkanı olduğu 
zaman bütün iktisadi Devlet Teşekkülleri gül
lük, gülistanlık olacak ve en iyi şekilde yöne
tilecekse buna diyeceğimiz yok. Fakat biz 
Adalet Partisi Meclis Grupu olarak bu kanaat
te olmadığımızı belirtmek isterim. 

Mütahassıs raporlarında da yönetim kurulu 
başkaniyle genel müdürün ayrı ayrı kişilerde 
olması noktası üzerinde durulmaktadır. Müta
hassıs raporları bu şekilde olabilir. Fakat > biz 
çok garip bir memleketiz. Mütahassıs raporla
rının, vekil, bey bendenizi mazur görsünler, biz 
sadece işimize gelen yönünü benimsiyoruz, işi
mize gelmiyeni benimsemiyoruz. Bu hep bu 
şekilde olagelmektedir. Mütahassıslar şöyİ£ ve
ya böyle yazabiliyorlar. Biz işimize geleni ka
bul ediyoruz, işimize gelmiyeni kabul etmiyo
ruz. Biz, anlaşmazlığın, Sayın Vekilin tabiriy
le, «ayak bağının» iktisadi Devlet Tevekkül
lerinde genel müdürün yönetim kurulu baş
kanı olmamasında değil, bunun çok daha öte
sinde birtakım malî, iktisadi ve politik sebep
lerde gördüğümüzü ayrıca arz etmek isterim, 
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Öayın Vekilin 23 sayılı -Kanunun aksaklığında 
bize iştirak ettiğini öğrenmiş bulunuyorum. 
Kendilerine teşekkür ederim. Gerçekten fonk
siyonel yönetim kurulları başarılı olamıyorlar. 
Nitekim Hükümette bunu görmüş ve kabul 
etmiş olmalı ki, yönetim kurullarına Maliye 
Bakanlığından ve ilgili bakanlıklardan birer 
temsilci almayı uygun bulmuştur. Bunu tezi
mize ne kadar yakın olduğunu, fonksiyonel yö
netim kurullarından ayrılmayı uygun görüşleri 
yönündende ayrıca manalı telâkki etmekteyiz. 
Şimdi bu hususları böylece arz ettikten sonra 
bir husus daha aklımıza gelmektedir. Bende
niz ve diğer arkadaşlarım yönetim kurulu baş
kanının aynı zamanda genel müdüı olmaması 
keyfiyeti üzerinde görüşlerimizi belirttik. Şunu 
ilâve edeceğim, genel müdür, kanun metninde 
de belirtildiği gibi, İktisadi Devlet Teşekkülleri
ni en iyi şekilde yürüten kararları tatbik eden 
kişi olması itibariyle yönetim kurulu başkanı 
olduğu takdirde, oy müessesesi hâkim bulun
duğuna göre genel müdürün kanaatleri hilâ-
fınada her her hangi bir meselenin kararlaştı
rılmış olması pekâlâ mümkün olabilir. Genel 
müdürün kanaati hilâfına yönetim kurulunca ka
rarlaştırılan her hangi bir hususu genel müdür 
uygulamak mevkiinde kalabileceği cihetle 
kanaati hilafını istemediği işletme için za-
zarlı görebileceği konuyu tatbik etmek mec
buriyetinde bırakılması bu kanunla pekâlâ müm
kün olabilecektir. 

önceden arz etmiş olduğumuz gibi 10 ncu 
madde üzerindeki takririmiz istikametinde oy 
kullanılmasını, yönetim kurulu başkanlığının, 
8 nci maddede mütalâa edilmesi gerektiğine da
ir olan takririmize müspet rey kullanmanızı is
tirham ediyorum hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 'Buyurun M. P. Grapıı adına Sa
yın Erdemir. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) '— Efendim, arka
daşımız daha evvel ıgrup adına söz istedi, ona 
verilmesi lâzımdır, takaddüm ha'kkı vardır. 

BAŞKAN — Evet, ama ne yapalım, Sayın 
Erdem i i* daıha evvel söz istediler. Sayın Oğuz 
zaten takaddüme göre s^z veriyoruz. Zatıâlinl-
zin talebine gör'e değil. 

Buyurun Sayın Erdemir. 
M. P. GRUPU ADINA MEMDÜH ERDEMİR 

(KırşeTıir) —Muhterem arkadaşlar, 10 ncu mad-
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denin birinci fikraısı üzerindeki, genel müdür 
yardımcılarının bu kanunda kaydedildiği şe'kil-
d.e yer alanaması 'hususundaki itirazımıza, E'ti-
ıbank ve diğer teşekküllerde misal vermıek su
retiyle sayını komisyon itirazda (bulunmuştur. 
Halbuki fiilî durum şudur: Etibarikta Umum 
Müdür Muavini dlörttiür. 3!4f(3Ü sayılı Kanuna 
dayanarak 'bilâhara umum maid'ür muavinlikleri 
ihdas edilmiştir. Elimdeki kanun, eskiden çıkan 
sonra tadil edilen şelklidir. Bunu kaydetmek
te fayda vardır. Diğer taraftan müdürler ku
rulu 'başkanlığına ıgenel müdürün getirilmesi, 
tıpkı bir ısavcıya hâkimlik yetkisinin, de veril
mesine benzer. Düşününüz, iddia makamını 
işlgal eden bir kimtee aynı zamanda karar ver
me mevkiinde de bulunacak. 'Nasıl 'bu şekildeki 
adalet anlayışı tek 'taraflı işler ise, aynı şekil
de bir genel müdürün, karar organının başın
da olması halinde birtakım nfahzurlar buna 
benzer şekilde tecelli edebilir. Sayın Bakan 
burada 'e'lim'izdeki raporlardan -genel müdürün 
icra .organının başkanı olacağı hususunda ka-
yıitlar da var demiş idi. Halbuki ,o raporlardan 
en salahiyetlisi ve müsteşarlar toplantısında 
bu raporları özetlemek suretiyle meydana geti
rilen raporun 108 nci sayfasında şöyle denil
mektedir; «müdürler kurulu 23 sayılı Kanu
nun .getirdiği yeniliklerden (en fazla tonkldedi-
lenidir. Bu ten'kidler aşağıdaki, noktalarda 
toplan maJktadır. 

1. İdare «meclisleri kaldırılarak yerine mü
dürler kurulu konmak, idare meclislerinin va
zife v« yetkileri mtidürler kuruluna verilmek 
ve müdürler .kurulunun başkanlığı umum mü
dür veya. müdüre bırakılmak 'sureciyle 'bir ne
zaret organı kaldırılıyor. 'Karar ve icra vazi
fesi aynı 'organda toplanıyor,» 

Demek ki Sayın Ba'kan bu raporların hilâ
fına ıhuzurıınıızfda 'beyanda bulunmuş ve Yük
sek Meclisi yanlış 'bir karara sevk -etmek çaîba-
sı içerisinde bulunmuştur. Bu itibarla ger'ek 
komisyonun, 'gerekse 'Sayın Bakanın idare mec
lisi başkanının, yani yönetim ku'nı'lu başkanı
nın umum müdür olması hallinde icrada . daha 
cesaretli hareket edeceği yolundaki iddiaları 
tamamiyle yersizdir. Onlar şahsiyet sahibi bir 
umum müdürü tâyin ettikleri müddetçe, umum 
müdür, müdürler kurulunun 'kararını aynı ce
saretle, basiretle tatbik edebilir, iyi neticeler 
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alabilir. Bunun başkan olmasındaki hizmeti 
cesaretini artırmak 'değildir. Yani genel mü
dürün aynı zamanda başkan loilmasındaki hik
met, daha süratle hareket etmem, daha iyi iş 
yapması şeklinde ifade ediliyorsa bu yersizdir 
arkadaşlar. Gene"! müdürün müdürler 'kurulu 
balkanı olması halinde, genel müdürün işle
rine müdahale edecek, genel müdürün icraatı
nı murakalbe etmek mevkiinde bulunan diğer 
müdürler% kurulu azasını, genel müdürü inha
ya yetkili olan Bakanla .anlaşmak suretiyle; 
bu kanunun 8 nci <m'addesinide ifade edildiği 
üzere, şayet Yüksek Meclisimiz, yönetim ku
rulu üyelerinin 3 yıl içinde değiştirilmesini, sü
resi dolmadan değişltirmeyi kalbul ederse hu 
ta'ktirde genel müdür islemediği kimseyi ilgili 
balkanla 'birleşmek suretiyle işinden azil edebi
lecektir. O itibarla ıgerek genel müdürün ic
raatını kontrol etmek mevkiinde olan müdür
ler kurulu başkanının mühim vazifeleri muva
cehesinde, gerekse ıgenel müdürün bir nevi 
maiyetinde olduğu bu kanunun 8 nci maddesin
den anlaşılan yönetim kurulu üyelerinin va
zifelerine genel 'müdürlerin yersiz müdahelc 
etmesi gibi hallerin ortadan kaldırılması ıbakı-
mından ıgenel müdürün sadece üyelik sıfatına 
bıraîkılması Ve yönetim kurulu balkanı sıfatı
nın 'kaldırılması çok daha müna&i'bolacaktır. 
Muihterem arkadaşlar, ben şahsan şahidb'l-
dum, tatbikatta l)ir .genel müdür her hangi 'bir 
suretle! fevri, kanunlara uymıyan bir karar 
•alalbiliyor, 'sonra da hu katarını Ihaklı çıkara-
'bilmek için makabline şâmil olmak üzere tü
zükleri, talbi olduğu yönetmeliği değiştirme 
imkânını buluyor. Bu nasıl oluyor 1 Buıgünkü 
müdürler kurulu vasıtasıyla yapılıyor. Yani 
bugünkü müdürler kurulunun durumuyla, bi
zim şimdi teşkil etmek: Mediğimiz yönetim I 
kurulunun durumu, ibirbirinden mahiyetti iti
bariyle farklı olmamaktadır. O itibarla genel 
müdür hem tatbikat yapacak, hem tatbikatta- i 
'ki "hatasını örtebilmek için, onu Ikanuni şekle 
'sokaİDİlmek için eski tarihle karar alma im
kânı da bulunacaktır. Eğer ,bu mevzudaki dos
yalar yanımda olsaydı, 'bir İktisadi Devlet Te
şekkülünde, bu şekilde yanlış tatbikatı, kanu
ni hale sokalbilmek, yönetmelik bükümleri dâ
hilinde gösterebilmek, için alınmış kararlar
dan örnekler vermemizde mümkündü. Şayet 
isterlerse Sayın Bakana yarın takdim edefoili- i 
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rim. O itibarla muhterem arkadaşlarım, genel 
müdür vazifesi başında bulunduğu müesseseyi 
temsil etmeik, ıbaşında bulunduğu teşekkülün 
gerektirdiği -görevleri, işlemleri, şevki idareyi 
layıkiyle yapabilmek yününde olmalıdır. Ay
rıca 'bunun idari Ibir mevki olan, yönetim kuru
lu başkanlığında bulunması doğru değildir, is
met Sezgin arkadaşımızın A, P. Grupu adına 
verdiği; gerekse M. P. Grupu adına . verilmiş 
takririn kabulünü hasseten rica ederim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN ^ - C. H. P. Grupu <ad'ına Sayın 
Fennî tslimyeli. 

C. H. P. GRUPU ADINA FENNÎ ISDlM-
YELÎ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, 
zannediyorum ki, mevzuu münhasıran 10 ncu 
madde alarak değil, dalha evvel uzun uzun mü
nakaşası yapılan 8 nci madde ile birlikte 'mü
talâa ötmek zarureti karşısındayız. Biraz ev
vel 'burada konuşan muhterem arkadaşım Er-
demir Bey İktisadi Devlet Teşekkülleriyle alâ
kalı bir rapordan, pasajlar okumak sure
tiyle mütalâlarını teyidetme imkânlarını araş
tırdılar. Ben, muhterem arkadaşlarım, bir 
başka rapora dikkatinizi çekmek isterim. Bu 
rapor Maliye Bakanlığı tarafından (hazır
lanmış ve İktisadi! Devlet Teşeküllerinin reor-
ganizaısyonu ile alâkalı muhtelif raporları ic
mal halinde birleştiren bir rapordur. Bu ra
por hususi mahiyette, icmal mahiyetinde 
O. E. C. D. mütehassıslarına hazırlattırılmış 
b'ir rapordur. Raporun 19 ncu sayf asında İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin idari salâhiyet
leri ve idari istikametine olmalıdır, sualine 
kısaca cevap veren bir pragraf var. Bu pa
ragrafı kısaca dikkatinize arz" etmekte fayda 
mülâhaza ediyorum. Deniliyor ki, «kamu İkti
sadi Teşebbüsleri ticari faaliyetlerinin yürü
tülmesinde mümkün olduğu kadar serbest bı
rakılmalı. Yani bunlara müdahale, asg&rd had
de indirilmelidir.» Şimdi rapordan bir başka 
pasaj daha okumak isterim. Yüksek idaıre 
kademesi, İktisadi Devlet Teşekküllerinde na
sıl ve hangi istikamete götürülmelidir. Rapor
da deniliyor ki ; «Halen mevcut meclisler ya
ni 3460 sayılı Kanunla teşekkül etmiş olan 
meclisler tatminkâr sonuç; vermemişler ve 
idareyi teferruata gömülme temayülü gös
termişlerdir.)» Muhterem arkadaşlarım, bu bir 

•icmal raporudur. Muhterem milletvekdllerine 
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Maliye Bakanlığı tarafından çok eski bir ta- I 
riMe tevzi edilmiştir. Şu halde bu konuda 
hazırlanmış olan raporlar, Sayın Erdemir ta
rafından, ileri sürülen hususların dışında m ü 
talâaları muhtevi bulunmaktadır. Sözlerime 
başlarken mevzuu 8 nci maddenin ışığı altın
da tetkik etmek lâzımdır, demiştim. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin getirdiği 
tasarı komisyon tarafından bilâhara tadil edil
miştir. Hükümetin getirdiği (tasarı bir kar
ma yönetim kurulu teşkilini âmirdir. Bu kar
ma yönetim kuırulunun esası fonksiyonel sis
temden hareketle tesbit edilmiştir. Meseleyi 
bu bakımdan ele almakta zaruret vardır. 
Ve konuyu idare ile, idare meclisi arasın- ı 
daki 'münaseebtleri tanzim etmek şeklinde 
değil, hakikatte mevzuu, İktisadi Devlet Te- | 
şekkülleriyle Hükümet arasındaki münaşe-' | 
betlerin tanzim meselesi olarak göırmekte isa
bet vardır. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümet tasarısının 
dayandığı iki esas var; İktisadi Devlet Te
şekkülleri için birinci baz; idarede muhtari
yet, 2 nci baz olarak da; malî istiklâl kabul 
edilmiştir. Bu konuda hazırlanan raporların 
hemen hulâsası ve esası budur. İdarede muh
tariyeti nasil teşkil edeceksiniz? Arkadaş
larım derler ki, tekrar şu raporların yazıl
masına, araştırmaların yapılmasına sebep 
teşkil eden 3460 sayılı Kanunun getirdiği 
sisteme avdet edelim, yani bir umum müdür ı 
bulunsun; onun yanında bir idare meclisi 
bulunsun, idare meclisinin ayrı bir başkanı 
olsun. Bu, 'hakikatte, senelerden beri kamu 
oyunda geniş mikyasta tenkidlere muhata-
bolan bir sistemdir. 3460 sayılı Kanunun ge
tirdiği sistemi Türkiye'den kaldırmak için I 
yapılan çabalar sonunda, iki ayrı hüviyet j 
üzerinde ayrı ayrı durulmak suretiyle muhte- | 
lit bir istikamete götürülmek istenmiştir. I 
Şimdi, biraz evvel ifade ettiğim gibi mües: I 
şoselerin idarelerindeki muhtariyeti temin 
etmek lâzımdır. Bir taraftan bir umum 
müdür. tâyin edeceksiniz. Âzami de
recede ona sorumluluk vereceksiniz. Diğer 
taraftan onun karşısında, yine bakanlığın ' 
bir elemanını idare meclisi başkanı olarak 
bulunduracaksınız. İşte arkadaşlarım bu sis
teme, bu istikamete giderseniz ve verilen tak
rirler lehinde oy kullanırsanız, o zaman ida- I 
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rede muhtariyeti sağlamak imkânını hiçbir 
zaman temin edemiyeceksiniz. Bir umum mü
düre sorumluluk veriyorsunuz ve yine daha 
fazla aksiyon istiyorsunuz. Umum müdüre 
daha fazla iş yapacaksın, daha fazla enerjik 
hareket edeceksin, insiyatifini kullanacaksın 
diyorsunuz; ama, en yüksek karar organında 
yakıız bırakıyorsunuz, bu iki nokta telif 
edilemez arkadaşlari'm. Arz etliğim sistem
den ayrıldığınız takdirde umum müdür kar
şısında yeni bir basamak olarak bir idare 
•meclisi başkanını yaratmak, her halde isabetli 
bir sistem olmıyacaktıır. O zaman tekrar işin 
başından almak ve 8 nci maddeyi ona göre 
tadil etmek zarureti aşikâr olacaktır. Sözle
rimi hulâsa etmek isterim arkadaşlar; yeni bir 
sistem getirdiğimiz şu esnada, Hükümetin ta
sarısına esas olan 8 nei 'maddeyi bir hareket 
nokrası olarak kabul etmekte isabet var. 8 
nci madde diyor ki; ben müessesenin bünye
sinden üç kişiyi getireceğim. Ayrıca birisi 
ilgili bakanlıktan, diğeri Maliye Bakanlı
ğından olmak üzere iki kişiyi idare meclisi
ne sokacağım. Ve icabederse işçi mümessili
ni muayyen şartlar içinde yine idare mecli
sinde bir âıza olarak bulunduracağım. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarıda fonksiyo
nu galip olan bir karma sistem tesbit edil
miştir. Bu sistemde karar organı ve icfra or-
iganları sıfatları birleştirilmiştir. Çünkü, ay
nı zamanda aksiyonla beraber umum müdüre 
âzami derecede sorumluluk tahmil edilmiştir. 
Bu bakımdan idare 'meclisi başkanlarının 
eym azmanda umum müdür olması, o mües
sesesinin daha isabetli çalışmasını, daha sü
ratli çalışmasını ve ticari hayalın icabettir-
diği istikamette, süratle karar almak sure
tiyle, ticari hayatın akışına uyulması imkâ
nını sağlıyacak bir sistem olacaktım. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Bolak. 
İSMET SEZGİN — Grup adına söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Sezgin, gruplar adına ko

nuşuldu. 
GEÇİCİ KÂEMA KOMİSYON ADINA AH

MET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlarım, görüşülmekte olan tasarının sis
tem bakımından mühim maddelerinden "birisin
de arkadaşlarımın bir sistem değişikliği teklif 
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ettiler. Bu bir tercih meselesidir. Ancak, mad
delerin. müzakeresine geçilip, 8 nci maddeye ka
dar geldikten sonra bu tercih değişikliğinin mü
nakaşası yapılamaz. Şimdi, Sayın arkadaşları
ma, sebeplerini komisyon görüşü olarak arz et
mek isterim. 

Malûmunuz olduğu üzere 3460 sayılı Kanu
nun ihdas ettiği müesseselerden biri olan umumi 
heyet, bu kanunla kaldırılmıştır. Umumi heyet
ler bu kanunla mülgadır. Artık İktisadi Dev
let Teşekküllerinin umumi heyetleri olmıyacak-
tır. Hatırlıyacağmız gibi 3460 sayılı Kanunun 
5 nci maddesi umumi heyetlere aittir. Umumi 
heyetin salâhiyetini gösterir, yetki, vazife ve gö
revlerini gösterir. 6 nci madde de derki; umu
mi heyet bu kanun hükümlerine tabi her teşek
küle ait umumi .faaliyeti tertip ve tanzim eder. 
Umumi Murakabe Heyetinin mesaisini ve her 
teşekkülün bilançosu ile kâr ve zarar hesapları
nı tetkik ve teşekküller tarafından kurulmuş 
müesseselerin Hükümetçe vukııbulacak teklif 
üzerine şirket haline getirilmesine dair mukar-
rerat ittihazına salahiyetlidir. Dikkat buyuru-
lursa, bu tasarı ekonomik bir tercih yaparak, 
umumi heyet müessesesini terk etmiştir. Şimdi' 
hazırlanan bu tasarıya göre, yönetim şu müesse
seler tarafından yapılmaktadır. 

1. Yönetim kurulu, 
2. Yönetim kurulunun âzası olan ve aynı za

manda reisi olan umum müdür. 
Dün müzakeresini yaptığımız 8 nci madde

nin yazılış tarzı da, bu ruhtan mülhemdir. Yö
netim kurulu teşekküllerin karar organı olup, 
teşekkülün en yüksek seviyede yönetme ve ka
rar alma yetki ve sorumluluğunu taşır. Böylece 
tatbikatta ilk defa bu tasan ile karar ve icra. 
salâhiyeti bir topluluğa tevdi edilmiştir. 3460 
sayılı Kanundaki sistem değişiktir. Umumi he
yet vardır, idare meclisi vardır, umum müdürlük 
vardır. Yüksek murakabe uzvu vardır. Bu ka
nun bir tercih ile umumi heyeti terketmiş, umum 
müdürlükle yönetim kurulunu mezcetmiştir. Ka
rar ve icra, salâhiyetini nefsinde ceıjıetmiştir. 
Biraz evvel Sayın Islimyeli'nin de ifade ettiği 
gibi, burada meknuz olan mâna fonksiyonel 
kuruluşları temin etmektir. Sayın Zeytinoğlu bu 
kuruluşun Devletçilikten mülhem olduğuna, 
yerlerinden 'temas buyurdular. Esasında böyle 
değildir. Burada kârlılık ve verimliliği ve daha 
fazla yatırım kaynağını temin edebilmek için, 
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bir karma ekonomi kuralı içinde gerekçede be
lirtilen esaslar içinde, en müsmir çalışma tarzı
nı nasıl temin edebiliriz? Yollarında bir tercih 
yapılmıştır. Bu bir tercihtir. Sözlerimin başın
da da ifade ettim. Bu bir mukteza, bu bir massı 
kaatı değildir ve siyasi heyetler ekonomik is
tikametlerde ancak tercihler yaparlar. 

Şimdi dikkat buyurulursa, daha evvel yürür
lükte bulunan iktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait kanunların muhtelif tatbikat maddelerine 
bakınız. Bunların hepsinde bir umumi heyet gö
receksiniz. Hepsinde bir umum müdür görecek
siniz ve her birisinde umum müdür idare mec
lisinin tabiî âzası olacaktır ki, hukukî menşele-
rini 3460 sayılı Kanunun 14 neü maddesinden 
alıyorlar. Ne diyor 14 ncü maddenin üçüncü 
fıkrası; «umum müdürler, idare meclisinin tabiî 
âzasıdır, reye iştirak ederler.» 3460 sayılı Ka
nunun sisteminde de, tercihinde de umum mü
dür idare meclisinin tabiî âzası, onun emrinde 
bir icra uzvu değil, onun tabiî âzası. Buradaki 
tercihte, aşılan mesafe, âzası bulunduğu heyetin 
riyasetini yapmak. Çünkü, heyeti umumiyesi 
olmıyan bir teşekkülde, karar ve icra münhası
ran bir heyetin mesuliyetine tevdi edilmiş. Ve 
espri o ki, biraz evvel Sayın Islimyeli'nin dedi
ği gibi, Hükümet tasarısında teşekkülden üç ki
şi, ilgili bakanlıktan bir kişi, Maliye Bakanlı
ğından bir kişi, böylece1 fonksiyonel bir yöne
tim kurulunun teşkili düşünülüyor, mesuliyeti 
sana tevdi ettim diyor. Muhtariyetini de sana 
bu kanun ile temin ettim, kendi bünyen içinden 
idareni yap. Ben ilgili bakanlık olarak, biraz ev
vel müzakere buyurduğunuz 9 ncu maddedeki 
hükümler içindeyim, sen de yönetim kurulu ola
rak bu kanunun hükümleri içindesin. Ama, sa
yın komisyon arkadaşlarım bilirler, bendeniz ve 
bâzı arkadaşların muhalefeti ile yönetim kuru
luna teşekkül bünyesinden gelecek arkadaş ade
di ikiye tenzil edilince, haklı olarak ismet Sez
gin arkadaşım metin fonksiyonel mahiyetini 
kaybetmiştir, dediler. 

Gerek Fennî Islimyeli arkadaşımın, gerek 
diğer grup sözcülerinin teklifi veçhile ve bende
nizin de takririm veçhile, yönetim kurulunda, 
teşekkülün bünyesinden gelecek olan üye adedi 
3 e iblâğ edilirse, fonksiyonel mahiyeti muha
faza edilecek ve böylece karar ve icra salâhiye
tini nefsinde toplamanın maksadına ulaşılmış 
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olacaktır. Zannederim ki, umumi heyetin lağvı, 
terki sebebiyle ulaşılmış bir tercihin ve bu ter
cihe dayandırılan bir sistemin aksi Yüksek Mec
lisçe iltifat görmez. 

(BAŞKAN — Sayın 'Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar; Sayın Komisyon Sözcüsü, me
sele bir tercih meselesidir, dediler. 

(Bu arada, kanunun sistemi içinde, üzerinde 
durulacak bir nokta da, ıgenel görüşülmesi sı
rasında da arz ettiğim gibi, bu müesseselerin is
tikrara ihtiyacı olduğu noktasıdır. 

Yönetim, 'kurulu üyeleri için bir müddet var
dır. ıGerçi bunlarda da seçimlerindeki usule 
Ş£;'6re değiştirilmesi esası vardır. Ama, hiç ol
mazsa, kanun, hatırımda yanlış kalmadıysa, 3 
yıllık bir müddet düşünmüştür. Umum mü
dürler ise, memleketimizdeki tatbikatta hepi
mizin bildiği gibi ve genel görüşmede de misal 
verdiğim ıgibi, Azot Sanayiinde 3 senede 3 
umum müdür değişmiştir. Umum Müdür ya
nındaki (Meclisi idare azaları üç yıllık bir 
müddet içerisinde hiç olmazsa bulunacak fa
kat, fonksiyonel olsun diye biz umum mü
düre riyaset vereceğiz. Arkadaşlar, buna 
«yönetim kurulu» demiyelim, «umum müdürün 
müşavere heyeti» diyelim. Açıkça ve cesaretle 
üzerinde duralım. Bir de muhtariyet kelime
sini hiç kullanmıyalım. Umum Müdüre riya
set verdiğimiz andan itibaren muhtariyet Hü
kümettedir. Umum Müdürü değiştirdi mi, mü
essesede muhtariyet denilen şey kalmaz. Onun 
için bu yara üzerinde duralım. Bu tercih me
selesidir. Umum (Müdürü tek başına tâyin 
ederiz ve Umum Müdüre bütün salâhiyetleri 
veririz, 'Zahiren güya meseleyi temsil eden bir 
kurul teşkil ediyoruz, fakat fonksiyonu mü
şavere heyetinden ibaret oluyor. Umum Mü
dürü de Hükümet her zaman tâyindeki usu
le göre değiştirebiliyor. O halde muhtariyet 
müessesesi kalmıyor. Onun için Sayın Komis
yondan rica ediyorum. Mesele siyasi bir prob
lem değildir arkadaşlar. Kaldı ki, şu nokta 
çok mühimdir. Yüksek Murakabe Heyetine 
henüz 'bir şekil veremedik. Ne şekil verirsek 
verelim, murakabe de sonradan geleceğine gö
re ve bu nevi sonradan gelen murakabenin 
günlük hayata da tesiri olmıyacağına göre şu 
esas üzerinde duralım. Bu milyarlarca serve
tin mesuliyeti açıkça kimindir? Bunun adını 
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koyalım. Benim bildiğime göre, ben memle
ket dışından misal veremem, çünkü oralar
daki telâkkilerle bizdeki telâkkiler başkadır, 
meselâ yönetim kurulları eski şeklinde mu
vaffak olamadı ise, yönetim kurullarına tâyin 
edilen şahıslarda aranan partizanlık vasfın
dan dolayı muvaffiak olamadı. Eğer o müesse
selere biz hakikaten o zamanki kanunun der
piş ettiği hüviyette yönetim kurulu üyesi tâ
yin etseydik ve onların salâhiyetlerini tanıya
cak bir idare zihniyeti memlekette hâsıl olsa 
idi, o kurullarda vazife ıgörürlerdi. Onun için 
tercih mi yapıyoruz? Umum Müdürün bir (mü
şavere heyeti vardır. Bu heyetle umum müdür 
mücsscseseyi temsil eder, yürütür ve umum 
müdür muhtardır. Ama, o zaman umum mü
dürlükte istikrar temin edecek . birta'kım 

. prensipler koyalım. Hiç olmazsa, müessesesenin 
sahibi olsun. 

Şimdi ben hayret ediyorum ; bir insanın 
Etibank Umum Müdürlüğünü hu şartlarla der
ilinle etmesi çok korkunç. Etibank muazzam bir 
müessesedir, ööz açıp kapayıncaya kadar siz 

•değiştiniz, yeniden umum müdür gelecek, yeni 
umum müdür devir alana kadar yine değişti... 
Hangi muhtariyet; bu muhtariyeti temsil eden 
kim ? Hakikaten Aydın Bolak arkadaşımız, 
meseleyi tercih noktasına Igetirmek suretiyle, 
daima takdirkârı olduğum, kendisine mahsus 
aklıselimiyle meseleyi aydınlığa getirdi. Ama 
arkadaşlar, benim size arz .ettiğim nokta, biz 
müesseeleri henüz keyfîlikten ve şahsilikten 
kurtaramadık. Mecbursunuz 'bu müesseselerde 
muhtariyeti temsil edecek organları teşkil et
meye. Ama bu organı teşkil etmek, 'bizim niye
timiz sağlamsa, bunu Hükümete tevdi edi
yorum. (Hükümetin niyeti 'bu kanunu getirir
ken hakikaten bu müesseselerde iktisadiliği 
yürütmekse, umum müdürü seçerken dikkat 
eder, umum müdür muavinlerini seçerken dik
kat eder. Zaten bunlar îdare Meclisinde bulu
nuyor. Muhtariyette bir heyet tarafından 
temsil edilir. Onun için Komisyon bu müzake
relerin ışığı altında maddeyi geri alsın ve 'bir 
daha gözden geçirsin. Muhtariyet bu şartlarla 
teessüs etmiyor. Bunu evvelâ kabul etsin. 
Muhtar bir müessesenin muhtarı kim? Köyde 
bile muhtarın seçilmesi için muayyen bir müd
det kaıbul ettik. Muhtar, o müddet içinde muh
tardır. Fakat buradaki umum müdürün sala-
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niyeti, Vekillerin iki dudağı arasındadır. Bu 
memle'ket felâkete, salâhiyetleri iki dudağın 
arasında 'bulunan ve 'zihniyetleri 'bakımından da 
Devlet şuuru o'lımıyan insanların yüzünden gitti. 
Onun için mulhtariyetle 'bu sistem bağdaşamı
yor. Bağdaşan şekilde bir sistem 'getirilsin, 
o zaman reyiimi Aydın Bolak arkadaşımıızın 
n'oktai nazarına uygun olarak vermekte biç 
tereddüdetmem. 

Taikdir Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan konuş
tu, arkasından ıgrup sözcüleri konuştu ve en 
son bir milletvekilini de konuşturdum. Gelen 
yeterlik önerjgesini okutuyorum. 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 
10 ncu madde hakkındaki görüşmenin ye

terliğini arz ve teklif ederim. Saygılarumlâ. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Yeterlik önengesi aleyhinde 
söz istiyen var mı? Yok. Yeterlik önerıgesini 
oylarınıza! sunuyorum. Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Yeterlik önergesi 22 ye karşı 46 oyla 
(kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde değişiklik önergeleri var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa-
10 ncu maddenin birinci fıkrasındaki «ve» 

kelimesinden sonra «sayısı özel kanunlarla belli 
edilen» ibaresinin çıkartılarak yerine «yeteri 
kadar» kelimelerinin konulmasmı arz ve tek
lif 'ederim. 

M. P. Grupu adına 
Kırşehir 

Memdu'h Erdemir 

BAŞKAN — Efendim, ömerfgelerin hepsini 
okutalım, sonra teker teker oylıyalım. 

(Millet ıMeclisi Başkanlığına 
303 sayılı Kanun tasarısının 10 ncu m'adde-

sinin dördüncü satırında'ki (tâyin olunurlar) 
kelimesinin, Anayasa dilline uygunluğunuTi 
sağlanması için (atanırlar) şeklinde değişti- -
rilmesini ara ve teklif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 
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Millet ıMeclisi Başkanlığına 

303 sayılı «iktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
iştârakleri hakkında kanun tasarısının) 10 ncu 
maddesinin 2 n'ci paragrafının aşağıda belirti
len şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

'Tekirdağ 
Turhan Kut 

Gerekçe : Genel müdürün yönetim kuruluna 
başkanlık etmesinde'isabet olamaz. Çünkü, bu 
suretle genel müdür, hem karar, hem de icra 
organlarının ıbaşı olur ki, bu takdirde yfönetim 
kurulu şeklî lair hale düşmüş olur. (Bu bakım
dan 2 nci paragrafın 'ba'şındaki ibarenin m ad
deden çıkarılması (gerekmektedir. 

Teklif edilen metin : Madde 10, paragraf 2 : 
Genel müüdür idare ve kaza mercileriinde ve 

üçüncü (şahıslara karşı teşekkülü temsil eder, 
Temsil yetkisini gerektiğinde genel 'hükümlere 
göre devredebilir. 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin ikinci fıkrasındaki «yöne

ttim kurulunun başkanlığını yapar» ibaresinin 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

M. P. Grupu adına 
Kırşehir 

Memdu'h Erdemir 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu maddenin 2 nci fıkrasının aşağıda

ki sekilide değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

«Genel müdür idare ve kaza mercilerinde ve 
üçüncü şahıslara karşı teşekkülü temsil eder. 
Temsil yetkisini 'gerektiğinde, genel hükümle
re göre devredebilir.» 

Aydın 
tsmet Sezigin 

Şimdi önergeleri teker, teker okutup oylaya
cağım. 

Memduh Erdemir, tsmet Sezgin, Turhan Kut 
arkadaşlarımızın önergeleri aynı mahiyettedir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) .— Bendenizin 
Önergesi tamamen aynı değil efendim. 

BAŞKAN — Efendim, aynı mahiyette oldu
ğu için hapsini oya koyacağım. 

(Memduh Erdemir'in önergesi tekrar okun
du.) 
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BAŞKAN — Efendim, komisyon katılıyor 

mu? 
GEÇİCİ KARMA KOMÎSYON SÖZCÜSÜ 

NADlR YAVUZKAN (Burdur) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Satılmıyor. Önerge
nin nazara alınmasını oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Turhan Kut'un önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen- • 

dim? 
GEÇÎCl KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyo-
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Turhan Kut'un öner
gesine katılıyor. 

önergenin nazara alınmasını oyunuza sunu
yorum. Kal?ul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Filhal iştirak ediyor mu komisyon? 
GEÇÎCÎ KARMA KOMÎSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Evet efen
dim. 

(Turhan Kut'un ikinci önergesi tekrar okun
du.) 
. BAŞKAN — Turhan Kut ile, ismet Sezgin'-

in önergelerinde bir fark var. «ve» kelimesi. 
(Memduh Erdemir ve İsmet Sezgin'in öner

geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette olan bu üç öner
geye komisyon katılıyor mu ? . 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Katılmıyo
ruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Aynı ma
hiyette olan bu üç önergenin nazara alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 46 ya karşı 49 oyla önergeler reddedil
miştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Turhan Kut 
arkadaşımızın değiştirisi kabul edilmişti. Ko
misyon da buna filhal katılmıştı. Turhan Kut 
arkadaşımızın «tâyin olunurlar» «atanırlar» 
şeklindeki değiştiriciyle birlikte maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza arz edilmiş olan aktarma ka
nunu için oy kullanmıyan arkadaş var mı? (Var 
sesi) Lütfen çabuk olun. 
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B) Müeseseler 

Müesseselerin kuruluşu 
MADDE 11. — Sermayesinin tamamı Devle

te ait teşekküller işletmelerini kendilerine bağ
lı, tüzel kişiliği haiz müesseseler olarak teşkilât
landırmaya mecburdurlar. Ancak Bakanlar Ku
rulu gerekli hallerde bir işletmeyi bu mecburi
yetten istisna edebilir. 

Müesseseler, faaliyet konuları, mahiyetleri 
ve kuruluş yerleri itibariyle müstakil olarak 
idare edilmesi faydalı bulunan bir veya daha 
fazla işletmeyi ihtiva ederler. 

Müesseseler bağlı oldukları teşekkülün yöne
tim kurulu karariyle kurulur. Buna ait kararda 
müesseselerin : 

a) Ticaret unvanı ve idare merkezi, 
b) Sorumluluklarının sermaye ile sınırlı ol

duğu, 
c) Çalışma konuları, 
d) Nominal ve ödenmiş sermayeleri tutarı, 
e) ödenmiş sermayenin ne kadarının aynî 

olduğu belirtilir. 
Bu kararların ticaret sicilinde kayıt ve ilâ

nı ile tüzel kişilik doğar. 
Müesseselerin statüleri aynı usule göre de

ğiştirilebilir. Ancak, sermaye azaltılması husu
sundaki lprar lar ticaret sicilinde kayıt ve ilân
dan bir sene sonra uygulanır. 

Müesseselerin borçları için ancak bunların 
acze düşmeleri halinde ve yalnız ödenmemiş 
sermayeleri kadar teşekküller aleyhine takibat 
yapılabilir. Teşekküllerin müesseselere kefil ol
maları gibi bir akitle bağlanmalarından doğan 
borçlar genel hükümlere tabidir. 

Müesseseler, Hükümetin teklifi ve Büyük 
Millet Meclisinin kararı ile limited veya ano
nim şirket haline getirilebilir veya bu şekildeki 
şirketlere devredilebilir. 

işletmelerin müessese haline getirilmesine 
ait muameleler bü*ün vergi, resim, ve harçlardan 
muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? C. H. P. Grıupu adına Sayın Coşkun 
Kırca, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(istanbul) — Efendim, bu maddede müessese
de r Hükümetin teklifi ve B. M. M. nin kararı 

ile anonim veya limited şirket haline getirile
bilir veya bu şekildeki şirketlere devpedilebi-
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lir, denilmektedir. Böyle bir sistem, yani bu ka
rarın bir T. B. M. M. kararı olması sistemi es
ki Anayasamıza göre, tek meclisli sistem için
de mümkün olabilirdi. Bu kanunla bu suretle, 
^yasama organının kanun değil, fakat karar jyo-
liyle doğuracağı bir hukuki netice beUrtilmdış 
olurdu. Buıgün buna imkân yoktur. Anayasa
mız, meclislerin hangi haillerde karar verecek
lerini tasrih etmiştir. Buradaki B. M. M. iba
resinden maksat, şayet T. B. M. M. Birleşik 
'toplantısı ise, birleşik toplantının verebileceği 
kararlar Anayasada tahdidi tadat suretiyle gös
terilmiş olup, bu meyanda bu husus mevcut 
değildir. Binaenaleyh müesseselerin limited şir
ket veya anonim şirket haline" getirilmesi ve
ya bu şekildeki şirketlere devir edilmesi ancak 
ve ancak iki meclisten ayrı ayrı geçecek bir 
kanun yolu ile olabilir. Bu itibarla bu fıkranın 
bu şekilde tadilini Anayasa bakımından zaruri 
(görüyoruz. Ve kendi grupum adına ben, Y. T. 
P. Grupu adına Orhan Apaydın'la birlikte bir 
takrir veriyoruz. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka sıöz is-
tiyen var mı? Sayın Maliye Bakanı, Sayın Me
len buyurun. 

MALÎYE BAKANI EERÎD MELEN — Sa
yan Kırca arkadaşımıza teşekkür ederiz. Haki
katen Anayasa bakımından mühim bir noktaya 
temas ettiler. Bir zuhûl olmuş, doğrudur, işti
rak ederiz. Yalnız, taJlcrirlerinin daha evvel su
retini gördüm, muttali oldum. Takrirlerinde 
«... veya bu müessesenin karşıladığı kamu ihti
yacı artık mevcut değilse» şeklinde... 

ÇOŞKUıN KIRCA (istanbul) — (Oturduğu 
yerden) Biz onu kaldırdık efendim. 

.MALÎYE BAKANI ÜERÎD MELEN — (De
vamla) — Kaldırdıysanız mesele yok. O tak
dirde buma Hükümet olarak iştirak ederiz. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen?... Yok. Değiştirge önergelerini. okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
303 sayılı tasarının 11 nci maddesinin : 
Birinci paragrafının sonundaki: 
('Mecburiyetten istisna edebilir) ibaresinin, 
(Mecburiyet dışına çıkarabilir.) şeklinde, 
İkinci paragrafının : 
(Müesseseler, çalışma konuları, nitelikleri 

ve kuruluş yeri eri. bakımından bağımsız olarak 
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yönetilmesi faydalı bulunan bir veya daha faz
la işletmeyi ihtiva ederler.) şeklinde, 

Sondan üçüncü paragraftaki (takibat) kelime-
isinin (kovuşturma), 

ıSon paragraftaki (muameleler) kelimesinin 
(işlemler) şeklinde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
öE^îöî. KOMISYON SÖZCÜSÜ NADÎR 

YAVTUZKAN (Burdur) — Katılıyoruz. 

(BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Turhan 
Kut arkadaşımızın teklifini oyunuza sunuyo
rum; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyorlar mı? 
OEÇlCÎ KARMA KOMÎSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Diğer takriri okutuyorum. 

Yüksek. Başkanlığa 
11 nci maddenin 7 nci fıkrası, Anayasa ge

reğince gayrikabili tatbik olduğundan, bu fık
ranın aşağıdaki şekilde tâdilini arz ve teklif 
©deriz. 

«Müesseseler; kanunla limited veya anonim 
şirket haline .getirilebilir veya bu şekildeki şir
ketlere devredilebilir.» 
C. H. P. Oruıpu Adına Y. T. P. örupu Adına 

İstanbul Aydın 
Coşkun, Kırea Orhan Apaydın 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

OEÇÎCI KARMA KOMÎSYON SÖZCÜSÜ 
NADÎR YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Nazara 
alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal iştirak ediyor mu? 

GEÇtöî KARMA KOMÎSYON SÖZCÜSÜ 
NADÎR YAVUZKAN (Burdur) — İştirak edi
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal .iştirak ediyor. 
ıMaddeyi, değiştirilen şekliyle tekrar okutuyo
rum. 
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Değiştirilen şekliyle tekrar okutuyorum. 

Müesseselerin kuruluşu 
MADDE 11. — Sermayesinin tornamı Dev

lete ait teşekküller, işletmelerini kendilerine 
bağlı, tüzel kişiliği haiz müesseseler olarak 
•teşkilâtlandırmaya mecburdurlar. Ancak Ba
kanlar Kurulu gen ekli hallerde bir işletmeyi 
bu 'mecburiyet dışına çıkarabilir. 

Müesseseler-, çalışma konuları, nitelikleri 
ve kuruluş yerleri bakımından bağımsız ola
rak yönetilmesi faydalı bulunan bir veya 
daha fazla işletmeyi ihtiva ederler. 

Müesseseler bağlı oldukları teşekkülün 
yönetim kurulu karariyle kurulur. Buma ait 
kararda müesseselerin : 

a) 'Ticaret unvanı ve idare merkezi, 
b) ıSorumluluklarının sermaye ile sınırlı 

olduğu, 
e) Çalışma konuları, 
d) Nominal ve ödenmiş sermayeleri tu

tarı, 
e) ödenmiş sermayenin ne kadarının ay

nî olduğu belirtilir. 
Bu kararların ticaret sicilinde kayıt ve ilâ

nı ile tüzel kişilik doğar. 
Müesseselerin statüleri aynı usule göre de

ğiştirilebilir. Ancak, sermaye azaltılması hu-
sundaki kararlar ticaret sicilinde kayıt ve 
ilândan bir sene sonra uygulanır. 

Müesseselerin borçları için ancak bunların 
acze düşmeleri halinde ve yalnız Ödenmemiş 
sermayeleri kad&r teşekküller 'aleyhin'e kovuş-
turmto yapılabilir. Teşekküllerin, müessesele
re kefil olmaları gibi bir akitle bağlanmala
rından doğan borçlar genel hükümlere ^tabi
dir. 

Müesseseler, kanunlar limited veya anonim 
şirket haline getirilebilir veya bu şekildeki 
şirketlere devredilebilir. 

İşletmelerin müessese haline getirilmesine 
ait işlemler bütün vergi, resim ve harçlar
dan muaftır. 

BAŞKAN — Maddeyi değişik şekliyle oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler,.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Müesseselerin yönetimi 
MADDE 12. — Müesseseler, teşekkül yö

netim kurulunca tâyin edilecek bir müdür 
ve yönetim komutesi tarafından idare edilir. | 
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Müdür yönetim komitesinin başkanı olup 

müesseseyi temsil eder. 
Yönetim komitesi müessesenin en yüksek 

seviyedeki idarecileri arasından seçilen üç 
görevli ile kuruluş maksat ve gayesine göre 
geniş ölçüde işçi çalıştıran ve Bakanlar Ku
rulunca belli edilen müesseselerde bir işçi 
üyeden kurulur. İşçi üyenin seçim şekli tü
zükte belirtilir. 

Yönetim komitesi kararları, karar günü
nü kovalıyan günden itibaren 10 gün içinde 
teşekküle gönderilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Sayın Coşkun Kırca. 

Efendim açıjk oylamaya iştirak jetmiyıen 
arkadaşlarımız var mı i . Yok. Oylama işlemi 
bitmiştir. 

Sayın Erdemin- sizde mi söz itişiyorsunuz ? 
MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Evet 

etendim. 

BAŞKAN — Size de söz vereceğim. Buyu
run Sayın Kırca, 

COŞKUN KIRCA (îsitanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu 'maddenin 3 ncü fıkrasında 
şöyle •denmektedir. ^Yönetim komitesii müesse
senin en yüksek seviyedeki idarecileri arasın
dan seıçillen. üç gkrevli ile .kuruluş maksat ve 
gayesine göre geniş ölçüde işçi çalıştıran ve 
Bakanlar Kurulunca belli edilen müesseseler
de bir işçi üyeden.kurulur. İşiçi üyenin seçim 
şekli tüzükte belirtilir.» Şimdi buradaki ve 
ibaresi, anlaşılan sadece lâfız bakımında/n 
konmuş ive maksat, aslında Bakan'Lar Kuru
mlunun muayyen Ibir müessesenin kuruluş 
•ve maksat ve gayesine göre geniş ölçüde işçi 
çalıştırdığımı belirtmesinden ibaret, Fakat «ve» 
kelimesi burada olunca sanki hem kuruluş 
maksat ve gayesine göre o müessesenin geniş 
ölçüde işçi çalıştırması lâzım, hem de (Bakan
lar Kurulu ayrıca namütenahi bir takdir hak
kına sahipmiş ve bu takdir hakkını gayet tabiî 
ki kamu yararı ive kamu düzeni mülâhazaları 
içinde kullanmaktan gayrı hiçbir kayıtlama
ya tabi değilmiş gi'bi bir mâna çıkıyor. Bu 
mâna ileride idari kazanın tatbikatı bakımından 
güçlükler çıkarabilıilr. 8 nc'i madde içimde aynı 
şekilde bir önerge takdim etmiştik «ve» keli
mesinin 'buradan çıkarılmasını temin için gru-
pum adına ve Y. T. P, (Irupu adına Orhan 
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Apaydın arkadaşımla birlikte 'bir takrir tak
dim ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdemir.. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlar, 8 nci maddenin müzakeresi sıra
sında biz Millet Partisi Grupu olarak en yüksek 
karar organında işçi çalıştırılmaması tezini savun
muştuk. Bu arada, eğer bu teklif sahipleri sami
mî iseler,. Bakanlar Kurulunun takdir yetkisini, 
yani hangi yönetim kurulunda işçi üyenin bulu
nacağı hususunda Bakanlar Kurulu talîdir yet
kisini kullanmasın» demiştik. Gerek C. H. P. 
Grupu, gerekse Y. T. P. Grupu ve gerekse Hü
kümet adına Sayın Çalışma Bakanı Bülent Ece-
vit, bu ileri teze iştirak etmişler ve bunun için 
eğer komisyon da, Yüksek Heyetiniz de kabul 
ederlerse, bu fikre katılıyoruz, demişlerdi. 

Bu sebepte de madde komisyona tekrar iade 
edilmiştd. Komisyon bu madde üzerindeki çalış
malarını bitirip Yüksek Huzurunuza getirme
miştir. Bu 12 nei madde de aynı şekilde 8 nci mad
de gibi üzerinde düşünmeye değıer bir maddedir. 
O bakımdan şimdiden münakaşaya yol açılmama
sı bakımından Sayın Komisyonun bu maddeyi de 
geri alıp 8 nci madde ile mütenazır bir şekilde 
mütalâa etmek suretiyle yepyeni bir şekilde ted
vin etmesini mümkün görüyoruz. Kabul edip lût--
fen geri alırsa daha iyi olur. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım, mad
denin ikinci fıkrasında, «Yönetim Komitesi mües
sesenin en yüksek seviyedeki idarecileri arasından 
seçilen 3 görevli ile, kurulur.» deniyor. Yani mü
essesenin en yüksek seviyedeki 3 görevlisi, bunlar 
kimlerdir? Birisi müessese müdürü, diğerleri ya 
müessesenin müdür muavinleri veyahutta mües
sesenin şube müdürleridir. Bu şekilde müessese
nin karar, şevki idare mevkiinde olan, 3 görevli 
ile idare komitesini teşkil ediyorsunuz. Ondan 
sonra bu müessesenin en ufak bir seksiyonunda, 
bir şefin veya biir ustabaşınm emrinde çalışan 
bir kimsenin durumunu burada tasrih etmek
sizin, durumu vazıh hale getirmeksizin idare ko
mitesine üye olarak alıyorsunuz. Bu, tatbikatta 
müşkülâtlar çıkartır. 

Biraz evvel Sayın Çalışma Bakanı burada idi. 
Kendilerine özel olarak durumu anlattım. Coşkun 
Kırca'da galiba beraberdiler, /evet üzerinde düşü
nülmeye değer nokta demişlerdi. Bu bakımdan 
diğer mahzurlarını da izale etmek gerekçesiyle 
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komisyon eğer bu maddeyi alır, yeniden tedvin 
eder ve kabili tatbik istikamette bir madde olarak 
getirirse daha yerinde olur, kanaatindeyiz. Saygı
larımızı sunarız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çalışma Bakanı. 
. ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) — Efendim Sayın Memduh Erdemir 
arkadaşımızın bahsettiği hususlar tüzükle düzen
lenebilecek hususlardır. Hükümet tüzükte bu hu
susların nasıl ele alınması gerektiği konusunda 
görüşlerini esasen belirtmiş ve bunları da tuta
nağa geçirtmiştir. Onun için sırf bu sebeplerle 
maddenin komisyona geri Verilmesinde şahsan bir 
fayda görmüyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü Nadir 
Yavuzkan. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Sayın Coş
kun Kırca'nm teklifine Komisyon olarak iştirak 
ediyoruz. Memduh Ecdemir arkadaşımızın teklifi
ni de kabule şayan görmüyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen var mı?... Yok. Değiştirge önergelerini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa, 
12 nci maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şe-. 

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 
«Yönetim Komitesi, müessesenin en yüksek se-

vij'cdeki idarecileri arasından seçilen üç görevli 
ile kuruluş maksat ve gayesine göre geniş ölçüde 
işçi çalıştırdığı Bakanlar Kurulunca belli edilen 
müesseselerde bir işçi üyeden kuruludur. îşçi üye
nin seçim şekli tüzükle gösterilir.» 
O. H. P. Grupu adına Y. T. P. Grupu adına 

istanbul Aydın 
Coşkun Kırca Orhan Apaydın 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — önergenin nazara alınmasını oy
larınıza -sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Komisyon filhal iştirak 
ediyor mu?. . 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) ^ İştirak edi
yoruz efendim, 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

303 sayılı tasarının 12 nci maddesinin birinci 
paragrafındaki (tâyin edilecek) ibaresinin (ata
nacak) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. Komis
yon katılıyor. Değiştirge' önergesini oylannıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
"edilmiştir. 

Komisyon fillıal iştirak ediyor mu?. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON ADINA AH
MET AYDIN BOLAK (Balıkesir). — Evet, fil
lıal iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Kabul buyurduğunuz değişiklik 
önergeleriyle birlikte maddeyi okuyoruz. 

Müesseselerin yönetimi 
MADDE 12. — Müesseseler, teşekkül yönetim 

kurulunca atanacak bir müdür ve yönetim komi
tesi tarafından idare edilir. 

Müdür yönetim komitesinin başkanı olup 
müesseseyi tem sol eder. 

Yönetim komitesi müessesenin en yüksek 
seviyedeki idarecileri arasından seçilen üç görev
li ile kuruluş maksat ve gayesine göre geniş öl
çüde işçi çalıştırdığı Bakanlar Kurulunca belli 
edilen müesseselerde bir işçi üyeden kurulur. İş
çi üyenin seçim şekli tüzükte gösterilir. 

Yönetim komitesi kararları, karar gününü 
kovalıyan günden itibaren 10 gün ''içinde teşek
küle gönderilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C ) ' Programlar, bütçeler - hesaplar 
Kısa ve uzun vadeli programlar 

MADDE 13. — a) Teşekküller kalkınma 
plânına ve yıllık programlara uygun olarak 
uzun vadeli ve yıllık yatırım ve finansman 
programları ile her yıl için işletme bütçesi ha
zırlarlar. 

Yatırım ve finansman programlarının ne şe
kilde hazırlanacağı Maliye Bakanlığı tarafın
dan Devlet Plânlama Teşkilâtının ve Yüksek 
Denetleme Kurulunun mütalâaları da alınarak 
tesbit olunur. 

İşletme bütçeleri her hesap dönemi için yıl
lık programdaki hedefler esas alınarak hazır-
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lanır. Gerekli hallerde ilgili bakanlık daha uzun 
devreler için işletme bütçesi hazırlanmasını is-
tiyebilir. 

b) Teşekküllerin yıllık yatırım ve finans
man programları bu husustaki Bakanlar Kurulu 
kararının bakanlıklarca kendilerine tebliği ile 
kesinleşir. Devlet Yatırım Bankası Kanununda
ki hükümler mahfuzdur. 

Teşekküllere ve müesseselerine ait işletme 
bütçeleri teşekkül yönetim kurulunun kararı 
ile kesinleşir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın. Erdçmir. 

MEMDUH ERDEMÎR (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlarım, 13 ncü maddenin 2 nci 
fıkrasına dikkat etmek lâzım gelir. «Yatırım ve 
finansman programlarının ne şekilde hazırlana
cağı, Maliye Bakanlığı tarafından Devlet Plân
lama Teşkilâtının ve Yüksek Denetleme Kuru
lunun mütalâaları da alınarak tesbit olunur» 
şeklinde vaz'olunmuştur. Bu 2 nci fıkradan, 
yani bu fıkrasının metninden anlaşılacağına gö
re Maliye Bakanlığı ön safta, birinci plânda 
yer alıyor. Devlet Plânlama Teşkilâtı ikinci 
plânda yer alıyor. Yatırım ve plasman prog
ramlarını Devlet Plânlama Teşkilâtının hazır
laması hususunda 91 sayılı Kanunda sarahat 
•bulunduğuna göre, bu 91 sayılı Kanun gere
ğince, Devlet Plânlama müsteşarlığının vazife 
ve salâhiyetleri dâhilinde bulunduğu halde bu 
programların hazırlanması keyfiyeti, Maliye 
Bakanlığı bu yetkiyi uhdesinde toplamak sure
tiyle tatbikatta bir sürtünmeye yol açmaktadır. 
91 sayılı Devlet Plânlama Kanununun 12 ve 15 
nci maddelerinde sarahat vardır. Bakınız ne 
diyor 15 nci maddenin 2 nci fıkrası; «yıllık 
programlar bütçeleriyle iş programlarından ha
zırlanır. Bütçelerle iş programlarının hazır
lanmasında plânlama teşkilâtının yıllık prog-
ramlariyle kabul edilmiş olan esaslara uyulur.» 
Bu 15 nci maddenin 2 nci fıkrası, Devlet Plân
lama Teşkilâtının vazife ve salâhiyetine taallûk 
eden hükümlerinden bir tanesidir. 

Biliyoruz ki, 1963 bütçesi müzakere edilir
ken, bu bütçe geniş ölçüde tenkidlere mâruz 
kalmıştır. Bu tenkidlerden bir tanesi de plân
ların programlara, programların da bütçelere 
uymadığı keyfiyeti idi. Madem ki plânlı bir 
devreye girdik; o takdirde, Devlet bütçesinin 
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doğrudan doğruya plânda tesbit edilen esasla
ra, plânda tesbit edilen . miktarlara ve rakam
lara-uyması 'gerekir. Bunun uymayışı ,gerek 
Komisyonda ve gerekse Umumi Heyet muza- ( 

kerelerinde, bu 1 nci devredir, yeni intibak 
mevzuudur. İşte bu farklılığın sebepleri plân
larla bütçelerin birbirlerine uydurulması za
ruretinden "doğmuştur, • -şeklinde bir esbabı • 
mucibe ileri sürülmüştür. Buradan da anla
şılıyor ki; Devlet Plânlama Teşkilâtının yet
kileri Maliye Bakanlığı tarafından eskiden 
beri alışılagelen bir zihniyetin terk edilme
sinin 'güçlüğü muvacehesinde, bir türlü va
zifesini göremiyor. Devlet Plânlama Teş'kilâ-
tı. Benim şahsan 'plânlama ile yaptığım te
maslarda 'bu farklılığın sebeplerini sorduğum 
zaman yetkili şahıslar - adını burada açıkla
maya mezun olmadığım yetkili şahıslardan -
maalesef Maliye Bakanlığının alışageldiği 
klâsik sistemden kurtaramıyoruz. Biz bu 
sene bütün yetkilerimizi kullanıp, istediği
miz şekilde bütçeyi 'hazırlıyamadık, ama, ge
lecek sene 'bu böyle ol mıyacaktır, cevabını 
almıştım. Ama maalesef, görüyoruz ki, Dev
let Plânlama Teşkilâtının bu husustaki gay
retlerini bir baş'ka istikamete itebilmek için 
Maliye Bakanlığı, bu kanun vesilesiyle bütün 
yetkileri elinde tutmak suretiyle İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yatırım programları ve plas
manları üzerinde istediği yetkiyi kullanabil
mek içini bir hüküm sevk etmiş bulunmak
tadır. Devlet Plânlama Teşkilâtı Kanununun 
12 nci maddesi şöyle demektedir : «Uzun 
vadeli plânın yapılması Başbakan veya Baş
bakan Yardımcısı, Bakanlar (Kurulunun tas-
vibe'ttiği esaslar dâhilinde uzun vadeli ve 
yıllık plânların hazırlanması hususunda Plân
lama Müsteşarına direktif verir ve Plânlama 
Teşkilâtı ilk olarak uzun vadeli plânı ha
zırlar.» Şimdi Devlet Plânlama Teşkilâtı 
uzun vadeli bir plânı hazırlarken neyin üze
rinde duracak arkadaşlar? Elbette ki plânda 
bulunması lâzımlgelen, yapılması lâzımgelen 
hizmetlerin miktarı şümulü üzerinde dura
cağı gibi, 'bunların finansman şekilleri üze
rinde de durmaya mecburdur. BİT plân dü
şününüz ki, yalnız teknik bakımdan düşü
nülmüş, finansman şe'kli, finansman programı 
düşünülmemiş. Buna tam ve mütekâmil bir 
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plân demek mümkün değildir. Yani Maliye 
Bakanı şimdi kalkıp, biz sadece yatırım ve 
Üınsman* programı üzerinde .yetki sahibi olu
yoruz, onun dışında Devlet Plânlama Teşkilâ
tının hazırlamak istediği plâna müdahale et
miyoruz, diyebilir. Ama, yatırım ve finans
man programını da plânın içinde mütalâa et
mediğimiz takdirde bu plâna plân demek 
mümkün müdür1? Elbette değildir. O itibarla 
plânın tam olabilmesi için plân vasfını haiz 
olabilmesi için, plânı hazırlıyanların yatı
rım ve finansman programlarına ait yetki
leri de elinde tutması şarttır. Aksi halde tek
nik 'bir komite, bir plânlama teşkilâtı kal
kacak, bir plân hazırlıyacak, bu tamamiyle 
birtakım işlerin yapılması, birtakım proje 
ve priorite hesaplarının yapılması veyahut da 
verimlilik hesaplarının yapılması gibi bir
takım hesaplara inhisar edeceği düşüncesi 
varsa, buna ne plân denilir, ne de Devlet 
Plânlama Teşkilâtının bu vazifesine bir teş
kilât vazife ig'örüyor denilebilir, arkadaşla
rım.... 

Bu .bakımdan bu maddenin (A) fıkrasının 
ikinci bendi 91 sayılı Kanunla tanınmış 
olan Devlet Plânlama Teşkilâtının yetkilerine 
bir nevi tecavüz mahiyetindedir. Bu yetkile
rin .kullanılmasına mâni teşkil etmektedir. 
Tatbikatta bu yetki, senindir, benimdir di
ye münakaşalara yol açabilecek mahiyette
dir. (O itibarla biz, bu (A) fıkrasının ikinci 
bendinin madde metninden • çıkarılmasını za
ruri ! 'görmekteyiz. Bunun için bir takrir 
takdim edeceğiz, tasvibinizi istirham et
mekteyiz. 

ikincisi, bu maddenin (b) fıkrasının birin
ci paragrafının son cümlesinin «Devlet Yatırım 
Bankası Kanunundaki' hükümler mahfuzdur» 
şeklinde vaiz'edilmiş olması, mahiyeti, mânası, 
şümulü şimdiden meçhul olan bir hükümdür. 
Muhterem arkadaşlar, gerçi Devlet Yatırım Ban
kası kanun tasarısı da elimizde bulunmaktadır. 
Bu kanun tasarısı da »bu Mecliste müzakere oluna
caktır. Fakat bir kanunun ne şekilde çıkacağı bel
li olmadan istikbale muzaf 'bir kanuna atıflar yap
mak kanun tekniği bakımından yersizdir, yan
lıştır. Bugüne kadar da böyle bir teamül işle
memiştir. O itibarla ileriye mûzaf bir kanuna 
ait hükümlerin çıikarılmakta olan kanun içine 
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konulması doğru değildir. 2 nci olarak, Devlet 
Yatının iBankası kanunları mahfuz olacak ta ne 
olacak? Devlet Yatırım Bankası, nihayet bu te
şekküllerle para temin etme mevkiinde olan. bir 
bankadır. Bu teşekküllerin finansmanını sağİı-
yacaktır, ihtiyacını temin edecektir. Değilse baş
ka türlü bunların yatırım programları ve fi
nansmanları üzerinde yetki sahibi olması halin
de Maliye Bakanlığı yetki sahibi, Yatırım Ban
kası yetki sahibi, Devlet Planlama Teşkilâtı yet
ki sahibi bunların üstünde olan Hükümet yetki 
sahibidir. Acaba bu yetkileri bire mi irca ede
lim düşüncesi şimdi mevcut iken, bu şekilde 
dağıtmanın mânası nedir? 

Arkadaşlar bunu gerçekten anlamak zor. Di
ğer taraftan, Devlet Yatırım Bankası koordi
nasyonu temin edecektir tezi belki ileri sürülür. 
Halbuki Devlet Plânlama Teşkilâtının 9 ncu 
maddesi bir koordinasyon dairesi başkanlığını 
kurmuştur. Koordinasyon dairesi başkanlığının 
vazifeleri şunlardır; «tatbik mevkiine konan 
plân ve programlanın icrası sırasında gerekli 
takip ve koordinasyonu sağlamak, icabında bu 
maksat için muhtelif daire ve teşekküllerin yük
sek • seviyede sorumlu temsilcilerinin katılacağı 
komisyonları toplamak. 'Tatbikatın üçer aylık 
devre raporlarını icra organlanndan alıp tevhi-
dederek ve değerlendirerek neticeleri ilgililere 
sunmak ahenk sağlayıcı tedbirlerin yürürlüğe 
konmasını takibetmek, plân ve programlann tat
bikatının aksadığı sahalarda organizasyon ve 
ımetod incelemelerinin öncelikle yapılmasını sağ
lamak.» görüyoruz ki 9*1 sayılı Kanun Devlet 
Plânlama Teşkilâtlına 9 ncu maddesiyle 'geniş öl
çüde bir koordinasyon yetkisi tanımıştır. Bu 
kanunun görüşüldüğü sıralarda, tümünün görü
şülmesi esnasında, Yatırım Bankasının koordi
nasyon vasfı olacağıda "fileri sürülmüştür. Eğer 
bu 13 ncü maddenin (B) fıkrasının birinci pa
ragrafının son cümlesi bu mânada kullanılmış 
ise burada Devlet Plânlama Teşkilâtının vazife 
ve salâhiyetlerine doğrudan doğruya müdahale 
mahiyetinde olmaktadır. O itibarla bu fıkranın 
tadili içlin bir takrir daha vereceğiz. Söz hak
kımız mahfuz kalmak üzere şimdi söyliyecekle-
rimiz bu kadardır, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, 13 ncü maddenin 
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1 nci fıkrası, yıllık yatınım ve finansman prog
ramlarının teşekküllerde hazırlanacağını ön gör
mektedir. 2 nci fıkra ise, yatırım ve finansman 
programlarının ne şekilde hazırlanacağı Maliye 
Bakanlığı tarafından Devlet Plânlama Teşkilâ
tının ve yüksek denetleme kurulunun mütalâa
ları da alınarak tesbit olunur, demektedir. Biz 
hatalı görmekteyiz maddeyi.. Şöyle ki, kanaatı-
mıza göre, burada Maliye Bakanlığı tarafından 
Devlet Plânlama Teşkilâtı, yüksek denetleme 
kurulunun mütalâaları da alınarak tesbit edi
lecek olan yatırım ve plasman programları aca
ba bir model programlar mı olacaktır? Bu hu
susta bir açıklık vermiyor. O zaman 1 nci fıkra 
ile, 2 nci fıkrayı birbirine bağlamak mümkün 
olmuyor. 1 nci fıkra, teşekküllerin Kalkınma 
Plânına ve yıllık programlara uygun olarak 
uzun vadeli ve yıllık yatırım ve finansman 
programları ile her yıl için işletme bütçelerinin 
kendileri tarafından hazırlıyacağmı ön görmek
tedir. İkinci fıkra lise, bu yatırım ve finansman 
programlarının Maliye Bakanlığı tarafından 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ve yüksek denetleme 
.kurulunun da mütalâası alınmak suretiyle ha
zırlıyacağmı ifade etmektedir. Eğer burada Ma
liye Bakanlığınca hazırlanacak olan bu yatırım 
ve finansman programları model programları 
mahiyetinde ise buna iştirak ediyoruz. Elbette-
ki Haaine yardımımı gören bir İktisadi Devlet 
Teşekkülünün yatırım ve finansman programı
nın Hazineyi yöneltmekle görevli bulunan Ma
liye Bakanlığının süzgecinden, geçmesi kadar 
tabiî bir şey olamaz. Devlet Plânlama Teşkilâtı 
da aynı şekildedir. • Devlet Plânlama Teşkilâtı 
uzun vadeli Kalkınma Plânına uygunluk yö
nünden elbette ki gerekli incelemesini yapacak
tır. Yüksek Denetleme Kurulunun da mütalâa
sının alınması gayet yerinde olacaktır. Buna 
bir itirazımız yoktur. Yalnız bu, arz ettiğimiz 
husus, gerek ilgili Bakanlıkça, 'gerekse sayın 
Komisyonca açıklandığı takdirde tmüsbet olarak 
mütalâa ettiğimizi belirtmek isterim. 

Yalnız, (b) bendinde, Devlet Yatırım Ban
kası Kanunundaki hükümler mahfuzdur, denil-

I mektedir. Henüz bir tasarı halinde bulunan, 
kabul edilmemiş bulunan bir kanunun, görüşül
mekte olan, metinleşmekte olan bir kanunun 
içinde bu şekilde bir hükmün yer almış olmasını 

ı kanun tekniği ile tedvini bakımından uygun 
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görmediğimizi, A.P. Meclis (Grupu olarak uygun I 
görmediğimizi işaret, etmek isterim. Hürmetle- I 
rimle. 

BAŞKAN — Komisyon' sözcüsü Öayıri Ya-
ruzkan.: 

GEÇÎOÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADÎR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın, ismet Sezgin arkadaşımi-
zın konuşmalarına iştirak etmekle beraber, Sa
yın Erdemir arkadaşımızın konuşmalarına iş
tirak edemediğimizi de 'belirtmek istiyorum. 
Sayın İsmet Sezgin arkadaşım; şekil bakımın
dan; model bakımından eğer ibir program hazır
lanacak ise iştirak ediyoruz dediler. Burada 
maddede getirilen esas odur arkadaşlar. 

Burada ilgili Bakanlık deyimi, 'kanunun 
ikinci maddesinde geçmektedir. Teşekküllerin 
kanununa göre ilgili bulundukları Bakanlıkları 
ifade etmektedir. Yarii teşekkülün, Kuruluş 
Kanununda belirtilen Bakanlık elemektir. Ma
liye Bakanlığı değil Her kuruluşun bizzat 
ilgili olduğu Bakanlı'k 'gösterilecektir. Bu Ma
liye Bakanlığı olabilir. Ama, buradaki ilgili Ba
kanlık her zaman Maliye Bakanlığı değildir. 
Muihteremı 'arkadaşlarımı, maddedeki anlayış 
budur, bu şekilde kabulünü teklif ediyorum, 
'hürmetlerimle. 

ÎSMET .SEZGİN (Aydın) — Efendim müsa
ade ederseniz komisyondan bir sual sora'cağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÎSMET ıSEZGlN (Aydın) — Teşekkülün 

kendisi mi hazırlıyacaktır bu hususları ? 
GEÇÎOÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Plân hedef
lerine ,gÖre, her teşekkül, kendisi yıllık yatı
rım, uzun vadeli yatırım programlarını hazır-
lıyacaklardır. Maliye Bakanlığı bunun şeklini 
tesbit edeçektiir. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Maliye Bakanı 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Sa

yın Erdemir arkadaşımıza karşı sempatik gö
rünmeye mecbur olduğumu hissediyorum; çün
kü buradaki yetkileri Maliye Bakanlığını biraz 
çok gördüler. Bunun izahını yapamadılar. 

Muhterem . arkadaşlar, burada komisyon 
sözcüsünün de işaret ettiği gibi, Maliye Bakan
lığına verilen vazife ve yetki, yatırım ve fi
nansman programlarının ne şekilde hasırlana
cağını tesîbitten ibarettir. 

İM..isti ö:i 
'Sayın Erdemir'in temas ettiği noktalar ibûü-1 

dan sonraki maddede gelmektedir; orada mü* 
nakaşasını yapacağız; Bu maddede verileri va
zife ve yetki; sadece şekli tesfbit etmekten* for̂  
mülleri tesbit etmekten ibarettir. Binaenaleyh; 
o mülâhazaların burada yer almaması lâzımdır; 

Plâna uygunluğun temin edilmesi lüzumuna 
ve saireye gelince; arkadaşımız bu maddenin 
(a) fıkrasının birinci bendini tetkik buyurmuş 
olsalardı şunu görürlerdi; ^Teşekküller kalkın^ 
ma plânına ve yıllık programlara -uygun ola
rak uzun vadeli ve yıllık yatırım ve finansman 
programları ile her yıl için işletme bütçesi ha
zırlarlar.» 

Binaenaleyh teşekküller bunları hazırlar
ken, Kalkınma Plânına uyacaklardır, yıllık pro
grama uyacaklardır. 

Şimdi, plânlama Devletin 5 yıllık plânını ya
par. Nitekim Yüiksek Meclisinüz bunu tasdik-
etmiştir. Orada yatırımların hangi konulara 
ve ne miktarda yapılacağı, bunun ne mikta
rını iktisadi Devlet Teşekküllerin ne miktarı
nın hususi teşebbüsün yapacağını tesbit eder. 
Ama, Iher teşekkülün programını önüne alıp 
yapmalk vazifesini müesseselerin kendisine ve 
(bunlarla beraber Maliye Bakanlığına bağlı bu-
lun'duğu baikanlığa ve saireye bırakır. Nite
kim, Kalkınma Plânı hususi teşebbüs sabasına 
da girip her bir teşebbüse getir, bu sene ne ya
pacaksın plânını ben yapacağım, demediği gi
bi, orada da burada da plânlama bu işlere 
müdaJhale etmez. Sadece umumi olarak yatı
rımları ve «aireyi tesbit eder. Ondan sionra 
yıllık programların hazııiammasmı ve saireyi 
bu teşekküllere bırakır. (Bu teşekküllerde sa
dece aranan şey şudur: Bu teşekküllerin yapa
cağı program, umumi programa uyacaktır. Bu
nu ne şekilde Itemin edeceğiz? îşte bu teşek
küller ve Maliye Bakanlığı bunu yaparken, 
plânlamanın mütalâasını alarak yapacaktır. 
Ve bu hüküm bu sebeple buraya konulmuştur. 
Arkadaşımız endişe buyurmasınlar, bu 'hüküm
ler tamamen Plân Kanunu ve plân göz önünde 
bulundurularak hazırlanmıştır. Ve ahenkli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak için hükümler 
tesbit edilmiştir. Her hangi bir aykırılığa ete» 
bebolunmıyacağı gibi bilâkis, bir ahenik temini 
için gayret edilmiştir. Arz ettiğim gibi, bun
dan sonraki madde bunu tamamlıyan madde
dir. Orada, teşekküllerin bütçelerini, yıllık 
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promramlarını ne suretle hazırlayacaklarını, • 
Maliye Bakanlığının 'bunu alıp finansman im
kânlarıyla nasıl telif edeceğini ve ne suretle 
program 'haline getireceğini ve Balkanlar Ku
ruluna ne suretle sunacağını gösteren hüküm
ler, bundan sonraki maddelerde yer almıştır. 

BAŞKAN — İMadde hakkında başka söz is-
tiyen? Yok. Değiştirge önertgelerini okutuyo
rum. 

' Yüksek Başkanlığa 
1'3 ncü 'maddenin (a) fıkrasının ikinci ben

di; 9t sayılı Kanunla Devlet Plânlama Teşki
lâtına verilen görevlere doğrudan doğruya bir 
müdahale ve tatibikat'ta geniş ölçüde sürtün
melere yol açacak bir ıhüküm ma'hiyeltinde ol
duğundan, bu ibendin metinden çıkartı İmasını 
arz ve teklif ederim; 

M, P. Grupu adına 
(Kırşehir 

Meraduh1 iErdemif 

Yüksek Başkanlığa 
13 ncü maddenin «lb» fıkrasının birinci 

'bendindeki «Devlet Yatırım Bankası Kanunun
daki hükümler mahfuzdur» cümlesinin metin
den çı'karti'1'masrnı arz ve teklif ederim. 

M. P. ıGrrupu adına 
(Kırşehir 

Memduh1 Erdeni ir 

Millet iMedisi Başkanlığına 
303 sayılı tasarının 1'3 ncü maddesinin (b) 

paragrafının sonunda bulunan (mahfuzdur) 
kelimesinin (saklıdır) şeklinde değiştirilmesini1 

arz ive teklif ederim. Saygılarımla. 
'Tekirdağ 

Turhani îKut 

BAŞKAN — Buyurun Mehmet Turgut. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karaihisar) —< 

Muhterem arkadaşlarım, bir aydan beri meclis
le Komisyon üyesi arkadaşlarımız arasında an
laşmamı yapıldı ne oldu bilmiyorum, arkadaş
larım burada oturuyor, her maddenin yeni ke
lime alması için bir teklif yapıyorlar, Komis
yonlar da bunu kabul ediyor. Eğer kanunların 
Anayasa diline uygunluğu mecburiyeti varsa 
komisyonlarımızın bu kanunları tetkik ederek, 
müzakere ederek buraya o şekilde getirmeleri 
lâzımdır. Bundan evvelki kanun teklifi de böy-

15;7.l96â Ö :İ 
le idi. Her maddeye yeniden kelime alınıyor ve 
komisyonlar da katılıyorlardı. Eğer Komisyo
nun getirdiği kanun teklifi Anayasa diline uy
muyorsa, Komisyon metni alıp, dilini Anayasa 
diline uydurur, getirir. Yani bu şekil, gerek 
Meclisi işgal bakımından, gerekse bilmiyorum, 
'içtüzüğe uyup uymadığını; fakait Meclisi işgal 
bakımından ve zaman bakımından son derece 
zararlıdır, Komisyon, bütün tekliflerin hepsini 
yeniden gözden geçirsin, maddelere uydursun, 
getirsin, her kanunun, ayrı ayrı, lisan bakımın-
dan Meclisten geçmesi, zaman bakımından ve 
Meclisin zamanının boşuna harcanması bakı
mından son derece zararlıdır. 

Komisyonun, lütfedip bu yapılan tekliflere 
iştirak etmemesini, Büyük Meclisin de bu tek
liflere itibar etmemesihıi istirham ederimi 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergeleri bir daha okutup oy
larınıza, sunacağım, efendim. 

(Kırşehir Milletvekili Memduh Erdıemir'in 
'birimci Önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mü? 
GEÇ W KARMA KOMİSYON SÖZOÜISÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — tştıiraik et* 
iniyoruz, elfemdim, 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Nazari 
dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenİer... Önerge kabul edil-' 
memiıştir. 

('Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, 
ikinci önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİGİ KARMA KOMİSYON SÖZCtteÜ 

NADİR YAYUZKAN (Burdur) — Katlimi* 
yoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazari 
dikkate aliMmasını. oylarınıza sunuyorum. Ka-* 
bul edenler.,. Etmiyenİer.., önerge kabul edil
memiştir. 

(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'tuh Öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ©fen
dim? 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON ıSÖZÖÜİSÜ 
TURHAN KUT (Tekirdağ) —< Katılıyoruz, efen
dim. 
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BAŞKAN — Komisyon değiştirıgeye katıl

maktadır. Oylarınıza sunuyorum. Kalbini eden
ler... Etmiyenler... Kabul. edilmiştir* 

Filhal iştiraik ediyor musunuz? 

OiMÇllOÎ KARMA KOMİSYON SÖZGÜSÜ 
NADÎR YAVU3KAN (Burdur) — Evet, efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak ediyor. 
Kabul edilmiş olan değişiklik önengesiyle bir
likte maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler;.. Etmiyenler:.. Kaibul edilmiştirı 

15.7.İ96â Ö:İ 
«MaMınzdur» kelimesi, «saklıdır», olacak1 

tır. 
19IG3 Bütçe Kanununa bağlı (A/J) ve (A/2) 

işaretli cetvellerde değişiklik iyapilmast hakkın.-
•daki kanunun oylamasına 226 ankadaş iştirak 
etmiş (171) kabul (36) ret, (19) çekinser oy 
çıkmıştır. Böylece Kanun tasarısı kanunlaşmış
tır. 

Vaıkltin gecikmiş olması dolaynsiyle 16 Tem
muz 19613 Salı günü Saat İ4 te toplanmak üzeıre1 

Birleşimi kapatıyorum; 
Kapanma ısa ati : İ8,4I5 
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İ9Ö3 yıîı Bütçe Kanunuıla bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılniâsi hâkküi' 

daki. kanun tasarısına verilen oyların sonuöu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ÂDÂNA 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Kemal Sanibrıahimoğlu 
Ahmet Savrun 
AFYON KARAHlSAR 
HaUûk Nur Baki 
Mehmet Turgut ' 
Şükrü Yüzhaşıoğlu 

ANKARA 
İsmail Büstü Aksal* 
Burhan Apaydın 
Railf Ay bar 
Fuat Börekçi 
Bülent E'cevift 
ismail Gence 
ibrahim Imîrzalıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçikin 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

AYDIN 
Oıthan Apaydın 
îameft Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Süreyya Koç 

Üye sayısı : 45Ö 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler 271 
Reddedenler : 30 

ÇeMnserler : 19 
Oya katümıyanlar : %21 

Açık üyelikler : Q 

[Kabul edenler] 
ESKİŞEHİR SÎLECIK 

Orhan Tuğrul 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
HaMt Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Nadıir Yavuzkan 

BURSA 
Cevdet Perin 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENIZLI 
I 

Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Vefik Pirinçcioğlu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Nizamettin Erfkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Derraancı 
Sadık Kut!ay 
Uısan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökaj 

Âİi Cİoşkün Kırda 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragrp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgi.su 
Nihat Erim 
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KONYA 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erfbek 

MALATYA 
H. Avtni Akşit 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 

ADANA 
tbrahüm Tekin 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

ARTVİN 
Saffet Euıinağaoğlu 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BURSA 
Mustafa Tayyar 
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Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan .Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkatı 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Nuımanoğlu. 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

Ahmet Türkel 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güidoğan 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

15.7.1963 0 : 1 
Ferda Güâey 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Muslihittin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlıı 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltelkli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözerı 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Okyay 

KAYSERİ 
A'bdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh -Erdemir 

Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Hayri Munıcuoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Aitalay Akan 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karalı anlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Musilih Görentaş. 
Şükrü Kösereisoğhı 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehımet Ali Pestil ci 

KACAELt 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 

MUŞ 
Sami öztürk 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 

[Redde denler] 
İSTANBUL 

Ömer Zekâi Dorman 

İZMİR 
Necip Mirkeiâmoğlu 
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[Çekinserler] 
ADANA 

Hasau Aksay 
AFYON KARAHtSAR 
Veli Başaran 

ANKARA 
İhsan Köknel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif AJtalay (I.) 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinıçer (B.) 
Şevki Gül«r 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
tsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (I.) 
ibrahim Sıtkı Hatipoğln] 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ERZURUM 
Nihat Diter 

HATAY 
Ali Muhsin Bere'ketoğh 

İSPARTA 
Ali thsan Bahm 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

l Oya katilmıyanlar] 
ANTALYA 

thsan Ataöv 
ARTVİN 

Nihat Ata 
AYDIN 

Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim MKiren (I.) 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 
Kaya Bulut (I.) 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îsiimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK • 
Sadi Binay 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sâdrettin ganga 

ibrahim Öktenı (B.) 
Ekrem Palksoy (I.) 
Ziya Uğur 
tsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Aikay 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral (I.) 
Şehraus Aralan 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu (B, 

Hilmi Okçu 
TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 
TRABZON 

Ali Rıza Uzuner 

UŞAK 
Ahmet Tahtekılıç 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrull Akça 
Turhan Bilgin 
Giyasettin Karaca 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Delâlettin üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu (I.) 
Mustafa Kemal Çilesi/. 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (I.) 
Nureddkı Özdemir 
Sıbahattîn Savacı 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arakan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 
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İSPAETA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ahmet Oğuz (B.) 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İlhama Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurraihnıan Yazıgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Rakşık 
Ali Naili Erdeni 
Saim Kayhan 
Şinarfi Osma 
FCadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoglu 

KAJt8 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
Avni Dosun 
Fethi Doğançfl.v 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

M. Meclisi B : 115 
Vedat Âli Özkan 
(t) 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğh 

KONYA 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
d) 
Kadirean Kaflı 
ömer Kart 
Faruk Süıkan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpasar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat (1.) 
İsmet tnonü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kem alî Bay azıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Turan Şahin 

[Açık Ü4 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 

15.7.1963 0 : 1 
İlhan Tekinalp ( t ) 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
A&un Eren (î.) 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ref et Aksoy 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoglu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akça! 
Fuad Sirmen (Başkan) 
öevat Yalçın 

SAKARYA 
'Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİNOP 
Mahmut Alioanoğiu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sabati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 

tetikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

TEKİRDAĞ 
Fethi'Ma h rami ı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi (1.) 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven (1.) 
Nazmi Okten 
Ahmet Şener (1.) 
Kâmuran Urai 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoglu 
Fethi Ülkü 
J.* v U U l V / İ A U 

UEFA 
Osman Ağan (1.) 
Kemal Badıllı (1.) 
Celâl öncel 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğaı» 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
(D 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengiu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Yusuf Ziya Yücebilgir 

)>m<i 





Toplantı : 2 MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 132 ye 2 nci ek 

Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunu tasarısının Cumhuriyet 
Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 1/273, C. 

Senatosu 1/217) 

(Not : 0, Senatosu S. Sayısı : 162) * 

Sendikalar Kanunu teklifi ve tasarısı ile: Toplu Sözleşme; Grev ye Lokavt kanunu tasarısı hakkında 
kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Komisyonu 13 .? , 1963 

Esas No: 1/273 
Karar No: 3 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kanma Komisyonumuz, 13 Temmuz 1963 günkü Birleşiminde, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
kanunu tasarısının Millet Meclisiyle Cumhuriyet iSenatosu arasındaki ihtilaflı maddelerini, Hükü
met adına Çalışma Bakanının huzurunda incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır: 

1. Karma Komisyon, lokavtın kanuni olabilmesi için lüzumlu tek şartın hu lokavtın amacının 
iş şartlarında veya bunların tatbik tar^; ve usullerinde değişiklik yapmak veya yeni iş şartları 
kabul ettirmek olması bulunmadığını ve lokavtın kanuni olabilmesi için, ayrıca, bu kanunda yer 
alan diğer şart, usul, şekil ve sürelere de uyulması gerektiğini mütalâa ederek, 18 ncıi madde metni
ni bu tarzda kaleme almıştır. 

2^ Karma Komisyon, 26 ncı maddeyi redaksiyon bakımından düzgün bir şekle sokmuştur. 
3. Karıma Komisyon, 36 inci maddeyi, Yüksek Hakem Kuruluna Yargıtaydan gelen üyenin 

Başkanlık etmesini uygun görerek, Cumhuriyet Senatosunca kabul edildiği tarzda benimsemiştir. 
4. Karma Komisyon, 43 ncü maddeyi, redaksiyon bakımından düzgün bir şekle sokmuştur. 
5. 'Karma Komisyon, 49 ncu maddeyi, Yüksek Ulaştırma Kurulu dışında kalan uzlaştırma ku

rullarımın toplu iş sözleşmesi niteliğini kazanan kararlarının da resim ve harcdan muafiyetini sağlıya 
cak tarzda baleme almıştır. 

6. Karma Komisyon, 56 ncı maddeyi, teorimin şartı alarak grev veya lokavtın vukubulmuş 
olması fikrini metne hâkim kılarak yeniden kaleme almıştır. 

7. Karma Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca metne eklenen yeni 64 ncü madde muhtevası 
kanun tekniği bakımından Sendikalar Kanununda yer alması gerektiği cihetle (ve bu hükümler, esa
sen, Karma Komisyon tarafından, Sendikalar Kanununun 31 nci maddesinin 12 ncı ben
dine eklenmiş bulunduğundan), bu maddeyi metinden çıkarmıştır. 

8. Karma Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca numarası 65 olarak tesbit edilen maddeyi 64 ncü 
madde olarak aynen kabul etmiştir. 



9. Karma Konıisyo!!, CiuTatadyet Senatosunca nuaag**sı €6 alarak tesiıit edilen nnfiddöyi ^5nci 
madde olarak aynen kabul etmagtir. 

10. Kanma Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca numarası 67 olarak tesbi>t edilen maddeyi 66 
ncı mad&e tfl&pak ıayn8n îttAtâ tftm^tir. 

11. G*«M Karttte*, Ğ&M&klft «tfetigâtafteBd t*ow»aıtsLyle Yüksek B8#fcaadı#* sunalar. 
T, B. M. M. 

Karına Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Bursa C. Senatosu üyesi İstanbul Milletvekili İzmir Milletvekili <C. Senatosu Tabiî Üyesi 

Ş. Kayalar C. Km» 8, Kaygan 8. Karaman 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. Diyarbakır Senatörü Af yon C MillefcTfcküi Aıtvia Miü-ettflkili 
Â. Artus A. Erdoğan H. M. Baki S. Eminağaoğlu 

îzmir Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
- f fJMf* M.A.P$mei 

M. Medtai (S. Sayısı: 132ye 2 a d ek) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METÎN 

Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunu tasarısı 

Lokavtın tanımı 
MADDE 18. — Bir iş kolunda veya iş yerinde faaliyetin büsbütün durmasına sebebolacak tarz

da, iş veren veya iş veren vekili tarafından kendi teşebbüsüyle veya bir teşekkülün verdiği bir ka
rara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denilir. 

îş verenlerin işçilerle olan münasebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını korumak veya dü
zeltmek amaciyle ve bu kanundaki şart, usul, şekil ve sürelere uygun olarak yapılan lokavta, ka
nuni lokavt; bu amacın dışında ve bu kanundaki şart, usul, şekil ve sürelere uyulmaksızın yapılan 
lokavta, kanun dışı lokavt denilir. 

Grev veya lokavt hakkının teminatı 

MADDE 26. — Hizmet akitlerine, grev veya lokavt hakkından vazgeçilmesine veya bu hakla
rın kısılmasına dair hükümler konamaz. Bu tarzda konulmuş olan hükümler bâtıldır. 

Toplu iş sözleşmelerine, sözleşme süresince uyuşmazlık hakkında özel tahkime başvurulacağına 
dair hükümler konabilir. Bu hükümlerde, aynı mahaldeki iş yeri veya iş yerleri için özel tahkimin 
il hakem kurulu tarafından; bir iş kolu içinse, Yüksek Hakem Kurulu tarafından yapılacağı belir
tilebilir. 

Yüksek Hakem Kurulunun kuruluşu ve görevlen 

MADDE 36. — 1. Bu kanunda başkaca bir hüküm yoksa, il hakem kurulu kararları aleyhine 
bu kurulun başkanlığına verilen itiraz dilekçeleri, 35 nci maddede yazılı itiraz süresinin bitiminden 
sonraki üç iş günü içinde Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

Uyuşmazlık bir iş kolunda çıkmış olup birden fazla ilde bulunan iş yerlerini ilgilendiriyorsa, 
Yüksek Hakem Kurulu doğrudan doğruya yetkilidir. 

2. Yüksek Hakem Kurulu, itiraz veya müracaat dilekçesinin alındığı günden başlıyarak altı 
iş günü içinde Ankara'da toplanır. Toplantının gün, saat ve yeri Çalışma Bakanlığınca tesbit edilir. 

3. Yüksek Hakem Kurulu, Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir dai
re başkanının başkanlığında: 

a) Yargıtayın iş dâvalarına bakan dairesinin Başkanı; 
b) Üniversitelerin hukuk, iktisat ve siyasal bilimler öğretim üyelerinin bir seçici kurul halin

de Ankara'da Ankara Üniversitesi. Rektörlüğünün çağrısı üzerine toplanarak kendi aralarından se 
çecekleri bir iktisat veya iş hukuku öğretim üyssi; 

c) Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk Müşa\iri; 
d) Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü; 
e) işçiler adına seçilen iki hakem ile, 
f) iş verenler adına seçilen iki hakemden kurulur. 
Seçimle gelen Başkan ve üyeler iki yıl için seçilirler. Yeniden seçilmek caizdir. 
işçi ve iş verenler adına seçilen hakemlerle yukarda söz konusu üniversite öğretim üyesinin, 

her hangi bir siyasi partinin üyesi olmaması şarttır. 
Başkanlık ile seçimle gelen her bir üyelik için aynı şekilde ikişer yedek seçilir. 
Bu maddede söz konusu seçici kurullar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar. Seçile

bilmek için, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu şarttır. 
4. Yüksek Hakem Kurulu meseleyi, evrak üzerinde inceler. Yeteri kadar aydınlatılmamış bul 

duğu yönleri, ilgililerden sorarak tamamlar. Ayrıca, görüşlerini öğrenmek istediği kimseleri çağı 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 132 y& 2 nci elk) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Toplu iş sözleşmesi, Grev ve lokavt kanunu tasarısı 

Lokavtın tarifi 
MADDE 18. — Bir iş kolunda veya iş yerinde faaliyetin büsbütün durmasına sebebolacak tarz

da, iş veren veya iş veren vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir teşekkülün verdiği bir 
karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denilir. 

îş şartlarında- veya bunlann tatbik tarz .ve usullerinde değişiklik yapmak veya yeni iş şartları 
kabul ettirmek amaciyle yapılan lokavta kanuni lokavt; bu amacın dışında veya bu kanun hüküm
lerine uyulmaksızın yapılan lokavta, kanun dışı lokavt denilir. 

. . ; • • • • • • - . • • . . . . . _ . » % 

, k Grev ve lokavt hakkının, teminatı 

MADDE 26. — Hizmet akitlerine, grev veya lokavt hakkından vazgeçilmesine veya bu hakların 
kısılmasına dair hükümler konamaz. Bu tarzda konulmuş olan hükümler bâtıldır. 

Toplu iş sözleşmelerine, sözleşme süresince uyuşmazlık hakkında özel hakeme başvurulacağına 
dair hükümler konabilir. Bu hükümlerde, aynı mahaldeki iş yeri veya iş yerleri için özel hakeme 
başvurulacağı il hakem kurulu tarafından; bir iş kolu içinse, Yüksek Hakem Kurulu tarafın
dan belirtilebilir. 

Yüksgk Hakem Kurulunun kuruluşu ve görevleri 

MADDE 36. — 1. Yüksek Hakem Kurulu : 
a) Yargıtay'ın iş dâvalarına bakan dairesi Başkanının başkanlığında; 
b) Danıştay Genel Kurulunun seçeceği bir dâva Dairesi Başkanı; 
c) Üniversitelerin Hukuk, İktisat ve Siyasal Bilgiler öğretim üyelerinin bir seçici kurul ha

linde Ankara'da Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün çağrısı üzerine toplanarak kendi aralannda 
seçecekleri bir iktisat veya iş hukuku öğretim üyesi; 

d) Çalışma Bakanlığı Birinci Hukuk Müşaviri; 
e) Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü; 
f) İşçiler adına seçilen iki hakem ile; 
g) İş verenler adına seçilen iki hakemden kurulur. 
Seçimle gelen üyeler iki yıl için seçilirler. Yeniden seçilmek caizdir. 

Yukarda söz konusu üniversite öğretim üyesinin, her hangi bir siyasi partinin üyesi olmaması şart 
tır. 

Seçimle gelen her bir üyelik için aynı şekilde ikişer yedek seçilir. Kurul Başkanlığı için birinci 
ve ikinci yedek, Yargıtay Hukuk Daireleri Genel Kurulunca Hukuk Daireleri Başkanları arasından 
seçilir. ' 

Bu madde söz konusu seçici kurullar, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar. Seçilebil
mek için, hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğunun oyu şarttır. 

2. Bu kanunda başkaca bir hüküm yoksa, il hakem kurulu kararları aleyhine bu kurulun baş
kanlığına verilen itiraz dilekçeleri, 35 nci maddede yazılı itiraz süresinin bitiminden sonraki üç iş 
günü içinde Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığına gönderilir. 

Uyuşmazlık bir iş kolunda çıkmış olup birden fazla ilde bulunan iş yerlerini ilgilendiriyorsa, Yük
sek Hakem Kurulu doğrudan doğruya görevlidir. 

3. Yüksek Hakem Kurulu, itiraz veya müracaat dilekçesinin alındığı günden başlıyarak altı 
iş günü içinde Ankara'da toplanır. Toplantının gün, saat ve yeri Çalışma Bakanlığınca tesbit edi 
lir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 132ye 2nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

rıp dinler veya bunların görüşlerini yazı ile bildirmelerini ister. Bu kimseler hakkında Hukuk -
Usulü Muhakemeleri Kanununun tanıklara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygulanır. 

Yüksek Hakem Kurulu üyelerinin tamamının katılmasiyle toplanır. Ancak, Başkan hariç, üye
lerden ikisinin katılmaması toplanmaya engel olmaz, özürlü veya izinli olan asıl Başkan veya üye
nin yerini yedek Başkan veya yedek üyelerden biri alır. İşçiler adına seçilen bir asıl hakemin yeri
ni, ancak yine işçiler adına seçilen bir yedek hakem alabilir; iş verenler adına seçilen bir asıl ha 
kemin yerini de, ancak yine iş verenler adına seçilen bir yedek hakem alabilir. Yüksek Hakem Ku
rulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Lehte ve aleyhte oylar eşitse, Başkanın 
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. 

Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir. 

! özel tahkim . 

MADDE 43 Taraflar, anlaşarak, uyuşmazlığın her safhasında özel tahkime başvurabilirler. 
Toplu iş sözleşmesinde, taraflardan birinin başvurması üzerine özel tahkime gidileceğine dair hü
kümler saklıdır. 

Uyuşmazlık, uzlaştırma yahut grev veya lokavt veyahut kanuni tahkim safhasında iken, taraflar, 
özel tahkime başvurmak istediklerini, uyuşmazlığın bulunduğu safhaya göre yetkili oldukları haller
de Bölge Çalışma Müdürlüğüne veya Çalışma Bakanlığına veyahut İl Hakem Kurulu veya Yüksek 
Hakem Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirirlerse, uzlaştırma veya kanuni tahkime ilişkin hü
kümler uygulanmaz. 

Resim ve hare muafiyeti 

MADDE 49. — Toplu iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesi hükmündeki uzlaştırma kurulu ve il 
hakem kurulu ve Yüksek Hakem Kurulu kararları ve bunlarla ilgili bütün işlemler, her türlü 
resim ve haredan muaftır. Noter harçları, bu hükmün dışındadır. 

19 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince mahkemece alınan grev veya lokavtın durdurulması
na dair karar ile bu kararın tebliği, her türlü resim, hare ve tebligat ücretinden muaftır. 

Grev ve lokavt yasaklarına uyulmaması 

MADDE 56. — 20 nci maddede yazılı grev ve lokavt yasaklarına aykırı olarak greve veya lo
kavta karar verenler, böyle bir greve veya lokavta katılanlar, böyle bir greve veya lokavta de
vam edenler, böyle bir greve veya lokavta karar verilmesine veya bunlara katılmaya veya deva
ma zorhyan veya teşvik edenler veya bu-yolda propaganda yapanlar, diğer kanunlarda daha 
ağır bir hüküm mevcut değilse, altı aydan az olmamak üzere hapis ve beşyüz liradan az olma
mak üzere ağır para cezasına mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu cezaların iki katına hük-
molunur. -

İşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin, 17 nci maddenin 1 nci fıkrasında tarif 
edilen tarzda işi bırakmaları halinde, buna karar verenler veya bunu tertipliyenler veya ilân 
edenler veya buna devam edenler veyahut buna karar verilmesine veya bunun tertiplenmesine 
veya ilân edilmesine veya buna katılmaya veya devama zorhyan veya teşvik edenler veyahut bu 
yolda propaganda yapanlar, diğer kanunlarda daha ağır bir hüküm mevcut değilse, 1 nci fıkra
da gösterilen cezalara mahkûm edilirler. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 132 ye 2n©i ık.) 
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C. Senatosunun kabul ettiği metin 

Yüksek Hakem Kurulu, meseleyi, evrak üzerinde inceler. Yeteri kadar aydınlatılmamış bulduğu 
yönleri, ilgililerden sorarak tamamlar. Ayrıca, g'öilişlerini öğrenmek istediği kimseleri çağırıp din
ler veya bunların görüşlerini yazı ile bildirmelerini ister. Bu kimseler hakkında Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun tanıklara ve bilirkişilere ilişkin hükümleri uygulanır. 

4. Yüksek Hakem Kurulu, üyelerinin tamamının katılmasiyle toplanır. Ancak, Başkan hariç, 
üyelerden ikisinin katılmaması toplantıya engel olmaz. Özürlü veya izinli olan asıl Başkan veya 
üyenin yerini yedek Başkan veya yedek üyelerden biri alır. İşçiler adına seçilen bir asıl hakemin 
yerini, ancak yine işçiler adına seçilen bir yedek hakem alabilir; iş verenler adına seçilen bir asıl ha
kemin yerini de, ancak yine iş verenler adına seçilen bir yedek hakem alabilir. Yüksek Hakem Ku
rulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Lehte ve aleyhte oylar eşitse, Başkanın 
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. 

Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir. 

Özel hakeme başvurma 

MADDE 43. — Taraflar, anlaşarak, uyuşmazlığın her safhasında özel hakeme başvurabilirler. 
Toplu iş sözleşmesinde, taraflardan birinin başvurması üzerine özel hakeme başvurulacağına dair 
hükümler saklıdır. 

Uyuşmazlık, uzlaştırma yahut grev veya lokavt veyahut kanuni hakeme başvurulduğu safha
sında iken, taraflar, özel hakeme başvurmak istediklerini, uyuşmazlığın bulunduğu safhaya göre 
yetkili oldukları hallerde Bölge Çalışma Müdürlüsüne veya Çalışma Bakanlığına veyahut îl Ha
kem Kurulu veya Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirirlerse, uzlaştırma veya ka
nuni hakeme başvurmaya ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Resim ve hare muafiyeti ? • • ! • • • 

MADDE 49. — Yüksek ve il hakem kurullarının kararları ile Yüksek Uzlaştırma Kurulunun 
toplu iş sözleşmesi hükmündeki kararları her türlü resim ve harçtan muaftır. 

19 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince mahkemece alman grev veya lokavtın durdurulmasına 
dair karar ile bu kararın tebliği, her türlü resim, hare ve tebligat ücretinden muaftır. 

•Grev ve lokavt yasaklarına uyulmaması 
MADDE 56. — 20 nci maddede yazılı grev ve lokavt yasaklarına aykırı olarak greve veya lo

kavta karar verenler veya katılanlar veya vukubulan bir lokavta devam edenler, böyle bir gre 
ve veya lokavta karar verilmesine veya bunlara katılmaya veya devama zorlayan veya teşvik 
edenler veya bu yolda propaganda yapanlar, diğer kanunlarda daha ağır bir hüküm mevcut de
ğilse, altı aydan az olmamak üzere hapis ve beşyüz liradan az olmamak üzere ağır para cezasına 
mahkûm edilirler. Tekerrür halinde, bu cezaların iki katına hükmolunur. 

İşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin, 17 nci maddenin 1 nci fıkrasında tarif edi
len tarzda işi bırakmaları halinde, buna karar verenler veya bunu tertipliyenler veya ilân edenler 
veya buna devam edenler veyahut buna karar verilmesine veya bunun tertiplenmesine veya ilân 
edilmesine veya buna katılmaya veya devama zorlıyan veya teşvik edenler veyahut bu yolda pro
paganda yapanlar, diğer kanunlarda daha ağır bir hüküm mevcut değilse, 1 nci fıkrada gösteri
len cezalara mahkûm edilirler. .-.•-•*• r- - - ; - V 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 132ye 2nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

DOKUZUNCU BÖLÜM. 

Son hükümler 

Kaldırılan kanun maddeleri 

MADDE 64. — 25 Ocak 1950 tarihli ve 5518 sayılı Kanun ve 2 Mart 1954 tarihli ve 6298 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan 8 Haziran 1936 tarihli ve 3008 sayılı iş Kanununun 29, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 127,128,129,130,131,132,133,134,135 ve 136 ncı 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

*;""' ~ '* Yürürlüğe giriş 
MADDE 65. — Bu kanunun Yüksek Uzlaştırma Kurulunun devamlı görev yapacak başkan ve 

üyelerinin seçilmesi veya atanması, Yüksek Hakem Kurulunun devamlı görev yapacak asıl ve yedek 
başkan ve üyelerinin seçilmesi veya atanmasına ilişkin hükümleri ile 44 ncü maddede söz konusu 
Tahkim Tüzüğünün hazırlanması ile ilgili hükümleri ve 51 nci madde hükmü ve 3 ncü geçici madde 
hükümleri yayımı tarihinde; diğer hükümleri, yayımından otuz gün sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 66. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 132ye 2nci ek) 
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MADDE 64. — 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 nci maddelere göre hüküm giymiş olanlar, kanun hü
kümlerine göre haklarında uygulanacak diğer cezalar saklı kalmak kaydiyle, hükmün kesinleşme
sinden itibaren üç yıl süreyle, Sendikalar Kanununa göre kurulan teşeküllerde idare haysiyet di
vanı üyeliği, denetleme veya temsil görevi almak hakkını kaybederler. 

Cezanın tecili veya af ile düşmüş olması bu madde hükümlerinin uygulanmasına engel değildir. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Son bükümler 

Kaldırılan kanun maddeleri 

MADDE 65. — 25 Ocak 1950 tarihli ve 5518 sayılı Kanun ve 2 Mart 1954 tarihli ve 6298 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan 8 Haziran 1936 tarihli ve 3008 sayılı İş Kanununun 29, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ve 
136 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe giriş 

JVTADDE 66. — Bu kanunun Yüksek Uzlaştırma Kurulunun devamlı görev yapacak başkan ve 
üyelerinin seçilmesi veya atanması, Yüksek Hakem Kurulunun devamlı görev yapacak asü ve ye
dek başkan ve üyelerinin seçilmesi veya atanmasına ilişkin hükümleri ile 44 ncü maddede söz ko
nusu Uzlaştırma ve Hakeme Başvurma Tüzüğünün hazırlanması ile ilgili hükümleri', 51 nci madde 
hükmü ve 3 ncü geçici madde hükümleri yayımı tarihinde; diğer hükümleri, yayımından otuz 
gün sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 67. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 132 ye 2 noi ek) 



— 10 — 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu 

Esas No. 1/273 13.7 .1963 

T. B. M. M. Karma Komisyonunun değişttirişi 

Lokavtım tarifi. 
Madde 18. — Bâr iş kolunda veya iş yerinde faaliyetim büsbütün durmasına sebebolacak tarz

da, iş veren veya iş veren vekili tarafından kendi teşebbüsü ile veya bir teşekkülün verdiği1 ka
rara uyarak, işçilerim 'topluca işten uzaklaşturılmasına lokavt denilir. 

iş şartlarında veya bunların uygulanma tarz ve usullerinde değişiklik yapmak veya yeni % 
şartları kabul ettirmek veya mevcut iş şartlarını korumak amaoiyle ve bu kanun hükümlerime 
uygun olarak yapılan lokavta, kanunıiı lokavt; bû amacın dışında veya bu kanun hükümlerine 
uyulmaksızın yapılan lokavta, kanun dışı lokavt denilir. 

'Grev ve lokavt haklarımın teminatlı: 
MA<D!DE 26. — Hizmet akidlerine grev veya lokavt hakkından vazgeçilmesine veya bu hak

ların kusi'llmasına dair hükümler konulamaz. Bu tarzda konulmuş olan hükümler bâtıldır. 
Toplu iş sözleşmelerime, sözleşme süresıimıee uyuşmazlık hakkımda özel hakeme başvurulacağı

na dair hükümler konulabilir. Bu hükümlerde, aynı malbaldeki iş yeri veya iş yerleri' için, özel 
hakemliğin il hakem kurulu tarafımdan; bir iş kolu için ise, Yüksek Hakem Kurulu tarafımdan; 
yapılacağı belirtilebilir. 

Madde 36. — Karma Komisyon, Cumhuriyet •Senatosunca kabul edilen 36 ncı madde metnini 
aynen benimsemektedir. 

özel 'hakeme başvurma : 
Madde 43. — Taraflar, anlaşarak, uyuşmazlığın her safhasında özel hakeme başvurabilirler. 

Toplu iş sözleşmesinde, taraflardan birimin başvurması üzerime özel hakeme gidileceğine dair hü
kümler saklıdır. 

Uyuşmazlık, uzlaştırma yahut grev veya lokavt veyahut kanuni hakemlik safhasında iken, 
taraflar, özel hakeme başvurmak istediklerindi, - uyuşmazlığın bulunduğu safhaya göre yetkili 
oldukları hallerde - bölge çalışma müdürlüğüne veya Çalışma Bakanlığına veyalhut il hakem ku
rulu veya, Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığıma yaziiyla bildirirlerse, uzlaştırma veya kanuni ha
kem e başvurulmasına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Reisim ve hare muaflığı : 
Madde 49. — Yüksek Hakem Khırulunun ve il hakem kurullarının kararları ile Yüksek Uz

laştırma Kurulunun ve bu kanunda söz konusu diğer uzlaştırma kurullarının toplu iş sözleşmesi' 
hükmündeki kararları, her türlü resim ve harçtan muaifitır. 

19 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince mahkemece alınan grev veya lokavtın durdurulması
na dair karar ile bu kararın tebliği, her türlü resim, hare ve tebligat ücretimden muatftır. 

Gröv ve lokavt yasaklarına uyulmaması : 
Madde 56. — 20 nci maddede yazılı grev ve lokavt yasaklarıma aykırı olarak vuıkuıbulan bir 

greve veya lokavta karar verenler veya katılanlar veya devam edenler, böyle bir greve veya lo
kavta karar verilmesine veya bunlara katılmaya veya devama zorlıyan veya teşvik edenler veya 
bu yolda propaganda yapanlar, diğer kanunlarda daha ağır bir hüküm mevcut değilse, altı aydan 
az olmamak üzere hapis ve beş yüz liradan az olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm edilir
ler. Tekerrür halinde, bu cezalarım İM katıma hıükmolumıur. 

İşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerimin, 17 nıci maddenin 1 nci fıkrasında tarif 
edilen tarzda işi bırakmaları halinde, buna karar verenler veya bunu tertipliyenler veya ilân 
edenler veya buna devam edenler veyahut buma karar verilmesine veya bunun tertiplenmesine 
veya ilân edilmesine veya buna katılmaya veya devama zorlıyan veya teşlvik edenler veyahut bu 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 132 ye 2 nci ek ) 
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yolda propaganda yapanlar, diğer kanunlarda daha ağır bir hülküm mevcut değiılse, 1 mâ fıkra
da gösterilen cezalara malhkûm. edilirler. 

Madde 64. — Karma Komilsyon, metne Cumihuriyet Senatosunca eklenen 64 nlcü maddenin 
tamamiyle çıkarılraıaisıtnı kabul etmiştir. 

Madde 65. — Karma Komisyon, Cumhuriyet iSenıatosunun numarasını 65 olarak: teslbit ettiği 
metni aynen 64 neü madde olarak kaJbu'l etmiştir. 

Madde 66. — Karıma Komisyon, Cumihuriyet iSenatosımun numarasını 66 olarak tesİMt ettiği 
metni aynıen 05 nci nıaıdde olarak kaîbul etmiştir. 

Madde 67. — Karma Komisyon, Cumhuriyıet Senatosunun numarasıını 67 olarak teslbit ettiği 
metni aynen 66 ncı madde olarak kaıbul etmiştir. 

M. Meclisi ( S> Sayısı : 132 ye 2 nci ek) 
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Bursa Milletvekili ibrahim Üktem ve 3 arkadaşının, Sendikalar Ka
nunu teklifi ile işçi ve iş Veren Sendikaları kanunu tasarısının, 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisince benimsen-
miyen maddeleri hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Meclisi 

2/286, 1/382; C. Senatosu 1/216) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 161) 

Sendikalar kanunu teklifi ve tasarısı ile Toplu SÖzle§me. Grev ve Lokavt kanunu tasarısı hakkında 
kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Komisyonu 13 . 7 . 1963 

Esas No. : 2/286, 1/382 
Karar No. : 2 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Karma Komisyonumuz, 13 Temmuz 1963 günkü Birleşiminde, Sendikalar kanunu teklifi ve ta
sarısının metni üzerinde Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosu arasında mevcut ihtilaflı konuları, 
Hükümet adına Çalışma Bakanının huzurunda incelemiş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır : 

1. Karma Komisyon,, kanun başlığının «Sendikalar Kanunu» olmasını, bu kanunun işçi, iş ve
ren ve işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlileri sendikaları bakımından genel hükümleri ih
tiva ettiği mülâhazasiyle uygun görmüştür. 

2. Karma Komisyon, yukardaki paragrafta izah olunan gerekçe ile, işçi niteliği taşımıyan 
kamu hizmeti görevlilerinin kuracakları sendikaların ve bunların sendika hukukunun, genel hü
kümler itibariyle bu kanunla işçi-sendikalarının tâbi olacakları hükümlere tâbi tutulması; ancak, 
işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin kuracakları sendikaların özelliklerinin özel bir 
kanunda belirtilmesi mülâhazasiyle, 2 nci maddenin bu hususta bir hüküm ihtiva etmesini ve bu 
hükmün tedvininde hangi kamu hizmeti görevlilerinin işçilerle birarada sendika kurabilecekleri-
nin ve hangilerinin işçilerle birarada sendika 'kuramıyacaklarmın bu özel kanuna .bırakılmasının 
uygun olacağını kararlaştırmıştır. 

Karma Komisyon, ayrıca, Anayasanın 47 nci. maddesinde toplu sözleşme ve grev hakkına sa
hip kılınanların sadece «işçiler» olması; Anayasanın 46 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ise «işçi 
niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlileri» denmekle, «kamu hizmeti görevlisi» niteliği taşımayan
ların sadece ve sadece hizmet Akdiyle çalışan «işçiler» olmıyabileceği; zira, toplu sözleşme ancak 
ve ancak hizmet akdiyle ilgili olarak mevcudolabileoeğine göre, Anayasanın «işçiler» teriminden 
sadece hizmet akdiyle çalışanları anladığının aşikâr olması muvacehesinde; Anayasanın 46 ııcı 
maddesinin 1 nci fıkrasında iş veren sendikası dışındaki sendikaları kurmak ve bunlara üye olmak 
hakkının prensibi vaz'edilirken «işçiler» den değil; fakat, «çalışanlar» dan bahsedilmesiyle kayde
dilmek istenen mânanın, «işçi sendikası» statüsünde sendika kurmak ve bu sendikalara üye olmak 
hakkının, hizmet akdiyle çalışmasa ve binaenaleyh, Anayasanın 47 nci maddesinde söz konusu top
lu sözleşme ve grev haklarına sahibolmasalar bile, sosyolojik anlamında işçi kütlesine dâhil bulu-
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ııanlara tanınması gerektiği merkezinde olduğunu tesbit eylemiş ve nakliye mukavelesine göre be
denî hizmet arzı suretiyle çalışmayı veya neşir mukavelesine göre eserini naşire terk etmeyi mes
lek edinmiş bulunanları da bu maddenin 1 nci bendinin 1 nci fıkrasına ithal etmeyi uygun gör
müştür. 

Karma Komisyon, ayrıca, bâzı ortaklıklarda ortak bulunanların bu kanun anlamında işçi sayıl
ması yolundaki hükme de hukukî bakımdan vuzuh vermeyi uygun görmüştür. 

Karma Komisyon, hizmet akdiyle çalışıp da emeklilik statüsüne tabi olanların bu kanun an
lamında işçi sayılmalarını sağlıyan ve askerî iş yerlerinde çalışan işçilerin de bu kanun gereğince 
haiz oldukları hakları saklı tutan hükümleri de, tasrih edici hükümler olarak metne eklemiştir. 

3. # Karma Komisyon, 3 ncü made metnini, 2 nci maddedeki metnine uygun olarak yeniden ka
leme almıştır. 

4. Karma Komisyon, 4 ncü maddeyi, Millet Meclisi metninin 1 ve 2 nci bendlerine hasrederek 
yeniden kaleme almayı uygun görmüştür. 

5. Karma Komisyon, 8"nci maddede esas itibariyle Millet Meclisi metnini uygun görmüştür. 
6. Karma Komisyon, 9 ncu maddede de esas itibariyle Millet Meclisi metnini uygun görmüş

tür. 
7. Karma Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun. 13 ncü maddenin 2 nci bendinin ilk cümlesine 

yaptığı ilâveyi, aynı maddenin G nci bendi muvacehesinde haşiv olarak görmüş ve metni buna gö
re düzenlemiştir. 

8. Karma Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun 14 ncü maddeden çıkardığı 4 ncü bendi bu 
maddeye yeniden eklemiştir. 

9. Karma Komisyon, 17 nci maddenin 1 nci bendinin 2 nci fıkrasından Cumhuriyet Senato
sunca çıkarılan «nüfuz tesis etmek maksadiyle» ibaresini metne yeniden ilâve ederek maddeyi ka
leme almayı uygun görmüştür. 

10. Karma Komisyon, 20 nci maddeyi, Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişikliğin maksadı 
istikametinde ve bu maksada daha fazla vuzuh vermek suretiyle yeniden kaleme almayı uygun 
görmüştür. 

11. Karma Komisyon, Cumhuriyet Senatosunun 21 nci maddeden son fıkrayı çıkartmak sure
tiyle yaptığı değişikliği uygun görmemiş ve bu maddeyi en açık bir şekilde yeniden kaleme almış
tır. 

12. Karma Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca 31 nci maddeye eklenen yeni (i nci fıkrayı 
esas itibariyle uygun görmekle beraber, bu fıkrada vaz'edilen cezayı hafifletmiş; Cumhuriyet Se
natosunun metninde 8 nci ve Millet Meclisinin metninde de 7 nci bend olan hükme eklenen fıkrayı 
da benimsemiş; ancak, Millet Meclisi metninin 10 ncu bendinde Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanununun bâzı ceza ımadıdeilerine atıf yapılmak suretiyle sendika yöneticiliği ehliyetinin 
geçici olarak kaybedilmesini hedef tutan hükümlerin çıkarılarak bu hükümlerin Tophı îş Sözleş
mesi, Grev ve Lokavt Kanunu metnine (bir yeni 64 ncü maldde olarak) aktarılmasını kamun tek
niğine uygun mütalâa etmemiştir. 

Madde, bu esaslara göre yeniden kaleme alınmıştır. 
13. Karma Komisyon, 33 ncü madde metninde gerek Millet Meclisi, gerek Cumhuriyet Sena

tosu metinlerinde mevcut hataları düzeltmiştir. 
14. Karma Komisyon, 134 ncü maddede Cumhuriyet Senatosunca Millet Meclisi metiınıden çı

kanları 4 ncü 'bend hükmü ile vaz'edilen yasağın, esasen, Karma Komisyonca tesbit edilen 2 nci 
maddenin 1 nci bendinin] 2 nci fıkrası 'hükmümde mündemiç bulunduğumu ve bu hükümde söz ko
nusu özel kamun çıkmadam işçi milteliği taşnmıyan kamu hizmeti görevlilerimin sendika kurmaları
nın veya mevcut sendikalara girmelerinin bahis mevzuu olamıyacağımı tesbit ederek, Cumhuri-
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yet Senatosunca çıkarılmış olam bu bende lüzum olmadığını ve bu madde metnimin Oum'huriy'eıt 
Senatosunca kabul edilmiş şekliyle kesinle§me«inin uygun olacağını kararlaştırmıştır. 

1.5. Greınel Kurulda, öncelikle görüşülmesi te ıııennîsiyle Yüksek Başkanlığa sunulur. 
T. B. 'M. M. • 

Karma Komisyonu Başkamı Sözcü 
Bursa Senatörü . İstanbul Milletvekili 

Ş. Kayalar C. Kırca 
Kâtip ı ı ' 

îzmir Milletvekili Tabu Üye 
8. Kaygan S. Karaman 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Diyarbakır Senatörü 
Â. Artus A. Erdoğan 

Afyon Karahisar Milletvekili Artvin Milletvekili 
H. N. Baki S. Eminağaoğlu 

izmir Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Ş. Bakşik M. A. Pestüci 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL UTTİĞİ MUTİN 

Sendikalar kanunu tasarısı 

îşci Sendikası üyeliği 

MADDE 2. — X. Hizmet akdine göre çalıştırılan kimseler, nakliye mukavelesine göre bedenî 
hizmet arzı suretiyle çalıştırılmayı meslek edinmiş olanlar, neşir mukavelesine göre eserini naşire 
terk etmeyi meslek edinmiş bulunanlar ve âdi şirket mukavelesine göre bir iş yerinde ortaklık payı 
olarak esas itibariyle bedenî veya fikrî emek arzı suretiyle çalışanlar, bu mukavelenin aynı du
rumdaki herkese açık olması kaydiyle; bu kanun bakımından işçi sayılırlar. Bu kanuna göre işçi 
sayılan kimseler, işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin bu bend gereğince sendika kurmak ve sen
dikalara üye olmak hakları ve bunların kendi aralarında kuracakları sendikalarla bu sendikaların 
kendi aralarımla kuracakları birlik, federasyon ve konfederasyonların özellikleri özel kanunla 
düzenlenir. 

2. Yukardaki bendde sayılan kimseler, çalışma durumu her hangi bir sebeple ortadan kalkmış 
ise söz konusu bencideki tariflere uygun her hangi bir iş veya mesleki daha önce değişik zamanlarda 
da olsa en az üç yıl süre ile yapmışlarsa, bundan sonra her hangi bir zamanda iş veren sıfatını al
mamış bulunmak kaydiyle, bu kanuna göre işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak 
hakkına sahiptirler. 

3. işçi teşekküllerinin yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve dene
tim işlerinde görev alanlar, bu kanuna göre işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak 
hakkına sahiptirler. 

îs veren sendikası üyeliği 

MADDE 3. — 1. 2 nci maddeye göre işçi sendikası kurmak ve bu sendikalara üye olmak hak
kına sahip kimseleri çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere bu kanun bakımından iş veren denir. 

Bu kanuna göre iş veren sayılan gerçek ve tüzel kişiler, iş veren sendikası kurmak ve iş veren 
sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

2. îş veren sayılan gerçek veya tüzel kişiler adına işletmenin bütününü sevk ve idareye yet
kili olanlar, bu kanun bakımından iş veren vekilidirler. îş veren vekilleri bu kanun bakımından 
iş veren sayılırlar. 

3. iş veren teşekküllerinin yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve 
denetim işlerinde görev alanlar, bu kanuna göre iş veren sendikası kurmak ve iş veren sendikala
rına üye olmak hakkına sahiptirler. 

4. Şirketlerde ortak olanlar bu kanun bakımından her halde iş veren sayılırlar. Ancak, koope
ratif şirketlerdeki ortaklar ile anonim şirketlerde her hangi bir suretle imtiyazlı hisse sahibi olmı-
yan ortaklar ve ikinci maddenin 1 nci bendinde zikri geçen şekliyle âdi şirkette ortak olanlar, bu hü
kümden müstesnadır. 5-'f *•'••" 

2 nci maddede zikredilen kimselerden, mevzuat veya toplu iş sözleşmesi gereğince bir işletme
nin yönetim kurullarında veya benzeri kurullarda işçi - temsilcisi sıfatiyle bulunanlar, iş veren 
sıfatını almış sayılmazlar. 

Sendikalara' üye olamıyacak kimseler 

MADDE 4. — 1. a) Askerî şahıslar; 
b) 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı idare, teşekkül müessese ve bankalarda ça

lışan müfettişler ve kontrolörler ile umum müdür yardımıcısı veya buna eşit ve üst kademeler
deki îdari görevlerde çalışanlar; 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL UTTİÖİ METİN 

İş ve İş Veren Sendikaları kanun insansı 

İsçi Sendikası üyeliği 

MADDE 2. — 1. . Hizmet akdine göre çalışanlar işçi sendikası kurmak ve bunlara üye ol
mak hakkına sahiptirler. Bir işçinin T.O. Emekli Sandığına Kanununa tabi olması, işçi sendikası 
üyeliğine engel sayılmaz. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı iş yerlerinde çalışan ve 
askerlik ödevini yerine getirmekte olanlar dışında kalan işçiler işçi sendikası kurmak ve bu sendi
kalara üye olmak hakkını haizdirler. 

îş verenlerle çeşitli şekillerde ortak durumuna geçmekle beraber, fiilen aynı iş yerinde veya 
başka iş yerlerinde işçi olarak çalışanlar işçi sendikası kurmak ve bu sendikalara üye olmak hak
kını haizdirler. Şu kadar ki, o iş yerlerinde ortaklık imkânı bütün işçilere açık olmalı ve ortaklık 
şartları bütün işçiler tarafından kolaylıkla yerine getirilebilecek nitelikte bulunmalıdır. 

2. Yukardaki bentte sayılan kimseler, çalışma durumu her hangi bir sebeple ortadan kalkmış 
ise söz konusu bentteki tariflere uygun her hangi bir işi daha önce değişik zamanlarda da olsa 
en az üç yıl süre ile yapmışlarsa bu kanuna göre işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye 
olmak hakkına sahiptirler. 

3. îşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve de
netim işlerinde görev alanların, birinci bentte yazılı vasıfları kaybetmiş olsalar ve ikinci bentte 
yazılı şartları haiz olmasalar dahi o göreve getirildikleri anda üye oldukları sendikalardaki üye
lik sıfatları devam eder. 

İş veren sendikası üyeliği 

MADDE 3. — 1. 2 nci maddeye göre işçi sendikası kurmak ve bu sendikalara üye olmak hak
kına sahip kimseleri çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere bu kanun bakımından iş veren denir. 

Bu kanuna göre iş veren sayılan gerçek ve tüzel kişiler, iş veren sendikası kurmak ve iş veren 
sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

2. îş veren sayılan gerçek veya tüzel kişiler adına işletmenin bütününü sevk ve idareye yet
kili olanlar, bu kanun bakımından iş veren vekilidirler. îş veren vekilleri bu kanun bakımından iş 
veren sayılırlar. 

3. iş veren teşekküllerinin yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve de
netim işlerinde görev alanların, iş veren veya iş veren sıfatını kaybetmiş olsalar dahi o göreve 
getirildikleri anda üye oldukları sendikalardaki üyelik sıfatları devam eder. 

4. 2 nci maddede zikredilen kimselerden, mevzuat veya toplu iş sözleşmesi gereğince bir işlet
menin yönetim kurullarında veya benzeri kurullarda işçi temsilcisi sıfatiyle bulunanlar, iş veren 
sıfatını almış sayılamazlar. ; ; 

Üye olmak memnuiyeti ve üyelikten doğan hakların askıda kalması 

MADDE 4. — 1. Din ve ibadet işlerinde çalışanlar; işçi ve iş veren sendikası kuramazlar ve 
bu sendikalara üye olamazlar. 

2. Askerliği meslek edinmemiş bulunan askerî şahısların bu kanuna göre haiz oldukları hak ve 
yükümler, silâh altında bulundukları süre içinde askıda kalır. Ancak, bu hüküm bu gibi şahısların 
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Millet Meclisimin kabul ettiği meıtin 

c) Din ve ibadet işlerinde ve mabetlerde hizmet görenler işçi ve iş veren sendikası ku
ramaz; işçi ve iş veren sendikalarına üye olamazlar. 

2. Askerliği meslek edinmemiş bulunan askerî şahısların bu kanuna göre haiz olduk
ları hak ve yükümler, silâh altında bulundukları süre içinde askıda kalır. Ancak, bu bent 
hükmü, bu gibi şahısların üyesi bulundukları sendikalara aidat ödemelerini ve 14 ncü mad
denin 1 nci bendinin (g) fıkrasında zikri geçen yardımlaşma sandıklarına ödemede bulun
malarını engellemez. 

3. Millî Savunma Bakanlığı ve içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 
iş yerlerinde çalışan ve askerlik yükümünü yerine getirmiyen işçiler bu kanunun uygulanması 
bakımından askerî şahıs sayılmazlar. 

"' ; Üyelikten çıkarma 

MADDE 8. —- 1. Kanun ve teşekkül Tüzüğü hükümleri gereğince teşekkülden çıkarılan 
üyenin, çıkarma kararına karşı genel kurula başvurma hakkı vardır. Genel kurul kararına karşı 
bu kararın ilgiliye tebliğinden itibaren üç ay İçinde mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli 
mahkemeye ilgili tarafından itiraz edilebilir; mahkemenin kararı kesindir. 

2. Çıkarılan üye hakkındaki genel kurul kararı, 12 nci maddede gösterilen resmî makam
lara yazı ile tebliğ edilir. Genel kurul kararına karşı, bölge çalışma müdürlüğü, keyfiyetin yet
kili resmî makama tebliğinden itibaren üç ay içinde, mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli 
mahkemeye itirazda bulunabilir; mahkemenin kararı kesindir. 

Sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonların kuruluş şartları 

MADDE 9. — 1. işçi sendikaları, aynı iş yerinde veya aynı iş kolundaki iş yerlerinde çalışan 
işçileri veyahut birbirleriyle ilgili iş kollarında çalışan işçileri içine alır. 

iş veren sendikaları aynı iş kolunda veyahut birbirleriyle ilgili iş kollarında çalışan iş veren
leri içine alır. 

2. a) Sendika birlikleri, belirli bir mahal veya bölge sınırları içinde, birbirleriyle ilgili olmı-
yan çeşitli iş kollarında dahi olsa, mevcut sendikaların en az ikisinin; 

b) Federasyonlar, aynı iş kolunda ve o iş kolu ile ilgili iş kollarında mevcut en az iki sendi
kanın ; 

c) Konfederasyonlar, mevcut birlik, federasyon ve Türkiye çapında faaliyette bulunmayı he
def tutmak şartiyle iş kolu esasına göre kurulmuş sendikalardan en az ikisinin üye sıfatiyle bir 
araya gelmeleri suretiyle kurulurlar. 

3. iş kolları ve bunların birbirleriyle ilgili olanları, Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yönet
melikle tesbit olunur. Bu yönetmelik, milletlerarası normlar dikkate alınarak hazırlanır. Çalışma 
Bakanlığı, yönetmeliği hazırlarken, Yüksek Hakem Kurulunun, en çok işçi mensubu olan işçi kon
federasyonu ile en çok iş veren mensubu olan iş veren konfederasyonunun - yok ise - Türkiye Tica
ret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin istişari mütalâalarını alır. Bu mütalâa
ların talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde verilmesi gereklidir. 

Bu yönetmeliğe göre, her hangi bir iş koluna dâhil olmayıp bu kanuna göre sendika kurmak 
ve sendikalara üye olmak hakkına sahip olanlar, genel hizmet koluna dâhil sayılırlar. Genel hizmet 
kolu ayrı bir iş kolu olarak itibar olunup diğer bütün iş kolları ile ilgili sayılır. 

Bu konuda Danıştayda açılacak iptal dâvaları iki ay içinde karara bağlanır. 
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üyesi bulundukları sendikalara aidat ödemelerini ve 14 ncü maddenin 1 nci bendinin (g) fıkrasın
da zikri geçen yardımlaşma sendikalarına ödemede bulunmalarını engellemez. 

Üyelikten çıkarma 

MADDE 8. — 1. Kanun ve teşekkül tüzüğü hükümleri gereğince teşekkülden çıkarılan üye
nin, çıkarma karârına karşı genel kurula başvurma hakkı vardır. İlgili üye genel kurul karanna 
karşı, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç ay içinde, iş dâvalarına bakmakla görevli ma
hallî mahkemeye itirazda bulunabilir. 

2. Çıkarılan üye hakkındaki genel kurul kararı, 12 nci maddede gösterilen resmî makamlara 
yazı ile tebliğ edilir. Bölge çalışma müdürlüğü genel kurul karanna karşı, keyfiyetin tebliğinden 
itibaren üç ay içinde, iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahkemeye itirazda bulunabilir. 

Sendika Birlik, Federasyon ve Konfed e ırısy onlarının kuruluş şartlan 
MADDE 9. — 1. işçi sendikalan, aynı iş yerinde veya aynı iş kolundaki iş yerlerinde veyahut 

birbirleriyle ilgili iş kollarında çalışan işçileri içine alır. 
îş veren sendikaları aynı iş kolunda veya birbirleriyle ilgili iş kollarında çalışan iş verenleri 

içine alır. 
2. a) Sendika birlikleri, belirli bir mahal v.ya bölge sınırları içinde, birbirleriyle ilgili olmı̂  

yan çeşitli iş kollannda dahi olsa mevcut sendikalann; 
b) Federasyonlar, aynı iş kolunda veya o iş kolu ile ilgili iş kollarında mevcut sendikalann; 
c) Konfederasyonlar, birliklerin, federasyonların ve Türkiye çapında faaliyette bulunmayı he

def tutmak şartiyle iş kolu esasına göre kurulmuş sendikaların üye sıfatiyle bir araya gelmeleri 
suretiyle kurulur. 

3. îş kolları ve bunların birbirleriyle ilgili olanları, Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yönet
melikle tesbit olunur. Bu yönetmelik, milletlerarası normlar dikkate alınarak hazırlanır. Çalışma 
Bakanlığı yönetmeliği hazırlarken, Yüksek Hake n Kurulunun, en çok işçi mensubu olan işçi kon
federasyonu ila en çok iş veren mensubu olan iş veren konfederasyonunun - yoksa - Türkiye Tica
ret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin mütalâalarını alır. Bu mütalâaların ta
lep tarihinden itibaren en geç on gün içinde veril nösi gereklidir. 

Bu yönetmeliğe göre, her hangi bir iş koluna dâhil olmayıp bu kanuna göre sendika kurmak ve 
sendikalara üye olmak hakkına sahibolanlar, genci hizmet koluna dâhil sayılırlar. Genel hizmet 
kolu ayrı bir iş kolu olarak diğer bütün iş kolları ile ilgili sayılır. 

Bu konuda Danıştayda açılacak iptal dâvaları iki ay içinde karara bağlanır. 
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Oran, katılma ve çekilme 

MADDE 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin ve bunların şubelerinin ge
nel kurullarının toplanma oranı, genel kurul üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Meslekî teşek
kül tüzüğünde daha yüksek bir oran tesbit edilebilir. Bu oran sağlanamazsa, ikinci toplantı, bi
rinci toplantı gününden en çok onbeş gün sonraya bırakılabilir, ikinci toplantıda toplantı oranı 
aranmaz. 

2. Belli bir birlik veya federasyona üye olmak, sendika genel kurulu toplantı oranına göre 
toplanan genel kurul üyelerinin yarısından bir fazlasının oyunun alınmasiyle mümkündür. Belli 
bir konfederasyona üye olmada da, birlik ve federasyon genel kurulları için aynı hüküm uygula
nır. 

3. Birlik, federasyon ve konfederasyonların kurulmasında da 2 nci bend hükmüne uyulur. 
4. Bir sendikanın üyesi olduğu birlikten veya federasyondan ve birliğin veya federasyonun 

üyesi olduğu konfederasyondan çekilmesi, çekilmek istiyen sendika, birlik veya federasyonun 
genel kurulunun toplantı oranına göre toplanan genel kurul üyelerinin üçte ikisinin oyunun alın
ması ile mümkündür. 

5. Milletlerarası teşekküllere katılma ve çekilmede de 4 ncü bend hükmü uygulanır. 
6. Sendikaların birleşmesi, genel kurullarının bir arada yapacakları toplantıda hazır bulunan 

üye sayısının salt çoğunluğunun alacağı kararla olur. Genel kurulların bu müşterek toplantıya 
çağrılması, kanun ve kendi tüzüklerinin hükümleri gereğince ayrı ayrı yapılır. 

Birliklerin kendi aralarında, federasyonların kendi aralarında ve konfederasyonların kendi 
aralarında birleşmelerinde de aynı hüküm uygulanır. 

Birleşme ile ilgili usul ve merasim konusunda 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları uygula
nır. 

9 ncu madde hükümleri saklıdır. 

Mesleki teşekküllerin faaliyetleri 

MADDE 14. —• 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak genel hüküm
lere göre sahiboldukları yetkilerden başka, aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunabilirler : 

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak; 
b) Toplu iş sözleşmesi akdetmek; 
c) iş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve mercilere, uzlaştırma ve hakem kurullarına, iş mah

kemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun hükümlerine göre başvurmak veya mütalâa bildirmek 
ve onlardan talepte bulunmak; 

d) Çalıştırmayı doğuran hukukî münasebetle ilgili hususlarda sosyal sigortalar, emeklilik ve 
benzeri hakların kullanılması ile ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adlî müzaherette bulun
mak; 

e) Mevzuattan, örf ve âdetten, toplu iş sözleşmesinden veya meslekin müşterek menfaatle
rinden doğan hususlarda veyahut yazılı müracaatleri üzerine 2 nci maddenin birinci bendinde zik
redilen akidlerden doğan haklariyle sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen dâvaya 
ve bu münasebetle açtığı dâvadan ötürü husumete ehil olmak; 

f) Kanun ve milletlerarası andlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci gönder
mek; 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, eğitim ve sair sosyal ve 
kültürel maksatlar için yardımlaşma sandıklan kurmak; üyeleri yararına sigorta mukaveleleri ak
detmek; 

h) Kanuna göre grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek; 
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Oran, katılma ve şekilleri 
MADDE 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan mesleki teşekküllerin genel kurullarının ve bu te

şekkül şubelerinin kongrelerinin toplanma sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Meslekî te
şekkül tüzüğünde daha yüksek bir oran tesbit edilebilir; oran sağlanamazsa, ikinci toplantı, birinci 
toplantı gününden en çok onbeş gün sonraya bırakılır; nu toplantıda toplantı oranı aranmaz. 

2. Belli bir birlik veya federasyona üye olmak yahut 9 ncu maddenin 2 nci bendinin (c) fık
rasında belirtilen sendikalardan birine katılmak, sendika genel kurulunun toplantı oranına göre 
toplanan genel kurul üyelerinin salt çoğunluğunun oyunun alınması ile mümkündür. Belli bir 
konfederasyona üye olmada da, birlik, federasyon ve 9 ncu maddenin 2 nci bendinin (c) fıkra 
smda belirtilen sendika genel kullan için aynı hüküm uygulanır. 

3. Birlik, 9 ncu maddenin 2 nci bendinin (c) fıkrasında belirtilen sendika, federasyon ve kon
federasyonların kurulmasında da 2 nci bend hükmüne uyulur. 

4. Bir sendikanın üyesi olduğu birlikten veya federasyondan; birliğin, federasyonun, veya 
9 ncu maddenin 2 nci bendinin (c) fıkrasında belirtilen sendikaların üyesi oldukları konfede
rasyondan çekilmeleri, çekilmek istiyen teşekkülün genel kurullarının yapacakları toplantılarda 
üye tamsayılarının salt çoğunluğu ile mümkündür. 

5. Milletlerarası teşekküllere katılma ve çekilmede de 4 ncü bend hükmü uygulanır. 
6. Sendikaların birleşmesi, genel kurullarının yapacakları toplantılarda üye tamsayılarının 

salt çoğunluğunun alacağı kararla olur. 
Birliklerin, federasyonların ve konfederasyonların kendi aralarında birleşmelerinde de aynı 

hüküm uygulanır. 
Birleşme ile ilgili usul ve merasim konusunda 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri uygula

nır. 
9 ncu madde hükmü saklıdır. 

Meslekî teşekküllerin faaliyetleri 
MADDE 14. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak genel hü

kümlere göre sahiboldukları yetkilerden başka, aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunabilirler : 
a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak; 
b) Toplu iş sözleşmesi akdetmek; 
c) İş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve mercilere, uzlaştırma ve hakem kurullarına, iş mah

kemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun hükümlerine göre başvurmak veya mütalâa bildirmek; 
d) Çalıştırmayı doğuran hukukî münasebetle ilgili hususlarda, sosyal sigortalar, emeklilik 

ve benzeri hakların kullanılması ile ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına hukukî yardımda bu
lunmak; 

e) Mevzuattan, örf ve âdetten, toplu iş sözleşmesinden veya meslekin müşterek menfaatle
rinden doğan hususlarda veyahut yazdı mitracaatleri üzerine 2 nci maddenin birinci bendinde 
zikredilen akidlerden doğan haMariyle sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen 
dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâvadan ötürü husumete ehil olmak; 

f) Kanun ve milletlerarası andlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci gönder
mek; 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, lokavt, eğitim ve sair 
sosyal ve kültürel maksatlar için tesis veya dernek şeklinde yahut meslekî teşekküllerin bir kolu 
halinde yardımlaşma sandıklan kurmak; üyeleri yararına sigorta mukaveleleri akdetmek; 

h) Kanuna göre grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek; 

M. Meclisi (S. Sayısı : 126ya 2nci ek) 
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i) İşçilerin veya, iş verenlerin meslekî bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın gelişme
sine ve reel verimliliğin çoğalmasına hizmet edecek veya genel kültürlerini genişletecek kurs ve 
konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri kütüphane ve benzeri kültürel tesisler kurmak, 
işçilerin boş samanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağlamak; 

j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalışmak veya bu gibi teşebbüslere yardım etmek ve
yahut bmat kooperatifler kurmak yahut kurul .nasına yardım etmek; 

k) Mesleklerinin icrası için lüzumlu her neyi ham veya yarı mamul madde, eşya, alet, edevat 
ve makinaları üyelerine- kiralamak, ödünç vermek veya hibe etmek; 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatlerini her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her konu 
hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü 
kanuni yollardan faaliyet sarf etmek. 

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, hizmetlerinde, üyeleri arasında tam eşitliğe 
uymak sorundadırlar. 

3. Bu kanuna göre kurulan işçi teşekkülleri, gelirlerinin en az yüzde beşini, üyelerinin bilgi 
ve kültür seviyelerini yükseltmek için kullanmak zorundadırlar. 

4. Toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri saklıdır. 

İşçi ve i§ veren münasebetleri 

MADDE 17. — 1. 2 nci maddenin 1 nci bendinde sayılı kimselerle işçi teşekkülleri, bu ka
nun veya sair kanunlar gereğince kurulan iş veren teşekküllerine; ve iş verenler ile yukarda 
bahse konu iş veren teşekkülleri de, işçi teşekküllerine üye olamazlar; 

Gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri veya üyederi veyahut araya koyacakları sair kim
seler vasıtasiyle birbirlerinin kuruluşları, idare ve faaliyetlerine, nüfuz etmek maksadiyle mü
dahalede bulunamazlar. 

2. Bir işçi teşekkülünü bir iş verenin veya bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurulmuş 
bir iş veren teşekkülünün kontroduna tabi kılmak veyahut bunların nüfuzu altında işçi teşekkülü 
kurulmasını tahrik etmek; veya 

3. Bir işçi teşekkülünün, bir iş veren veya bu kanun veya Cemiyetler Kanunu veya özel ka
nunlar gereğince kurulan bir iş veren teşekkülü veya 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Ka
nun gereğince kurulan bir teşekkül tarafından malî yollarla desteklenmesi gayesiyle faaliyette 
bulunmak yasaktır. 

4. Bu madde hükümleri, esnaflık ve küçük sanatkârlık kollarında işçi ve iş veren durumun
da olanların, 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Kanun gereğince kurulan teşekküller ile işbu ka
nuna göre kurulan teşekküllerde aynı zamanda üye olmalarını önlemez. 

İşçi teşekkülü idareciliği ve temsilciliğinin teminatı 

MADDE 2(N — 1. işçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev alma
ları dolayısiyle kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçiler; bu teşekküllerdeki görevlerinin, seçi
me girmemek, seçilmemek veya çekilmek suretiyle son bulması üzerine işe alınmalarını istedik
leri takdirde, iş veren, bunları, boş yer varsa, yazılı istemleri anındaki şartlarla, eski işlerine ve
yahut diğer bir işe, sair isteklilere tercih ederek almaya mecburdur. Bu takdirde, ücrette ve işten 
çıkarılmasında işçinin eski kıdem hakları saklıdır. 

Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki görevin sona ermesinden başlıyarak üç ay içinde müm
kündür. Özel nitelikteki mevzuatla toplu iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak şartiyle, işten ay
rılma tarihinden başlıyarak beş yıl geçmişse, bu hak düşer; yönetim kurulundaki veya başkanlık
taki görevleriyle ilgili sürümlerden dolayı hüküm giymiş olanlar, bu haktan istifade edemezler. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 12fiya 2nci ek) 
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i) İşçilerin veya iş verenlerin meslekî bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın geliş
mesine ve reel verimliliğin çoğalmasına hizmet edecek veya genel kültürlerini genişletecek kurs 
ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basımevi ve benzeri kültürel te
sisler kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkanlar sağlamak; 

j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalışmak veya bu gibi teşebbüslere yardım etmek 
veyahut bizzat kooperatifler kurmak; 

k) Mesleklerinin icrası için lüzumlu her nevi ham veya yarı mamul madde, eşya, alet, edevat 
ve makinaları üyelerine kiralamak, ödünç vermek veya hibe etmek; 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatlerini her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her konu 
hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için her 
türlü kanuni yollardan faaliyet sarf etmek. 

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, hizmetlerinde, üyeleri arasında tam eşitliğe 
uymak zorundadırlar. 

3. Bu kanuna göre kurulan işçi teşekkülleri, gelirlerinin en az yüzde beşini, üyelerinin bilgi 
ve kültür seviyelerini yükseltmek için kullanmak zorundadırlar. 

îşçi ve iş veren münasebetleri 

MADDE 17. — 1. 2 nci maddenin 1 nci bendinde sayılan kimselerle işçi teşekkülleri, bu kanun 
veya sair kanunlar gereğince kurulan iş veren teşekküllerine ve iş verenler ile yukarda bahse 
konu iş veren teşekkülleri de, işçi teşekküllerine üye olamazlar bunlar, 

Gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri veya üyeleri veyahut araya koyacakları sair kim
seler t'asıtasiyle birbirlerinin kuruluşlarına, idare ve faaliyetlerine, her hangi bir müdahalede bu
lunamazlar. 

2. Bir işçi teşekkülünü bir iş verenin veya bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurulmuş 
bir iş veren teşekkülünün kontroluna tabi kılmak veyahut bunlann nüfuzu altında işçi teşekkülü 
kurulmasını tahrik etmek yasaktır. 

3. Bir işçi teşekkülünün, bir iş veren veya bu kanun veya Cemiyetler Kanunu veya özel ka
nunlar gereğince kurulan bir iş veren teşekkülü veya 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Kanun 
gereğince kurulan bir teşekkül tarafından malî yollarla desteklenmesi gayesiyle faaliyette bulu
nulma JI da yasaktır. 

4. Bu madde hükümleri, esnaflık ve küçük sanatkârlık kollarında işçi ve iş veren durumun
da olanların, 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Kanun gereğince kurulan teşekküller ile işbu 
kanuna göre kurulan teşekküllerde aynı zamanda üye olmalarını önlemez. 

İşçi teşekkülü idareciliği ve temsilciliğinin teminatı 

MADDE 20. — 1. îşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev almalar; 
dolayısiyle kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçiler; bu teşekküllerdeki görevlerinin, seçime gir
memek, seçilmemek veya çekilmek suretiyle son bulması üzerine işe alınmalarını istedikleri tak
dirde, iş veren, bunları yer boşalırsa, yazılı istemleri anındaki şartlarla, eski işlerine veyahut 
eski işlerine uygun diğer bir işe, sair isteklilere tercih ederek almaya mecburdur. Bu takdirde, 
ücrette ve işten çıkarılmasında işçinin eski kıdem hakları saklıdır. 

Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki görevin sona ermesinden başlıyarak üç ay içinde müra
caat edilirse mümkündür, özel nitelikteki mevzuatla toplu iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak 
şartiyle. işten ayrılma tarihinden başlıyarak beş yıl geçmişse, bu hak düşer; yönetim kurulundaki 
veya başkanlıktaki görevleriyle ilgili cürümlerden dolayı hüküm giymiş olanlar, bu haktan isti
fade edemezler. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 126ya 2nci efe) 
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2. İşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev almaları dolayısiyle 
kendi nzalariyle işlerinden ayrılan işçiler; sosyal sigorta primlerini iş verene düşen primlerle bir
likte ödemeye devam etmek şartiyle, eski iş yerlerindeki sigortalılık haklarını devam ettirebilir
ler. 

3. a) Bir iş yerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinde taraf işçi federasyonunun mensubu 
olan veya o toplu iş sözleşmesinde taraf bulunan işçi sendikalarından o iş yerinde en fazla üyeye 
sahibolan sendika, o iş yerindeki işçilerin salt çoğunluğunu temsil etmese dahi, söz konusu iş ye
rinde, toplu iş sözleşmesinde başkaca hüküm yoksa : 

i) iş yerindeki işçi sayısı elliyi aşmıyorsa, en çok iki; 
ii) îş yerindeki işçi sayısı elli ilâ iki yüz arasında ise, en çok dört; 
iii) tş yerindeki işçi sayısı ikiyüz ilâ bin arasında ise, en çok altı; 
iv) tş yerindeki işçi sayısı binden fazla ise, en çok sekiz temsilci gösterebilir. 
Bu sayılar, toplu iş sözleşmesi ile yarıdan aşağı olarak tesbit edilemez. 
Bu temsilcilerden biri baştemsilci olarak atanır. 
b) (a) fıkrasında yazılı vasfı haiz olmamakla beraber, iş yerindeki işçiler arasında en çok 

üyesi bulunan sendika, (a) fıkrasında gösterilen sayıların yarısını aşmamak şartiyle, iş yeri tem
silcisi gösterebilir. Bunlardan biri baştemsilci olarak atanır. 

c) (a) ve (b) fıkralarında söz konusu temsilci ve baştemsilcilerin ve bu kanuna göre ku
rulmuş işçi teşekküllerinin iş yerinde çalışan başkanı, yönetim kurulu üyesi, haysiyet divanı üyesi 
veya denetçilerinin hizmet akitlerinin iş veren tarafından 19 ncu madde hükümlerine aykırı ola
rak feshedildiği, 31 nci maddenin 3 ncü bendi gereğince verilen hükmün kesinleşmesi suretiyle sa
bit olursa, 19 ncu maddenin 3 ncü bendi hükümleri saklı kalmak kaydiyle, feshedilmiş olan hiz
met akdi, işçinin, yukarda söz konusu hükmün kesinleştiği tarihten başlıyarak bir ay içinde 
yazıyla iş verenden istemesi takdirinde, yürürlükten kalkmış olduğu tarihe kadar geriye yürümek 
şartiyle yeniden ve kendiliğinden yürürlüğe girer. 

Meslekî teşekküllerin sağladığı haklardan istifade 

MADDE 21. — Bu kanuna göre kurulan işçi veya iş veren teşekkülünün kendi faaliyetleri 
sayesinde üyelerine sağladığı hakların, o teşekkülün üyesi olmıyanlara teşmili, bahse konu teşek
külün yazılı muvafakatine bağlıdır. 

Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanununun 8 nci maddesi hükümleri saklıdır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 31. — 1. 17 nci maddenin 1 ve 2 nci bendlerinde yazılı yasaklara aykırı hareket 
edenlere, beş yüz liradan iki bin liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

2. 17 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı yasağa aykırı hareket edenler üç aydan bir yıla 
kadar hapis cezasına mahkûm edilirler Söz konusu yasağa aykırı olarak j^apılan malî yardıma 
elkonülur ve tş Kanununun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

3. 19 ncu madde hükümlerine aykırı hareket eden iş verenlere, beş yüz liradan iki bin liraya 
kadar ağır para cezası hükmedilir. 

4. 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı yasağa uymıyanlar ile bunların şerikleri hakkında 
Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesi uygulanmakla beraber, yapılan malî yardım veya teberru 
kendilerine ödettirilir. Söz konusu yasağa aykırı olarak bu kanuna göre kurulmuş bir meslekî 
teşekküle yapılmış olan malî yardım veya teberruya el konulur ve tş Kanununun 30 ncu maddesi 
uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

5. 28 nci maddede yazılı defterleri tutmıyan teşekkül tüzüğüne göre sorumlu kişiler hakkın
da, beş yüz liradan iki bin beş yüz liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrür halin-

M. Meclisi (S. Sayısı : 126 ya 2 nci ek) 
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2. tşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev almaları dolayısiyle 
kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçiler, sosyal sigorta primlerini veya aidatlarını iş verene dü
şen primlerle veya aidatla birlikte ödemeye devam etmek şartiyle, eski iş yerlerindeki sigortalı
lık haklarını devam ettirebilirler. 

3. a) Bir iş yerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinde taraf işçi federasyonunun mensubu 
olan veya o toplu iş sözleşmesinde taraf bulunan işçi sendikalarından o iş yerinde en fazla üyeye 
sahibolan sendika, o iş yerindeki işçilerin salt çoğunluğunu temsil etmese dahi, söz konusu iş ye
rinde, toplu iş sözleşmesinde başkaca hüküm yoksa : 

i) îş yerindeki işçi sayısı elliyi aşmıyorsa, en çok iki; 
ii) iş yerindeki işçi sayısı elli ilâ iki yüz arasında ise, en çok dört; 
iii) îş yerindeki işçi sayısı iki yüz ilâ bin arasında ise, en çok altı; 
iv) îş yerindeki işçi sayısı binden fazla ise, en çok sekiz temsilci gösterebilir. 
Bu sayılar, toplu iş sözleşmesi ile yarıdan aşağı olarak tesbit edilemez. 
Bu temsilcilerden biri baştemsilci olarak atanır. 
b) (a) fıkrasında yazılı vasfı haiz olmamakla beraber, iş yerindeki işçiler arasında en çok 

üyesi bulunan sendika, (a) fıkrasında gösterilen sayıların yarısını aşmamak şartiyle, iş yeri tem
silcisi gösterebilir. Bunlardan biri baştemsilci olarak atanır. 

c) (a) ve (b) fıkralarında söz konusu temsilci ve baştemsilcilerin ve bu kanuna göre kurul
muş işçi teşekküllerinin iş yerinde çalışan başkanı, yönetim kurulu üyesi, haysiyet divanı üyesi 
veya denetçilerinin hizmet akidlerinin iş veren tarafından 19 ncu madde hükümlerine aykırı ola
rak feshedildiği, 31 nci maddenin 3 ncü. bendi gereğince verilen hükmün kesinleşmesi suretiyle sa
bit olursa, 19 jıcu maddenin 3 ncü bendi hükümleri saklı kalmak kaydiyle, feshedilmiş olan hiz
met akdi, işçinin, yukarda söz konusu hükmün kesinleştiği tarihten başlıyarak bir ay içinde ya-
ziyle iş verenden istemesi takdirinde, yürürlükten kalkmış olduğu tarihe kadar geriye yürümek 
şartiyle yeniden ve kendiliğinden yürürlüğe girer. 

•- - — * - - - - ^ 

vMeslekî teşekküllerin çağladığı haklardan istifade 

MADDE 21. — Bu kanuna göre kurulan işçi veya iş veren teşekkülünün kendi faaliyetleri 
sayesinde üyelerine sağladığı hakların, o teşekkülün siyasi olmıyanlara teşmili, bahse konu teşek
külün yazılı muvafakatine bağlıdır. 

** (Uıza hükümleri 

MADDE 31. — 1. 17 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı yasaklara aykırı hareket 
edenlere, beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

2. 17 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı yasağa aykırı hareket edenler, üç aydan bir yıla ka
dar hapis cezasına mahkûm edilirler. Söz konusu yasağa aykırı olarak yapılan malî yardıma el 
konulur ve îş Kanununun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

3. 19 ncu madde hükümlerine aykırı hareket eden iş verenlere, beşyüz liradan ikibin liraya 
kadar ağır para cezası hükmedilir. 

4. 20 nci maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı hareket eden iş veren veya iş veren vekili beş
yüz liradan ikibin liraya ka,dar ağır para cezasııa mahkûm edilir. 

5. 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı yasağa uymıyanlar ile bunların şerikleri hakkında 
Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesi uygulanmakla beraber, yapılan malî yardım veya teberru 
kendilerine ödettirilir. Söz konusu yasağa aykırı olarak bu kanuna göre kurulmuş bir meslekî 
teşekküle yapılmış olan malî yardım veya teber rüya el konulur ve îş Kanununun 3Q ncu mad
desi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 126 ya 2 nci ek) 
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de, ağır para cezasının âzami haddi verilir. 
6. 29 ncu maddede yazılı bilgi ve belgeleri süresi içinde Çalışma Bakanlığına göndermiyen 

teşekkülün tüzüğüne göre sorumlu kişiler hakkında beş yüz liradan iki bin beş yüz liraya kadar 
ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrür halinde, ağır para cezasının âzami haddi verilir. 

7. 30 ncu maddenin 1 nci bendi gereğince faaliyetten menine karar verilen teşekkülün so
rumluları hakkında ellişer liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

8. 30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten menine karar verilmesi 
halinde, 16 nci madde hükümlerini ihlâl etmiş olanlar hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten menine karar verilmiş ol
ması halinde, eğer 16 nci madde hükmüne aykırı olarak teşekkül tarafından bir siyasi partiye ve
ya bir siyasi parti tarafından teşekküle ödenmiş olan bir meblâğ varsa, bu meblâğa el konulur 
ve iş Kanununun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

9. 30 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince teşekkülün faaliyetten menine karar verilmiş ol
ması halinde, 22 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı yasağa uymıyanlarla bunların şerikleri hak
kında, eğer fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına 
ve malî yardım veya teberruun bir mislinden aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolu
nur. 

Söz konusu yasağa aykırı olarak alınmış malî yardım veya teberrua el konulur ve îş Kanunu
nun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

10. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin faaliyetleriyle ilgili olarak - Taksirli suç
lar haricolmak üzere - altı ay veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş .olanlar ve Toplu îş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 nci maddelerine göre hüküm 
giymiş olanlarla alelıtlak zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı^ suçlardan biriyle hüküm giymiş teşekkül yöne
ticileri veya mensupları, kanun hükümlerine göre haklarında uygulanacak diğer cezalar saklı 
kalmak kaydiyle', hükmün kesinleşmesinden itibaren beş yıl süreyle bu kanuna göre kurulan teşek
küllerde idare, haysiyet divanı üyeliği, denetleme veya temsil görevi almak hakkını kaybederler. 
Cezanın tecili veya afla düşmüş olması, bu bent hükmünün uygulanmasına engel değildir. 

Kaldırılan kanunlar 
MADDE 33. — 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı işçi ve îş Veren Sendika ve Sendika Bir

likleri hakkında Kanun ve 25 Mayıs 1959 tarihli ve 7286 sayılı, 5018 sayılı Kanuna ek Kanun ile 
13 Haziran 1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleklerinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki 
Münasebetlerin Tanzimi hakkındaki Kanunun 22 nci maddesi ile 10 Mart 1954 tarihli ve 6379 sa
yılı Denîz îş Kanununun 40 nci maddesi hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 126 ya 2 nci ek ) 
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6. 27 nci maddede gösterilen mal bildiriminin hakikate aykırı olarak düzenlenmesi halinde 
suçlu hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur. 

7. 28 nci maddede yazılı defterleri tutmıyan teşekkül tüzüğüne göre sorumlu kişiler hakkın
da, beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrür halinde, ağır 
para cezasının âzami haddi verilir. 

8. 29 ncu maddede yazılı bilgi ve belgeleri süresi içinde Çalışma Bakanlığına göndermiyen 
teşekkülün tüzüğüne göre sorumlu kişiler hakkında beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para 
cezasına hükmolunur. 

Bu bilgi ve belgeleri hakikate aykırı olarak bildirenler hakkında ikiyüz liradan ikibin liraya 
kadar ağır para cezası ile birlikte üç aydan eksik olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

9. 30 ncu maddenin 1 nci bendi gereğince faaliyetten menine karar verilen teşekkülün so
rumluları hakkında ellişer liradan beşyüzer liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

10. 30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince'bir teşekkülün faaliyetten menine karar verilmesi 
halinde, 16 nci madde ile 1 nci maddenin 3 ncü bendi hükümlerini ihlâl etmiş olanlar hakkında, 
üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten menine karar verilmiş ol
ması halinde, eğer 16 nci madde ile 1 nci maddenin 3 ncü bendi hükmüne aykırı olarak teşekkül 
tarafından bir siyasi partiye veya bir siyasi parti tarafından teşekküle ödenmiş olan bir meblâğ 
varsa, bu meblâğa el konulur ve İş Kanununun 30 ncu maddesi uyannca Çalışma Bakanlığının 
tasarrufuna verilir. 

11. 30 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince teşekkülün faaliyetten menine karar verilmiş 
olması halinde, 22 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı yasağa uymıyanlarla bunların şerikleri hak
kında, eğer fiilleri daha ağır bir cezayı gerektir miyorsa, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına 
ve malî yardım veya bağışın bir mislinden aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

Söz konusu yasağa aylan olarak alınmış malî yardım veya bağışa el konulur ve tş Kanununun 
30 ncu maddesi uyannca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

12. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin faaliyetleriyle ilgili olarak -taksirli suçlar 
haricolmak üzere- altı ay veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş olanlar ve alelıtlak zim
met, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolândıncılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı 
iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm giymiş teşekkül yöneticileri veya mensupları, ka
nun hükümlerine göre haklarında uygulanacak diğer cezalar saklı kalmak kaydiyle, hükmün ke
sinleşmesinden itibaren bu kanuna göre kurulan teşekküllerde idare, haysiyet divanı üyeliği, de
netleme veya temsil görevi almak hakkını kaybederler. 

Cezanın tecili veya af ile düşmüş olması, bu bent hükümlerinin uygulanmasına engel değildir. 

Kaldtnlan kanunlar 

MADDE 33. — 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı işçi ve îş Veren Sendika ve Sendika Bir
likleri hakkında Kanun ve 25 Mayıs 1959 tarihli ve 7286 sayılı 5018 sayılı Kanuna ek Kanun 
ile 13 Haziran 1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleklerinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasın
daki Münasebetlerin Tanzimi hakkındaki Kanunun 22 nci maddesi ile 1Q Mart 1954 tarihli ve 6379 
sayılı Deniz tş Kanununun 40 nci maddesi hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 126ya 2nci etk) 
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Yürürlüğe giriş 

MADDE 34. — 1. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
2. Bu kanunda bahse konu Yönetmelik, bu kanunun yayımından itibaren en çok otuz gün 

sonra yürürlüğe girecek şekilde hazırlanır. 
3. 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan işçi ve iş ve

ren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonları, tüzüklerini, 2 nci bentte bahse konu yönet
meliğin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde kanun ve mevzuat hükümlerine uy
durmak zorundadırlar. 

4. 2 nci maddenin 1 nci bendinin 2 nci fıkrasında söz konusu özel kanun, Anayasanın 7 nci 
geçici maddesinde gösterilen süre içinde yürürlüğe girene kadar, işçi niteliği taşımıyan kamu hiz
meti görevlileri, sendika kuramaz ve sendikalara üye olamazlar. 

M. Meclisi (S. S*yısı : 126ya 2nci ek) 
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Yürürlüğe giriş 
MADDE 34. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Ü Mecîtei (S. Sayısı: 126ya 2nd efc) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Karma Komisyonu 13 . 7 . 1963 
Esas No. : 2/286, 1/382 

Karar No. : 2 

T. B. M. M. Karma Komsyonunun değiştirişi 

Kamum başlığı.. - Sendikalar Kamumu 
işçi Sendikası Üyeliği. 
Madde 2. — 1. Hizmet akdine göre çalışmayı veya nakliye mukavelesine göre esas itibariyle 

bedeni hizmet arzı suretiyle çalışmayı yahut neşir mukavelesine göre eserini naşire terketmeyi mes
lek edinmiş bulunanlar ve adî şirket mukavelesine göre ortaklık payı olarak esas itibariyle fiziki 
veya fikrî emele arzı suretiyle bir iş yerinde çalışanlar - bu mukavelenin aynı durumdaki herkese 
fiilen açık olması, kaydiyle - bu kamun bakımımdan işçi sayılırlar, 'Bu kanun bakımımdan işçi sayı
lan kimseler, işjçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakkıma 'sahiptirler. 

îşçi niteliği taşumaıyan kaanu hizmeti görevlilerinim bu madde gereğince sendika kurmak ve 
sendikalara üye olmak hakları ve 'bumlarım kura cakları • semdifcalarla bu sendikaların kuracakla
rı birlik, federasyon ve konfederasyonların özellikleri özel kanunla düzenlenir. 

Bu maddenin kapsamına girip de kooperatif şirketlerde ortak olanlar ile anonim şirket hissedarların
dan her hangi (bir suretle imtiyazlı hisse sahibi olmı yanların işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarıma 
üye olmak hakları saklıdır. 

1 nei fıkra kapsamıma giren kimselerden Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
tabi damlar île Milî Savunma Bakanlığına ve içişleri Bakanlığı Jamdarma Genel Kumandanlığına 
bağlı iş yerlerinde çalışıp askerlik yükümünü yerine getirmekte olanlar dışında kalanların, işçi sen
dikası kurmak ve işçi sendikalarıma üye olmak hakları saklıdır. 

2. Yukardaki bendde sayılan kimseler, çalışma durumu her hangi bir sebeple ortadan kalkmış 
ise, söz konusu benddeki tariflere uygun her hangi bir iş veya mesleki, daha önce, - değişik zaman* 
larda da o,lsa - en az üç yü süre ile yapmışlarsa, bu kanuna göre işçi sendikası, kurmak ve işçi sen
dikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

3. , işçi teşekküllerinin yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve de* 
netim işlerinde görev alanların, 1 nci bendde yazılı vasıfları kaybetmiş olsalar ve 2 nei bendde yazılı 
şartları haiz olmasalar dahi, o göreve getirildikleri anda üye oldukları sendikalardaki üyelik sı
fatları devam eder. 

4. Bu maddeye dayanarak sendika kurmak ve bu sendikalara üye olmak hakkına sahip olan
lardan mevzuat veya toplu iş sözleşmesi gereğince bir işletmenin yönetim kurullarında veya benze
ri kurullarda işçi temsilcisi sıfatiyle bulunanlar, bu kanun bakımından işçi vasfını muhafaza eder
ler. 

iş veren Sendikası Üyeliği: 
Madde 3. — 1. 2 nci maddeye göre işçi sendikası kurmak ve bu sendikalara üye olmak hakkı

na sahip kimseleri çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere, bu kanun bakımından iş veren denilir. Bu 
kanun bakımından iş veren sayılan gerçek ve tüzel kişiler, iş veren sendikası kurmak ve iş veren 
sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

2. iş veren sayılan gerçek ve tüzel kişiler adıma işletmenin bütününü sevk ve idareye yet* 
kili olanlar, bu kanun bakımından iş veren vekilidirler, iş veren vekilleri, bu kanun bakımından 
iş veren sayılırlar. 

3. iş veren teşekküllerinin -yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim 
ve denetim işlerinde görev alanların, iş veren veya iş veren vekili sıfatını kaybetmiş olsalar dahi, 

' o göreve getirildikleri anda üye oldukları sendikalardaki üyelik sıfatları devam eder, 
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4. 2 nci maddenin 1 nci bendinin 1 nci fıkrası ile 3 ncü fıkrasında zikri geçen haller dışında, gir- * 

ketlerde ortak olanlar, bu kanun bakımından her halde iş veren sayılırlar. 
Sendikalara üye almak yasağı ve üyelikten doğan hakların askıda kalması: 
Madde 4. — 1. a) Askerî şahıslar; 
b) 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı idare, teşekkül, müessese ve bankalarda çalışan mü

fettişler ve kontrolörler ile umum müdür yardımcısı veya buna eşit ve üst kademelerdeki görev
lerde çalışanlar; 

c) . Din ve ibadet işlerinde çalışanlar, 
2 ve 3 ncü maddelere göre sendika kuramazlar ve sendikalara üye olamazlar. 
2. Askerliği meslek edinmemiş bulunan askerî şahısların bu kanuna göre haiz bulundukları hak 

ve yükümler, silâh altında bulundukları süre içinde askıda kalır. Ancak, bu bend hükmü, bu kim-
s< lerin üyesi oldukları sendikalara aidat ödemelerini ve 14 ncü maddenin 1 nci bendinin (g) fık
rasında zikri geçen yardımlaşma sandıklarına ödemede bulunmalarını engellemez. 

Üyelikten çıkarma : 
Madde 8. — 1. Kanun ve teşekkül tüzüğü hükümleri gereğince .teşekkülden çıkarılan üye-

• nin, çıkarma kararına karşı genel kurula başvurma haikfcı vardır. Genel kurul kararına karşı, 
bu kararın ilgiliye tebliğinden itibaren üç ay içinde, iş dâvalarına bakmakla 'görevli mahallî 
mahkemeye ilgili tarafından itiraz edilebilir; mahkemenin karan kesindir. -

2. Çıkarılan' üye hakkındaki genel kurul karan, 12 nci maddede gösterilen resmî makam
lara yazıyla tebliğ edilir. Genel kurul kararına karşı, Bölge Çalışma Müdürlüğü, keyfiyetin yet
kili resmî makama tebliğinden itibaren üç ay içinde iş.dâvalarına bakmakla görevli mahallî maih-
kameye itirazda bulunabilir; mahkemenin, kararı kesindir. 

Sendika, birlik, federasyon ve 'konfederasyonların kuruluş şartları : 
Madde 9. — İl İşçi semdikaian, aynı iş yerinde veya aynı iş kolundaki iş yerlerinde çalı

şan işçileri veyahut birbirleriyle iligili iş 'kollarında çalışan işçileri içline alır. 
İş veren sendikalan, aynı iş kolunda veyahut birbirleriyle iligili iş kollarında çalışan, iş veren

leri içine alır. 
2. a) Sendika birlikleri, belirli bir mahal veya bölge sınırlan içinde, birbirleriyle ilgili 

olmıyan çeşitli iş kollarında dahi olsa, mevcut sendikalarım en az ikisinin; 
•b) Federasyonlar, aynı iş kolunda ve o iş kolu ile ilgili iş kollarında mevcut en az iki sen

dikanın; 
e) Konfederasyonlar, ımıevcut birlik, federasyon ve - 'Türikiye çapında faaliyette hedef tutmak 

şartiyle - iş kolu 'esasına ıgöre kurulu sendikalardan en az ikisinin; 
Üye sıfatiyle biraraya 'gelmeleri «suretiyle (kurulurlar. 
3. iş kolları ve bunlann birbirleriyle ilgili olanları, Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yönet

melikle tesbit olunur. Bu yönetmelik, milletlerararası normlar dikkate alınarak hazırlanır. Çalış
ma Bakanlığı, Yönetmeliği hazırlarken, Yüksek Hakem Kurulunun, en çok işçi mensubu olan işçi 
konfederasyonu ile en çok iş veren mensubu olan iş veren konfederasyonunun - yoksa - Türkiye Ti
caret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin istişari mütalâalarını alır. Bu mü-
talâalann, talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde verilmesi gereklidir. 

Bu Yönetmeliğe göre, her hangi bir iş koluna dâhil olmayıp bu kanuna göre sendika kurmak ve 
sendikalara üye olmak hakkına sahibolanlar, gen si hizmet iş koluna dâhil sayılırlar. Genel hizmet 
iş kolu, ayn bir iş kolu olarak itibar olunup, diğer bütün iş kollariyle ilgili sayılır. 

Bu Yönetmelik aleyhinde veya bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili işlemler aleyhinde Da-
nıştayda açılacak iptal dâvaları, iki ay içinde kabara bağlanır. 

Oran; katılma ve çekilme : 
Madde 13. — 1. Bu kanuna göre kumlan meslekî teşekküllerin genel kurullannın ve bu teşek

küllerin şubelerinin kongrelerinin toplantı oranı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. Meslekî te-
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şekkül tüzüğünde daha yüksek bir oran tesbit edilebilir. Oran sağlanamazsa, ikinci toplantı, bi
rinci toplantı gününden en çok onbeş gün sonraya bırakılır; ikinci toplantıda toplantı oranı aran-
maz. 

2. Belli bir birlik veya federasyona üye olmak, sendika genel kurulunun toplantı oranına gö
re toplanan genel kurul üyelerinin salt çoğunluğunun oyunun almmasiyle mümkündür. Belli bir 
konfederasyona üye olmada da; 9 ncu maddenin 2 nei bendinin (c) fıkrasında zikri geçen sendi
kaların, birliklerin ve federasyonların genel kurulları için aynı hüküm uygulanır. 

3. Birlik, federasyon ve konfederasyonların kurulmasında da, 2 nci bend hükmü uygulanır. 
4. Bir sendikanın üyesi olduğu birlik, federasyon veya konfederasyondan, birlik veya federas

yonun da üyesi olduğu konfederasyondan çekilmesi hususunda da, 2 nci bend hükmü uygulanır. 
5. Milletlerarası teşekküllere katılma ve çekilmede de 2 nci bend hükmü uygulanır. 
6. Sendikaların kendi aralarında, birliklerin kendi aralarında, federasyonların kendi araların

da ve konfederasyonların kendi aralarında birleşııesi hususunda da, 2 nci bend hükmü uygulanır. 
Birleşme ile ilgili usul ve merasim konusunda, 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri uygula

nır. 
9 ncu madde hükümleri saklıdır. 
Meslekî teşekküllerin faaliyetleri : 
Madde 14. — 1. .Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak genel hüküm

lere göre sahiboldukları yetkilerden başka, aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunabilirler : 
a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak; 
b) Toplu iş sözleşmesi ve umumi mukavele akdetmek; 
c) îş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve mercilere, uzlaştırma ve hakem kurullarına, iş mah

kemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun hükümlerine göre. başvurmak veya mütalâa bildirmek 
ve onlardan talepte bulunmak; 

d) Çalıştırmayı doğuran hukuki münasebetle ilgili hususlarda sosyal sigortalar, emeklilik ve 
benzeri hakların kullanılmasiyk ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adlî müzaherette bulunmak; 

e) Mevzuattan, örf ve âdetten, toplu iş sözleşmesinden veya meslekin müşterek menfaatlerinden 
doğan hususlarda veyahut - yazılı müraeaatleri üzerine - 2 nci maddenin 1 nci bendinde zikredilen 
akitlerden doğan haklariyle sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen dâvaya ve bu 
münasebetle açtığı dâvadan ötürü husumete ehil olmak; 

f) Kanun veya milletlerarası andlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci gönder
mek; 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık ölüm, işsizlik, grev, eğitim ve sair sosyal ve 
kültürel maksatlar için tesis veya dernek şeklinde yahut meslekî teşekkülün bir kolu halinde yar
dımlaşma sandıkları kurmak; üyeleri yararına sigorta mukaveleleri akdetmek; 

h) Grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek; 
i) İşçilerin veya iş verenlerin meslekî bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın gelişme

sine ve reel verimliliğin çoğalmasına hizmet edecek veya genel kültürlerini genişletecek kurs ve 
konferanslar tertiplemek; sağlık ve spor tesisleri, kütüphane) basımevi ve benzeri kültürel tesisler 
kurmak; işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağlamak; 

j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalışmak veya bu gibi teşebbüslere, yardım etmek ve
yahut bizzat kooperatifler kurmak; 

k) Mesleklerinin icrası için gerekli her türlü ham veya yarı mamul madde, eşya, alet, edevat 
ve nıakinaları üyelerine kiralamak, ödünç vermek veya hibe etmek; 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatlerini hor hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her konu 
hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak "ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü 
kanuni yollardan faaliyet sarfetmek. 

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekkül'er, hizmetlerinde, üyeleri arasında tanı eşitliğe uy
mak zorundadırlar. 
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3. Bu kanuna göre kurulan işçi teşekkülleri, gelirlerinin en az yüzde beşini, üyelerinin bilgi ve 

kültür seviyelerim yükseltmek için kullanmak zorundadırlar. 
4. Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri saklıdır. 
işçi ve iş veren münasebetleri : 
Madde 17. — 1. 2 nei maddenin 1 nci bendinde sayılan kimselerle işçi teşekkülleri, bu kanun 

veya sair kanunlar gereğince kurulu iş veren teşekküllerine; ve, iş Verenlerle yukarda bahse konu 
iş veren teşekkülleri de, işçi teşekküllerine üye olamazlar; 

Gerek doğrudan doğruya, gerek temsdleileri veya mensupları veyahut araya koyacakları sair 
kimseler vasıtasiyle birbirlerinin kuruluşları, idare ve faaliyetlerine; nüfuz tesis etmek maksa
dıyla müdahalede bulunamazlar. 

2. Bir işçi teşekkülünü bir iş verenin veya bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurulu 
bir iş veren teşekkülünün kontroluna tabi kılmak veyahut bunların nüfuzu altında iş/çi teşek
külü kurulmasını tahrik etmek; 

3. Bir işçi teşekkülünün bir dş veren veya bu kanun veya Cemiyetler Kanunu veya özel ka
nunlar gereğince kurulu bir iş veren teşekkülü veya 25 Nisan 1949 tarihli ve 5376 sayılı Ka
nun gereğince ve kurulu bir teşekkül tarafından malî yollarla desteklenmesi gayesiyle faaliyette 
bulunmak; 

Yasaktır. .t 
4. Bu madde hükümleri, esnaflık ve. küçük sanatkârlık kolarında dşçi ve iş veren durumunda 

olanların, 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Kanun gereğince kurulu teşekküllerle işbu kanuna 
göro kurulan teşekküllerde Hynı zamanda üye olmalarını önlemez. 

işçi teşekkürü idareciliği ve temsilciliğinin teminatı. 
MADDE 20. — 1. işçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev al-

malarç dolayısiyle kendi rızalariyle işlerinden ayrılan ifiçler; bu te§ekküllerdeki görevlerinin se
çime girmemek, seçilmemek veya çekilmek suretiyle son bulması üzerine işe alınmalarını istedikleri 
takdirde; iş veren, bunları, boş yer varsa derhal; yoksa, yer boşaldığında, o andaki ş-artlaıla, eski 
işlerine veyahut eski işlerine uygun diğer bir ige, süte isteklilere tercih ederek almaya mecburdur. 
Bu takdirde, ücrette ve işten çıkarılmada işçinin eski kıdem hakları saklıdır. 

Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki görevin sona ermesinden başlıyarak uç ay içinde başyu-
rulursa mümkündür. Özel nitelikteki mevzuatla toplu % sözleşmesi hükümleri aaklı kalmak şar-
tiyle, işten ayrılma tarihinden başlıyarak beş yıl geçmişse, bu hak düşer. 

Yönetim kurulundaki veya başkanlıktaki görevleriyle ilgili cürümlerinden dolayı hüküm 
giymiş olanlar, bu haktan istifade edemezler, 

2. işçi teşekküllerinin yönetdm kurullarında veya başkanlığında görev almaları dolayısiyle 
kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçiler, sosyal sigorta primlerini veya aidatlarını iş verene 
düşen primlerle veya 'aitdatla birlikte ödemeye devam etmek şartiyle, eski iş yerlerindeki si
gortalılık haklarını devam ettirebilirler. 

3. 1 ve 2 nci bentlerde yazılı/olan haklardan -teşekkül şubelerinin yönetim, kurulu üyeleriyle 
başkanları da istif ade ederler. 

4. a) Bir iş yerinde uygulanan toplu dş,söyleşmesinde taraf işçi federasyonunun mensubu 
olan veya o toplu iş sözleşmesinde taraf bulunan işgî -sendikalarından o iş yerinde en fazla üye
ye salhibolan stendika; o iş yerindeki işlilerin salt çoğunluğunu temsil etmese dahi, söz konusu 
iş yerinde, toplu iş sözleşmesinde başkaca hüküm yoksa : 

i)> iş yerindeki işçi sayısı elliyi aşmıyorsa, en çok iki; 
ii) iş yerindeki işçi sayısı elli ilâ dkıyüz ara mda ise, en çok. dört*; 
•iii) iş yerlerinde işçi sayısı ikiyüz ile bin arasında ise, en çok altı; 
iv) iş yerindeki işçi sayım binden fazla ise, en çok sekiz temsilci gösterebilir. 
Bu sayılar toplu iş sözleşmesi ile yarıdan aşağı olarak tesbit edilemez. 
Bu temsilcilerden biri baştemsilci olarak atanır. 
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ıb) (a) fıkrasında yazılı vasfı haiz olmamakla beraber, iş yerindeki işçiler arasında en çok üye

si bulunan sendika, (a) fıkrasında gösterilen sayıların yarısını aşmamak şartiyle, iş yeri temsilci
si gösterebilir. Buralardan biri baştemsilci olarak atanır. 

e) (a) ve (b) fıkralarında söz konusu temsilci ve baştemsilcilerin ve .bu kanuna göre kurulu 
işçi teşekküllerinin iş yerinde çalışan başkanı, yönetim kurulu üyesi, haysiyet divanı üyesi veya 
denetçilerinin hizmet akidlerinin iş veren 'tarafından 19 ncu madde hükümlerine aykırı olarak 

. feshedildiği, 31 nci maddenin 3 ncü bendi gereğince verilen hüküm kesinleşmesi suretiyle sabit 
olursa, 19 ncu maddenin 3 ncü bendi hüıkümleri saklı kalmak kaydiyle, feshedilmiş olan hizmet 
akdi, işçinin, yukarda söz konusu hükmün kesinleştiği tarihten başlıyarak bir ay içinde yaziyle 
is verenden istemesi takdirinde, yürürlükten kalkmış olduğu tarihe kadar geriye yürümek şartiyle 
yeniden ve kendiliğinden yürürlüğe girer. 

Meslekî teşekküllerin sağladıkları haklardan istifade: 
Madde 21. — Bu kanuna göre kurulan işçi' veya iş veren teşekkülünün kendi faaliyetleri saye-

sinde mensuplarına sağladığı hakların, o teşekkülün mensubu olmıyanıl&ra teşmili, .bahse konu te
şekkülün yazılı muvafakatine bağlıdır. 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 8 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 
bir toplu iş sözleşmesini teşmil etmeai hâlinde, yu kardaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Ceza hükümleri: • 
Madde 31. — 1. 17 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı yasaklara aykırı hareket eden

lere, beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 
2. 17 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı yasağa aykırı hareket edenler, üç aydan bir yıla ka

dar hapis cezasına mahkûm edilirler. Söz konusu yasağa aykırı olarak yapılan malî yardıma el 
konulur ve îş Kanununun 30 ncu ımaddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

3. 19 ncu madde hükümlerine aykırı hareket eden iş verenlere, .beş yüz liradan iki bin Mraya 
kadar ağır para cezası hükmedilir.-

4. 20 nci maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı hareket eden iş veren veya iş veren vekili, 
beş yüz liradan iki bin liraya kadar ağır para ce masına mahkûm edilir, iş verenin veya iş veren ve
kilinin 20 nci maddenin 1 nci bendi hükmünü aynı maddenin 3 ncü .bendine aykırı hareket 
etmek suretiyle ihlâl etmesi halinde de aynı ceza verilir. 

5. 22 nci maddenin 2 nöi bendinde yazılı yasağa uymıyanlar ile bunların şerikleri hakkında 
Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesi uygulanmakla beraber, yapılan malî yardım veya bağış 
kendilerine ödettirilir. Söz konusu yasağa aykırı olarak 'bu kanuna göre kurulmuş bir 
meslekî teşekküle yapılmış olan malî yardım veya bağışa el konulur ve îş Kanunuaıuın 30 ncu 
maddesi uyarınca Çalışma Başkanlığının tasarrufuna verilir. 

6. 27 nci maddede söz konusu mal bMiriminin1 gerçeğe aykırı olarak düzenflenmesii halinde, 
suçlu hakkında yüz liradan beşyüz liraya kadaı\ ağır para cezasına hükmolunur. 

7. 28 moi maddede yazılı defterleri ıtuıtmıyan - teşekkül tüzüğüne göre - sorumlu 'kişiler halk-
kında, beşyüz liradan ikibin 'liraya kadar ağır para cezasına hükımolunur. Tekerrür hallinde ağır 
para cezasının âzami haddi verilir. 

8. 29 ncu maddede ya.zılı bilgi ve belgeleri süresi içlinde Çalışma Bakanlığına 'göndermiyen 
- teşekkülün tüzüğüne göre - sorumlu kişiler hakkında, beşyüz liradan ilkibin liraya kadar ağır 
para cezasına hükmolunur. 

Bu bilgi ve belgeleri gerçeğe «aykırı olarak verenler hakkında, tikiyüz liradan ikibin 'liraya 
kadar ağır para cezası ile birlikte üç aydan eiksik olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

9. 30' ncu maddenin 1 nci bendi gereğince faaliyetten men'ine karar verilen teşekkülün so
rumluları hakkında ellişer liradan beşyüzer liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

10. 30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten men'ine karar veril
mesi halinde, 16 nci madde ile 1 nci ımaddenan 3 ncü 'bendi hükümlerini ihlâl etmiş, olanlar 
hakkındaı, üç aydan bir yıla ikadar hapils cezasına hükmolunur. 
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30 ncu mıaddenim 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten men'ine karar verilmiş ol

ması 'halinde, eğer 16 inci madde 'hükmüne aykırı olarak teşekkül tarafından bir siyasi partiye 
veya bir siyasi parti tarafından teşekküle ödenmiş olan bir meblâğ varsa, bu ımeb'lâğa el konu
lur ve iş Kanununun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının .tasarrufuna verilir. 

11. 30 ncu maddemin' 3 ncü bendi gereğince teşekkülün faaliyetten men'ine ikaraır verilmiş ol
ması halinde, 22 nci (maddenin 3 ncü bendinde yazılı yasağa uymıyanlarla bunlaırın şerikleri 
hakkında, eğer fiilleri daha ağır bir cezayı gerek tirmiyorsa, altı aydan iki yıla "kadar hapis ce
zasına ve malî yardım veya bağışın bir mislinden aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hük-
molunur. 

Söz 'konulsu yasağa aykırı olara«k alınmış malî yardım veya bağışa el ikonulur ve îş Kanu
nunun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

12. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin faaliyetleriyle ilgili olarak, ağır hapis 
-cezasını"''gerektiren bir suçtan veya - taksirli suçlar harieolmak üzere - altı ay veya daha fazla 
hapis cezasına hüküm giymiş olanlar ve alelıtlak zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolan
dırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle 
hüküm giymiş teşekkül yöneticileri veya mensupları, kanun hükümlerine göre halklarında uygu
lanacak diğer cezalar saklı kalmak kaydiyle, hükmün kesinleşmesinden itibaren bu kanuna göre 
kurulan teşekküllerde idare, haysiyet divanı üyeliği, denetleme veya temsil görevi almak hakkını 
kaybederler. 

Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 55, '56, 57, 58, '59, 60 ve '61 nci maddelerine • 
göre hüküm giymiş olanlar, kanun hükümlerine göre haklarında uygulanacak diğer cezalar 
saklı kalmak kaydiyle, hükmün kesinleşmesinden itibaren üç yıl süreyle, bu kanuna göre kuru
lan teşekküllerde idare, haysiyet divanı üyeliği, denetleme veya temsil görevi almak hakkını 
kaıyb ederler. 

Cezanın tecili veya af ile düşmüş olması, bu bend hükümlerinin uygulanmasına engel değil
dir. ^ 

Kaldırılan hükümler : 
Madde 33. — 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı işçi ve İş Veren Sendika ve Sendika Birlik

leri hakkındaki Kanun ve 25 Mayıs 1959 tarihli ve 7286 sayılı 5018 sayılı Kanuna «k kanun 
ile 13 Haziran 1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerin tanzimi hakkındaki Kanunun 22 nci maddesiyle 10 Mart 1954 tarihli ve 6379 sa
yılı Deniz iş Kanununun 40 nci anaddesi hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe giriş : 
Madde 34. — Bu kanun, yayımı tarihlimde yürürlüğe girer. 

•.ı>--~- % j g > o - < tta» <<•• 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

YÜZONBEŞlNCÎ BİRLEŞİM 

15 . 7 . 1963 Pazartesi 

Saat: 14,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

3i — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lunun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

4. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

5. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi öearar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu.yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7. -r- Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 

kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskan 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda.ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, ormanların korunması ve onu an böl-
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve GÖynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen*Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü-
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güne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz- ı 
lü sorusu. (6/594) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Orman İdaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşlann tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Abana'nın yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/599) 

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

20. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezalan hakkında ne dü
şünüldüğüne dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin oğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 

öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alman su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

26. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/614) 

30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, İpsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Baş'm emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ
ru olup olmadığına dair Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/615) 

31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/616) 

32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Erzurum İmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında bşlirtiJşn tarzda çer*, 



yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. — tstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
mn, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlak bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

35. — tstanbul Milletvekili Saadet Evren'in 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
nn tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi İnceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/622) 

38. — İzmir Milletvekili Arif Ertung-a'nm, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne İlinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) 

42. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
in, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 

i-
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lu'nun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
?ihazma zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım ve Bayındırlık Bakanlanndan sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/634) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 

51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 



tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağma dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

52. — Eskişehir Milletvelrili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

53. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın • Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Ünsal'ın 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

56. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

57. — Giresun Milletvekili tbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

58. — Giresun Milletvekili tbrahim Etem Kı
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

59. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tanm satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

60. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

61. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, »Giresun merkezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/646) 

62. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 

4 — 
ı dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

63. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

64. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

65. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
îmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

66. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

67. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum İlinde, Devlet Su İşlerine taal
lûk eden, hangi yatırımlara başlandığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/652) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI. 

RILAN ÎŞLER 
X I . — İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iş-

I tirakleri hakkında kanun tasarısı ve C. Se
natosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyar-

I bakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 3460 sayı
lı Kanunun bâzı maddlerinin değiştirilmesine 
dair ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkm-

I da kanun teklifleri ve Geçici Komisyon rapo
ru (1/317, 2/198, 2/183) (S* Sayısı : 303) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

I X 2. — Devet Yatırım Bankası hakkında 
I kanun -tasarısı ve Geçici Komisyon raporu' 

(1/308) (S. Sayısı : 304) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İSLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ-

ŞÜLECEK İSLER 
1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 

Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmele
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerin 

I kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
I ve Anayasa komisyonları raporları (2/489) (S. 
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Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27. 6.1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında G. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 0. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (6. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 .7 .1963] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

4. — Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-
fikasyonu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve P,lân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/247; C. Sena
tosu 1/211) (S. Sayısı : 119 a ek) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 7 .1963] 

5. — îzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3.1962 
tarih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 18 Mart 
1980 tarihli Ticaret Andlaşmasına Ek Protokol 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
haldanda kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/460) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

7. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları artıkları
nın tesviyesi için Hükümetimizle Birleşik Kı-
rallık Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati edilen 27 Aralık 1962 tarihli mektup
ların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/455) (S. Sayısı : 309) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

8. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 Nisan 1954 ta
rihli Ticaret Andlaşmasına Ek Protokol» ile 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo

nu tezkeresi (1/447) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

9. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında münakit 31 Aralık 1959 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu, hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/445) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1963] 

10. — «Türkiye ile Polonya arasında 18 
Temmuz 1948 de akdolunan Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasansı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/444) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] ' 

11. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovak
ya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 1949 ta
rihli Ticaret-Andlaşmasına ek Protokol» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/442) (S. Sayısı : 314) [Dağıtma 
tarihi : 6.7.1963] 

12. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgar Halk 
Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli 
Ticaret ve Ödeme Andlaşmasına ek Protokol» 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/441) (S. Sayısı : 315) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati 
olunan 8 Nisan 1961 tarihli mektupların tatbi
katı ile ilgili olarak iki Hükümet arasında im
zalanan zabıtnamenin ve teati olunan ek mek
tupların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/422) S. Sayısı : 316) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1963] 

14. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir kurulu olan 
Export - împort Bank of Washington arasında 
imzalanan istikraz andlaşmasınm onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/373) (S. Sa
yısı : 317) r Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

15. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
daki 12 . 5 . 1949 tarihli Ticaret ve Tediye 
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Andlaşmasma ek protokole ilişik olarak 11. 9. 
1982 tarihinde teati olunan «Şanj Garantisi mek
tupları» nm onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/363) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7.1963] 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Haîk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye ile Polonya arasındaki 18 
Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş
malarına ek protokol» ile ilişiklerinin onaylan
masının uygun bulunması hakkında kanun ta
sarısı ve Dişilleri Komisyonu tezkeresi (1/186) 
(S. Sayısı : 319) 'Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya 
Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanım tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/190) (S. Sayısı : 320) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7.. 1963] 

18. - - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolunan 29 Temmuz 1961 tarihli zirai madde
ler andlaşması ve ekleriyle bu andlaşmada ya
pılan 6 Eylül 1961, 8 Aralık 1961, 3 Ocak 1962, 
14 Mart 1932 ve 21 Haziran 1962 tarihli deği
şikliklerin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Anayasa Komisyonu mü
talâa raporu ile Ticaret Komisyonu raporu 
(1/281) (S. Sayısı : 322) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

19. — Milletlerarası Kalkınma İdaresi ile Hü
kümetimiz arasında imzalanan İkraz Andlaşma-
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezke
resi (1/384) (S. Sayısı : 323) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

20. — Milletlerarası Kalkınma Birliğinden 
temin olunan kalkınma kredisi andlaşmasmm 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/383) (S. Sayısı : 324) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

21. — Hükümetimizle Milletlerarası Kalkın
ma İdaresi arasında imzalanan İkraz Andlaşma-
Finm on avlanmasının uv^un bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/381) (S. Sayısı : 325) [Dağıtma 

tarihi : 6.7.1963] 
22. — Milletlerarası Telekominikasyon An

laşmasına ekli (1958 Cenevre revizyonu) tel
graf ve telefon tüzüklerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu tezkeresi (1/362) (S. Sayısı : 
326) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

23. — 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - İngil
tere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Federal 
Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fran
sa ve Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli 
Türkiye - Holânda ve Türkiye - İtalya, 17 Aralık 
1958 tarihli Türkiye - İsveç ve Türkiye - Dani
marka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Porte
kiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Norveç, 
2% Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsviçre ve 29 
Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya kredi 
andlaşmalarınm onaylanmasının uygun bulun
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu tezkeresi (1/124) (S. Sayısı : 327) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

24. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - İmport Bank ile Hükü
metimiz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında 
akdedilen 4 milyon dolarlık istikraz andlaşma
smm tadiline dair andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/249) (S. Sa
yısı : 328) TDağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

25. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği aracındaki 8 Ekim 
1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek 
Dördüncü Protokol» ile eklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/459) (S. Sa
yısı : S08) [Dağıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

26. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
münakit 13 Mayıs 1960 tarihli Ticaret Andlaş-
masına ek Protokol» ile eklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/298) (S. Sa
yısı : 321) [Dağıtma tarihi : 8'. 7.1963] 

27. — Zirai maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Ameri
kan Kanunu hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 20 Ocak 
1953 tarihli Muaddel Anlaşmayı tadil eden 29 
Mart 1961 tarihli Andlaşmanm uygun bulundu-
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ğu hakkında kanun tasarısı ve Anayasa Ko- j 
misyonu mütalâa raporu ile Ticaret Komisyonu 
raporu (2/272) (S. Sayısı : 329) [Dağıtma ta- j 
rihi : 8 . 7.1963] 

28. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
ları hesabı hakkında Hesapları inceleme Ko
misyonu raporu (5/24) (S. Sayısı : 330) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

29. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa
mi Küçük ve 12 arkadaşının, Türkiye İlmî ve 
Teknik araştırma Konseyi kanunu teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/219, 2/220, C. Senatosu 1/213) (S. Sa
yısı : 41 e ek) [Dağıtma tarihi : 10.7.1963] 

30. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
12 Mayıs 1949 tarihinde akdolunan Ticaret ve 
Tediye Andlaşmasma ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(İ/443) (S. Sayısı: 313) [Dağıtma tarihi: ' 
11. 7.1963] 

V 
ÎKl DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESt YAPILACAK İŞLER 
1. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 

hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve İmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporlan 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Birinci görüşme tarihi: 
27 .6 .1963] 

X 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasansı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci görüşme tarihi : 
27.. 6 . 1963] 

X 3. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben- I 
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl- I 
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy- I 
gun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve İç- I 
işleri ve Dışişleri komisyonlan raporlan (1/350) I 
(S. Sayısı : 110) [Birinci görüşme tarihi : 
27 .6 .1963] I 

i 4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini 
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/510) (S. Sayısı : 117) [Birinci görüşme 
tarihi: 27 . 6 .1963] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı : 130) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

6. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 saylı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldmlmasma dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

7. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba^ 
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi : 27.6.1963] 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kamı-
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldmlmasma dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

9. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha-

I ne 2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
I birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
I Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
I çarptmlmalan hakkında Başbakanlık tezkeresi 
I ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa-
I yısı: 148) [Birinci görüşme tarihi: 27. 6.1963] 
I X 10. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
I Kültür Andlaşmaşmm onaylanmasının uygun 
I bulunduğu hakkında kanun tasansı ve Dışişleri 
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ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Birinci görüşme tarihi : 
27. 6 .1963] 

X 11. — Televizyon f ilimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma-
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

X12. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasınm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/238) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

13. — îçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Arıkan'ın, istiklâl Savaşma iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat Özaydm'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Birinci görüşme tarihi : 
27.6.1963] 

14. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He 
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

15. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı : 217) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963]' 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S. Sa
yısı: 218) !Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963] 

X 17. — Milletlerarası AdaJlet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 

ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki ısözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

19. — Hınıs kasası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

20. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) ['Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

21. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
.hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağırbaş'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

X 22. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 23.;— Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım "borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı : 241) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

24. —ı Havza ilçesinin, ÇakıraÜan 'köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
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ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

25. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 82, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
metoğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı ı 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

26. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacaviran köyü hane 19, cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmaaoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık' tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245).«£Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 
B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 

ISLER 
X I . — Gümrük giriş tarif e cetvelinin 28.02 

pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 4. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy

gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komdsyonlan 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 .1963] 

X 5. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi: 9 .5 .1963] . 

X 6. — 1938 - 1939 yıllarında ingiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30.5.1963] 

7. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasansı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 8. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporlan. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

9. — Karayolları Genef Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kânun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporlan (1/341) (S. Sayısı: 238) [Dağıtma ta
rihi : 8.6.1963] 

10. — Devlet memurlan aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8.6.1963] 

11; — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Hân komdsyonlan raporlan (1/874) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi: 8 . 6 . 1963] 

12. — İstanbul Milletvekili Oihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri özçelik'e vatani hizmet tertibinden ma
aş tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
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Plân komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı : 
248) [Dağıtma tarihi: 12 . 6 . 1963] 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
' dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 

ve 459 nou maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 . 1963] 

14. — Karacabey İlçesi Sanbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19.10.1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(8/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 . 1963] 

15. — Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı : 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 . 1963] 

X 16. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13.6.1963] 

X 17. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka- -

^nun tasansı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonları raporları (1/412) (S. Sayı
sı : 257) [Dağıtma tarihi : 13. 6.1963] 

18. —- Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
- ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tun

celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıya-
settin Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa 
Uyar'm, Tescil edilmiyen birleşmeler ile bun
lardan doğan çocukların cezasız tescili hakkın
da .kanun teklifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân 
komisyonları raporlan (2/219, 2/237, 2/238, 
2/263) (S. Sayısı: 259) [Dağıtma tarihi: 15. 
6.1968] 

19. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un Ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 6 ,1963] 

20. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/458) 
(S. Sayısı: 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6 . 1963] 

21. • — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 285) [Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1968] 

X 22. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasansı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

23. — Türk vatandaşlığı kanunu tasansı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali An-
kan'ın, Vatandaşlık Kanununun 10 nou madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

24. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birli-' 
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tanm 
komisyonları raporlan (1/463) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1963] 

25. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı 
Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hüküm
ler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkın
da kanun tasansı ve Adalet ve Tanm komis
yonları raporlan (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da
ğıtma tarihi : 20 . 6 .1963] 

26. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları ra-
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porları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tari
hi : 25 . 6 . 1963] 

27. — 2Ş7 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişildik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu 
(1/467) (S. Sayısı 278) [Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 
1968] 

28. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonları raporları (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

29. — Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/262) (S. Sayısı: 274) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] , 

30. — Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanuna ilişik 
(1) sayılı cetvele bir kadro eklenmesine dair 
kanun tasansı ve Adalet ve Plân komisyonla
rı raporları (1/446) (S. Sayısı: 275) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

31. — İstanbul Milletvekili Zeki Zer en'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonu raporu (2/497) (S. Sayısı: 276) [Da
ğıtma tarihi: 26". 6.1963] 

32. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

33. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı : 281) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

X 34. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 

sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

35. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 3920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekilli Hilmi Ay
dıngerin, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Mil
lî Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) 
(S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

X 36. — Damga vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 .1963] 

37. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) fDağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

38. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen .39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili llhami Sancar' ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 neu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (B). fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklif i ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

39.-— Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı-,-
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 .1963] 

40. — Uzman Jandarma kanun tasansı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X41. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme» 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 



Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . ¥ .1963] 

X 42. — Muvazeıiei Umumiyeye dâhil bâzı 
dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanu
nun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir kanun (tasarısı ve Tarım, Bayındırlık, Ma
liye, ve Plân komisyonları raporları (1/376) 
(S. Sayısı : 297) [Dağıtma tarihi: 3 . 7 . 1963] 

X 43. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı * ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (9. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi ; 3 . 7 . 1963] 

44. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem Özcan'm, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve içiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 .1963] 

45. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

46. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

47. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nun, 18 . 6.1927 tarih ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12 .1949 
tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1963] 

12 — 
X 48. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 

ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

49. — Nevşehir Milletvekili. Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıkları hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6854 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (2/245) (S. Sayısı : 331) 

' [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 
X 50. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti

caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 51. — Arjantin'in Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : Ö . 7 . 1963] 

X 52. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanya Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı. (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 53. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi - cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muaf en muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporları (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 54. — «Barış Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy-
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gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonlan raporlan (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

55. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Oevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/273) 
(S. Sayısı : 234 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
10 . 7 .1963] 

X 56—, Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlan raporları (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10.7.1963] 

57. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-
lak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun be
lediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11. 7. 1963] 

58. — Cumhuriyet Senatosu Ağn Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 9 arkadaşının, 6785 sayılı İmar 
Kanununun 42 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve İmar ve İskân ve İçişle
ri komisyonlan raporları ve Anayasa Komisyo
nunun mütalâası (2/276) (S. Sayısı : 342) [Da
ğıtma tarihi : 11. 7 .1963] 

59. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

60. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yafdım ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/419) (S, Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

61. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporlan1 (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi': 11.7.1963] 

>>-©<< 

(YÜKonbeşinoi Birleşim) 



Dönem : 1 *% ğf% 
Toplantı 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 4 ö 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İdare Amirlerinin, 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ile Karma Bütçe Komisyonu rapo
runun reddedildiğine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi 

ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (2 /523 , 2 /533, 2 /534) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 182) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 4.7.1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2420 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi: 28'. 6.1963 gün ve 2/523, 2/533, 2/634 sayılı yazmaza karşılıktır. 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanum teklifi Chımhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 3.7.19-63 tarihli 85 nei BMeşilmin-
de reddolunarak dosya ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. îhsan Hâmit Tiğrel 
S. H. Ürgüplü Y. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret : 
Çdkimser : 
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36 
79 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma. Bütçe Komisyonu 10.7.1963 
Esas No. 2/523, 2/533, 2/534 

No. 43 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 3.7.1963 tarihli 85 nci Birleşiminde reddolunan, «1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tek
lifi Komisyonumuzda yeniden incelendi ve görüşüldü. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay bütçelerinde 1 064 622 liralık bir aktarmayı derpiş 
eden teklif, Komisyonumuzda evvelce yapılan incelemeler neticesinde, hizmetlerin ifası yönünden 
yerinde görülmüş ve kabul edilmişti. 

Mezkûr aktarmaya ait raporumuz Cumhuriyet, Senatosunca tasvibedilmemıişitir. 



— 2 — 
Birinci raporumuzda da arz edildiği gibi bu aktarmaların yapılması, hizmetin icalbı olarak lü

zumlu olduğundan ve ilk kararımızı değiştirecek yeni ve esaslı bir sebep de mavcudoimadığmdan 
Cumhuriyet Senatosunun ret kararına Komisyonumuzca uyulmamıştır. 

öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibime arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

IBaşkan Sözcü 
Ordu Adana Aydın 

înat A. H. Onat M. tf naldı î. Sezgin 

Aydın 
0. Apaydın 

imzada bulunamadı 

Çanakkale 
Ş. înan 

Kars 
Muhalifim 
K. Okyay 

Balıkesir 
A. A. Boldk 

Giresun 
Muhalifim 

/. E. Kilıçoğlu 

Balıkesir 
K. özta§ 

Gümüşane 
S. Savacı 

Yaturumlardan 
yatırımlar için 

Bitlis 
C. Geboloğlu 

imzada bulunamadı 

içel 
S. Kutlay 

Kırşehir 
yapılacak aktarmalar, 
olabilir. Yatırımlardan 

Konya 
Muhalifim 
M. Dinekli 

Konya 
Muhalifim 

A. Onar 

alınarak cari masraflara harcamaların 
plân fikri ile bağda$amıyacağı kanısın
dayım. Bu itibarla 2/523 sayılı teklife 

muhalifim 
A. Bilgin 

Konya Mardin 
//. C. Yılmaz §. Aysan 

Niğde 
K. Baykan 

Sakarya 
K. Yurdakul 

imzada bulunamadı 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

imzada bulunamadı 

Sivas 
M. Vural 

Tabiî Üyıe 
H. Tunçlcanat 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Kurutluoğlu 

imzada bulunamadı 

Yozgat 
Yatırımlardan cari masrafa 

aktarmaya muhalifim 
V. Uyar 
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M. Meclisi ( S. Sayısı : 348 ) 




