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1 . — GEÇEN T 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel 
Kurulda; Anayasa Ko misyonun dan çekilen 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın yerine Trab
zon Üyesi Şevket ıBuladoğlu'nun aday göste
rildiğine dair Adalet Partisi Senato Grup (Baş
kanlığı tezkeresi •okundu, bilgi edinildi. 

Anayasa Komisyonunda açık 'bulunan üye
liğe Trabzon Üyesi Şevket Buladoğlu seçildi. 

'Bütçe Komisyonu Başkanlığına Cumhurbaş
kanınca seçilen üyelerden .Sahir Kuru'tluoğlu'-
ııun, Sözcülüğüne ıSiirt Üyesi Lâtif Aykut'un 
ve (Kâtipliğine de Niğde Üyesi Kudret Kayhan'
ın »esidiklerine dair Bütçe Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Turizm ve Tanıtma (Bakanlığı kanun tasarı
sının görüşülmesi tamamlanarak. Cumhuriyet 
Senatosunca, tasarının kanuni uğu kabul olun
du. 

Cumhuriyet iSenatosu İçtüzük teklifi, ko
misyon raporu gelmediğinden, gelecek Birleşi
mle bırakıldı. 

Cumburiyet iSenatosu Tabiî Üyesi Mucip 
Ataklı'nm, iSalihoğlu Naz m i .Sözer'e vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair şa-
nun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metni ile 

Tunceli Milletvekili F«thi Ülkü'nün, Alioğiu 
Hüseyin Yeşiltepe'ye vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkındaki kanun tekliifinin 
Millet Meclisince reddolunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve iktisadi İşler ve Büt
çe Komisyonları raporları kabul edilerek ka
nun. teklifleri reddolundu. 

'Haliloğlu iSadık Hançebay'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı görüşüldü ve tasarı kanunlaştı. 

'ANAK ÖZETÎ 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çı
karılan 200 000 000 dolarlık bonodan 100 000 
dolarlık kısmının satmalın ması hususunda Hü
kümete yetki verilmesine dair kanun tasarısı
nın görüşülmesi, ilgili Bakan bu Birleşimde ha
zır b u 1 u nın ad ı ğ ı n d an. ge lece k Biri eşime h ı -
ra kıldı. 

Tabiî Üye Mehmet Özgütıeş'in, 'Başkanlığın. 
tasarı veya tekliflerinin, maddelerinin görüşül
mesi bittikten sonra, tümü üzerinde İçtüzüğün 
110 ve 137 nci maddelerine istinaden lehte v>e 
aleyhte olmak üzere dört üyeye söz verdiğini, 
kendisi ancak 110 ncu maddenin tatbiki kana
atinde' bulunduğundan bu konu üzerinde yazılı 
olarak aydınlatılmasını bildiren önergesi okun
du. 'Başkan, tatbikat üzerinde izahlarda bulun
du ve konunun ayrıca Başkanlık Divanında gö
rüşüleceğini bildirdi. 

Cenel Kurulun Pazartesi ıgünleri de toplan
ması ve öğleden evvel toplantı yapılması hak
kındaki kararın kaldırılması kabul olundu. 

ıSendikalar Kanunu teklif ve tasarısının Mil
let Meclisince kabul .olunan metni ve Cumhu
riyet iSenatosu Geçici Komisyon raporunun O) 
nci maddesi kabul olundu. 

Yapılan yoklama neticesinde yetersayı kal
madığı anlaşıldığından 1 Temmuz 1963 Pazar
tesi günü .saat 14 t e toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kırklareli 
Htm At alay Ahmet Naci An 

Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çckemofilu 



B İ R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oturumu açmak için yeter sayı. 

maalesef, çok eksiktir. Bir saat sonra saat 15 te, 
toplanılmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 14,15 

——<*»>-©-<< 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz hâsıl olmuştur, oturumu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Üyesi Niyazi Ağırnaslı'nın; 
Kürtçülül^ cereyanına iştirakten tevkif edilen 12 
kişiye dair İçişleri Bakanının vâki beyanatında 
Bakanın sanıklar arasında bulunan parti mensup
larının açıklanmasının doğru olmadığını ve bu
nun suçun şahsiliği prensibine uymadığına dair 
demeci. 

BAŞKAN — Ne hakkında konuşmak istiyor
sunuz Saym Ağırnaslı ? 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Son olay
larla ilgili gündem dışı söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yalnız kısa 
olmasını rica ederim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efendim, 
•12 kişinin tevkifiyle alâkalı, son hâdiselerle il

gili olarak bir mâruzâtta bulunmak istedim. Mi-
sakı Millî sınırları içinde yek vücut bir Türkiye, 
bölünmez bir vatan ve bir karışı feda edilmiyen 
ecdadımızdan mevrus bir toprak üstünde biz 
vatan bütünlüğünü, bölücü bütün cereyanlar
dan ayıklıyarak, tamamlamak ve tam olarak mu
hafaza etmek azminde iken, eğer böyle bir hâdi
seye cüret edenler olduysa, şüphesiz ki, bütün 
milletçe tam bir beraberlik halinde bulunduğu
muzu ifade ederek sözlerime- başlıyacağım. 

Bu hâdise bir takbihle, sadece hâdiseye, baş
langıçta takbihle işaretlediğim bu konuda Sa
yın İçişleri Bakanının Türkiye İşçi Partisinden 
3 kişinin de bunlar arasında bulunduğu yolunda
ki ifadelerini, evvelki gün bizzat İstanbul'a git
mek suretiyle tahkik ettim. Bu 3 değil, iki ki
şi imiş. Birisi... (O.. O., sesleri), (Gürültüler) 
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C. Senatosu B ; 83 
Eğer kıymetli arkadaşlarım, izin, verirlerse ben 
hiçbir şeyi açıklamaktan ürkeeek, korka
cak insan değilim, olduğu gibi anlatırım. 
iki kişi imiş. Ayrıca ben Sayın İçişle
ri Bakanı beyefendinin neden acaba baş
ka partilerin de mensuplarını işaretlemeyip 
de sadece Türkiye îşçi Partisinden tesadüfen 
mevcut iki kişiden bahsetmiş olduğunu da, doğ
rusu ıstırapla karşıladım. Çünkü tesadüfen bir 
siyasi teşekküle her çeşit insan girebilir. Ve 
rasgele bir âzasından dolayı da cezadaki umu
mi bir prensip ihlâl edilemez. Her koyun ken
di bacağından asılır. Bir cemiyete her hangi 
bir suretle girmiş olan bir insan bir suç işledi 
diye cezanın ferdîliği prensibi ihlâl edilip de 
cemiyet toptan cezalandırılamaz. Veya böyle 
bir telmihte dahi bulunulmaz. 

Bu itibarla biz sadece bir maksadı mahsusa 
müstenit olmasını tahmin etmek bile istemedi
ğimiz bu hâdisede, başka siyasi teşekküllerden 
de, bu tekvif edilenler arasında, bâzı kişilerin 
bulunduğuna işaret etmekle iktifa edeceğiz. Ve 
bir de,... (Kimmiş onlar, sesleri.) Bunu kendile
ri tahkik edip getirecekler. Ayrıca Sosyal Ada
let Dergisinin Yazı İşleri Müdürü diye vasıflan
dırılan zatın, bundan aylarca önce bu dergiden 
alâkasını kesmiş olduğunu da ifade etmek iste
rim. (Bu mevzuun burada konuşulmasmdaki mâ
na ne, sesleri.) (Gürültüler) Mensubu bulundu
ğum partinin sadece vatanseverlikte ancak mü
savat kabul ettiğini ifade etmek isterim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, efendini 
Heyeti Celilenize, bir noktayı arz etmek istiyo
rum. Meclis Divanları 12 Temmuzda bir tatil 
kararı vermefe ve tasvibinize arz etmek kara-
rmdadırlar. Ancak, 12 Temmuzda tatil -olalbil
mesi için, elde bulunan lüzumlu kanunları binin 
önce çıkarmak lâzmıgelmektc'dir, Arkadaşları-

1 . 7 . 1963 O : 2 
mızın, bunu da dikkate alarak ekseriyetin te
mini hususunda bize yardımcı olmalarını istir
ham, ediyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Celil Cev
herioğlu ve Hüseyin Otan'a izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si (3/220) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen 'müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 28 . 6 . 1963 tarihli 
toplantısında'kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 
Suad Hayrı Ürgüplü 

C. Senatosu İstanbul Üyesi Celil Cevherioğlu 
mazeretine binaen 10 gün 2 . 7 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

C. Senatosu Burdur Üyesi Hüseyin Otan 
hastalığına binaen 20 gün 24 . 6 . 1963 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okuyup reylerinize 
sunacağım. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Celi) 
Cevherioğlu; mazeretine binaen 10 gün, 2.7.1963 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Hüseyin 
Otan; hastalığına binaen 20 gün, 24.6 . 1Ö63 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1- — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından 
çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 100 000 
dolarlık kısmının satınalınması hususunda Hü
kümete yetki verilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve İktisadi İsler ve Bütçe 
komisyonları raporları. (M, Meclisi 1/356, C 

GÖRÜŞÜLI3N İŞLER 

Senatosu 1/237) (S. Sayısı : 164) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun bir tak
riri var, okutuyorum. 

(1) 164 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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C. Senatosu B 83 1 . 7 . 1963 O : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin 1 nci görüşülmesi yapılacak isleı 
bölümünde bulunan (164) Sıra, sayı]-, kanun ta
sarısının Cumhuriyet Senatosunda görüşülme 
müddeti dolmak üzeredir. Bu sebeple öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu. 
Bütçe Komisyonu Başkam 

Sahir Kuruthıoğhı 

BAŞKAN — Kanun iki üç maddeden i hart:: 
küçük (bir kanundur. Müddeti bitmek üzeredir. 
Tercihan müzakere edilmesini oyunuza r>uıili
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isitiyen'L. Yok. Maddele
re geçilmesini oyunuza »sunacağım. Kal» uı (eten
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle müzakeresini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından 
200 000 000 dolarlık bonodan 100 000 dolar
lık kısmının satınalınması hususunda Hü

kümete yetki verilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı 
tarafından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bono
dan 100 000 dolarlık kısmının satınalınması hu
susunda Hükümete yetki verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bono bedeli olan 100 000 do
larlık karşılığı Türk lirası Hazinece avans ola
rak verilir ve ilerideki seneler bütçelerine öde
nek konulmak suretiyle mahsubedilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza >arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Açık oyunuza sunulacaktır. 

2. — Sendikalar Kanunu teklif ve tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni tM 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. 
(M. Meclisi 1/286, 1/382; C. Senatosu 1/216) 
(S. Say m : 161) (1) 

BAŞKAN — İşçi ve İş veren Sendikaları 
Ivaıranunun müzakeresine 'başlıyoruz. İkinci 
ni'addeyi 'okutuyorum: 

İşçi sendikası üyeliği 
MADDE 2. — 1. Hizmet akdine göre çalış

ın ayı veya nakliye mukavelesine göre ibedeni 
'hizmet 'arzı suretiyle çalışmayı yalhut, neşir 
mukavelesine göre eserini naşire terk 'et
meyi .meslek edinmiş bulunanlar ve âdi 
•şirket .mukavelesine güre bir iş yerinde 
ortaklık payı olarak esa.s itibariyle bedenî ve
ya fikrî emek 'arzı suretiyle çalışanlar, bu mu
kavelenin aynı durumdaki 'herkese açık olması 
kaydiyle; bu kanun bakımından işçi sayılır
lar. Bu kanuna göre işçi sayılan kimseler, iş
çi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye 
olmak 'hakkına sahiptirler. 

İsçi niteliği taşnmıyan kamu hizmeti 'görevli
lerinin bu 'bent gereğince sendika kurmak ve 
•sendikalara üye olmak 'hakları ve (bunların ku-
raeakkırı sendikalarla bu sendikaların kura
cakları 'birlik, federasyon ve konfederasyon
ların özellikleri özel kanunla düzenlenir. 

2. Yukardaki bendde sayılan kimseler, ça
lışma durumu her hangi Ib'ir selbepie 'ortadan 
kalkmış ise söz konusu Ibenddeki tariflere uy
gun her hangi 'bir iş veya. mesleği daha önce 
değişik zam ani arda da iolısa en az üç yıl süre 
ile yapmışlarsa, 'bu kanuna göre işçi sendikası 
kurmak ve işçi sendikalarına üye .-olmak hak
kına sahiptirler. 

:>. İşçi teşekküllerinin yönetim kurulların
da, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve 
denetim işlerinde görev alanların, 'birinci bend
de yazık vasıfları 'kaybetmiş olsalar ve ikinci 
bendde yazılı şartları haiz olmasalar dahi -o gö-

îi 
(1) 161 S. Sayılı basmayazı 28 . 6 . 1963 gün-
82 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 
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O. Senatosu B • 83 1 . 7 . 1933 O : 2 
reve 'getirildikleri 'anda tiye lokluklan seaifdi-
kalardaki üyelik sıfatları 'devıam eder. 

BAŞKAN — Ef•enldim, Sendikalar .kanmmı 
teklif ve tasarlısının, ıgeçen 'Birleşimde oylanan 
birincil maddesine 90 üye oy vermiş!tir. Nisap 
yo'ktur. Maddeyi tekrar oyunuza sunuyorum. 

Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTÜKMAÇ (Yozigat) — Mühte-
reım arkadaşlar, bu 2 nci maddede işçinin Mm. 
olduğu 'belirtilmektedir. Buradan, işçiliği ihiz-
met .aikdiyle bağlanmış 'olanlar 1, nalkliye mu
kavelesiyle 'bağlanmış olanlar 2, neşir 'mukave
lesiyle bağlanmış olanlar 3, birde 'âdi şirket 
münasebetimden dolayı işçiliğin meydana geli
şi 'gibi dört şekilde mütalâa etmek mümkün
dür. Burada 'hizmet akliyle bağlı 'kimsenin iş
çi olacağında 'hiç şüphe yo'ktur. Nalkliye muka
velesine 'gelince; bunun üzerinde durmak lâ
zımdır. Fakat 'bendeniz 'bu 'husustaki noktai 
nazarımı işi uzatmamak için .şimdilik arz etmek 
istemiyorum. 

Asıl üzerinde durmak istediğim şey, neşir" 
mukavelesine göre eserini naşire terk etmeyi 
meslek edinmiş 'bulunan kimselerdir. [Bu hu
susta mâruzâtta bulunmak istiyorum. Neşir 
mukavelesiyle eserini naşire terk 'eden Türki
ye'de 'aoaibıa kaç kişi vardır? Kafamda burgu
lanan ve 'bendenizi meşlgul 'eden bir cihettir, bu. 
Neşir .mukavelesiyle naşire bağlı kimse nedir? 
Kimdir? Niteliği nedir? Bunun -açıklanması 
lâzım. 

Kanaatimce bu vasıfba Türkiye'de üç veya 
beş .kişiden fazla 'hiçlbir şahsiyet yoktur. Ga
zeteler ve 'gazeteciler ileri sürülecekse rbu hu
susta zaten bir .kanun mnevcuttur. .Onların hu
susi sendika teşkilâtı 'vardır. Onlar «şasen bu 
kanun çerçevesi içerisine giremiyeceklerdir. Şu 
halde, faraza (bendeniz yüz sayfalık, (beşyüz say
falık bir kitap yazdım, neşir .mukavelesi yap-
tiım. bunu naşire verdim. Şimdi 'bendeniz (bir iş
çi olacak mıyım? Eğer işçi olacaksam 'bunun 
işçilik niteliğini kazanabilmem için ne kadar 
ıbir müddet lâzımdır? (Sadece ;bir eser 'veren 
işçi olur mu? Eserin adedi nedir? Bunların 
hepsinin ortada bir kıstası mevcut değildir. Ve 
esasen (başında da 'arz ettiğim 'gibi, fau vasıfta 
Türkiye'de (hemen hemen hiç kimse yok gibi
dir. 15 veya 10 kişi 'veyâhutta 50 kişi ya çıkar, 
ya çıkmaz, ©u bakımdan 'bu maddedeki neşir 

•mukavelesine göre eserini naşire terk etmeyi 
meslek edinen kimselere :ait 'hükmün bu ııravl-
deıd'en çıkarılması lâzım. Çünkü, (kanunun mnıı-
iıiiyet ifad'fl edem (hükümleri ımuvaeehıesiml'e 
.sırf >3 - 5 kişiyi istihdaf eden 'bir 'hükmün, Ibıı-
tıada 'yer almaması lâzıınigelm ektedir. I>11 'hu
susta Ibir takrir takdim etmiş bulunuyorum. 
Yüksek Heyetinizin 'bunu kalbulünü istirham 
ediyorum. Hü r m etleri m 1 e. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum, efendim. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Bendenizin de takririm var, hem söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Muhterem arkadaşlarım, müzakeresini yapmak
ta bulunduğumuz bu 2 nei madde, kanunun es
ki şekline, yani çalışanların sendika kurmaları
nı tanzim eden bir kanun haline göre tanzim 
edilmiş bir maddedir. Anayasanın 46 ncı ve 47 
nci maddesinde de belirtildiği veçhile, çalışan 
ile işçi arasında fark vardır. İşçi çalışan zümre
nin muayyen bir kısmını, bâzı evsafı haiz bir kıs
mını teşkil eder. 

Şimdi, geçen celse kanunun isminde kabul 
buyurduğunuz değişiklikten sonra bu kanun bü
tün çalışanların sendika kurma hakkını değil 
yalnız işçinin sendika kurma hakkını tanzim 
eden bir kanun haline gelmiştir. Borçlar Kanu
nunda isimli akitler üç büyük grupa ayrılır. 
Bir tanesi, bir grup akitler borçluya bir şeyin 
mülkiyetini karşı tarafa devretmek vecibesini 
yükliyen akitler. Menkul, gayrimenkul, trampa, 
hibe gibi. İkincisi, borçluya bir şeyin intifamı 
karşı tarafa terketmek vecibesini yükliyen akit
ler, icar ve hâsılat icarı gibi. Bir de borçluyu kar
şı tarafa karşı bir hizmet görmek veeibesiyle 
mükellef kılan akitler, hizmet akdi, vekâlet, is
tisna, neşir mukavelesi, nakliye mukavelesi, ko
ndisyon vesaire... 

Şimdi bütün bu saydığım akitlerde yani borç
luya, alacaklıya karşı bir hizmet ifa etmek bor
cunu yükliyen akitlerde, borçlu, daima çalışan 
mevkiindedir. Fakat işçi değildir. Eğer şu ka
nun eski halini muhafaza etseydi de, çalışanların 
sendika kurmak hakkını tanzim eden bir kanun 
olarak kalsaydı, o zaman bu 2 nci madde bu de
diklerimden bir kısmını kapsıyordu, eksik kal
makla beraber. Fakat bugün işçi sendikaları, iş
çi ve iş veren sendikaları haline geldiğine ve 
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yalnız işçinin hakkını, sendika hakkını tanzim 
eden bir kanun haline geldiğine göre, buradaki 
tarifler, demin Sadık Artukmaç arkadaşımızın 
da ifade buyurdukları gibi, maksadı aşmaktadır. 
Nakliye mukavelesine, göre bedenî hizmet arzı 
suretiyle çalışmayı meslek edinen kimse, hamal, 
şimdi eğer bir fabrikanın içerisinde, bir işletme
nin içerisinde çalışıyorsa, bir malı bir yerden 
diğer bir tarafa naklediyorsa, bu hizmet akdi 
çerçevesi içerisindedir. Nakliye mukavelesine 
girmez. Ama Haydarpaşa istasyonunda çalışan 
hamallar var. Bunların karşısında belirli bil
iş veren yoktur. Bunların yaptığı hizmet akdi 
değil, doğrudan doğruya nakliye mukavelesinin 
bir kısmını teşkil eder. 

Keza «Neşir; mukavelesine göre eserini na
şire terk etmeyi meslek ittihaz etmiş bulunan
lar.» diyor. Eğer bunlar bir gazetecilik işletme
si içerisinde çalışıyorlarsa, hizmet akdine göre 
çalışıyorlar; işçidirler. Ama evinde oturuyor, ya
zıyor, bir roman, bir ilmî eser, bir makale götü
rüyor bir naşire veriyorsa, bu takdirde hizmet 
akdinin dışında kalır ve işçi değildir. Onun için 
bu maddeyi maksada uygun hale getirmek, ka
nunun isteğina uygun hale getirmek lâzım ge
lir. İşçiyi kapsamalıdır. Yalnız işçinin dışında 
kalanlar, ayrı çalışanlar zümresi olarak sendika 
kurabilmelidirler. Bendeniz, bu hususu temin 
etmek için bu maddenin 1 nci bendini değiştir
meyi teklif eden bir değiştirme önergesi tak
dim ediyorum. Yüksek Heyetinizin gayet iyi 
malûmudur ki, orta yerde bir kimseye işçi diye
bilmek için, evvelâ iş verenle kendisinin arasın
da bir hizmet akdinin bulunması lâzım gelir. 

İkincisi bu hizmet akdi de kâfi değildir. İş 
verenin iş yerinde çalışması lâzımdır. îş yerinin 
gereklerine, düzenlerine uyarak çalışması lâzım
dır. Ve iş verenin talimatlarına uyması ve onun 
hesabına çalışması lâzımdır. Bugün iş hukuku 
sahasında işçiden anlaşılan şey bu nitelikleri 
haiz olan, çalışan demektir. Bendeniz bu vasıf
ları toplamak üzere burada, işçinin bir tarifini 
dereettim. Buraya, beden işçileri, fikir işçileri, 
zirat işçileri, hepsi girmektedir. 

Birinci bendin ikinci fıkrası Anayasanın 46 
ncı maddesinin tekrarından ibarettir. Bunu bu 
şekilde yapacağımıza işçi niteliği taşımıyan 
kamu hizmeti görevlileri işçi sendikaları kura
maz ve işçi sendikalarına üye olamazlar, diye 
bunu bir memnuiyet haline ifrağ ettim. Son bir 
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fıkra daha ilâve ettim, değiştirme önergesine. 
Bu da sendikaların duydukları bir kaygının, en
dişenin neticesinde olmuştur. Devlet işletmeleri 
var. Meselâ, Devlet Demiryollarında bir atelye-
de iki tornacı var. Bir tanesi yevmiye ile çalı
şıyor. Bir tanesi nasılsa bareme dâhil olmuş. 
Şimdi, bu bareme dâhil olan kimseyi, memur 
sayarak, işçi sendikalarına üye olmasına mâni 
olmaya kalkışılabilir. Halbuki bir kimsenin 
âmme hizmeti görevlisi olup olmadığını tâyinde 
kıstas, kendi görmüş olduğu görevin mahiyeti 
ve niteliği olmak lâzımgelir. Yoksa ücreti şekli, 
tediyesi değil ve kamu hizmeti diyebilmek için, 
bir işe de, muhakkak Devletin hâkimiyet mua
melelerine taallûk eden bir işi kendisinin yap
ması lâzımdır. Yani teknik mânada, bildiğimiz 
memur olmalıdır. Bundan da ihtirazen bir kim
senin işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti gö
revleri olup olmadığını tâyinde, gördüğü işin 
mahiyet ve niteliği esastır» diye bir 3 ncü fıkra 
ilâve ettim. Bu, bendenizin mâruzâtım, evvelki 
İş Kanunumuzun ve Sendikalar kanunlarının da 
kabul etmiş oldukları sisteme uygundur. îş Ka
nununda yalnız beden işçileri tâyin edilmiştir. 
Fakat bilâhara Fikir İşçileri Kanunu çıkmıştır. 
Onu da kapsamıştır. Deniz Adamları Kanunu 
çıkmıştır. Onu da kapsamıştır. Binaeııaieyh, her 
üçünü ihtiva edecek bir tarifi ortaya koymak 
lâzımgelir. Sendikalar Kanununda işçinin tari
finde tş Kanununa atıf yapılmıştır. Fakat Sen
dikalar Kanunu çıktığı zaman yalnız beden iş
çilerinin münasebetlerini tanzim eden kanun 
bulunduğu için orta yerde, ötekiler hariç kal
mışlardı. Bendeniz üç kanunun mevcudolduğu
nu nazarı itibara alarak tarifi tevsi etmiş bulu
nuyorum. Takririmin iltifatlarınıza mazhar ol
masını dilerim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Ergün. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, müzakeresi yapılan Sendikalar Ka
nununun ikinci maddesinin birinci bendine dair 
mütalâamı arz etmek istiyorum. Bu kanuna 
göre ücretleri baremle yani bir statüyle tesbit 
edilmiş olan, esas itibariyle bünyeleri veyahutta 
vasıfları işçi olan bir kısım kimselerin bu mad
deye göre sendikalara üye olmalarına imkân 
yoktur. Meselâ, benden evvel konuşan Sayın 
Esat Oağa'nm da belirttiği gibi, ücretleri ba
remle tesbit edilmiş olan bir statüye bağlı olan 
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Devlet sektöründeki bir kısım işçiler evvelce de 
olduğu gibi işçi sendikalarına girme hakların
dan mahrum kalacaktır, demektir, bu maddeye 
göre. Meselâ, Devlet sektöründe çalışan, Deniz
cilik Bankasında, Devlet Demiryollarında çalı
şan bir makinist, bir kondöktör, bir kardöfren, 
gene Denizcilik Bankasında, bu işçilik vasfını 
haiz olup da, ücretleri baremle ödenenler yani, 
bareme tabi olanlar, bu sendikalara girmekten 
mahrum kalmaktadırlar. Bu bakımdan gayet 
yumuşak, bir maddede değişiklik yapmak sure
tiyle, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
dâhil olup da Çalışma Bakanlığı taraf ir dan işçi 
oldukları kabul edilenlerin işçi sendikalarına 
girebilmelerine imkân verecek şekilde bir tadil 
teklifi hazırlamış bulunuyorum. Bu teklifimi 
Yüksek Başkanlığa takdim edeceğim. Yine bu 
arada arz etmek istiyorum ki, bilhassa bunun 
komisyon tarafından açıklanmasında büyük 
fayda vardır. Çünkü, kanun hizmet akdini 
dikkate almış, nakliye mukavelesini ve neşir 
mukavelesine göre çalışanları ve bunun dışında 
da ayrıca âdi ortaklık şeklinde şirketlerde his
sedar bulunanlar da sendikaya girebiliyorlar. 
Ziraat işçilerinin durumu bu kanun çerçevesi 
içerisinde ne şekilde mütalâa edilmektedir? Bu
nun da komisyon tarafından açıklanmasını is
tirham edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı tarafından çıkarılan 200 milyon do
larlık bonodan 100 000 dolarlık kısmının satm-
almması hakkındaki kanun tasarısına oy ver-
miyenler lütfen oylarını kullansınlar. 

Keza, Sendikalar Kanununun birinci madde
sine oy vermiyenler oylarını versinler.. Oy top
lama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Karakurt. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Efendim, bendeniz bu kanunun ikinci madde
sindeki yazarların durumu üzerine, Sadık Bey 
dostumuzun da işaret ettikleri gibi, dikkatinizi 
çekmek isterim.' 

Şimdi, neşir mukavelesine göre, eserini na
şire terk etmeyi meslek edinmiş bulunanlar. 
Neşir mukavelesi yapacak ve eserini naşire terk 
edecek. Bu suretle eserin de naşire terki muh
telif şekillerde oluyor. Ya muayyen nisbette 
eserin satışını terk ediyor. Ya eserin bütün mül
kiyetini terk ediyor ve burada, Telif Hakkı Ka-
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nununa göre kısmen, naşir kiracı vaziyetinde 
oluyor. Kısmen mal sahibi vaziyetinde oluyor. 
Böyle Telif Hakkı Kanununa göre muharrirlere 
tanınmış bâzı hususiyetler ve haklar da mevcut. 
Şimdi diyor ki, «eserini naşire bir mukavele ile 
vermeyi meslek edinmiş olanlar» bu hükme, ka
nunun bu mülâhazasına göre bütün serbest mu
harrirler iktisat muharrirleri, hattâ ilmî eser 
yazan profesörlerin dâhil olması lâzımgelir. 
Çünkü, onlar da eserlerini bir naşire bir muka
vele ile vererek naşire sattırılmasım meslek ha
line getirmişlerdir. Bu da söylenebilir. Ve bü
tün memleketteki şairler ve romancılar bu hük
me göre birer işçi olacaklardır. Ve işçi olurlar
sa da işçilik hakkından istifade ederek sendika
lar kurabilecekler ve işçilik hakkının verdiği 
bütün yetkileri de toplanıp kullanabilecekler
dir. Eğer anladığımız bu şekilde ise, bence Sa
dık Bey dostumuzun bu sahadaki itirazına ma
hal yok. Yani, bütün gazeteciler, meselâ gazete
de çalışan muharrirler de hem bir hizmet akdi 
hem de bir mukavele ile eserlerini ve mesaisini 
gazetenin çıkışma hasrettiklerine göre bunlar 
da işçi oluyorlar ve bu suretle bütün gazete 
muharrirleri, bütün serbest muharrirler, ilmî 
eser yazan profesör muharrirler ve her sahada
ki edebî sahada neşriyat yapan muharrirler bu 
hükme göre birer fikir işçisi haline geliyorlar. 
Binaenaleyh, bu noktada meslek edinmiş olma
sını da kanun nazara aldığına göre, üzerinde 
şüpheye mahal yoktur. Yani, bu şekilde eserle
rini meslek halinde bir mukavele ile naşire ver
meyi meslek edinmiş olan bütün serbest mu
harrirler ve bütün edebiyat sâlikleri ve bütün 
ilmî eser yazan müellifler işçilik hakkından 
istifade edeceklerdir. Yani, bunları zaten o şe
kilde ayrımak lâzım, biri beden işçisi, öbürüsü 
de fikir işçisidir. 

Demek ki, bu kanun fikir işçisini bu suretle 
tahtı temine alıyor, mânasını çıkarmak ve buna 
da itiraz etmemek daha muvafık olur, kanaatin
deyim. Kanun tasarısında fikir işçilerinin bu sa
hada şimdiye kadar olmadığı halde müdafaa 
edildiği ve haklarının korunmasına gidildiği ve 
icabında meselâ muharrirler de, bir sendika ku
racak, romancıların sendika kurmaya hakları 
varmış, sendika kuracaklar ve arkadaşlarımın 
da yanma işçi olarak gidecekler ve sendikada 
istedikleri gibi haklarını müdafaa edeceklerdir. 
Bence bu kanunun bahşettiği bu hakkı hüsnü-
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suretle istimal etmek suretiyle devamına müsa
ade buyurmanızı rica ederim ve bu maddeye 
takılmamak galiba fikir işçileri için daha fay
dalı olur, kanaatindeyim. Mâruzâtım bu, efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tuna. 
AHMET NUıSllET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem senatörler, teknik mevzuda bu ikin
ci madde tatbikatla çok alâkası bulunan bir 
madde mahiyetinde. Çalışanlar sendika kurabi
liyorlardı. Bu çalışanları dört grupa ayırdık, 
işçi ve iş veren sendikaları nâmı altında şu ka
nunu hazırlamaya karar vermiş bulunuyoruz. 
Bizim mevzuatımızın giriftliği nazarı itibara alın
dığı takdirde işçi mefhumuna kimlerin girdiği
ni kati olarak tesbit etmek lâzımdır. Bunun 
muhtelif tarifleri yapılabilir. Fakat tatbikatta 
pek çok. ihtilâflara sebebiyet vereceği de mu
hakkak. Bendenizin zihnimi işgal eden birkaç 
nokta var. Bu noktalar Komisyon ve Hükümet 
tarafından cervaplandırıldığı takdirde bu ce
vapların tatbikata ışık tutacağı kanaatindeyim. 
Yukarda 4 grup işçileri tadadediyor. Bunlara 
bir diyeceğim yok. 2 nci bendde, 2 nci madde
nin 1 nci bendinin 2 nci fıkrasında işçi niteli
ği taşımıyan kamu hizmeti görevlileri diye bir 
tarif var. 

Demek oluyor ki, biz sendika kurma hakkı
nı bütün memurlardan kaldırmış değiliz. Bun
lar için ayrıca bir kanun hazırlanacak, kanun 
bu sendikaya girme hakkının şümulünü tesbit 
edecek. Fakat şu müzakere mevzuu olan ka
nundan da işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti 
'görevlileri sendikaya giremez, fakat bu cümle
nin muhalif tarafını da nazara aldığımızda işçi 
niteliği taşıyan Devlet memurları şu kanunun 
ıgösterdiği sendikallara girebilir mânası çık
maktadır. 

Evvelâ §u hususun açıklanmasını istiyorum. 
Bu kamu işçi niteliği taşıyan kamu hizmeti gö
revlilerden taşıdığını veya taşımadığını hangi 
makam ve ikim tefrik edecektir. 

İkincisi bâzı hatip arkadaşlarımızın konuş
tuğu veçhile bunu almakta olduğu ücretin ba
rem dâhili veya barem harici olması gibi bir 
keyfiyet şu tefrikin yapılmasında bir rol oy-
nuyacak mıdır! 

Üçüncü; diyelim ki, bir İktisadi Devlet Te-
şekkülününde veyahut Devlete bağlı her hangi 
bir sınai müessesede bir işçi hareketi başladı; 
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ıbir sendika kurma temayülü var. Muhakkak 
kanunlar en kötü ihtimali nazara almak sure
tiyle yapılır. Ben bugün her hangi bir sendi
kayı veya Hükümeti veyahut azasını kaydetmi
yorum. Fakat o İktisadi Devlet Teşekkül yahut 
o teşekkül, o işletme, ister ki, o an için bir sen
dika kurulmasın. Acaba bunu temin için, bir 
fabrikada sendika kuracak kimseler mahdut, 
muayyen kimselerdir; oranın müdürü bir bak
tığı zaman kimlerin bu işi düzenliyebileceğini 
pekâlâ farkedebilir, acalba . onlara baremden 
meselâ 750 lira ücret alıyor, bunu bareme al
mak suretiyle, senin maaşın barem dâhili 750 
lira, demek suretiyle bunu şeklen bir memur 
statüsüne sokmak ve bu suretle onun sendika 
kurma hak ve faaliyetini bertaraf etme imkâ
nına sahip midir? İşçi niteliği taşıma veya ta
şımama veya. Devlet memuru olarak sayılma 
keyfiyetinde onun bizzat yapmakta olduğu işin 
mahiyeti mi nazara alınacak; yoksa almakta 
okluğu maaş yahut, kendisinin sosyal güvenli
ği bakımından İşçi Sigortaları Kurumuna dâhil 
olması, yahut Emekli Sandığına dâhil olması 
gibi işin vasfı ile, mahiyeti ile alâkası olmıyan 
bir kıstas mı nazarı itibara alınacak? Bunların 
açıklanmasını istirham edeceğim. Maruzatım bu 
kadardır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Buyu
run Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUıS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efen
dim, Komisyon bu maddeyi verilen takrirlerle 
birlikte yeni baştan düzenlemek için geri al
mak kararını vermiştir. Bu itibarla maddeyi 
geri rica ediyoruz. 

Bu arada bâzı sualler soruldu, Sayın Nusret 
Tuna arkadaşımız, onlara da, tensip buyurur
larsa madde düzenlenip tekrar getirildiği za
man cevarp vermek, vakit tasarrufu bakımın
dan daha uygun olacağı kanaatindeyim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sözcüden bir şey sora
cağım... Müsaade eder misiniz?... Maddeyi tak
rirlerle birlikte mi geri aldınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR
TUıS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet, efen
dim. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EOEVİT 
(Arikara Milletvekili) — Komisyonun fikrine 

iştirak ediyoruz. 
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(BAŞKAN — Hükümet de katılıyor. Madde 

takrirle birlikte Komisyona geri verilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum. 

İş veren sendikası üyeliği 
MADDE 3. — 1. '2 nci maddeye göre işçi 

sendikası kurmak ve bu sendikalara üye ol
mak hakkına 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 sahip
tirler. 

2. İş veren sayılan gerçek veya tüzel ki
şiler adına işletmenin bütününü sevk ve ida
reye yetkili olanlar, bu kanun bakımından iş 
veren vekilidirler. İş veren vekilleri bu kanun 
bakımından iş veren sayılırlar. 

3. İş veren teşekkül!erinin yönetim kurul
larında, haysiyet divanlarında ve diğer yöne
tim ve denetim işlerinde görev alanların, iş ve
ren veya iş veren vekili sıfatını kaybetmiş ol
salar dahi, o göreve getirildikleri anda üye ol
dukları sendikalardaki üyelik sıfatları devam 
eder. 

4. Şirketlerde ortak olanlar bu kanun ba
kımından her hakle iş veren sayılırlar. Ancak, 
kooperatif şirketlerdeki ortaklar ile anonim 
şirketlerde her hangi bir suretle imtiyazlı his
se sahibi olmıyan ortaklar ve 2 nci maddenin 
1: nci bendinde zikri geçen şekliyle âdi şirket

l e ortak olanlar, ,ıbu hükümden müstesnadır. 
2 nci maddede 'zikredilen kimselerden, mev

zuat veya toplu iş sözleşmesi gereğince bir iş
letmenin yönetim kurullarında veya benzeri 
kurullarda işçi temsilcisi sıfatiyle bulunanlar, 
iiş veren sıfatını almış sayılmazlar. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Efendim Komisyona buradan bir sual sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ESAT ÇAĞA (Devamla) — Şimdi Komis
yon ikinci maddeyi geri aldı. İkinci maddede, 
bizim, eski bir tâbir var, şeriki mudarib işçi sa

nı l ıyor mu? Orada atıf vardır. Eğer ikinci mad
deyi Komisyon tetkik ederse bunu çıkarırsa 
şeriki mudarib ve bu atıf ne olacaktır. 
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ARTIIS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Âdi şir-
. krtlere ısâyiini sermaye olarak koyanları ikinci 

maddeden çıkarmak kanaatinde değiliz. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Efendim, affedersiniz hu Mecelle tâbiri. Bir 
şirket kurulur, şirkete şerik olandan bir tanesi 
sermayesi ile iştirak eder, diğeri say i ini ortaya 
koyar, sâyii ile iştirak eder. Sâyii ile iştirak ede
ne, bu nevi şirketlere, şirketi mudarebe ve sâyii 
ile iştirak edene de şeriki nradarip derlerdi, es
kiden. 

'Bendeniz telhisen, uzatmıyayım diye bunu 
böylece arz ettim. Şimdi bir kere bu 3 ncü 
maddenin son fıkrası bir âdi şirkete sâyiini ser
maye koymak suretiyle girenlere, eğer bu mu
kavelename herkese açıksa bunu, 'bu şekilde, 
kısaltmak için biz yine şeriki mudaribi diyelim, 
işçi addediyor. Bendenizin kanaati şu : Vakıa, 
Komisyon Sözcüsü arkadaşımız «IBu suretle iş
letmeye girenleri biz yine işçi addedeceğiz» de
diler. Ama, bendenize öyle geliyor ki, bu hü
kümleri biraz acele oldu. (Belki de hâdiseyi de
rinlemesine tetkik edildikten sonra bunu ay
rıca zikre lüzum görmiyeceklerdir. Bu bir. 

Bu itibarla 'bendeniz ikinci maddenin yeni
den tedvini esnasında bu üçüncü maddenin 
nazara alınması lâzımgelecektir; değişik bir şe
kilde gelirse 2 nci madde bu 3 ncü maddenin 
son fıkrasında, sonradan îbelki tekriri müzake
re yapmak lâzımgelecektir. 

Her ikisini birlikte almıyorlar mı diye sor
dum, ama. kendi bilecekleri bir iş. Yalnız bu 
4 n'eü bend yine bir acayip, yazılış tarzı mak
sadı ifade etmiyor. Şahıs ışirketleri vardır, ser
maye şirketleri vardır. Şahıs şirketlerinde bü
tün şerikler •şirketin mesuliyetine iştirak eder
ler. Kolektif ışirket ve âdi komandit .şirketteki 
şahsi mesuliyeti üzerine alan şerikler tamamen 
mesuldürler. Bunların iş veren sıfatını ikti-
sabedeceklerini akıl alıyor. Ama komandit 
şirket mikst (mixte) bir halde ise ne olacak? 
Hangi şerik yalnız koyduğu sermaye ile mesul 
olan şerik, iş veren sıfatını iktisa'bedeeek mı, 
etmiyecek mi? Belli değil. Limited şirketlerde 
durum nedir? Tetkik etmek lâzımdır. Şirketler
de iş veren sıfatını ortaklar değil, şirketi idare 
eden kimsenin alması, yüklenmesi lâzımgelir. 



C. Senatosu B •• 83 
Bu itibarla 4 ncü maddenin, bu bakımdan 

da, Ticaret Hukuku prensipleri karşısında bâ
zı eksiklikleri ihtiva ettiğine kaaniim. Bunun 
için nazarı dikkatinizi oelbederim. Ancak değiş
tirilmesi hususunda da hiçbir takrir verecek 
değilim. 

BAŞKAN — Buyurun ıSayın Bakan. 

ÇALİŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara- Milletvekili) — Efendim, komisyo
nun ikinci maddeyi geri aldığı için üçüncü mad
deyi de geri alıp almaması hususunda, elbetteki 
bendenize bir şey söylemek düşmez. Yalnız, 
Sayın Esat Çağa arkadaşımızın sözleri üzerine 
bu ikinci maddenin birinci bendinde atıf yapı
lan bâzı kimselerle ilgili ibareler kanuna konu
lurken, Hükümetin ve Millet Meclisindeki ko
misyonun ne düşündüğü hakkında kısaca mâru
zâtta bulunmak üzere huzurunuzu işgal etmiş 
bulunuyorum. 

Bâzı ahvalde müessese sahipleri, iş verenler, 
bir kısım işçilerini müesseselerine hissedar yap
maktadırlar. prensibolarak, bu Hükümette ve 
Millet Meclisi Komisyonuna da teşvike değer 
bir hareket tarzı olarak görülmüştür. Ancak 
buna karşı bâzı tahditler konmazsa bu, sarı 
sendikacılığı doğuracak bir yol olarak kulla
nılabilir. Çünkü iş veren dilediği kimseye or
taklık kapısını açık tutar, dilemediğine kapalı 
tutar, öylelikle işçiler arasında bir ayırım gö
zetir. Eğer böyle ise tatbikat, o zaman işçi 
sendikasının, hissedar yapılan o işçiyi sendika
dan çıkarma yetkisi olmamalıdır. Buna kimse 
karışamaz ama bir iş veren hakikaten örnek bir 
düşünce ile iyi niyetle sinai demokrasiyi, bir 
şekli ile kendi müessesine uygulamış olmak için 
işçilerine hissedarlığı teklif ediyorsa; eğer bu 
teklif bütün işçilere açıksa o takdirde hissedar 
esas itibariyle fikrî veya bedenî mesaisiyle, 
ama belki kısmen de parası ile hissedar olan 
işçilerin sendikalılık vasfına halel gelmiş olmı-
yaeaktır. 

İkincisi, bâzı iş verenler İş Kanunundan ve 
hattâ işçi Sigortaları Kanunundan kendisini 
kurtarmak için, bilhassa küçük bâzı iş yerle
rinde yanlarında çalıştırdıkları herkesi ortak 
etmekte ve bu şekilde bunlar işçi değildir, 
biz burada hepimiz ortağız, bunlar da benim 
gibi iş verendir, demek yoluna gitmektedirler. 
Buna karşılık o kimselerin işçilik durumları-
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nm, yani fiilen işçi iseler daha muhkem hale 
getirilmesi kanunda düşünülmüştür. O bakım
dan bilhassa âdi şirket mukavelesine göre bir 
iş yerinde ortaklık payı olarak esas itibariyle 
bedenî veya fikrî emek arzı suretiyle çalışanlar, 
bu mukavelenin aynı durumdaki herkese açık 
olması kaydiyle, bu kanun bakımından işçi 
sayılırlar, denmiştir. Ve gene aynı düşünce 
ile de üçüncü maddenin dördüncü bendinde 
başka bazı şekillerde ortakların işçilik vasıfla
rına halel gelmiyeceği belirtilmiştir. 

Maksat bu olduğuna göre, ortaklığa yapı
lan atıflar da, muhterem komisyonun 3 ncü 
maddeyi sırf ikinci madde geri alınmıştır diye 
geri almasına lüzum olduğuna bendeniz de şah
san kaani değilim. 

BAŞKAN — Üçüncü madde hakkında söz 
istiyen var mı? Buyurun Çağa. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Âdi şirkete ortak olmaları halini izah ettiler. 
Ya hususi şirkete ortak olurlarsa nasıl bir du
rum hâsıl olacak? Bu hususun izahını istirham 
edeceğim. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) — Efendim ikinci maddede âdi şir
ket mukavelesine göre çalışanlardan bahsedilmiş
tir. Fakat üçüncü madde de sınır daha geniş
letilmiş ve kooperatif şirketlerde ortak olan
ların veya anonim şirketlerde her hangi bir su
rette imtiyazlı hisse sahibi olmaksızın ortak 
olanların iş veren sayılmıyacakları da belirtil
miştir. Böylelikle sadece âdi şirketlere inhisar 
etmiş olmamaktayız. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. ' Ü.) 
— Hususi şirketlere ne buyrulur, bunu rica 
ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) •— Efendim, Millet Meclisi Komis
yonu, sınır bu şekilde bir noktada çizilmez ise, 
hususi şirketlere kadar gidilirse işçi iş veren 
ayırımını tâyin etmenin, yapabilmenin çok güe-
1 eşebileceği, düşüncesine varmıştır. O bakım
dan ortaklık şekillerinin bu maddede olduğu şe
kilde tahdidetmek lüzumunu duymuştur. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ayrıca 
açık oyunuza arz edilecektir. 

— 401 -
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Sendikalara üye olamıyacak kimseler 

MADDE 4. — 1. a) Askerî şahıslar; (Mil
lî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Ko
mutanlığına bağlı iş yerlerinde çalışan ve as
kerlik yükümünü yerine getirmekte olanlar 
dışında kalan işçiler, bu 'kanunun uygulanması 
bakımından askerî şahıs sayılmazlar;) 

b) 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı 
idare, teşekkül, müessese ve bankalarda çalışan 
müfettişler ve kontrolörler ile umum müdür 
yardımcısı veya buna eşit ve üst kademelerde
ki idari görevlerde çalışanlar; 

e) Din ve ibadet işlerinde çalışanlar; işçi 
ve iş veren sendikası kuramazlar ve bu sendi
kalara üye olamazlar. 

2. Askerliği meslek edinmemiş bulunan as
kerî şahısların bu kanuna göre haiz oldukları 
hak ve yükümler, silâh altında bulundukları 
süre içinde askıda kalır. Ancak, bu bend hük
mü, bu gibi şahısların üyesi bulundukları sen
dikalara aidat ödemelerini ve 14 neü maddenin 
1 nci bendinin (g) fıkrasında zikri geçen yar
dımlaşma sandıklarına ödemede bulunmalarını 
engellemez. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artükmaç. 
SADIK ARTÜKMAÇ (Yozgat) — Efen

dim, bu 4 neü maddenin (b) bendinin burada 
yer almaması lâzımgelmektedir. Çünkü bu 
madde, anladığıma göre, Devlet personel re
jimini ilgilendiren bir madde olarak görün
mektedir. Devlet personel rejimi ise personel 
kanunu hükümlerine göre kendine has hususi
yetlerle ele alınacak bir mevzudur. Halbuki 
burada Devlet memurlarını iki kısma ayırmış
tır. Bir kısmına anladığıma göre sendikalara 
•girme hakkı tanınmakta, 'bir kısmına da asla ve 
kat'a tanınmamaktadır. Evvelâ bu yanlıştır ve 
aslında Anayasaya da aykırıdır ve danasını da 
arz edeceğim : Burada komisyonun daha ön
ce .geri aldığı üçüncü maddenin 'birinci bendi
nin, ikinci fıkrası ile de çelişme halindedir. 
Bu iki fıkrayı birbiriyle telif etmeye imkân 
yoktur. Bir tearuz vardır. Bu bakımdan bu 
(b) bendinin mutlaka çıkarılması lâzım. Devlet 
personel rejimini ilgilendiren bu mevzudur ve 
Anayasa ile memurlara tanınmış olan sendika 
kurma hakkını da bu kanunla bir kısmını nez-
etmiş bulunuyoruz. Bu sebepler dolayısiyie 
(b) bendinin maddeden çıkarılmasını arz ve 
teklifi* ediyorum. Bu hususla ilgili takririmi 
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takdim etmiş 'bulunuyorum, kabulünü istirham 
ederi m. Hü r m etle rim 1 e. 

BAŞKAN" — Buyurun Sayın Ağırnash. 
NİYAZİ AGiRNAlSLI (Ankara) — Ettendim 

bu meslek sendikaları umumiyetle o meslek 
grupu içinde eğitimi meslek grupunuır kalkın
ması için birtakım dayanışmaları, kendi ara
larında kooperatifler kurmayı, işte istihlâk 
kooperatifi, yapı kooperatifi falan kurmayı 
istihdaf ediyor; yani fayda!;, kalkınma imkân
larını sağlayıcı bir imkân yaratıyor, sendika 
kurmakla. Bu arada din adamlarının bu ;m-
kândan, biraz da maişet sıkıntıları falan oldu
ğuna ıgöre mahrum tutıılmalarmdaki sebe'bi ben 
şahsan anlıyanıadı>m. Âmme 'hizmeti gören me
murlar mahiyetinde de pek telâkki edilmez. 
Tatmin edici izahat verirlerse memnun olurum. 

Bu itibarla 4 neü maddenin (e)'bendindeki 
din ve ibadet işlerinde çalışanların men edilme
sine aidolan fıkramın kaldırılması uygun olur 
kanaatindeyim. 'Bu itibarla bir takrir de tak
dim ediyorum. İtibar gösterilmesini rica ede
rini. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Çağa. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Muhterem arkadaşlar, Yüce Heyetinizin ben
denizi mazur görmesini rica ederim. Hakika
ten huzurunuza çıkarken - sizleri meşgul ediyo
rum diye - sıkılıyorum. Şimdi, efendim, biraz 
konsekan olmak lâzım. Kavli fiilen uymak ge
rek. Şimdi şuna İşçi Sendikaları Kanunu de
dik, İş Veren ıSendikalan Kanunu dedik. İşçi 
Sendikaları Kanunu deyince, işçinin kim oldu
ğunu tarif etmek lâzım. Bunun haricinde ka
lanların zaten artık bu işçi sendikalarını kur
maya veya onlara üye olmaya hakkı yok. Bu 
itibarla bir madde sevk edirp şunun hakkı var
dır, bunun hakkı yoktur, diye söylemenin lü
zumu yok. Kanunun evvelki şeklinde belki 
buna lüzum vardı. Çünkü, demin de arzı ettiğim 
igibi 'bu kanun bilcümle çalışanların sendika 
kurma hakkı için kaleme alınmış idi. Halbuki 
Muhterem Heyetiniz isminde yaptığı tadilâtla 
şunun işçiye hasrü kasrını kabul buyurmuştur. 
Binaenaleyh, bizim burada yapacağımız şu 
2 nci maddede işçiyi iş hukukunda anlaşıldığı 
gibi tarif etmektir. Nitekim İş Kanununun bi
rinci maddesinde vardır. Bir iş akdi dolayısiyîe, 
başka bir şahsın iş yerinde bedenen veyahut 
bedenen ve fikren çalışan kimsedir, diyor. 

— m — 
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Binaenaleyh burada bir tarif yapmak lâzım. 

Şimdi, işıçi kime derler? Evvelâ 'hizmet akdi ola
cak. Rica ederim, askerî şahsın hizmet akdi 
var mı? Askerî şahsın orduya girerken hizmet 
akdini yapıyor? Eğer işçiyi tarif edersek, ef
radını cami ve ağyarını mâni olarak, buna lü
zum yok. Din adamı, imam, müezzin işçi de
ğil, çünkü çalıştığı yer bir işletme değil. İşlet
me, istihsal vasıtalarının organik olarak bir 
araya getirilmesinden müteşekkil bir cihazdır. 
O cihazı bir kimse veya birçok kimseler İs
tihsal gayesiyle istimal ederken istittısal netice
sinde bir şey olacak. Camide neyi istihsal edi
yoruz, Allahm rahmetinden gayri? Binaenaleyh 
burada, lüzum yok. O halde bu madde de, 2 nci 
madde ile alâkalı. Eğer orada işçiyi tarif eder
sek «güzelce, bunların hiçbirisine, şu kuramaz, 
bu kuramaz demeye lüzum yok. Onun için 
Muhterem Komisyondan ben tekrar rica edi
yorum. Demin kabul buyurmadılar, bizde ko
misyonla rda âdettir, Nuh derler, Peygamber 
demezler daima. Ama bir parça da konsekan ol
mak lâzımdır. Şu maddeyi muvakkaten alsın
lar da, belki 2 nei maddeye verecekleri şekille 
bunu ya büsbütün kaldıracaklardır, yahut bam
başka bir şekil vereceklerdir. Ama şimdi reye 
konarak kabul edeceğizi bunu. 2 nci madde 
karşımıza geldiği zaman, sırıtacak. Bendeniz 
rica ediyorum, Muhterem Komisyon bunu 
lütfen geri alsın. 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Komisyon Söz
cüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-, 
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
Sendikalar Kanununun görüşülmesine başlan
dığı şu sıralarda, daha çok başında olduğumuz hal
de sayın arkadaşımız Esat Çağa'ya, komisyonu, 
çok inatçı ve 'katiyen fikirlerinden fedakârlık 
yapmak istemiyen bir komisyon olarak arz 
halde sayın arkadaşımız Esat Çağa'ya, ko
misyonu, çok inatçı ve katiyen fikirlerinden 
fedakârlık yapmak istemiyen bir komisyon olarak 
arz etmiş olmasından dolayı üzüntü duyuyorum. 
(Sizlere söylemedi, sesleri) Üzüntü ile konuş
tular ki, sanki komisyon her meselede, en 
haklı, en isabetli tenkidler konusunda bile bu 
tenkidleri kabul etmemek ve kendi prestijini 
korumak için kanunun yanlış çıkması paha
sına diretmek durumunda imiş gibi bir his-

1 . 7 . 1963 O : 2 
sin tesiri altına aldıklarını müşahade ettim. 
Katiyen böyle değil- Biz kanunun isminden 
başlıyarak değişiklik tekliflerini şu ana kadar 
hüsnüniyetle ve büyük bir anlayışla kabul ettik. 
Şimdi ifade buyurdukları husus doğrudur. Ha
kikaten bu madde ikinci maddenin eski şeklî
ne göre düzenlenmiş bir maddedir. Bunun da 
komisyon tarafından geri alınması ve bura
daki istisnaların düzenlenecek olan ikinci mad
de ile ahenkli bir hale getirilmesi zarureti 
vardır. (Alkışlar.) Bu itibarla görülüyor ki, 
değerli arkadaşım çok lüzumsuz olarak kendi
lerini yordular. Komisyon bu maddeyi geri 
alıyor, efendim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu madde de komisyona geri 
verildi. Ve bu suretle komisyonların inatçı ol
madıkları sabit olmuştur. (Gülüşmeler.) 

5 nci maddeye geçiyoruz. 

Üyeliğin kazanılması 
MADDE 5. — 1. Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküllere üye olmak ihtiyaridir. 
Üye olmak yazılı müracaata bağlıdır. 

2. İşçi sendikalarına üye olmak için bu 
kanuna göre işçi sıfatını taşıyan kimsenin on-
altı yaşmı doldurması gerekir; onaltı yaşın
dan küçük olanlar, kanuni temsilcilerinin yazılı 
muvafakatiyle üye olabilirler. Ancak, onaltı 
yaşından küçük olanlar, sendika genel ku
rulunda oy kullanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz Jstiyen 
yok. Reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

Üyelikten ayrılma 
MADDE 6. — 1. Her üye, istediği zaman, 

üyesi bulunduğu meslekî teşekkülden çekile
bilir. Çekilme yazı ile olur. 

2- Bir işçi teşekkülünden çekilen üyenin 
en çok üç ay müddetle aidatını ödemeye devam 
edeceğine dair teşekkül tüzüğüne hüküm kona
bilir. 

İşini eski iş yerinin bulunduğu belediye ve
ya köy ısınırları dışında başka bir yere nak
leden veyahut eski işinin dâhil olduğu i§ kolu 
ve onunla ilgili iş kollarının dışında başka bir 
iş koluna aktaran üye yahut kendisine ihti
yarlık veya daimî maluliyet aylığı bağlanan 
için bu bend hükmü tatbik olunmaz. 
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3. İşçi veya aş veren teşekkülü üyeliği vasfı 

kalkan şahıs aidat ödemiş veya topyekûn 
ödemede bulunmuş olduğu her nevi yardımlaş
ma veya ihtiyarlık san diki arındaki üyelik hak
kını, o sandığa yapmış olduğu ödemeler nis-
betînde muhafaza etmek hakkını haizdir. 

Bu haktan istifade edilebilmesi için yapıl
ması lüzumlu yekûn ödemelerin miktarı te
şekkül tüzüklerinco tcsbit edilir. Ancak, bu 
miktar' beş yüz liradan fazla. olamaz. Teşek
kül tüzükleri, bu hakkın kullanılması için gerekli 
yazılı talebin, üyelikten çekilme tarihinden iti
baren ne kadar müddet içinde yapılması ge
rektiğini de tesbit eder. Bu müddet onbeş 
günden az ve iki aydan fazla olamuz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon 
Sözcüsü. 

GEÖİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
Başkanlık Divanınca- yapılmış olan tashihten 
başka ki, bu teshili, '2 mci (bendin 3 ucü satırın
da «dışından» kelimesinin «dışında» olmasıdır. 
Bu yapılmış zaten, 'kâtip arkadaşımız da, 'bu 
şek'ifcle okudular. Ayrıca, yine 2 nci 'bendin 5 
nci «atırında «•aktaran,»1 kelimesinden sonra 'ge
len «üye» kelim esi oradan çıkarılacak. .«Akta
ran yahut, 'ke'ndisine İh'tiyarlı'k veya daimî ma
luliyet -aylığı 'bağlanan için...» «Üye» 'kelimesi 
(bağlanandan sonra kouaeaik. «Aylığı ^bağlanan 
üye için bu bemd llıükmü tatbik olunmaz» şek
linde düzeltilnıes'i '.gerekiyor. Bir matbaa ha-
ftksı oLınuş, arz ederim. 

BAŞKAN — .Buyurun Esat Çağa, 
EiSAT ÇAĞA CCuimhıı^başkıamnca S. Ü.) — 

Üçüncü bendde, «işçi veya iş veren 'teşekkülü 
üyeliği vasfı 'kalkan şahıs..» Diyor. Buna üye
likten çıkarılmak da dâihil mi? Bu ibir. 

İkincisi, 3 ncii bendin sıon fıkrasında, «Bu 
'haktan istifade edelbilmesi için yapılmadı lü
zumlu yekûn ödemelerin miktarı teşekkül tü
züklerince teslbit edilir. Ancak bu miktar 500' 
•liradan fazl.a olamaz.» demiyor. Bu 'ödeme, ev
velce yapmış olduğu ödeme mi, yoksa üyelikten 
çıktığı andan itibaren tıpkı yeniden 'başlama (gi
bi evvelki ödemelerine ilâve edeceği bir öde- I 
mie imidir? I 

GEÇİCİ 'KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AK-
ÎTCJS (Devamla) — E-fendim, «İşçi veya iş ve
ren teşekkülü üyeliği vasfı kalkan şahıs» tabiri 
içine, çıkarılma (hâli de dâhildir. 
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İkinci malinize gelince: Eskiden yapmış ol

duğu ödemelere ilâveten yapılması ica'beden 
'bir topyekûn ödemedir ve bunun en yukarı 
haddi 500 Iradır. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca IS. Ü.) — 
Bunun ilâveten olduğu, 'burada ancak 'komis
yonun şu 'beyanından ısonra anla'şılıyor. Aeaiba 
Komisyon 'şu 'fıkraya bunu tavzih edecek bir 
şekil vermeyi düşünmez mi? 'Çünkü, nihayet 
bunu tatlbik edecek olanlar işçidir. 

OEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumlhurbaşkanmca İS. Ü.) — Bunu -arka
daşlarla 'görüşeyim efendim müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — (Sendikalar Kanununun I nci) 
maddesine oy veren 'arkadaşımız 101 kişidir. 
100 oyla kabul »etmiştir. 1 çekimser oy vardır. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çı
karılan 200 000 000 dolarlık bonodan 100 000 
dolarlık kısmımın, satınalınıması 'hususunda Hü
kümette yetki verilmesine dair 'kanuna 102 oy 
verilmiştir. 101 kabul, 1 çelkinseır. 

Tasarı kanunlaşmi'ştrı. 
Buyurun Sırrı Atalay.. 

SIRRI ATALAY (IKars) — İkinci fıkrada 
bir işçi teşekkülünden çekilen üyemin 3 ay 
aidat ödiyeeeği teşekkül tüzüğümde göstcrile-
ibil'ir, kaydı var. 'Tümü üzerinde, görüşmeler 
yapılırken Sayın Fikret Tuırhamigil «Bunun iş
çilerin 'haklarını talkyidcdiei 'bir hüküm olduğu
nu» (belirtmişti. Gerçekten yazılış tarzı odur 
ki, sanki bu işçilere İbir 'külfet yüklemektedir. 
Pslkolajik »olarak 'bunun tesirleri ve 'görünürde 
bâzı ımahzurlaırı olabilir. Halbuki aynı ifade
leri ve aynen teşekkülden ayrılma halinde, 3 ay 
daha, ayrılan üyenin aidat ödemesinin -teşekkül 
tüzüğünde »gösterilmesinin Ibu 'şekilde, müspet 
değil, de teşekkül içtüzüğüne, ayrılan üyenin 
3 aydan 'fazla aidat ödemiyeceği (hükmü kona
bilir. «3 aydan fazla dd'eımiyecektir» şeklîmde1 

bir hüküm 'konmaısı da'ha yerinde olur. Bu «e-
Ibeple 'bir 'teşekkülden çekilen üyenin aidatını 
üç aydan fazla ödem'eye devam edeceğine dair 
teşekkül tüzüğüne konamaz şeklinde, bağla
yıcı bir 'hüküm 'konmaısı yerinde olur. Bu şek
li ile ıhiçbir değişiklik olmıyacak, ancak ifade 
tarzı bir imkân yerine, teşekkülü ibağlıyan bir 
'şekilde konulması daha, yerinde olur. Böyle 
(bir önerge veriyorum. Reylerinizi rica edece
ğim. 
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BAŞKAN — Sayın Sadık Artukmaç. 
SADIK AETUKMAÇ (Yozgat) — Efendim 

sayın sözcümüz bu redaksiyon babında bâzı 
tashihler yapmıştı. Bendeniz de bu hususta ma
ruzatta bulunacaktım. Bu vesile ile istitra-
den, şunu arz etmek istiyorum : Bütün bu zühul
lerin ivedilik ve öncelikle kanunların müzakere
sinin artık itiyat haline getirilmiş olduğundan 
dolayı ileri geldiğine kaaniim. Bu gibi zühulle-. 
re elbette ki, böyle acele hallerde meydan veri
lecektir. Bendeniz bir takrir vermiştim. Sayın 
sözcü bunun bir kısmını tashih buyurdular. Bâ
zı kısımları kaldı. Takrimim kendilerine sunu
lacaktır, tahmin ederim. Yalnız takıldığım bir 
nokta da şu oluyor: Yekûn ödeme tâbiri var. 
Bendeniz bu yekûn ödeme tâbiri acaba teknik 
bir tâbir midir, yoksa, kulağıma biraz aykırı 
geliyor, ödemelerin yekûnu demek daha doğru 
değil midir? Bendeniz bunu teklif ettim, öde
melerin yekûnu olarak tashihini rica etmiştim. 
Takririm okunacaktır. Kabulünüzü rica ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz. 
CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (içel) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, kanunun bu 
maddesinde, işçilerimiz için getirilen bu hüküm, 
sendikalarımızın ilk kuruluş devresinde onları 
kuvvetlendirmek gibi, onları takviye etmek, mâ
lî güçlerini ayakta tutabilmek gibi tertemiz bir 
hüsnüniyet ve endişeden kaynak almış olabilir. 
Bu sebeple karşılanması kısmen zordur. 

Ancak, Anayasanın 46 ncı maddesi bu mev
zuda hiçbir şüphe bırakmıyacak şekilde gayet 

, vazıh bir hüküm sevk etmiş bulunuyor. Bunlar, 
«üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına tama
men ve serbestçe sahiptirler.» diyor. Şimdi Ana
yasanın tamamiyle hürriyet içinde mütalâa etti
ği bir tasarrufta işçimizin önüne, ayrıldıktan 
sonra 3 ay müddetle aidat vermeye mecbur edi
lebileceğine dair tüzüğe hüküm sevk etmekle bir 
baraj koymuş oluyoruz. İşçilerimizin, sendikala
rımızın önünde bunlara bağlılıklarını cebri bir 
usulle devam ettirmek gibi, Anayasamızın ge
tirdiği bu hükme aykırı olabilecek bir tatbikat 
hemen münasip olmamaktadır. Bu sebeple, bu 
2 nci bendin bu hükmünün kanundan tamamen 
kaldırılması, Anayasamızın sevk ettiği mutlak 
nizama uymak bakımından zaruridir. 

Ayrıca biraz evvel arkadaşımın çok isabetle 
işaret ettiği veçhile böyle bir hüküm getirildiği 
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takdirde sendikalarda muhtelif müddetler hak
kında değişiklikler de olacak. Devamlı ve mut
lak bir nizamın ahengi de sağlanamıyacaktır. 
Bilhassa Anayasamızın, «Üye olma ve üyelikten 
ayrılma hakkına sahiptirler...» «serbestçe;» bil
hassa «serbestçe» diye sarahat ve vuzuh ile sevk 
ettiği hüküm muvacehesinde işçimizi üç ay aidat 
vermeye mecbur edecek bir hüküm getirmek 
açıkça Anayasamızın büyük bir vuzuh ile sevk 
ettiği bu hükme karşı olmak gibi bir endişeyi 
tahrik edebilir. Bu bakımdan bu kanunu getirir
ken, tümü üzerinde verdiğimiz mütalâada da işa
ret ettiğimiz veçhile. Anayasaya karşı olabile
cek endişesini tahrik eden her tasarruftan ve 
her hükümden mutlaka uzak durmak kanaati bi
zim kararlarımıza hâkim olmalıdır. Bu sebep
le bu maddenin kanundan tamamen kaldırılma
sını teklif ediyorum. Buna ait bir tadil takriri 
de verdim, karar Yüce Senatonundur. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Turhangil. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler, bendeniz de 
üzerinde çok hassas durulan işçi ve iş verenler 
sendikası kanun tasarısında, hakikaten yeni bir 
teşekkülün temci atma hususunu temin eden ve 
bilhassa bu gibi teşekküllerin malî imkânlarla ya-
şıyabileceğini göz önünde bulunduran kanun tas
lağının, her şeyden evvel Anayasaya aykırı ol
mamasını da düşünmek vazifesiyle karşı karşıya 
olduğumuz kanaatindeyim. Kanunun heyeti ıımu-
miyesi üzerinde konuştuğumda 23 neü maddenin 
1 nci bendinde mevcut ve iş verene, dörtte bir sen
dika üyesini ihtiva ettiği takdirde, bir mükellefi
yet yükliyen maddesinin ancak sendikaları yaşat
mak, malî bakımdan inkişafa doğru götürmek 
gayreti içinde olduğunu beyan ettim, işçi ve iş ve
ren mükellefiyeti karşısında bu maddeyi biz kaale 
almıyoruz. Ancak 6 ncı maddenin 2 nci bendinde 
mevcut, sendikadan çıkmak arzusunu izhar eden 
bir sendikacıya 3 aya kadar, kendi yapacakları 
tüzük ile külfet tahmil edilmesini, bir kere şu yön
den mahzurlu görmekteyim. Bu teşekküllerin 
Türkiye'de çok değişik olacakları hasebiyle bu 3. 
aya kadar müddet, teşekküllerin kendi bünyeleri 
içinde tanzim edecekleri tüzüklerde ayrı ayrı 
müddetleri ihtiva etmek suretiyle aynı kanuna 
tabi bulunan ve aynı külfet içinde olan kişilerin 
bâzısının çekildikten sonra bir aylık, bâzısının iki 
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aylık, bâzısının üç aylık aidat ödeme külfetine 
anârıU bırakılacağı mümkündür. 

ikinci hususa gelince : Madûmuâlitıiz, hak 've 
vecibeler muhakkak bir hesaba bağlıdır. Bu teşek
külden kaydını, Anayasa sarahatiyle .sildiren bir 
işçiye, sendikacıya sendika ile alâkasını kestiği 
halde sendikayı yaşatma gayreti içinde Anayasa
ya aykırı olarak aidat ödeme, kül Celinin tahmil i-
lü, 46 neı maddenin verdiği sarih hakkını ihlâl 
'eder olarak kabul etmekteyiz. Biz de 6 neı mad
denin çıkmadan mütevellit sendikacıya tahmil et
tiği aidat ödeme külfetinin kanunda;] çıkarılma
sını hassaten istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ergün. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, sözlerim, 2 nci maddede arkadaşla
rımın vermiş olduğu önergenin üzerinde olacak
tır. Yani, sendikalara üye olanların sendikalar
dan ayrıldıkları takdirde 8 ay daha aidat ödeme
leriyle alâkalı hükmün muhafazası lehinde ko
nuşacağım. Bir defa bu madde hiçbir surette 
Anayasaya aykırı değildir. Sebebini arz edeyim. 
Bir defa sendikalara girmek ihtiyaridir. Şirket
lere girmek ihtiyaridir. Şirketin veyahutta sen
dikanın nizamnamesinde bâzı hükümler bâzı ka-
yıtlayıcı -hükümler olabilir; konabilir. Buraya 
üye olmak istiyen her kimse evvelâ nizamname
nin kendilerine tahmil ettiği mükellefiyetleri bil
mesi ve kabul etmesi lâzımdır. Bunu kabul ettik
ten sonra, elbette bu sendikadan veyahutta her
hangi bir şirketten ayrılırken, mükellefiyetleri 
yerine getirmesi mecburidir. 

Bundan (ince mevcudoian Sendikalar Kanu
nunda, 5018 sayılı Sendikalar Kanununda bu hü
küm, 6 aydı. Yani, sendikaya üye olan her hangi 
bir kimse sendikadan ayrıldığı takdirde, G ay 
daha aidat ödeme hükmü, sendikaların nizamna
melerinde yer almıştı. Bu hüküm de Medeni Ka
nundan ve Cemiyetler Kanunundan gelmektedir. 
Gerek Medeni Kanun gerekse Cemiyetler Ka
nunu sendikaların nizamnamelerinde yer alabi
lecek hükümleri derpiş etmiştir. Medeni Kanu
nun ve Sendikalar Kanununun vermiş olduğu 
yetkilere göre tanzim edilen sendikalar nizamna
melerinde bu hüküm yerleştirilmiştir. Bilâkis 
bu kanun 6 aylık müddeti üç aya indirmektedir. 
Mâruzâtım bunun Anayasaya aykırı olmadığıdır. 
Çünkü sendikalara girmenin, Anayasa ihtiyari 
olduğunu kabul etmiştir. Sendikalardan çık

mak da ihtiyaridir. Sendikalara girmek sendika
nın nizamnamesini kabul etmeyi, onun şartlarını 
kabul etmeyi icabettirir. Bu bakımdan, bu nizam
namenin içinde yer alırsa sendikaya üye olan her 
hangi bir kimse de bu 3 aylık devreyi getirir. 
Şimdiye kadar bu madde sendikalarda pek işle
memiştir; Böyle bir maddenin kalmasına lüzum 
vardır. Çünkü iş yerlerinde bir topluluk halinde 
bulunan işçi vakit vakit idarecilerin şu veya bu 
hareketleri dolayısiyle, topluluk içinde, bâzı dal
galanmalar. cereyan edebilir. Bu hissiyat içinde 
bâzı işçiler, derhal sendikaya gitmek suretiyle is
tifalarını verirler. Sendika ile bağları kesilir. Fa
kat kısa bir zaman sonra haksız bir şeye sevk 
edilmiş olduğunu anlar. Bundan vazgeçebilir. 
Onun için arada bir müddet bırakmak lâzımdır. 
Ve bu kanunda konan bu hükmün aynen kalması 
hususunda mâruzâtımı ifade etmiş bulunuyo
rum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 

OEOÎOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Oumhurbaşkanmea S. Ü.) -— Efendim, 
görüşülen kanunun maddesi, Anayasanın 46 neı 
maddesinde kabul edilmiş olan sendika hürri
yetini katiyen kayıtlamıyor. Sendika kurmak 
ve sendikalara serbestçe girmek ve çıkmak 
hürriyetini kayıtJayıcı bir madde karşısında 
değiliz. Nitekim maddenin birinci bendi «Her 
üye istediği zaman üyesi bulunduğu meslekî 
teşekkülden çekilebilir. Çekilme yazı ile olur.» 
hükmünü ihtiva, etmektedir. 

İkinci bende konmuş olan çekilen üyenin 
en çok üç ay müddetle aidatını ödemeye devam 
edeceğine dair, sendika tüzüklerine hüküm 
kona bili r şeklindeki hüküm ise, sendikaya 
serbestçe girme ve çıkma hürriyetini kayıtla-
yıcı 'bir hüküm değil. Bu sadece sendikaların 
malî durumunda istikrarı temin etmek amacı 
ile konmuş bir dayanışma hükmüdür. 

Sendikaların en 'büyük silâhı, toplu sözleş
menin ihlâli halinde grev yapabilmektir. Grev 
yapması halinde, biliyorsunuz ki, sendikalar 
kendi üyelerine bâzı ödemelerde bulunmak zo
rundadırlar. Bu ödemeleri yapabilmesi için, 
sendikaların malî durumunun az< çok müstakar 
olması lâzımdır. Tasavvur buyurunuz, greve 
karar vermiş bir sendikanın ertesi günü veya 
üç gün sonra iş verenlerin el altından yapacak
ları propaganda, veya baskılarla büyük ölçüde 
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sendika üyelerini sendikadan çıkardıklarını ve I 
'bu suretle malî durumunun geniş ölçüde sar
sıldığını düğününüz. 'Böyle bir vaziyette derhal 
•grevden vazgeçmek ve iş verenin bütün teklif
lerini kabul etmek zorımluğu hâsıl olacaktır. 
işte grev gibi yeni bir vasıta ile, yeni bir teh
dit vasıtası ile teçhiz edilmiş olan sendikaların, 
bunu gereği gibi işlete'bilmeleri ve bandan fay-
dalana'bilmeleri ilgin greve başladıktan bir 
müddet sonra sendikanın kendi vücudunu feş-
kil eden üyelerin böyle mühim bir kısmının 
çıkıp aidatlarını vermemek suretiyle sendika
nın malî durumunu perişan bir duruma soka-
mamalan lâzımgelir. Demek ki, aslında kur
duğumuz müessesenin gereği gibi işlemesini te
min amacını güden bir düşünce ile serbestçe 
çıkma esasını kabul etmiş, fakat onun yanında 
en çok üç ay müddetle aidat verme mecburiye
tinin sendika tüzüklerine konabileceğine dair | 
bir hüküm sevk edilmiş bulunuyor. j 

Kanunun tümü üzerindeki görüşlerimizde 
arz ettiğim gibi, Anayasamızın 11 nei madde- j 
sine göre cemiyetler hakkında sevk etmiş ol
duğu 29 ncu maddedeki hükümlere göre birer 
cemiyet olan, birer dernek olan sendikalar hak
kında da kanun koyucu, kamu düzeni veya j 
genel ahlaka sosyal adalet ve millî güvenlik I 
gibi mülâhazalarla 'bâzı hükümler, bâzı kayıt
lamalar koyabilir. Bu aslında hakkın özü olan i 
serbestçe çıkmaya katiyen dokunmayan bir hü
kümdür. Serbestçe >çıkma prensrbolarak kabul ] 
edilmiştir. Fakat sadece arz ettiğim sebeplerle j 
yani kamu yararı veya sosyal adalet veya kamu i 
düzeni gibi mülâhazalarla üç ay müddetle ai- [ 
clatmı ödemesi hükmü sevk edilmiştir. Eğer j 
burada çok küçük bir kayıtlama varsa, bu 
kayıtlama da değildir, sadece aidata taallûk j 
eden bir kayıtlamadır ve bu kayıtlamada işçi j 
teşekkülü olan sendikaların gereği gibi ellerin- j 
deki ıgrev silâ'hmı işletebilmelerini sağlamak i 
amaciyle kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu se- j 
beple kıymetli arkadaşlarımın itirazlarını geri j 
alacaklarını tahmin ediyorum. i 

Eğer bu hüküm olmazsa her hangi bir sen- j 
dikanın kendi malî vaziyetini hesa'bedip, ala- I 
cağı aidatı v. s. 'hesabederek, toplu iş sözleşme- j 
sinin ihlâli halinde greve karar verdiği zaman, j 
aradan kısa 'bir müddet geçtikten sonra el altm- j 
dan yapılacak birtakım tertiplerle iş verenin < 
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sendika üyelerinden 'büyükçe bir .sayıyı sen
dikadan çıkarmak ve netice itibariyle ai
datlarını da vermemelerini sağlamak sure
tiyle grev silâhı tamamen tesirsiz kalacaktır, 
Çünkü böyle bir vaziyet karşısında sendika pek 
tabiî olarak ister istemez grevden dönmeye, 
rücu etmeye ve iş veren önünde eğilmeye mec-
'bur olacaktır. Bu suretle iş verenin emellerine 
hizmet eden sendika, yani sarı sendika yoluna 
endir ekt bir şekilde gidilmiş bulunmaktadır. 
Hiçbir arkadaşın böyle bir sonucu arzu etnıi-
yeceğini tahmin ediyorum. 

işçi sendikalarının ıgereği .gibi vazifelerini 
yapabilmeleri için hu hükme şiddetle ihtiyaç 
vardır. Aksi halde, sendikanın malî durumunda 
bir istikrardan bahsedilemez, istikrar olmayın
ca da sendika serbestçe elindeki mekanizmayı 
işletemez. Binaenaleyh, bu hükmim muhafaza
sında Komisyon ve Hükümet kararlıdır ve ar
zuludur. Maddenin ikinci bendinin birinci cüm
lesindeki ifadenin mânayı değiştirmeden deği
şik surette ifadesi için bir arzu izhar edildi. O 
arzuya biz katılıyoruz. Sadı'k Artuknıaç. arka
daşını bâzı tashihler meyaııında «yekûn ödeme» 
kelimesi üzerinde durdular. Bu kelimeyi topye-
kûn ödeme diye tashih etmek mümkün olacağı
nı zannediyorum. Fakat «ödemelerin yekûnu» 
kelimesi zannediyorum ki, asıl buradaki mâ
nayı yeteri kadar ifade etmiyor. Topyekûn öde
me demek her halde kendilerini tatmin ede-
c ek tir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon Söz

cüsü 'gayet 'kesin 'bir şekilde meseleyi ortaya 
atmış bulunmaktadır. Kendilerine iştirak et
memeye ve fikirlerini benimsememeye imkân 
yoktur. Kıymetli arkadaşlarım, Sayın Okyayuz'-
la, Sayın Turhangil, bunun Anayasaya mugayir 
olduğunu söylemektedirler. Anayasanın 46 ncı 
maddesi «birlikleri kurma, bunlara serbestçe 
üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahip
tirler» der. 6 ncı maddenin 2 nci bendi bu ser-
'bestç-e girme ve ayrılmayı ortadan kaldırıyor 
mu Temel bir hakka her hangi bir şekilde ka-
yıtlayıcı bir hüküm getiriyor mu? Hayır. Her 
hangi bir üye, Sayın Ergün'ün dediği gibi te
şekkülün tüzüğünün koyacağı şartları yerine 
getirmeden dilediği gibi bir teşekküle girebilir 
mi? Aidatını ödemeden giremez. Girdikten son
ra da yerine getirilmesi icabeden şartlar var-
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dır. Bu şartları yerine 'getirecektir. Şartları ye
rine ,getirmiyen 'her hangi bir üyeyi işbu kanu
nun 30 ucu maddesinde gösterilen bâzı hallerde 
üyelikten çıkarmak mümkün müdür? Anayasa-
nın 46 neı maddesinde girme serbest, çıkma 
serbest... Binaenaleyh .girdi artık, çıkaramazsı
nız demek mümkün müdür? Aidatını ödemiydi, 
teşekkülün gayesine uygun tarzda hareket et-
miyen bir üyeyi mutlak surette bulundurmak 
mecburiyeti var mıdır, bu Anayasanın 46 neı 
maddesin e gör e? Elbette ki bâzı kayıtlar, t>âzı 
şartlar olacaktır. O şartlar ve kayıtlar yerine 
'getirilmediği takdirde çıkarma mümkün ola
caktır. Çıkarılma halinde Genel Kurula müra
caat edecektir, o olmadığı takdirde, bölge iş 
mahkemesine gidecektir, ama çıkarma mümkün 
olabilecektir. 46 neı maddeye göre hiç. temel 
hakları olacak ama bu temel haklar hudutsuz 
değildir. Anavasa bize hürriyetleri temin edi
yor, ama, elbette ki bu hürriyetimiz, hiçbirimi
zin, sonsuz delildir. Çıkmada zorluyor mu, şar
ta koşuyor mu? Su şu şartlarla ancak çıkabilir
sin divor mu? Hayır. Serbest. Dilediği zaman 
çıkacak. Cıkdıktan sonra muavven bir müddet 
aidatını ödemeye devam edecektir. 'Sözcünün 
dediği gibi sendikaların güçlü ve hür bir hüvi
yet kazanabilmesi için grev ellerinde bir silâh, 
ıbunun temini için de tek mesnedi sendika ma-
(üyesidir. Bu sendika maliyesinin bir istikrara 
kavuşabilmesi için çeşitli hareketlerden de uzak 
ve 'bâzı teminatlara kavuşabilmesi lâzımdır, is
tikrarlı bir maliyeye sahibolabilmesi için sağ
lam bir aidata dayanması lâzımdır. Aidatı her 
istediği zaman, üve çıktığı zaman alamıyan bir 
sendika çeşitli tecellilerle karşı karsıya kalabi
lir. Bu seherdedir ki. Anayasanın 46 neı mad
desinin temel 'bir hakkiyle, temel bir prensiple 
6 neı maddenin 2 nci 'bendi 'her hangi bir şe
kilde çelişen durumda değildir. Medeni Ka
nunda, Cemiyetler Kanununda, cemiyet için de 
şartlar yok mudur? Çıktığı zaman şu şu devam 
edecek, demiyor mu? Benim itirazım şöyle: Te-
ışekkül tüzüğüne, üç aya kadar 'ayrıldığı tak
dirde aidat ödiyebllir hükmü konabilir. Bu 
psikoloiik olarak' bir şey yapmaz. Üç aydan 
fazla ödiyemez, hükmünü koymak lâzım. Bir 
takyidi orada koymak lâzım. Sayın Turhangil 
der ki, bir cemiyetin tüzüğüne göre iki ay, bi
risinde üç ay olacak. Cemiyetlerin bütün tüzük
lerini aynı şekilde yapmak zaten mümkün de-
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ğildir. iStandart tüzük, lou mümkün değil. 
Demokratik nizam içinde sendikalara, tüzükle
rinizi standart yapacaksınız demek mümkün 
müdür? Basmakalıp olmaz. Bu da mümkün 
değildir. Şu halde sendika, teşekkül tüzüğünü 
Anayasa ve bu kanun muvacehesinde dilediği 
gibi yapabilecektir. 

Asıl takyit, asıl Anayasanın temel prensip
lerine mu'gayeret o zaman .olacaktır. Hepiniz üc 
ay yapacaksınız, hepiniz bir ay yapacaksınız 
denemez. Teşekkül olur, buna hiç lüzum gör
mez, tüzüğüne bununla İlgili hiçbir hüküm 
koymaz. Ama malî durumu itibariyle üç ay öde
meye kadar bir hükmü koyabilsin, istikrarı te
min edecektir. Malî bir ıgücü temin edecektir. 
Anayasanın 46 neı .maddesiyle en uzağından 
çelişen veyahut mugayir her hangi bir tarafı 
yoktur. Ben buna oyumu kullanırken tam bir 
serbesti ile, tam bir açıklık ile -ve tam 'bir hu
zur içerisinde olacağım. Çünkü, düşündüm, 46 
neı madde ile nasıl bir şey bulabiliyorlar arka
daşlarım? Hakikaten 'bulamadım. Ben de Ana
yasaya eoğ bağlı, Anayasanın hükümlerine kar
şı gönlünde samimî bir bağlılık duyan bir in
sanım. Esasen her hangi (bir hüküm An av asaya 
mugayir olmasın, diye ben de titrerim üzerin
de ama, ben mugayir her hangi 'bir şey görme
dim. Arkadaşlarım nasıl izah edecekler, bilmi
yorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozcalı. 

ÖMER L Û T P I BOZCALI (izmir) — Muh-
rem arkadaşlarım, Cavit Tevfik Okyayuz ve 
Fikret Turhangil arkadaşlarımın vermiş olduk
ları takrir yerindedir. Ömer Engüıı ve diğer 
arkadaşlarımın Medeni Kanunla Cemiyetler Ka
nununun buna cevaz verdiğinden bahsettiler. 
Halbuki Cemiyetler Kanunu ' her hangi bir 
derneğe üye olan âzanm üye bulunduğu müd
detçe aidat ödemesini âmirdir. Bu dernekten 
çıkan kimse, çıktığı andan itibaren de aidatını 
Ödememesi iktiza eder, ki, bunun neticesi bu
dur. Bu kanun tasarısının, zaten, 1 ci maddesin
de, «Her üye istediği zaman üyesi bulunduğu 
mesleki teşekkülden çıkabilir.» tâbiri vardır. 
Bu tâbiri her hangi bir şekilde öınliyecek, tak-
lyidedecek az veya çok mâni bir hüküm koymak 
Anayasanın 46 neı maddesine tamamen aykırı 
olur. Medeni Kanunda takyidat o üyenin çekil
mesine mâni olacak şekilde onun iktidarına 
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paraya taallûk eden her hangi mâni şekliyle 
değil, ancak daha önce haber vermesi yolunda
dır. Şu itibarla bu madde ile de kabili telif de
ğildir. 'Gerek Anayasanın 46 ncı maddesi, ge
rekse Cemiyetler Kanununun bu âmir hüküm
leri nazarı itibara alınırsa, üyelerin üye olduk
ları müddetçe aidat ödemeleri ve ayrıldıkları 
zaman da aidat ödememeleri lâzınıgelir ki, tak
ririn kabulü 'kanunun ruhuna ve Anayasaya uy
gunluk bakımından yerinde olacaktır, kanaatin
deyim. Bu ciheti arz etmek için söz aldım. Hür
metlerimi sunarım. 

'BAŞKAN — b'ikrdt Turhangil. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen
dim, bu maddenin görüşülmesinde hakikaten 
•mütehassis olduğum bir nokta var. Uzun yıl
lar kendisini bu dâvaya vakfetmiş bulunan Sa
yın Ömer Eııgün Beyin konuşmuş olması, bilâ-
hara Sayın Komisyon Sözcüsünün aynı fikri 
destekler mâhiyette konuşmaları ve bize tek
rar konuşma fırsatı vermelerini ve Sayın Sırrı 
Atalay'ın bu maddenin Anayasaya aykırılığını 
nasıl müdafaa edebileceğimiz hususunda dokû-
>manlar vermesini memnuniyetle karşılıyoruz. 
Sayın Ömer Ergün buyurdular 'ki, .sendikalara 
girmek ihtiyaridir. Tamam, bir şey dediğimiz 
yok. Fakat izalhlarının bir noktasında bir bas
kının, çıkışın, bir baskının mevcudiıyeitini ve 
esbabı mucibesini ,Saym Komisyon Sözcüsü ile 
adeta ittifak eder derecede beyandan kaçına
madılar. Ömer Eııgün Bey dediler ki, îbu mad
denin bu fıkrası zaruridir, çünkü sendikamız 
bir .greve karar verdiği zaman işçi toplumu 
içine zerk edilecek bir dedikodu muvacehesin
de âcil bir kararla derhal işçinin sendikadan 
çekilmesini önliyen bir maddedir. Sayın Sözcü 
de, aynı grev mevzuunda sendikaların ana ga
yesinin temini malî faktör 'bakımından, sendi
kalının, yani grevi yapan toplumun çözülme
mesi yönünden bu fıkranın önleyici bir tedbir 
olduğunu beyan ettiler. 

GEOICÎ KOMISYON SÖZCÜSÜ ÂMIL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Malî istik
ran muhafaza bakımından. 

FİKRET TURHANGİL (Devamla) — Malî 
istikrarı siz buyurdunuz, Ömer Bey de, bu dâ
vada yetkilidir, işçi arasına katılacak propagan
dalarda derhal sendikadan ayrılmaları, toplu aıy-
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rılnıaları ve grev gayesinin tahakkuk edemiye-
ceğini beyan ettiler. Zabıtlara geçti. O 'bakım
dan biz de bunu savunmak mecburiyetinde kal
dık. 

Şu hale göre iki hatibin biri, görevin sağ
lanması yönünden işçi üzerinde malî bir kül
fetin mecburiyetini zımnen kabul ettiler. Ömer 
Ergün Bey ise, sendikaların fonksiyonlarını ic
ra etmesi bakımından işçi üzerinde bir nevi 
'baskı it emin edecek 3 aylık ödeme mecburiye ti
nin devamının zaruretini ortaya koydular. 

.Şu halde, Anayasada girmek ve çıkmak hak
ları olarak sarih bir ifadesini bulan hükme rağ
men, zabıtlara da geçmiştir ki, gizli olarak bâzı 
fikirlerle önleyici tedibMeri ihtiva eden bu 
madde buraya konmuştur. 5018 sayılı Kanun
dan bahsettiler. O kanun tahmin ederim 1961 
Anayasasından evvelki bir kanun idi ve 6 ay
lık dediler, temenni ederdik eğer mevzuata uy
gun değilse ; hakikaten bugün sendikalarımız 
kurulmak üzeredir. Ben fikren razıyım, eğer 
bir kuruluş nüvesi işçinin hakkına bir müda
hale vlâkı değilse, çekilme hakkını frenlemiyor
sa, aidat ödeme mecburiyetini bir sene yapsın
lar. Ve sendikanın bir senelik bütçesini getir
sinler oturtsunlar. Ondan sonra malî portesini 
tâyin etsinler. Bu suretle 3 aylık değil, Sayın 
Komisyon Sözcüsü bunu bir senelik yapsın. O 
zaman daha emin hareket eder, daha iyi yürür. 
Sendika bütçeleri daha ayarlı olur. O bakım
dan biz bunun çıkış hakkını takyideden ilk ko
nuşmamın başında da ifade 'ettiğim gibi mâli 
bir endişe altında olduğu kanaatindeydim. 

Fakat bu işin kompetanlarının konuşmasiy-
le bunun bâzı toplum hareketlerini tevlidede-
cek bir baskı olduğunu da öğrenmiş bulunuyo
rum. Şimdi arkadaşlar, benim şahsi kanaatim 
budur. Sendika idarecisi bir ,grevde ne kadar 
hak sahibi ilse orada hizmet eden bir işçi de 
aynı hakka sahiptir. Eğer muayyen bir zümre, 
muayyen bir zaman için, muayyen bir kütleyi 
kabul edilmiyen, doğru olmıyan, eğri bir yola 
götürüyorsa, ve o kütle, sendikacıya bu şekil
de direnecekse o işçi bence takdire şayandır. 
Oyuncak olmaktan kurtulur. Yok. Sendikacı
nın idaresiyle eğer bir toplum hareket ettirile
cek ve onun fikri kabul edilmiyecekse, ben bu 
grevin de memlekete faydalı olacağı kanaatin
de cle'ğilim. 
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Her grev sahibinin, grevin neticesinden doğa

cak l'ayda ve mahzurları en az sendikacı kadar 
müdrik olması ieabeder. 10ger böyle bir hareket
ten aidatı vermek suretiyle çekilmemesi veya çe
kilmesi düşünülüyorsa \e komisyon bu kanaatte 
iseler biz bu fikre katılmıyoruz. O bakımdan bu 
külfetin sendikacı işçilerden kaldırılması Tikim
de mirsiniz ve buna zaruret olduğu kanaatinde
yiz. Hürmetlerimle. 

CAVİT TEVFİK OKY AY UZ (Lçel) — «inip 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

A. V. GKUPU ADİNA CAVİT TEVFİK OK-
YAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, sayın arkadaş
larım; biz hiçbir surette yıllardan beri hakikaten 
üzüntülü şartlar içerisinde haklarını koruyabil
menin kifayetine sahiholmamış Türk işçilerinin 
teşkilâtlanarak kendi haklarını hak ölçüsünde 
korumaları babında yapacakları toplu ve müessir 
kuvvet ve hareketlere asla karşı değiliz. Ancak, 
kanaatimiz odur ki, müessese hürriyetinin karsı
sında ferdî hürriyetin de aynı ölçü içinde yeri, 
değeri ve kıymeti vardır. Anayasamızda «serbest
çe girip çıkabilir» denmesine rağmen Türk işçi
sinin eline geçirebildiği küçük imkânın da hesaba 
katılması suretiyle bu müesseseden çıkması arzu
su önünde 3 ay malî mükellefiyete tabi tutulma
sının Anayasamızdaki «serbestçe» tabiriyle nasıl 
bağdaştırabild iğini hakikaten ve haklı olarak 
sormaktayız. Bilhassa içtüzük dâvasında sabırlı, 
gayretli ve dikkatli çalısmalariyle hepimizin mu
habbetine hak kazanmış olan Başkanvekilimiz Sa
yın Atalay'ın, burada bir çelişme yoktur diye bu 
kadar sarahatle bir hüküm verebilmesini hakika
ten hayretle karşıladım. 'Türkçe'de «serbestlenin» 
tek mânası vardır, sayın arkadaşlarını. Bîr işçi 
bu müesseseye serbestçe girer, serbestçe çıkar. 
Önüne, onun, üç ay devam edecek malî bir mü
kellefiyet koymaya, Anayasanın bu sarih hükmü 
karşısında hiçbir suretle hakkımız yoktur. Nite
kim, İbrahim Öktem ve arkadaşları tarafından 
evvelce hazırlanmış olan teklifte, bu kısma ait 
hükmü okumak istiyorum. 

«Bir kimse her hangi bir sendikaya üye olma
ya veya olmamaya, sendika üyeliğinden çekilme
ye veya çekilmemeye zorlanamaz. Sendikalara 
girme, üye kayıt defterine imza etmek veya bu 
konuda yazılı bir belceyi imzalamakla, üyelikten 

ayrılma ise sendikaya verilen yazılı bildiri ile te
kemmül eder.» 

İşte böyle bir hüküm getirdiğimiz takdirde 
Anayasanın sarahatle sevk ettiği serbestçe çıkma 
hakkı Türk işçisine verilmiş olacaktır. Biz hiç
bir suretle sendikaların malî yönden ve müesseri-
yet bakımından kuvvet ve kifayetinden kaybet
meleri gibi garip ve evvelki iddialarınızla çelim-
ser bir iddia ve kanaat içinde değliz ve asla sen
dikalara karşı değiliz. 

Bizim buradaki iddia ve isteğimiz, fert- olarak 
Türk işçisinin sendikalar dahi olsa, kendi teşki
lâtı dahi olsa her hangi bir müessese önünde taz
yik edilebilir, tesire muhatabedilebilir duruma 
düşürülmemeskiir. Anayasa gayet sarihtir. Türk 
işçisini sendikadan çıkma işinde önüne !5 aylık 
bir malî mükellefiyet koyarak, bilhassa kendisi
nin mâli kudret ve kifayetini de dikkate almak 
suretiyle, bu türlü bir baraj koyarak, sendika
dan serbestçe çıkmasına engel olunamaz. Bu 
türlü bir hüküm sevk edilmesi, samimî kanaati
miz odur ki, Anayasanın 40 net maddesindeki 
«serbestçe» kelimesiyle asla ve hiçbir suretle 
bağdaşamaz. Takdir Yüksek Senatonundur. 
Hürmeti erimle. 

BAŞKAN — Buyanın, Sayın Bakan, 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEYİT 
(Ankara 'Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler, ben hukukçu değilim ; onun için bu mev
zularda hukukî bir tartışmaya girmeye kendimi 
yetkili sayamam. Ancak mantığımı kullandığını 
zaman şöyle bir durum aklıma geliyor. Ben bir 
kiracıyım, kimse beni bir kira evinde mutlaka 
oturmaya zorlayamaz. Fakat kanun beni bir ki
ra evinden çıkarken, çıkabilmek için, belirli bir 
süre önce ev sahibine ihbarda bulunmaya mec
bur tutuyor. Eğer ben bu ihbar mecburiyetini 
yerine getirmezsem, çıktıktan sonra dahi, belirli 
bir süre kira ödemeye mecburum. Nasıl bunun 
Anayasaya aykırı bir yönü yoksa buradaki hük
mün de Anayasaya aykırı bir yönü olduğunu 
zannetmiyorum. Şimdi biz buraya, bu konuda, 
her hangi bir hüküm koy masaydık, zannederim 
sayın üyelerden hiçbiri bu konu üzerinde dur-
mıyacaktı ve Sayın Ömer Ergün'ün de hıtırlat-
tığı gibi, o zaman Cemiyetler Kanununun <W neti 
maddesi kendiliğinden işliyecekti. 

Cemiyetler Kanununun 63 ncü maddesi şöy
le der : «Cemiyet her zaman yeni âza kabul ede-
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bilir. Her âza altı ay evvel istifa arzusunu bildir
mek şartiyie cemiyetten çıkmak hakkını haiz
dir.» 

Şimdi biz buraya bu konuda, her hangi bir 
hüküm koymasaydık, yani bir işçi teşekkülün
den çekilen üyenin en çok şu kadar ay müd
detle aidatını ödemeye devam edeceğine dair te
şekkül tüzüğüne hüküm konabilir diye, buraya, 
bir cümle bir ibare koymasaydık, Cemiyetler 
Kanununun 63 ncü maddesinin ikinci fıkrası 
sendikalara da aynen uygulanacaktı. Halbuki 
şimdi uygulanmıyacaktır. Çünkü, huzurunuzda
ki tasarının 32 nci maddesi zannediyorum, «işçi 
ve iş veren sendikaları, birlikleri, federasyonla
rı ve konfederasyonları, Medeni Kanun \ e Ce
miyetler Kanununun bu kanuna aykırı oimıyan 
hükümlerine tabidirler.» diyor. 

Şimdi Cemiyetler Kanununun 6'â ııcü mad
desi de bu tasarının 6 ncı maddesinin ikinci ve 
birinci bendlerine aykırı olduğuna göre sendi
kalara uygulanamıyacak demektir. Şimdi biz 
buraya, bu yolda bir hüküm koymasaydık ve 
Cemiyetler Kanununun 63 ncü maddesi otoma
tik olara'k sendikalara ela uygulansa idi nasıl 
T)ir durumla karşılaşacaktık? Bir sendika üye
si sendikadan ayrılmak istediğini bildirdiği arr-
dan itibaren daha 6 ay o sendika üyeliğine de
vama razı olmak durumunda kalacaktı. Bir 
sendikaya, şu veya bu sebeple kızan, düşman 
olan, yahut sendikanın mücadelesini tasvibet-
miyen herhalde veya muhtemelen sendikanın 
aleyhinde faaliyet göstermeyi kendince haklı 
gören ibir kimse daha 6 ay o sendikada üye ka
labilecek, o sendikanın işleyiş tarzı, idare he
yeti kararları vesaire hakkında bilgi edinme 
imkânına sahibolacaktı. Şimdi, geçen toplantı
da yine A. P. tadına konuşan Sayın Cavit Okya-
yuz bir iş verenin, iş sendikasının 3 yıllık bilan
çosunu, bütçesini öğrenmesinden dahi endişe 
buyurdular. Halbuki burada belki bir iş veren 
baskısiyle, ihtimâldir, istifa, edecek bir üyenin 
altı ay daha o sendikada fiilen kalıp o sendi
kanın girdisini, çıktısını her şeyini öğrenmesinde 
mahzur görmemek gibi bir duruma gelmiş olu
yorlar. Şimdi, kasıtlarının bu olmadığından 
eminim. Fakat mantık bizi buraya götürüyor. 
Bu hükmü koymazsak otomatikman Cemiyetler 
Kanununa tâbi olacağız. Halbuki burada bu 
maddeye konulan hükümle, bir işçinin veya bir 
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j sendika üyesinin yazı ile çekildiğini bildirdiği 

andan itibaren, sendikadan çekilme hakkı te-
-nıinait altına bağlanmış oluyor. Bu bakımdan 

bir kere her halde şu madde Anayasanın ru
huna, Cemiyetler Kanununun 63 ııcü maddesin
den daha yakın olsa gerektir. Fakat her ce
miyetin üyeliğinden çıkmak da bir ihbar süresi 
pek tabiî olduğuna göre Cemiyetler Kanunun
da, ibuna altı ay gibi uzun bir süre cevaz ver
diğine göre, bizde de bu, çekildikten sonrası 
için uygulamış oluyoruz. Yani sendikadan çe
kilmeyi aklına koymuş üye derhal çekilsin. 
Ama 3 ay daha aidat ödemeye mecbur tutulsun. 
İlk teklifte bu altı aydı ve altı ay da Cemiyet
ler Kanuniyle bir tevazün kurmak için konul
muştu. Yani nasıl Cemiyetler Kanununa göre 
;bir cemiyetin üyesi çekilmeye karar verdiğini 
altı ay önceden bildirmeye 'mecbur tutuluyorsa 
ve altı ay daha, bu kararı verdikten itibaren 
aidat ödemeye mecbur tutulacak ise, sendika 
üyesi de istediği an çekilsin, ama çekildikten 
sonra altı ay daiha »aidat ödemeğe mecbur tutul
sun, yolunda bir hükümle sevk edilmişti, teklif. 
Fakat, Senato Encümeninde bu altı aylık süre 
üç aya indirildi. Onun için, Anayasaya uzaklık, 
yakınlık mevzuulbahis ise her halde bu hüküm 
Cemiyetler Kanununun 63 ncü maddesinden 
Anayasaya daha yakın olsa gerektir ki, bununla 
63 ncü maddenin Anayasaya aykırı olduğunu 
asla iddia etmiş değilim ve hiçbir şekilde bir 
kira evinden çıkmak istiyen kiraciyle bile böyle 
'bir süre taMidi koyduğumuza göre, hiçbir su
retle insan haklarına veya Anayasaya aykırı 
olabileceğini zannetmiyorum. 

İşin grevle ilgisine gelince: Sayın Cavit Ok-
yayuz ve Fikret Turhangil arkadaşımız bu hu
susa temas buyurdular. Şimdi hiç, kimse bu hü
kümle bir üyeyi bir sendikadan istediği anda 
çekilmeye engel olmuyor. Tersine Cemiyetler 
Kanunundan çok daha fazla kolaylık sağlıyor 
bu hususta. Ama bir sendikanın normal görevi
ni yapabilmesi için de evvelâ bir bütçe yapabil
mesi gerektir. Bir greve karar verecek sendi
kanın asgari üç ay sonraki durumunu bilebilme-
si gereklidir. Bu maddenin 2 nci faydası da sen
dikaya bu imkânı sağlamasıdır. Şu veya bu se
beple bir üye bir sendikadan çekilmek istiyebi-
lir. Çekilme, o sendikanın 3 ay sonrası için bir
takım plânlar yapabilmesini, hareket tarzını 
plânlamasını engelliyememelidir. Yoksa grevin 
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tatbiki bakımından sendikalara işçilerden fazla 
olarak birtakım haklar sağlamak gibi bir du
rum ortada yoktur. O kadar yoktur ki, aynı 
kanun, toplu sözleşme grev ve lokavt kanun 
tasarısı, bir iş yerindeki işçilerin üçte biri is
terlerse greve katılıp katılmamanın oya sunul
ması şartını ileri sürebilecekleri ve bu takdirde 
ancak yarıdan bir fazlanın oyu ile greve gidile
bileceği şartını kabul etmiştir. O bakımdan fer
din hürriyetini tahdit asla ne bu kanunda, ne 
de Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunun
da yoktur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika sual 
soracaklar. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen
dim, iki sualim var. Sayın Bakan, Cemiyetler 
Kanununun 63 ncü maddesinden bahsettiler. An
cak Anayasaya, kürsüden izah ettiğimiz şekline, 
Cemiyetler Kanunundan sonra sendikalar hak
kında hüküm vaz'etmiştir. Yeni Anayasamızın 
Cemiyetler Kanunundan sonra olmasına n.aza-
ran bu hüküm Anayasaya, aykırılık teşkil etme/ 
mi ? Bu bir. 

İkincisi, Sayın Bakan 3 aylık müddetten 
bahsettiler. Ve bütçe tanziminden, sendikanın 
fonksiyonundan bahsettiler. Biz, bu sebeple bu 
takyidin ve böyle bir kaydın konulmasını, işçi
nin çekilme ihtiyarının firenlenmesi şeklinde 
görüyorum. Bunu kabul ediyorlar mı? 

Üçüncüsü efendim, Sayın Bakan, bu mesele
nin kiralama mükellefiyeti ile ilgisini görüyor
lar mı? Bu bir misal olmaz, zannediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI. BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Efendim Cemiyetler Kanununun 
63 ncü maddesinin sendikalara uygulanmasının 
Anayasaya aykırı olup olmıyacağmı söylemek 
bendenize düşmez. Bunu tâyin etmek bendeni
ze düşmez. Benim kanaatim Anayasaya aykırı 
olmadığı şeklindedir. Ama, bu hususta Yüksek ; 
Heyetinizin kararı başka türlü olabilir. Niha- I 
yet bir münakaşa mevzuu olursa bu hususta 
son merci Yüksek Anayasa Mahkemesidir. Ben
ce Cemiyetler Kanununun 63 ncü maddesi «Bir 
kimsenin, her hangi bir cemiyete üye olmasını | 
veya üyelikten çıkmasını, bu arada sendikalara 
üye olmasını veya sendikalardan ayrılmasını ke
sin olarak tahdit etmediğine göre, sadece bir sü
re koyduğuna göre bu bakımdan, bunun da Ana- | 
yasaya aykırı olduğunu zannetmiyorum.» Kaldı | 
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ki, bu kanun, sendikalar bakımından, Cemiyet
ler Kanununun 63 ncü maddesini işlemez hale 
getirmektedir. Şimdi meselenin ruhu, daha ön
ceden de arz ettim, şuradadır: 

Her hangi bir cemiyetten ayrılmayı aklına 
koymuş bir insanın o arzusunu açığa da vurduk
tan sonra 3 ay veya altı ay o cemiyette üye ola
rak kalmasının büyük bir mahzuru olmıyabilir. 
Fakat bu, sendikalarda büyük mahzurlar doğu
rabilir. Onun için arz etmiştim; A. P. Sayın 
Grup Sözcüsü geçen oturumda bir iş verenin iş
çi sendikasının bütçesinden haberdar olmasını 
dahi mahzurlu gördüklerine göre, bu mahzuru 
da her halde teslim etmelidirler kanaatindeyim. 
Çünkü farzı muhal bir iş verenin arzularına uya
rak şu veya bu sebeple bir sendikadan çekile
cek üye 6 ay daha Cemiyetler Kanununun şu 
hükümlerine göre - yahut 3 aya indirdik farz 
edelim - 3 ay daha orada kalıp sendikanın bü
tün tasarruflarını, işleyiş tarzını, malî imkân
larını iş verene bildirmek imkânına sahibolacak-
tır. Biz bu gibi imkânları ortadan kaldırmak 
için her türlü cemiyetten ayrılmada tabiî bir 
hak olarak kanunlara konulabilen şu kadar za
man önce ihbarda bulunmak durumunu kaldır
dık. Fakat bunun yerine de 3 ay daha aidat öde
me mecburiyeti koyduk. Mesele, bundan iba
rettir. Bunun Anayasaya ve insan haklarına, 
sendikalara girme veya çıkma hürriyetine aykı
rı bir tarafını Hükümet olarak görmemekteyiz. 

CAVİT TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) — Sayın 
Vekil, Cemiyetler Kanunundaki hükme göre bu 
kanunda sevk edilen hükmün Anayasamıza da
ha yakın olduğunu, ifade ettiler, «daha yakın» 
yerine, Anayasanın içindedir, diyebilirler mi? 

İkincisi, biz Türk işçisinin sendikadan çıka
rılma, çıkamama mevzuu üzerinde durmuyoruz. 
İddiamız şu: Çıksın, serbestçe. Bu itibarla, çık
tıktan sonra 3 ay malî müekllefiyete tabi tutul
masın. Bunun fert hak ve hürriyetlerini zede
lediğine kaaniiz. Bu durum, fert hak ve hürri
yetlerine aykırıdır, diyoruz. Anayasayı bağla
dığı kanaatindeyiz. Sayın Bakanın bu hususta
ki fikri nedir? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT (De
vamla) —• Efendim, bence Cemiyetler Kanunu
nun 63 ncü maddesi de huzurunuzda bulunan 
tasarının 6 ncı madesinin 2 nci bendi de Anaya
saya uygundur, Anayasanın içindedir. Ancak, 
Anayasa her hak ve hürriyetin özüne dokunul-
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ıııaksızm tahdidedılebileceğini söylemiştir. Ce
miyetler Kanununun 63 neü maddesinde tahdit 
bence daha fazladır. Huzurunuzda bulunan tek
lifin 6 ncı maddesinin 2rıci bendinde ise tahdit 
daha azdır, daha hafiftir. O bakımdan Anaya
saya daha yakın, daha uzak gibi bir teşbihte 
bulundum. Yoksa her ikisi de bence Anayasaya 
tamamiyle uygundur. Anayasanın içindedir. 

İkinci sorularına gelince; her hangi bir ce
miyetten ayrılmak için, sendika da bir cemiyet
tir, 3 ay, 6 ay önceden ihbarda bulunmak mec
buriyeti şahıs hürriyetini tahdit sayılmıyorsa 
istediği an çekilme hakkını bir kimseye verip, 
başka cemiyetlerde ihbar süresi içinde ödeme
ye mecbur tutulduğu aidatın ancak yarısını, çe
kildikten sonra ödemeye mecbur tutmanın in
san hak ve hürriyetlerine aykırı olmadığı kana
atindeyim. Saygılarımla. ı 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; sözlerime baş
larken, bir işçi teşekkülünden ayrılacak bir üye
nin 3 ay aidatım vermesinin devam edeceğinin 
aleyhinde konuşacağımı beyan ederim. Bir işçi 
bağlı bulunduğu bir teşekkülden neden ayrılır? 
Daha evvel şunu arz edeyim ki, bütün gayemiz 
işçilere hizmet etmek, işçilerin, kendilerine ya
kışır şekilde, hayatlarını temin etmektir. Hal 
böyle iken, bütün çabamız işçileri terfih etmek I 
iken işçinin birçok sebepler yüzünden kendi I 
haklarını koruyan, zahirde koruyan - belki onun I 
için korumıyan - bir teşekkülden ayrılmasının I 
elbette bir sebebi vardır. 

Bir işçinin, Sayın Komisyon Sözcüsü ve Sa
yın Bakan, işçinin sendikadan ayrılırken 3 ay I 
aidat ödemesinin «serbestçe» çıkmasji'da bir I 
mahzur olmadığını beyan buyurdular. Halbuki 
evinin geçimini zor temin eden bir işçi, sendika 
idarecilerinin kendi hak ve kendi menfaatini 
iyi temin edememesi yüzünden bu sendikadan I 
ayrıldığı zaman aynı aidatın devam etmesi o 
işçiyi sıkıntıya sokacaktır. Bu mülâhazalardan I 
dolayıdır ki, o işçi, o sendikadan ayrılamıya-
caktır. Bir işçi bir sendika idarecisinin, idare
cilerinin kendi menfaatlerini koruyamadığını, 
kendi haklarını iyi aramadığını gördüğü za- I 
mandır ki, o sendikadan ayrılır. îşçi bağlı bu
lunduğu sendika idarecilerinden memnun oldu
ğu, kendi hakkının, kendi menfaatinin korun- | 

1 . 7 . 1963 O : 2 
duğunu bildiği zaman kovsanız dahi o sendika
dan ayrılmaz. Sendikadan ayrılması için mut
laka bir sebebolması lâzımgelir. Bu böyle ol
makla beraber muhterem komisyon ve muhte
rem Vekil Beyefendi sendikaların malî istikrarı 
bakımından bu üç aylık aidatın devam, etmesini 
şart görmektedirler. Biz buna muhalif durum
dayız. Arkadaşlarım, eğer biz Türkiye'de Türk 
işçisini korumak istiyorsak ve bu Türk işçisini 
korumak için sendikaları kuvvetli tutmak isti
yorsak, malî bakımdan, o halde bunu işçiyi zor
lamakla değil, sendikanın malî yükünü, malî 
istikrarını başka yönlerden temin edelim. Yok
sa bir işçiyi memnun olmadığı bir sendikadan 
elini kolunu sallaya sallaya girdiği gibi çıkma
sına, 3 aylık aidatını ödemek mecburiyetini 
koymak suretiyle mâni olmıyalım. Sayın Bakan 
buyurdular ki, bir kiracı bir evden çıkarken ev 
sahibine daha evvel haber vermek mecburiyetin
dedir. Gayet güzel, doğru... Bir kiracı eve girer
ken bir mukavele yapar, iki sene, altı ay gibi. 
Eğer bu mukavele bitmeden evvel evden çıka
cak olursa, kendileri yerden göğe kadar haklı
dırlar. Bir işçi de bir sendikaya girerken böyle 
bir müddetle bağlanmışsa, o zaman müddetin 
hitamına kadar bu aidatı ödesinler. Aksi tak
dirde işçinin sendikaya girdiği gibi çıkmasını 
temin etmek mecburiyetindeyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhtreem senatörler, bu 6 ncı maddenin taşı
dığı hakiki ehemmiyetten daha fazla münakaşa 
mevzuu olduğu kanaatindeyim. Anayasamıza 
göre, en ileri doktrine göre, hiçbir hak mutlak 
değildir. Her hakkın kısmen tahdidi mümkün
dür. Ancak, şu tahdit keyfiyeti o hakkın özünü 
zedeliyemez. Şimdi burada saatlerce münakaşa 
mevzuu olan, en fazla üç ay daha aidat verme
ye mecburdur, sözümün, son muhassalası 3 lira 
gibi bir para ödemekten ibarettir. 3 lira daha 
ödemeye mecbur olsun mu, olmasın mı? Bunun 
gibi bir neticeye müncer olmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarımın, «Bu Anayasaya mu
haliftir» sözü dolayısiyle konuşmak mecburiye
tinde kaldım. Serbestçe üye olmak hakkını ha
izdir, denmesine rağmen «çıkarken serbestçe 
çıkar» kaydı yok. Bir teşekküle serbestçe gir
mek mümkündür, fakat bâzı malî 1 ülfetlere 
katlanma zarureti de tabiîdir. Şimdi, bizim tet
kik edeceğimiz hususu, «üyelikten ayrıldım» 
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sözüyle birlikte, yazılı beyanda bulunmakla bir
likte, üyelikten ayrılma keyfiyeti tahakkuk 
ediyor. Fakat onun üye olduğunu nazarı itibara 
almak suretiyle bir hayli malî külfetlere girmiş 
olan bir sendikanın ondan 3 ay daha şu kadar 
basit bir ücreti isteyip istememe keyfiyeti, var. 
Ama şu kadar bir meblâğ onun üyelikten isti
fasına' mâni olur, binaenaleyh, Anayasa_ ihlâl 
olunur, gibi bir düşünceye kapılmaya imkân 
yok. 

Şimdi, Anayasanın cemiyetlerle ilgili hususi 
maddesine temas edeceğim. Anayasamız cemi
yetlere serbestçe girmek mümkündür, diyor. 
Fakat her cemiyet bir aidat alıyor. Girdikten 
sonra cemiyet ondan bir aidat tahsil etmekte
dir. Binaenaleyh, bu neye müncer oluyor. Ana
yasanın, cemiyete girmek serbesttir, hükmünü 
aidat almak suretiyle ihlâl ediyoruz, gibi bir 
neticeye varıyoruz, demektir. Netice itibariyle 
mesele çok açıktır. Hiçbir hak mutlak değildir. 
Her hak takyiclolunur. Ancak, takyidin, hakkın 
özünü zedelememesi lâzımdır. Burada özünü zede-
liyecek bir şey yoktur. Madde yerindedir, mad
denin kabulünü istirham ediyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

Kifayet takriri vardır. Takriri 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Durum anlaşılmıştır. Kifayeti müzakere tek

lif ve oya konulmasını arz ederim. 
Adana 

Galip Avşar 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti teklif 
edilmektedir. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirleri okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
6 ncı maddenin, 2 nci fıkrasının ilk cümle

sinin aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Bir teşekkülden çekilen üyenin aidatını 3 
aydan fazla ödemeye devam edeceğine dair te
şekkül tüzüğüne hüküm konamaz. 
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zim teklifimiz en aykırıdır, önce okunması lâ-
zımgelir. 

BAŞKAN — Sizinkini de okuyacağız. Bize 
geliş sırasına göre okuyoruz, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
A) 6 ncı maddenin 2 nci bendinin 2 nci 

fıkrasının 2 nci satırındaki (veyahut) kelime
sinin (veya), (kolu ve) kelimelerinin (koluna 
veyahut) şeklinde değiştirilmesini; 3 ncü satır
daki (üye) kelimesinin çıkarılmasını ve (bağ
lanan) kelimesinden -sonra (üye) kelimesinin 
ilâvesini; 

B) 3 ncü bendin 2 nci fıkrasının 1 nci sa
tırındaki (yekûn) kelimesinin çıkarılmasını-ve 
(ödemelerin) kelimesinden sonra (yekûnu) ke
limesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artııkmaç 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6 ncı maddenin 2 nci bendinin, Anayasanın 

46 ncı maddesinin sendikalara serbestçe girip 
çıkabileceğine dair katî hükmüne rağmen sevk 
edilmiş olması, Türk işçisini, bu müesseseler 
önünde tesir ve tazyıka mâruz bırakacağını ve 
Anayasaya da aykırı olduğundan tamamen kal
dırılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Aydın İçel 
Fikret Turhaııgil Cavit Tevfik Okyayuz 

BAŞKAN — Efendim, bu takrirlerden en 
aykırısı olan Sayın Cavit Tevfik Okyayuz ve 
Fikret TurhaııgiPin takrirleridir. Bu fıkranın 
Anayasaya aykırı olduğu iddia edilmekte ve 
çıkarılması teklif edilmektedir. Bu teklifi reyi
nize sunacağım. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Komisyon 
olarak iştirak etmiyoruz, efendim. 

BAŞKAN" — Hükümet de iştirak etmiyor. 
(Cavit Tevfik Okyayuz ve Fikret Turhan-

giPin önergesi tekrar okunda.) 
BAŞKAN — önergeyi reyinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 19 reye 
karşı, 36 reyle reddedildi. 

Sırrı Atalay'ın takririni tekrar okutuyorum : 
(Sırrı Atalay'ın önergesi tekrar okundu.) 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL AR-

TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Takrire iş-
CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Bi- | tirak ediyoruz, efendim. 
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BAŞKAN — Komisyonun da iştirak ettiği | 

takriri reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Artukmaçtn redaksiyona ait takriri
ni okutuyorum : 

(Sadık Artukmıç'ın önergesi tekrar okun
du. ) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-

TUS (Cumhurbaşkanınca S. ü.) — Efendim, 
2 nci bende aidola ı değişiklikleri kabul ediyo
ruz. 3 ncü bende aidolan değişikliklerde bir 
zühul yapılmış, «n ihtarı» kelimesi vardır. Bu
nun da silinmesi lâzımdır, lîcdaksi.voıı için mad
deyi ve takriri komisyona riea ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi ve takrirleri redak
siyon için komisyona veriyoruz. 

İşçi sendikası üyeliğinin devam ettiği haller 
MADDE 7. - - İşçi sendikası üyesi işçinin 

işsiz kalması veya. tüzüğüne göre sendikanın 
faaliyet sahası içinde kalmak şartiyle başka bil
işe geçmesi, sendika üyeliğine halel getirmez. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Reylerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üyelikten çıkarma 
MADDE 8. — .1. Kanun ve teşekkül Tüzü

ğü hükümleri gereğince teşekkülden çıkarılan 
üyenin, çıkarma kararma karşı genel kurula 
başvurma hakkı vardır, Oenel kurul kararma 
kargı bu kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 
üç ay içinde mahallin is dâvalarına bakmakla 
görevli mahkemeye ilgili tarafından itiraz edi- | 
lebilir; mahkemenin karan kesindir. 

2. Çıkarılan üye hakkındaki genel kurul 
kararı, 12 nci maddede gösterilen resmî makam
lara yazı ile tebliğ edilir. Genel kurul kararma 
karşı, bölge çalışma müdürlüğü, keyfiyetin yet
kili resmî makama, tebliğinden itibaren üç ay 
içinde, mahallin iş dâvalarına bakmakla, görevli 
mahkemeye itirazda bulunabilir; mal»kemenin 
kararı kesindir. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Ata lav. 

SIRRI ATA LA Y (Kars) — Burada, 8 nei 
maddenin ikinci fıkrasının fazla olduğuna 
kaaniyirn. Şimdi, kanun ve teşekkülün tüzük ] 
hükümleri gereğince her hangi bir üye çıkarıl
dığı takdirde, genel kurula müracaat etme j 
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j hakkı var. Genel kurul şayet itirazını kabul et

mediği takdirde bölge iş mahkemesine gidebi
lecektir. Bölge iş mahkemesinin kararı kesin
dir. 

Şimdi burada 2 nci fıkrada ise çıkarma Oe
ııel Kurul kararı ile olursa, ayrıca J2 nci mad
dede gösterilen resmî makamlara tebliğ edil
mek mecburiyeti vardır. Şimdi 12 nci maddeyi 
okuduğumuz zaman, bu resmî makamlar kimler 
oluyor? 1. Bölge çalışma müdürlüğü, 2. Şa
yet bölge çalışma müdürlüğü yoksa mahallin 
en büyük idare âmiri. Bir aşağıda da 12 nei 
maddede, Çalışma Bakanlığı (geçiyor. Şimdi bu 
resmî merciler 'hangileridir? Çıkarmayı 'nere
lere 'bildirmek .mecburiyeti vardır.? Bu 8 nci 
maddenin 2 nci fıkrasındaki resmî mercilerden 
maksat hangi mercilerdir?. Bunlar çeşitli i'hti-
lâflara yol açacaktır. Bu resmî .merciler İha il
gisi olacaktır? Çalışma Bakanlığı mı, en büyük 
mülkiye idare âmiri mi, 'bölge çalışına müdür
lüğü mü? (reıı-ei kurula müracaat edilecek, 
genel kural reddettiği takdirde iş mahkemesi
ne gidecek. Şimdi bir üyenin, 'bir 'işçinin te
şekkül hükümlerine ve içtüzüğe 'göre, çıkarıl
masına karar verildikten Sonra ayrıca onun dı
şında, 'böyle çalışma müdürlüğüne yahut diğer 
müessesel'ere tebliğine yani, resmî mercilere 
'bildirmeye ne ihtiyaç var, (bunu 'bir türlü aıılı-
yamıyorum. Ayrıca kendisiyle ilgili hir iş, işçi 
ile teşekkülü arasındaki 'bir ınünasebeie bölge 
çalışıma müdürlüğünü veya'lmt Devleti, Hükü
meti 'niçin karıştırıyoruz, bunu anlıyamıyo-
rum. Yani iki teşekkülce isçi arasındaki «nü-

I nasebete ayrıca Devleti karıştırarak ve Hükü
meti de İburada tahrik etmek ve .sendikalara, 
bu 'çıkarma kadarlarını ayrıca bu 12 nci mad
dedeki resmî mercilere bildirmek külfetini yük
lemeyi, 'biraz önce konuşan* ve itirazlarda 'bulu
nan muhterem arkadaşlarımın asıl İburada iti
raz ıe t mel eri lâzımdı. ' Anayasanın 4G nci mad
desine karşı eğer 'bir takyit varsa, azıcık 'bir 
takyit varsa, iburada vardır. Sendikacılara, 
çıkarma kavrarını işçiden gayrı olarak, İbir de 
12 nci maddede sayılan resmî cermilere bildir
mek külfeti yüklemiş •oluyorlar. Biraz tak-
yldedici 'bir hüküm oluyor. Bu bakımdan ikin
ci fıkranın lüzumsuz olduğuna kaaniim. Hem 

] ihtilâflara yol açacak, hem 'de fazia külfet ola
caktır. Bu sebeple çıkarılması yerinde olur 

I kanaatindeyim. Bu 'hususta 'bir takrir 'veriyorum. 
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ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EÜEVlT 

(Ankara Milletvekili) — iSÖz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade buyu
rursanız, Ağımaslı da konuşsun, .ondan sonra 
•siz konuşun, efendim. Buyurun Sayın Ağır-
naslı. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dim, Sayın Sırrı Atalay'ın ifade eittiği gibi, 
ibu ikinci fıkra âdeta fuzili !bir -vesayet raıües-' 
sesesi 'koymuş ıoluyor. ;Ne alâkası var? işçi ile 
kendi sendikası arasında münasebette çıkarıl
mada falan? Bunlarla imülkiye âmirinin veyaı 
çalışma .müdürünün, hiçbir alâkası yoktur. 
Bu, işçinin kendi 'hakkına 'taallûk eden 'bir key
fiyettir ve meslekî teşekkül ile 'kendi .arasında
dır. 

IBendeaı'iz de ikinci fıkranın çıkar iknası hu
susunda 'bir takrir daha evvel 'hazırlamıştım. 
(Saym Sırrı Ataılay'a iltihak ediyorum. Bunu 
teklif ediyoram. 

İkinci mesele; ibirinci 'fıkrada '«.mahkemenin; 
kararı 'kesindir» deniyor. Bir kere yanılma her 
zaman mümkündür. Bn sebeple işçinin temyiz. 
etme hakkını nezetmek doğru değildir, iş 
mahkemeleri asliye mahkemelerinin tabi. oldu-
ğu yazılı usulü. muhakemeye ta'bi değil ve bu 
itibarla da daha az teminatlıdır. Hem. yazılı 
usulü ımuhakemeye talbi olması hem de temyiz 
hakkının tanınması doğru 'olur. Çünkü işçi
nin, sendikalariyle münasebetleri kader dava
sıdır. Yanılabilir sendika, çıkarma kararın
da yanlışlık olahilir. Bu itibarla temyiz hak
kının mutlaka tanınması gerekir kanaatinde
yim. Birinci maddedeki «mahkemenin kararı 
kesindir.» fıkrasının tayyı lâzımgelır. Bir de 
1 nci fıkranın ifadesinde düşüklük var. «'3 ay 
içinde ımahallin iş 'dâvalarına (bakmakla 'görevli 
mahkemeye» deniliyor. 

Binaenaleyh «.mahallin... mahkemeye:»1 ta
biri kullanılıyor. •«Mahallin.. ımaihkemeye» ta
biri 'Türkçe kaidelere doğru düşmüyor «Ma-
'hallin mahkemesine» (olmalıdır. «Malhallin iş 
dâvalarına Ibakmakla görevli ımahkemıeye» ol
maz. Çünkü o, mahalline bağlanıyor. IMa-. 
hallin mahkemesine. Bu itibarla orası mahke
mesine olmalıdır. Bir de sondaki ibare kaldı
rılmalıdır ki temyiz hakkı tanınmış olsun, 'as
liye mahkemesine müracaat etme hakkında mu
sir değilim. Çünkü o asliye mahkemesine ,mü-
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racaat şifahi usulü muhakemede hare ve saire 
yoktur ve işçinin lehine 'bir .şey oluyor., İş mah
kemesine 'gitmesi halinde işçi dalha ucuz yoldan, 
masrafsız, harçsız hakkını arama durumunda 
oluyor. Asliye mahkemesine gidinci harca fa
lan talbi olacaktır, işçinin lehime değildir. 
Temyiz hakkını her halde tanımalıyız. Fıkra
ya ait hir takrir takdim ediyorum, itibar ibuyur-
m anızı rica. ederim. 

BAŞKAN — IBuyurun Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANİ BÜLENT E DEVİT 
(Ankara Milletvekili) — Efendim, ıSayııı Niyazi 
Ağırnaslı'nm iki teklifine bendeniz Hükümet adı
na iştirak ediyorum. Bir kere hakikaten temyiz 
hakkını 'vermekte hiçbir mahzur yoktur. Bi
lâkis bir hak daha muhkem hale 'getirilmiş olur. 
>Bu yolda ibir önergeye ben de maalmemnuniye 
katılırım. «Bu mahallin iş dâvalarına 'bakmak
la igörevli mahkemeye» diyen ibareye gelince1: 
Bu tarzda ibareler, muhtelif yerlerde geçiyor
du. OBunlar şu şekilde düzeltilmişti. Burada at
lanmış olacak, «iş dâvalarına bakmakla görevli 
mahallî mahkemeye» Aynı şekilde olursa olur. 

Sayın Atalay'ın görüşüne -ve Niyazi Ağır
naslı'nın da iştirak ettiği görüşe iştirak edemi-
yeceğim. Üyelerin sendikalardan çıkarılması 
hakkındaki kararlar in belirli resmî makamlara 
yazı ile bildirilmesinde bir kere şu zaruret var
dır: Çalışma (Bakanlığı ve teşkilâtı sendikaların 
sicilini tutmaya mecbur edilmiştir kanunda, bu
na dair hüküm vardır. Çünkü, Bakanlık ve böl
ge çalışma müdürlükleri toplu sözleşme yapmıya 
hangi sendikaların yetkili olduğunu tâyin etmek 
durumundadır, bir ihtilâf İmlinde. Bunun için
de üye sayısını bilmesi lâzımdır, Bakanlığın ve 
teşkilâtının. Bir kere onun için yazılı ihbar, ya
zılı bildirme mecburiyetinde teknik zaruret var
dır. «Bir üyenin bir sendikadan çıkarılması ha
linde bu çıkarma kararma karşı şahsi dâva yet
kisi olduğuna göre, Bölge Çalışma Müdürlüğü
ne böyle bir yetki tanınması füzulidir. Bu sen
dika hürriyetine karşı bir müdahale mahiyetin
dedir.» tarzında konuştular, Sayın Ataky ve 
Sayın Ağırnaslı. 'Görünüşte öyle olabilir fakat 
meselenin derinliğine indiğimiz zaman kendile
rinin de bu hükmün konulmasında nasıl düşün
celerin âmil olduğunu ve bu düşüncelerin sen
dika hürriyetini ve sendika üyesi olma hürri
yetini korumaya matuf olduğunu teslim edecek-
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i erini ümit ederim. Kanunun birinci maddesinin 
3 ucu fıkrası şöyle der: «Bu teşekküllerin kuru
culuğunda, üyeliğinde, teşekküldeki görevlere 
seçilmekte veya görevlerde 'kullanıl m akta ve te
şekkül hizmeti erinden istifadede cins, aile, ırk, 
renk, dil, din, mezhep, inanç, siyasi kanaat ve 
siyasi parti farkı gözetilemez.» 

Bu hiç şüphesiz sendika hürriyeti, sendika
cılık hürriyeti bakımından çak önemli bir mad
dedir. Anayasa ile ısıkı-sıkıya bağlantılı bir mad
dedir. ıBu tasarıyı hazırlıyanlar, bu maddenin 
bekçiliğini sadece fert fert sendikalı üyelere ver
mekle yetinmemişlerdir. Bu konu da bekçilik 
ödevini devlete de yüklemişlerdir. Bir muhitte, 
çok azınlık halde bulunan bir fert; mk ayrımı, 
mezhep ayrımı veya siyasi inanç ayırımı dolayı-
siyle bir sendikanın üyeliğinden atılır ise, bir 
ihtimal olarak bunu düşünüyorsak orada çok 
zayıf durumda bulunduğu ve baskı altında ol
duğu için kendi hakkını mahkemede aramaktan 
çekinebilir. îşte Devlete, yani Devletin sorumlu 
makamında, merciinde bir 'kimsenin böyle bir 
sebep yüzünden sendika üyeliğinden çıkarıldığı 
kanaati hâkim olursa, Devlet de, o vatandaşın 
hakkını o vatandaş 'kendisi aramaktan çekinse 
dahi, arıyacaktır. Kanun bu mecburiyeti hükü
mete yüklemektedir. Bunun sendika hürriyeti
ne, sendika üyesi olma hürriyetine aykırı bir 
tarafı olduğunu zannetmiyorum. Aksine bunu 
daha muhkem hale getirmek düşüncesiyle bu 
fıkra bu şekilde sevk edilmiştir. Sayın Sırrı Ata-
lay'ın bir sorusu vardı. Bu, 12 nci maddeye 
atıf yapılıyor. Orada da hem bölge çalışma mü
dürlükleri, bölge çalışma müdürlüğü yoksa hem 
en büyük mülkiye âmiri, bir yandan da Çalış
ma 'Bakanlığı zikrediliyor, bunlardan hangisi
ne 8 nci maddede yapılan atıf diye, sordular. 
Kastedilen çalışma bölge müdürlükleri, onlar 
yoksa en yüksek mülkî âmirlerdir. Çünkü 12 
nci maddede doğrudan doğruya bilgi verilen 
makamlar bunlardır. Bunlar kendilerine veri
len bâzı bilgileri Çalışma (Bakanlığına ayrıca 
verirler. Fakat doğrudan doğruya muhatap olan 
makamlar Çalışma Bölge Müdürlükleri, onlar 
yoksa en büyük mülkiye amirliklerdir. Burada 
kastedilen onlardır. 

BAŞKAN — 2 nci ve 5 nci maddelere oyu
nu kullanmıyan var mı? Oylama muamelesi 
bitmiştir. 

1 . 7 . 1963 O : 2 
Sayın At alay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Bakanın 

fikrine iştirak etmeye imkân yok. Meselâ şu: 
(i en el kurul falanca işçi için bir karar veriyor. 
ihraç kararı veriyor. Şimdi bu ihraç kararına 
karşı bölge çalışma müdürlüğü, bilgi edinebilir 
ama, farzımuhal işçi genel kurula müracaat et
miş. Oenel kurul kendi talebini reddetmiştir. O 
gün veya ertesi gün vazgeçmiştir. Tekrar o sen
dikaya girmiyecektir veya başka bir sendikaya 
girmiştir. 

Şimdi, Bölge Çalışma Müdürü hangi hakla, 
hangi objektif ve mantıkî sebeple o işçi adına 
mahkemeye başvuracaktır. Söyliyebilir misiniz, 
nasıl mümkün olabilecek bu husus? Benim rıza
mın dışında, rızamın hilâfına Bölge Çalışma 
Müdürlüğü o mahallin bu mevzu ile ilgili ihti
lâflara bakan mahkemeye nasıl müracaat ede
cektir, bu mümkün müdür, nasıl olabilir? Bil
gi istemek için burada kendileriyle beraber ola
bilirim. Sicilini tutar diyor, Sayın Bakan. Bil
gi verebilsin. İkinci fıkrada kalabilir. Bilgi ver
sin, Bölge Çalışma Müdürlüğüne, yoksa, mahal
lin en büyük idare âmirine bilgiyi versin. Ama, 
o şalısın, asıl her hangi bir muamele ile karşı 
karşıya gelen şalısın yerine geçmesin ve iradesi
ne karışmasın. Sayın 'Bakan diyor ki, «asıl 
prensip olan, dil ırk, cins, renk ne olursa ol
sun eşit muameleye tabi». Farzımuhal zayıftır, 
kendini müdafaadan âciz bir şahıstır, onun ye
rine devlet geçsin. Ama şu da mümkün değil 
midir ki, şahsın rızası yok ise? Şahıs genel ku
rula müracaat etti, fakat mahkemeye gitmiye-
cektir. Onun yerine mahkemeye nasıl gidecek
siniz? Onun iradesi yerine siz Devlet iradesini 
nasıl getirip kaim edeceksiniz? Mümkün mü 
Şahıs kendisi mahkemeye gitmiyorsa, hayır ben 
senin hakkını mahkemede arıyacağım, oraya gö
türeceğim, denebilir mi? Şu olabilir: Bakan di
yebilirdi ki, şayet, şahıs zayıftır, çeşitli sebep
lerden dolayı bâzı tesirlerin altında kalabilir, 
kendilerine bilgi verdikten sonra Bölge Çalış
ma Müdürlüğüne müracaat ederse bölge çalışma 
müdürlüğü şalısın, ihraç edilen zatın, müraca
atı üzerine mahkemeye müracaat eder. Ama şah
sın her hangi bir iradesi olmadığı müddetçe 
onun^ yerine Devlet iradesini kaim etmiye huku
ka n imkân yoktur. Benim üzerinde durduğum 
nokta bu. Sa.yın Bakanla ihtilâf halindeyiz. Bu 
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•umumi hukuk prensipleriyle asla bağdaşamıya-
caktır. Bu sebeple 'beni mazur «'örsünler ısrar 
edeceğim. 

ıBAŞKAK — Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen

dim, bir nokta daha var, burada. Sayın (Sırrı 
Atalay'm söyledikleri esbabı mucibeye külliyen 
katılmıakla beraber bir nokta daha var. Sayın 
Vekilin ifade buyurdukları 11%, din vesaire ay
rımları yapan bir sendikada, azınlıkta olduğu 
için çıkarılan bir üyenin, işçinin hakkını koru
mak bakımından. Çıkaran sendika böyle bir ayı
rıcı bölücü bir sendika ise böyle bir esbabı mu
cibe ile çıkardım demez ki. Ona bir kulp takar, 
çıkarır. O kulpla gelecektir, mahallin mülki 
âmirine, veya Bölge Çalışma Müdürüne. Eh, 
tamammış muamele deyip kandıracaklardır. Bu 
itibarla, bu noktadan işçiyi üyeyi korumak da 
mümkün olanııyacaktır. Pratik bir faydası ol-
mıyacaktır, muhterem bakanın ifade ettikleri 
gibi. Ayrıca kendi hakkını korumayı düşünme
yen, korumaktan feragat etmiş olan veya koru
yanı ı-yaoak olan bir insanın hakkını, mutlaka,, 
illâ koruyacağız diye İsrar etmekte mâna yok. 
Biz zaten işçi sınıfımızın ve bütün sendikaların 
uyanması, ayılması, haklarına sahibolması, hak
larını korur niteliği haiz olması temenni ve ar
zusundayız. Bu da hakkını arıyabilme yetkisi
nin hiçbir vasıtaya, vesayete lüzum bırakmaksı
zın sadece kendisine hasrü tahsis edilmesi sa
yesinde mümkün olur. Bu itibarladır ki, muh
terem Komisyon da Vekil beyefendi de katıl
sınlar da bunu böylece sadece kendine verelim 
ve mülki âmirlere veya bölge çalışma müdürlük
lerine böyle fuzuli bir'müdahale külfeti tahmil 
•etmiyelim. Ve zaten bu esas temel haklara da 
aykırı olur. Ferdin kendi iradesi dışında, fer
de taallûk eden bir hakkın korunması yolunu 
tutmıyalım. Ben de şahsan ısrar ediyorum; tek
lifin kabul buyuruıimasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 
NÜSRET TUNA (Kastamonu) — Muhte

rem senatörler, ben şahsan bu maddede kabul 
edilen müessesenin hakkı daha es'aslı koru
ma imkânını sağlıyaeağı kanaatindeyim. Şim
di, adlî hukuktan bir misal verirsem keyfi
yet daha iyi anlaşılır. Bir şahıs, topluluk kar
şısında, haklarını her zaman müdafaa ede
mez. Bir sendikanın bütün üyeleri bir şahsa 

her hangi bir sebepten dolayı iğbirar duymuş 
olabilir. Şahıs şu topluluk karşısında benim 
hakkını şudur., dediği zaman kendisinin bir 
çok aııaddi ve mânevi baskılara, veyahut fena 
netice doğuracak akıbetlere ulaştırılması 
mümkündür. Bundan dolayı çekinebilir. Dev
let bu objektif hakkı, hukuku müdafaa ede
ceğim diye bir kefalet altınd'a. bulunuyor. 
BunU şükranla karşılamak lâzımdır. Her hak
kı müdafaa edeceğim, diye bir kefalet altında. 
bulunuyor. Bunu şükranla karşılamak lâzım
dır. Her hakkı bu şekilde koruyacak bir mües
seseyi tesis etmek Devletin ve devletçiliğin 
ana. gayesi olmak lâzımgelir. Nasıl bir şahıs. 
meselâ, yaralanmıştır, bu şahıs diğer taraf
tan korkmaktadır. Davacı olamıyor. Ne diyo
ruz? Âmme hukukunu takibetmek için bir 
müddeiumumi tâyin ediyoruz. Müddeiumumi, 
şu şalısın h'akkım dâva edecektir. Müdafaa 
edecektir. Adaletin yerine gelmesine hizmet 
edecektir, diyoruz. 

D mamı burada da aynıdır. Burada her 
hangi bir haksızlığa mâruz bulunan bir şalısın 
topluluktan çekinip hakkını müdafaa edeme
diği ahvalde, Devlet onun Irakkım koruya
caktır- Müdafaa edecektir. 

Arkadaşlar derler ki, kendi hakkını ko
rumak istemiyen bir kimsenin hakkım Devlet 
koruyamaz. O adamın haki hiyarı var. Bun
dan evvel kabul ettiğimiz maddelerde her 
ş'ahıs sendikaya, girmekte, çıkmakta serbes
ti r. Onun, Devlet, hakkının olduğunu, haksız 
yove atıldığını ispat eder, onun orada üye ol
ma imkânını sağlar. Eğer bu vatandaş iste
miyorsa, ben sendikadan ayrılıyorum diye hiç
bir külfete mâruz kalmadan, hakkı hıyarını 
kullanır ve sendikadan ayrılır. 

Netice itibariyle şunu arz etmek istiyo
rum : Bilhassa memleketimizin şartları na
zara alındığı takdirde bir kütle karşısında 
bir şahsın hakkını koruması her zaman müm
kün değildir. Kütleye karşı hakkın müda
faası kâğıt, kalem üzerinde kolay olur ama 
tatbikatta bir hayli güçlükleri vardır. Devlet, 
belki şimdi, şu haklarını korumayı kefalet 
altına alıyorum diyor, bunu minnetle karşı
lamamız lâzımgelir. Müddeiumumi vazifesi 
görecektir, kararı bozduracaktır, sen üye olma 
h'akkım haizsin, diyecektir. Eğer o şahıs iste-
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iniyorsa, ben istifa ediyorum diye bir satır I 
ile yine kendi iaıdesini yerine getirme imkâ- 1 
nım bulacaktır. Bu bakımdan Hükümet tek- I 
lifinin yahut mevcut tasarının aynen kabu- I 
H'mü ben de istirham etmekteyim. I 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Ataiay. 
SIRRI ATALAY (Kars) --• Hususi hukuk 

ile amme hukuku sahalarını birbirine tenistin- I 
yoruz gibi geliyor bana. Şahıs kusurlu ise, 
ayıplı ise genel kurul kararından sonra mah
kemeye gitmiyorsa, şalısın İni özel hayatını 
âmme, Devlet hangi hakla kendi üzerine alıp 
mahkemeye götürebilecektir.} »asıl mümkün 
olur? Arkadaşlar diyorlar ki, İmsusi hukuk 
sahasında meselâ .şu veya bu münasebet, nere
de olursa olsun şahsi şikâyete bağlıdır. Şahsi 
dâvaya bağlıdır. Ceza dâvasında, anemik savcı 
.şahsın yerine geçer. O fa manı en âmme davası
dır. Amme dâvasında, âmme intizamı var. Bu 
vada ise hususi iteşebbüs münasebetidir. 13u-

* a kitle veyahut kendi iradesiyle sendika üyeli
ğine girmiştir. Şu veya bu sebeplerden do
layı, kanun ve tüzük hükümlerine göre sen
dika veya birlik şahsi veya her hangi bir 
teşekkülü kendi bünyesinden çıkarmak ister. 

• Çıkardığı takdirde şahsın başvuracağı-yerler 
olarak, Genel Kurul ve mahkeme vardır. 

Biraz evvel de söylediğim gibi. şahıs ku
surludur uyıplı hareketi vardır, özel haya
tiyle sununla bununla ilgilidir. Mahkemeye 
gitmiyor. Şimdi biz onun yerine ne yapacağız? 
Devlet diyecek ki, ben senin yerine kaim 
olacağım, rızaca hilâfına. Bu mümkün değil. 
Bu hususta ısrar, edilmemesini bilhassa rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen, yok. Tak-
lîirleri okutuyorum-

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin ikinci fıkrasının çıkarılma

sını arz ve talebede rim. Kars 
Sırrı Ata kıy 

Yüksek Başkanlığa 
1. Şifahen arz ettiğimiz sebeplerle 8 nci 

maddenin 2 numaralı bendinin kaldırılmasını, 
2. İlk fıkranın sonundaki (Mahkemenin j 

kararı kesindir) ibaresinin de çıkarılmasını 1 
arz ve teklif 'ederim. Ankara I 

Niyazi A gır imalı j 

419 

1 . 7 . 1983 O ; 2 
Yüksek Başkanlığa 

A) 8 nci maddenin 1 nci bendinin 2 nci sa
tırındaki (vardır) kelimesinden sonra gelen 
cümlenin : (İlgili, genci kurul kararma karşı, 
bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç 
ay içinde, iş dâvalarına bakmakla görevli ma
hallî mahkemeye itirazda1 bulunabilir.) şeklinde 
düzeltilmesini; 

B) 2 nci bendin 2 nci satırındaki (edilir) 
kelimesinden sonra, .gelen cümlenin de (Bölge 
çalışma müdürlüğü, genel kurul kararma kar
şı keyfiyetin kendisine tebliğinden itibaren üç 
ay içinde, iş dâvalarına bakmakla görevli ma
hallî .mahkemeye itirazda 'bulunabilir.) şeklin
de düzeltilmesini; 

Arz ve teklif ederim. 
Yozga t 

Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Bu o takrirden evvelâ birinci 
fıkraya aidohnak üzere; Niyazi Ağırnaslı'nm 
esasa taallûk eden bir teklifi vardır. «Şifahen 
arz ettiğim sebeplerle 8 nci maddenin iki numa
ralı bendinin kaldırılmasını, ilk fıkranın so
nundaki mahkemenin kararı kesindir.» ibaresi
nin kaldırılması teklif edilmektedir. Evvelâ 
«Mahkemenin kararı kesindir.» tabirinin kaldı
rılması isteniyor. Komisyon katılıyor mu 

GEOİDİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL İR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — «Kararı ke
sindir.» tâbirinin çıkarılmasına katılıyoruz. 

BAŞKAN — Birinci fıkradaki «Mahkemenin 
kararı kesindir.» ibaresinin kaldırılmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci fıkranın tamamının kaldırılması Sa
yın Ataiay ve Ağırnaslı tarafından teklif edil
mektedir. 

GEÇİCİ KOALİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — İştirak et
miyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEYİT 
(Ankara Milletvekili) —• İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN —• 'Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor. Teklifi reyinize arz ediyorum. İkinci 
fıkranın kaldırılmasın:; kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 14 e karşı 26 reyle 
reddedilmiştir. 

CrEÇİÖİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanınca S, ÜA — İkinci fık-
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radaki, «Mahkemenin kararı kesindir.» tâbiri
nin de çıkması lâzımdır. 

[BAŞKAN •— îkinci fıkradaki, «Mahkemenin 
kararı kesindir.» hükmünün çıkarılmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Sadık Artukmaç'm redaksiyona dair takri
rine iştirak ediyor musunuz 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AE-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — İştirak edi
yoruz. 

'BAŞKAN — O halde, 'bu şekilde tanzim 
edilmek üzere madde komisyona verilmiştir. 
Komisyondan gelince oyunuza arz edilecektir. 

Üçüncü maddeye 84 üye rey vermiştir. Ni
sap yoktur. Beşinci maddeye 82 üye rey ver
miştir. Nisap yektur. Her iki madde de tek
rar oya arz edilecektir. 

Sendika, birlik, federasyon ve konfederasyon
ların kuruluş şartları 

MADDE 9. — .1. İşçi sendikaları, aynı iş 
yerinde veya aynı iş kolundaki iş yerlerinde 
çalışan işçileri veyahut birbirleriyle ilgili iş kol
larında çalışan işçileri içine alır. 

İş veren sendikaları aynı iş kolunda veya
hut birbirleriyle ilgili iş kollarında çalışan iş 
verenleri içine alır. 

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

b) (Federasyonları aynı iş kolunda ve o iş 
kolu ile ilgili iş kollarında mevcut en az iki 
sendikanın; 

c) iKöiıfederasyonlar, mevcut birlik, fede
rasyon ve Türkiye çapında faaliyette bulunma
yı hedef tutmak şartiyle iş kolu esasına göre 
kurulmuş sendikalardan en az ikisinin üye sıfa-
tiyle bir araya gelmeleri suretiyle kurulurlar'. 

o. İş kolları ve bunların birbirleriyle il
gili olanları, Çalışma Bakanlığınca yapılacak 
'bir yönetmelikle tesbit olunur. Bu yönetmelik, 
milletlerarası normlar dikkate alınarak hazırla
nır. Çalışma Bakanlığı, yönetmeliği hazırlar
ken, Yüksek Hakem Kurulunun,- en çok işçi 
mensubu olan işçi konfederasyonu ile en çok 
iş veren mensubu olan iş veren konfederasyo
nunun - yok ise - Türkiye Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin :s-
tişari mütalâalarım alır. Bu mütalâaların talep 

1 . 7 . 1963 O : 2 
tarihinden itibaren en ,geç on gün içinde veril
mesi gereklidir. 

Bu yönetmeliğe göre, her hangi hir iş kolu
na dâhil olmayıp bu kanuna göre sendika kur
mak 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 dâva
ları iki ay içinde karara* bağlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında buyurunuz 
Nusret Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Elendim, Yüksek Heyetinizin tasvibinden ev
velce (geçmiş olan 5 Yıllık Plândaki birkaç sa
tırı okumak istiyorum. 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nımızın 74 ncü -sayfasında. «450 ye yakın işçi 
sendikasının bulunduğu, kuvvetlerin dağıldığı, 
kendisinden beklenen vafizeyi ifa edebilmesi 
için 'güçlü sendikalara ihtiyacolduğu ve birleş
tirilmesi çarelerinin aranması lâzımgeldiği» 
esasları kabul edilmiştir. Yüksek Heyetiniz' bu 
plânı tasdik etmiştir, 

Şimdi bu plânın aydınlığında 9 ncu maddeyi 
tetkik ettiğimiz zaman, şöyle bir hal görüyoruz: 
Her iş yerinde, her iş kolunda dilediğimiz kadar 
sendika kurmak mümkün. Yâni, yine istenildiği. 
kadar sendikalar çoğaltılabilecektir. Bugün öğ
rendiğimize göre 450 ye yakın sendika vardır. 
Şimdi bu sendikalardan ikisi birleşiyor bir fede
rasyon meydana getirilebiliyor. Demek oluyor ki, 
bir iş yerinden 5 - JO âza bir araya gelip bir sen
dika kurdu mu diğer bir iş yerinde de buna ben
zer 5 - 10 âza bii' sendika kuruldu mu ikisi bir
leşiyor, bir federasyon ismi alabiliyor. Federas
yon âzası ne kadar; işte 20 - 25 içindedir. Sonra, 
bu iki federasyon birleşiyor 50 kadar âz alı bir 
konfederasyon meydana geliyor. Bugün 1,5 mil
yona yakın sanayi işçisinin bulunduğunu naza
ra aldığımız takdirde demek ki, Türkiye'de bin
lerce konfederasyon kurmak mümkündür. Hal
buki arz ettiğim veçhile 5 yıllık plânımız fede
rasyonların, bu iş koluna tamamen hâkim ol
mak gibi, aşağı - yukarı bir hava seziyoruz. 
Konfederasyonun bütün işçi hayatına hâkim ol
masını arzu eden bir esas, bir espri mevcut. Ge
çen gün, bu hususta kanun tümü üzerinde gö
rüşlerimizi arz etlerken Sayın Bakanımızın da 
üçlü sendikaya taraftar olduklarını ve bu ka
nundaki tadile taraftar bulunduklarını bir iş 
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kolunda veyahut sendikaya kayıtlı işçilerin üç
te birini temsil etmek kaydiyle federasyon ve 
konfederasyonların teşkilinin isabetli olacağını 
beyan buyurmuşlardı. Bendeniz de bundan ce
saret alarak ve umumi müzakerelerde arz etti
ğim görüşe muvazi olarak 5 Yıllık Plânın da ar
zu ettiği gayeyi tahakkuk ettirmek maksadiyle, 
bir önerge veriyorum. I>u önergede konfederas
yonların ve federasyonların teşekkülü için iş ko
lunda sendikaya kayıtlı azanın en az üçte biri
nin girmiş olması kaydını şart koşuyorum, ka
bulünü istirham ederim. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Okyayüz. 

CAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) —Sayın 
Başkan, sayın üyeler, Sayın Ahmet Tuna arkadaşı
mın bu kürsüden biraz evvel ifade ettiği kanaat ve 
karara, biz de tamamen iştirak etmekteyiz. Fil
vaki Türk işçisinin teşkilât olarak birinci plân
da haklı olduğu menfaatlerini korumakta vazife 
ve mesuliyet sahibi olan bu fonksiyonu görecek 
olan sendikalardır. Sendikaların topluluğu de
ğildir. Ancak sendikaların bu şekildeki vazife 
ve mesuliyetlerinin devamında federasyonların 
ve konfederasyonların da aynı müesseıiyette 
Türk işçisinin menfaatini korumakta vazife ve 
mesuliyetleri vardır. Bu sebeple biz kanunun, 
filvaki bir istikametten birlikleri kolaylaştırıcı 
gibi görünen bu hükmünün hakikatte bu kuru
luşları za'fa düşüreceğini, Türk işçisinin kuv

vetini dağıtıcı olacağını mütalâa etmekteyiz. 
Anayasamızın ve Sendikalar Kanununun Türk 
işçisine bağımsız ve her bakımdan hür bir mües
sese olarak sendikalara bahşeden bu hükmünün 
tatbikatında, sendikaların bu hakiki mânada 
hürriyetlerini kullanabilmeleri için müessir bir 
kuvvet hüviyet ve uzviyetinde olmaları şartı ga
yet tabiîdir. Bu sebeple Tuna arkadaşımı Mn ifa
de ettiği gibi, ki, aynı hüküm, İbrahim Oktenı 
ve arkadaşlarının getirdiği teklif de de vardır. 
O teklif gereğince, en az 3 de birinin toplanması 
suretiyle uzviyet ve hüviyet almalarının Türk iş
çisinin haklarını korumak bakımından zaruri 
ve faydalı olduğu mütalâasındayız. Ayrıca ka
nun Millet Meclisinde de münakaşa edilip konu
şulurken üç parti müşterek bir takrir vererek, 
C. H. P., A. P., ve Y. T. P., bilhassa 9 ncu mad
denin (c) fıkrasında konfederasyonlar mevcut 
birlik veya federasyonların veya iş kolu esası
na göre kurulmuş sendikaların en az üçte biri-
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nin üye sıf atiyle bir araya gelmeleri suretiyle 
kurulur, diye bir tadil istemişlerdir. Bu tadil 
Mecliste dikkate alınmış, Komisyona gönderil
miş, Komisyon nedense tekrar Hükümet tasarı
sı üzerinde İsrar etmiş ve o şekilde kanun Sena
toya gelmiş bulunuyor. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, bir fikrin ve 
prensibin müdafaası bahsinde ölçülerde, çok dik
katli olmamızın lüzumuna bendeniz işaret etmek 
istiyorum. 

Hakikaten Tuna arkadaşımızın işaret ettiği 
gibi beş veya on kişiden mürekkep iki tane top
luluğun bir araya gelerek kuracakları federas
yonun, aksi istikamette his ve hırsları tahrik 
eden diğer bir federasyonun, daha birçok fede
rasyonun, Türk işçisinin menfaatlerini koruya
cağı yerde dağıtıcı olacağı gayet tabiîdir. 

Bu sebeple bu maddenin bu istikamette ta-
dil edilmesini, sendika ruhunun, sendika hürri-
vetinin ve sendikaların çalışmasında Türk is
çisi nıVmı-na umduğumuz faydanın sağlanması 
bakımından katiyen isabet vardır. Takdir Yük
sek Senatonundur. Bendeniz bu şekilde tadile 
ait bir takrir veriyorum, nazarı itibarı alınma
sını arz ve istirham eder, Senatoyu hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL Alî-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Muhterem 
arkadaşlarım, burada, Anayasanın 46 ncı madde
sinde kabul edilmiş olan sendika kurma ve 
ısendika birliklerini serbestçe teşkil etme hür
riyetine temas eden bir madde ile karşı karşı-
yayız. Anayasanın 46 ncı maddesi, «Çalışanlar 
ve iş verenler önceden izin almaksızın sendika
lar ve sendika birlikleri kurma, bunlara ser
bestçe üye olma ve üyelikleri ayrılma hakları
na sahiptirler.» hükmünü koymuştur. Şimdi bu
rada sendika birlikleri, sendika federasyonları, 
sendika konfederasyonları hepsi, birlik kelime
si içine girmektedir. Böyle olunca, bizzat Ana
yasanın derpiş ettiği bir hürriyetin kısılması ve
ya kısılmaması ile karşı karşıya bulunuyoruz. 
Değerli arkadaşlarım derler ki: «Sendikaların 
böyle birlikler, federasyonlar ve konfederasyon
lar kurabilin el erini kayıtlamak zarureti var
dır. Çünkü bu kuvvetin dağıtılmasına sebebi
yet vermektedir. Ve kuvvetli sendikalar yeri
ne daha zayıf sendikalar doğmaktadır.» Biz bu 
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fikre katılmıyoruz. Sebebine gelince: Sendika
ların bu şekilde bu tarzda bitlikler vücuda ge
tirmeleri ve federasyonlar, konfederasyonlar 
kurabilmeleri bizzat Anayasamızın kabul ettiği 
ıbir hürriyetin gerçekleşmesinden ibarettir. Ar
kadaşlarımız, Anayasadaki hürriyetlerin korun
ması mevzuunda bundan evvelki maddelerde 
büyük hassasiyet gösterdiler. Burada da aynı 
hassasiyeti göstermelerini temenni ederim. Bu 
Ihassasiyeti gösterince de önümüzdeki madde
nin aynen kabulü .gerekmektedit'. Bu konuda 
daha geniş izahatı Hükümet arz edecektir. Şim
diki hailde maddenin aynen kabulünü istirham 
v derim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN -- Sayın Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Bu mad
dede birtakım politik mülâhazalarla bâzı sen
dikaların birbirleriyle birleşmeleri veya birlet
memeleri maksadına matuf yönetmeliğe hüküm
ler konması endişesindeyim, şahsan. Çalışma 
Vekilinin, kıymetli Bülent Eoevit'in bu görev
de kaldığı müddetçe tarafsız olacağına, böyle 
politik mülâhazaların üstünde bulunacağına 
inancım var. Ama bu nevi poiitik makamların 
ebediyet ifade eder veya devamlılık ifade eder 
olmadıkları mülâhaza buyurulursa bu endişem
de haklı olduğum kabul buyıırulaeaktır. Bu ki
barla ben bir tadil teklifi hazırladım. Bâzı iba
relerde 9 neu maddenin (Oj bendinin ilk satı
rındaki, «federasyon», kelimesinden sonra «ve» 
edatının, «veya» olması için. Çünkü, «ve», 
olunca ikisi birden oluyor. Federasyon ve Tür
kiye çapında faaliyette bulunmayı; üstelik, «ça
pındaki» diyor, sonundaki, «ki», eki de fazla. 
Bendin, ilk satırındaki federasyon kelimesin
den sonra gelen, «ve», edatının, «veya», yapıil-
masını. «Türkiye çapındaki», iıbaresinin sonun
daki, «ki» ekinin kaldırılmasını; o numaralı bend-
de de, 3 neü satırdaki, «Yüksek Hakem Kurulu
nun», ibaresinden sonra gelen, «en .çok işçi 
mensubu olan işçi konfederasyonu ile», ibare
sinin de, «en çok işçi mensubu olan %çi konfe
derasyonlarından üçü ile» şeklinde değiştirilme
sini, aynı bendin J nci satırındaki «istisari» 
kelimesinin kaldırılmasını teklif ediyorum. Çün
kü, istisari olması, bir hak tanımamak gibi bir 
durum ifade ediyor. Mütalâası istişâri olmaz 
gavot tabiî. Mütalâası hüküm ifade edebilmeli-
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dir. Mütalâası alman mercilerin hüküm ifade 
etmesi, hususunun yönetmelikte bir yer alması 
lâzımdır ki, mütalâa alınsın. Asıl işçiye ait dâ
valarda, mütalâa yazsınlar, filân atsinler ve bu 
mütalâa nazarı itibara alınmıyaeakmış mânası
nı taşıyan istişâri kelimesi, mevzuu işçi yönün
den kıymetini küçültmüş oluyor. O itibarla bu
nun da kaldırılması maksatlarını sağlıyan bir 
takrir hazırladım. Kabul buyurulması istirha-
mmdayım. Bugün için konfederasyon mevzuun
da, zaten Türkiye'de tek konfederasyon var, 
şeklinde bir şey olabilir. Varın 2 milyon, 3 
milyon işçi için de, mümkündür ki, muhtelif 
konfederasyonlar kurulabilir. Bu konfederas
yonların muhteıif oluşu, işçi sınıfının vahdetini, 
birliğini, sınıf menfaatlerinde müşterek ve 
mutabık hareketlerini, eli.)ette ki, izale etmez. 
Bilâkis bir işçi sınıfının haklarını korumakta 
bir hizmet yarışması ıbir faaliyet yarışmasının 
hattâ lüzumlu bir unsuru telâkki olunabilir. 
Yarın 2 veya 3 dediğim gibi işçinin artması ile 
mütenasip olarak, konfederasyon olabilir. Da
ha fazlasından mütalâası düşünülemez. Çünkü 
konfederasyon ne kadar çok olursa o kadar üye 
alınsın diye bir taiepde bulunmakda kendimizi 
haklı saymıyoruz. 

Onun için üçü demekteki maksadımız, en 
fazla üyesi bulunan 3 ü olmuş oluyor. Yani 
5 de olsa, o zaman Çalışma Bakanlığında ya
pılacak bu yönetmeliğe göre ancak 3 temsilci bu
lundurmak hakkı tanınmış olacaktır ki, işçi
nin haklarını daha iyi temsil etmesi bakımın
dan 3 aza bulunması imkânını sağlıyan bu 
değişikliğin kabul buyurulması oo'k halisane 
devam eden maksadımıza daha uygun düşer. 
Bunu da kabul buyurmanızı istirham ederim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Brgün. 

ÖMER ERG ÜN (Cumhurbaşkanınca. S. Ü.) 
— Muhterem arkadaşlar, sendika birlik, fede
rasyon ve konfederasyonların kuruluşlarını 
derpiş eden 9 ucu maddenin 2 nci bendiyle alâ
kalı olmak üzere bir takriri yüksek Divana 
takdim etmiş bulunuyoruz. Bu hususta, bu tak
ririmizde kastettiğimiz mâna madde içerisinde 
bulunan sendika birliklerinin bu tasarı içeri
sinden çıkarılmasını, bunun arkasından gelen 
federasyon ve konfederasyon kuruluşlarının 
da mevcut sendikacı üye sayısının veyahut da 
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bu nisbette üyeyi temsil eden sendikal a nn bir 
araya gelmesi ile kurulmasını temin etmek mak
sadını taşımaktadır, takririmiz. Birliklerin 
kaldırılmasını da, şu bakımdan, tasarıdan çı
karılmasını istiyoruz: Birlikler bugüne kadar 
tarihî vazifesini yapmış, Türk sendikacılığı 
içinde tarihî vazifelerini yapmış, ağır ağır ken
dilerini feshetmek suretiyle, birlikler, Türki
ye'de umumiyetle ıkalkmış durumdadır. Ye
niden tasarıda birliklerin kurulması ile alâ
kalı bir maddeye yer verilmiş olmasının hiç
bir mânası yoktur. Çünkü birlikler bunu ta-
kibedeeek, Grev ve Toplu Sözleşme Kanunun
da hiçbir fonksiyonu yoktur. Ancak mahal
linde sendikalar arasında bir danışma bir is
tişare mahiyetinden ileri gidemiyeecktir. Onun 
için tasarıdan tamamen çıkarılnnasmı teklif 
ediyorum. Bunun dışında da plânın gayeleri
ne ulaşmak ve bugün Türkiye'nin özlediği 
kuvvetli, kudretli sendikacılığın yerleşmesi ba
kımından da gelişi güzel kuruluşları önlemek 
bakımından da üst teşekküllerin kuruluşunda 
bir nisbetin 'konulmasında büyük bir isabet 
olacağı kanısı içindeyim. Bu bakımdan bu ta
dil teklifimizin aynen kabul edilmesini, iti
bar edilmesini istirham ediyoruz. 

Bunun dışında yine aynı maddenin '.> ncü 
bendinin değiştirilmesiyle alâkalı bir takrir 
de takdim ettik. Burada iş kollarının ve bun
ların birbirleriyle ilgilerinin tesbit edilmesi
ni, Türkiye'de mevcut işçi sendikaları konfe-
derasyonuyla iş veren konfederasyonunun bir 
araya 'gelmekle kendilerine t göre iş 'kollarını 
tesbit etmelerini ve bu iki konfederasyonun 
kendi aralarında anlaşamamaları halinde Yük
sek Hakem Kuruluna taraflar bir aylık dev
re içinde müracaat etmek suretiyle, Yüksek Hâ
kem Kurulunun verdiği kararın ışığı altında iş 
kollarının tesbitinin yapılnıasiyle alâkalıdır. 
Çünkü, bu aynen kabul edildiği takdirde, bir 
mahzur doğuyor. Meselâ, bugün hakikaten iyi ni
yetle ve Türk sendikalarının, Türk çalışma ha
yatının normal şekilde inkişaf etmesini arzu 
eden bir zihniyet mevcuttur. Fakat zaman ge
lir idareciler, politik hâdiselerin tesiri altında 
kalabilir. O zaman Çalışma Bakanlığı derse ki, 
tüzükte tadilât yaptım, iş kollan arasında ta
dilât yaptım, Çünkü en son karar mercii Ça
lışma Bakanlığıdır, o zaman kurulmuş bulunan 
bir, düzenin bozulma endişesi bahis konusudur. 
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Ve bu şimdiden hatıra gelebilecek mütalâa
lar arasında yer almış bulunmaktadır. Onun 
için bu ^maddenin de takririmizde yer aldığı 
şekilde kabul edilmesini istirham ediyoruz. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara) — Efendim, evvelâ muhtelif arkadaş
larımızın üzerinde durdukları, iki sendika bir 
araya gelince mi bir federasyon kurabilsin, 3 
federasyon bir araya gelince mi konfederasyon 
kurulabilsin, yoksa daha yüksek nisbetler mi 
tutulsun. 

Sayın Nusrct Tuna, bu mevzuun değiştiril
mesine taraftar olduğum şeklinde konuştular. 
Ben konuşmamda tarafsız kalmıştım ve bunun 
haizi ehemmiyet olmadığını belirtmiştim. Bunu 
hatırlatmak için tekrar bu mevzua temas edi
yorum. Çünkü,; metin -bu şekilde de kalsa, fiilen 
hiçbir şey değişmiyecektir ve sendikalar federas
yonlar bölünmüş olmıyacaktır. Çünkü bu kanu
nun, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun ta-
sarısiyle bâzı noktalarda bir arada mütalâa olun
ması zaruridir. Evet 2 ufacık sendika bir ara
ya gelse de bu kanuna göre federasyon kurabi
lecektir. Ama Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
tasarısına baktığımız zaman öyle bir federasyo
nun hiçbir değer taşımadığı görülecektir. Çünkü 
iş kolu esasına göre yapılacak toplu sözleşme
lerin ancak çoğunluğu temsil eden federasyon
lar tarafından yapılabileceği kabul edilmiştir. O 
bakımdan tatbikatta küçük küçük üniteler halinde 
federasyon kurulması hiçbir değer taşıniıyacağı 
için işçiler toplu sözleşmeye sıra geldiği zaman 
hakikaten bir kuvvet ifade eden federasyonlar 
tarafından toplanacaklardır. Konfederasyona 
gelince; gerek bu kanun, gerek Toplu Sözleşme 
Grev ve Lokavt kanunu tasarısı kendisine mu-
hatabolarak en fazla temsil kudretini haiz iş
çi sendikaları konfederasyonu almıştır. Dolayı -
siyle hakikatte bir kuvvet ifade etmiyen ikinci, 
üçüncü konfederasyonlar kurulabilse bile, bun
lar da bir değer taşımıyacaktır. Onun için ben
ce hükmün bu şekilde kalmasiyle kalmaması 
arasında fiiliyatta tatbikatta hiçbir fark olmıya
caktır. Ancak, Meclis, sayın komisyon sözcü
sünün huzurunuzda belirttiği gibi, Anayasanın 46 
ııcı madosine daha uygun olduğu mülâhazasiyle 
hükmü bu şekilde yüksek huzurunuza sevk et
miştir. 
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Sayın Ömer Ergün'ün sözlerine gelince; sen

dika birliklerine yapılan atıf metinden çıkarıl
sın buyurdular. Evet, gerekçeleri yerindedir. 
Bugün sendika birliklerine lüzum kalmamıştır. 
Çünkü toplu sözleşme düzenine geçildiği zaman, 
sadece mahallî bakımdan aralarında bir birlik 
bulunan sendikalar bir araya gelirlerse bunlar bir 
değer taşımıyacaktır. tş kolu esasına göre ve
ya iş yeri esasına göre ancak toplu sözleşme ya
pılabilecektir. Onun için mahallî esasa göre ku
rulacak birlikler toplu sözleşme bakımından 
bir mâna taşımıyacaktır. Ama buna rağmen de 
birliklere mesağ vermememiz bu kanunla doğru 
olmaz. Çünkü, bâzı bölgelerde, belki ileride, sen
dikalar aralarında bir araya gelerek meselâ ma
hallî idarelere karşı bâzı mevzularda grev yap
maksızın mücadele etmenin belki daha kolay 
olacağı düşüncesine sahibolabilirler. Bu kapıyı 
onlara kapatmamamız lâzımdır. Kaldı ki ka
patmamıza hukukan da imkân yoktur. Çünkü Ana
yasanın 46 ncı maddesi açıkça sendika birlik
leri kurma haklarından bahsetmiştir. Gerçi bu 
umumi bir tâbirdir. Ama umumi bir tâbir de 
olsa Anayasa sendika birliklerinden söz etmiş
tir. Burada Anayasanın açıkça zikrettiği bir hu
susu, kanunda, elbette men edemeyiz. Onun için 
Sayın Er gün, gerekçelerinde tamamen haklı ol
salar bile, Anayasanın bu sarahati karşısında 
sendika birliklerine yapılan atfı kanundan her 
halde çıkartamayız. 

iş kolları ve bunların birbirleriyle ilgili olan
larını belirtecek yönetmeliği en çok temsil ka
biliyetine haiz işçi ve iş veren konfederasyonla
rının hazırlanması yolunda gene saym Ömer 
Ergün'ün teklifine gelince; yüksek malûmları 
olduğu üzere, yönetmelikler kanunların tatbiki 
ile ilgilidir. Kanunların nasıl tatbik edileceğini 
gösteren vesikalardır. Böyle vesikaların icra me
kanizması içinde yer almış olmayan gayriresmî 
teşekküller tarafından hazırlanmasına hukukan 
imkân olmasa gerektir. Bildiğim kadar, şimdiye 
kadar da bu şekilde hazırlanmış olan bir yönet
melik yoktur. Ancak psikolojik bakımdan sayın 
Niyazi Ağırnaslı'nm görüşüne iştirak edilebilir. 

3 neü bendde istişari mütalâaları alınacağı 
belirtiliyor. İşçi ve iş veren konfederasyonları
nın, veya iş veren konfederasyonu yoksa, oda
lar birliğinin. Buradaki istişari sözü çıkarılabi
lir. Fakat bu alınacak mütalâaların yine de is- I 
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tişari olacağı vakıasını elbette fiilen değiştir
mez. Çünkü, hayır, ille bu mütalâalara uyacak-
sın, diye burada bir karar alınsa bile tatbikatta 
bir mâna ifade edemez. Çünkü işçi teşekkülü 
ile iş veren teşekkülünün mütalâaları birbiriyle 
çelişir nitelikte olabilir. Fakat bu hususta hiç
bir endişeye yer »olmasa gerektir. Çünkü netice
de yönetmeliği Çalışma Bakanlığı hazırlıyacak 
olsa bile bu yönetmeliğe Danıştayda itiraz edile
bilecektir. Danıştaym bu hususta vereceği ka
rarın da iki ay içinde verilmesi yolunda kanuna 
bir hüküm konulmuştur. Böylelikle bu yönet
meliğin antidemokratik bir şekilde sendikalaş
ma hürriyetini ve sendikaların güçlenmesini ön-
liyeeek bir şekilde hazırlanması ihtimaline kar
şı da çok sağlam bir baraj konulmuştur. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Gürsoytrak. 
SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlar, sendikacılık faaliyetleri-
. nin memlekette arzulanan müsbet neticelerini 
görebilmek, ancak sendikacılığın kuvvetli 'taaz-
zuv etmesiyle mümkündür. Kuvvetli sendika
ların taazzuvu ise, bunun en alt kademeleri olan 
sendikalardan başlayıp, en üst kademelere ka
dar geliştirmesinden Ikanun tasarısında derpiş 
edilen hususlarda isabetli hükümlere varmakla 
ancak mümkün olabilir. Saym Ergün'le bera
ber Başkanlığa sunduğumuz (teklifimizde, 9 nen 
maddenin 'birinci fıkrasında yer alan sendika 
birliklerinin artık mevcudiyetini itmam etmiş, 
lüzumsuz bir uzuv halinde olduğunu Ömer Er-
gün arkadaşımızın ortaya koyduğu gibi, genel 
görüşmede de ifade etmiştim. Anayasanın 4(> 
ncı maddesi bizi, orada geçen sendika birlikleri 
tâbirinden dolayı, nıultiaka sendika birliklerine 
kanun tasarısında yer vermek zarureti ile bağ-
lıyamiaz. Çünkü, o zamanki Anayasa tartışma
sındaki sözcüsünün de ifade ettiği gibi, (bunu 
genel bir terim şeklinde ifade etmiş bulunmak
tadır. O halde bağlayıcı s bir hüküm değildir. 
sendika birlikleri tâbirinden bütün sendika 
ile ilgili manzumeyi kasdettikleri bir bedahal-
tir. 

İlkine! olarak önergemizde üzerinde durdu
ğumuz husus, sendikaların üst kuruluşları (bukı-
nan federasyon ve konfederasyonların meyda
na getirilmesi meselesi idi. Bunda da, 9 ucu 
tmaddenini ikinci fıkrasındaki (a), (b) ve (c) 
bendlerindeki (bu üst kuruluşları meydana getir-
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ınede. İki birim üniteyi temel bazamanm, 
biz kuvvetli -sendika üst kuruluşlarını -meyda
na getirmede esas toir ölçü, doğru bir ölçü ol-
mryacağı kanaatindeyiz. Bunun lıiç değilse o 
iş kolundaki sendikaya kayıtlı işçilerin üçte 
bir nisbetindeki kuvvetlerini Ikendi bünyelerin
de temsil etmiş bulunmaları kaydına bağlama
nın kuvvetli üst sendika kuruluşlarını meydana 
getirme mevzuunda daha müsbet etkisi olacağı 
kanısında bulunmaktayız. Bu, şu bakımdan da 
zaruri: Sendikacılık faaliyetinde iş veren ve 
işçi sendikaları karşılıklı talep mevzuuna gel
diklerinde ne kadar az 'kuruluşlar halinde karşı 
karşıya gelirlerse meseleleri sulh yolu ile hal
letmek de daha -kolay bir baza oturtma imkâ
nını bulmuş olmalarından dolayıdır. Aksi hal
de çeşitli federasyonlar ve konfederasyonlar bu 
şekilde çoğalacağı için bir konunun halle ulaş
tırılmasında zıt görüşler ve anarşik: ibir durum 
meydana gelebilecektir. Bu da 'kuvvetli ve ba
ğımsız sendikacılığın ımeydana getirilmesi, te
mel görüşüne 'aykırı düşmektedir. Tüzük hak
kındaki, 3 ncü maddedeki tüzüğün meydana 
getirilmesindeki görüşümüzü de, bunun doğru
dan doğruya Yüksek Hakem Kuruluna verilmesi 
uzlaşmazlık ımeydana geldiğinde ise Danıştay 
tarafından tashih edilmesi istişari olmak duru
mundan çıkartılmasını, iş kolları mevzuunda 
ileride yanlış adımlar atılması ihtimalini berta
raf edici olmasından dolayı daha yapıcı bir hü
küm olalbileceği ifadesiyle desteklemenizi istir
ham ediyoruz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Takrirleri 
okutuyorum. 7 tane takrir vardır. Bir kısmı re
daksiyona taallûk etmektedir. Bir kısmı esasa 
taallûk etmektedir. Sırasiyle okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim veçhile 9 ucu maddenin 

2 nci bendinin : 

2. a) Sendika birlikleri, belirli bir mahal 
veya bölge sınırları içinde, birbirleriyle ilgili 
olmıyan çeşitli iş kollarında dahi olsa, mevcut 
sendikalı üyelerden üçte birini temsil eden sen
dikaların, 

fo) Federasyonlar, aynı iş kolunda ve o iş 
kolu ile ilgili iş kollarında mevcut en az, sen
dikalı üyelerden üçte 'birini temsil eden sendi
kaların, 
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c) Konfederasyonlar, mevcut birlik fede

rasyon ve Türkiye çapında faaliyette bulunma
yı hedef tutmak şartı ile, iş kolu esasına göre 
kurulmuş sendikalardan en az sendikalı üye
lerden üçte birini temsil 'eden teşekküllerin, bir 
araya gelmeleri suretiyle kurulurlar. 

Şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 
(Kastamonu 
Nusret Tuna 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sendika Kanunu ile işçilerin mağduriyetle

rini önlemek hususunda kendilerine verilen hak
kı faydalı şekilde kullanahilmeleri için mües
sir bir işleyiş gücüne sahibolmaları tabiîdir. 
Bu birliklerin, federasyon ve konfederasyonla
rın maddi ve mânevi, kuvvetli ve sıhhatli bir 
bünyeye sahibolmaları ile mümkündür. 9 nen 
madde metninde sevk edilen hükümle, federas
yon ve konfederasyonların kurulması kolaylaş
tırılmış gibi (görünmekle beraber, gerçekten bu 
hüküm 'bu kuruluşları zayıflatmış ve işçi gü
cünü dağıtmış olacaktır. Bu se'beple bu madde
nin işçilerin iş sahasındaki hürriyetlerini mües
sir şekilde kullanabilmeleri için aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ediyorum. 

Madde 9. — B) Federasyonlar aynı iş ko
lunda ve o iş kolu ile ilgili iş kollarında mev
cut sendikaların bir araya geldiklerinde; Tür
kiye'de o iş kolu ve onunla ilgili iş kollarında
ki sendikalı işçilerin asgari üçte birini veya as
gari bu sayıda işçileri istihdam eden iş veren
leri temsil etmeleri şartiyle en az iksinin, 

C) Konfederasyonlar mevcut birlik ve fe
derasyonların en az üçte birinin bir araya gel
mesiyle teşekkül eder. 

içel 
C. Tevfik ö.kyayuz 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Müzakeresi yapılan (Sendikalar Kanun tasa-

sarısımn 9 ncu madde, 3 ncü bendinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 
Cumhurbaşkanınca !S.Ü. Tabiî Üye 

Esat Çağa . -Suphi G-ürsoytrak • 
Cumhurbaşkanınca İS. Ü. 

Ömer Ergün 

Madde 9. — 3. tş kolları ve bunların bir
biri eriyle ilgili olanları, sendikalı işçilerin eo-
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ğunluğunu temsil eden işçi koııfederasyann ile 
sendikalı iş verenlerin çoğunluğunu temsil 
eden iş veren kenfederasyonu tarafından birlik
te tesbit edilir. İlgili konfederasyonlar iş kol
larını ve bunların birbirleriyle ilgili olanlarını 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden baş'lıyarak 
bir ay içinde tesbit ederler. Taraflar bu müd
det içinde anlaşamazlarsa anlaşamadıkları hu
susları müşterek bir zabıtla Yüksek Hakem Ku
ruluna intikal ettirirler. Yüksek Hakem Ku
rulunca bir hafta içinde anlaşmazlık karara 
bağlanır. Bu karar kesindir. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Müzakeresi yapılan Sendikalar Kanun ta

sarısının 9 neu madde 2 nei fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştiril meşini arz ve teklif 
ederiz. 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca 8. Ü. 
Suphi öürsoytrak Esat Çağa 

Cıımburbaşkanınca ıS. Ü. Ankara 
Ömer Ergün Niyazi Ağıra aslı 

Madde 9. — benid 2) 
a) Federasyonlar, aynı iş kolunda ve o iş ko

lu ile ilgili iş kollarında mevcut sendikaların, 
bir araya geldiklerinde Türkiye'de o iş kolu ve 
onunla ilgili iş kollarındaki sendikalı işçilerin 
asgari üçte birini veya asgari bu sayıdaki işçi
leri istihdam eden iş verenleri temsil etmeleri 
şartiyle en az ikisinin, 

b) Konfedersyaoular, Türkiye'de mevcut 
sendikalı işçilerin asgari üçte birini veya as
gari bu sayıdaki işçileri istihdam eden iş veren
leri temsil etmeleri şartı ile mevcut birlik, fe
derasyon ve 'Türkiye çapında faaliyette bulun
mayı hedef tutmak şartı ile iş kolu. esasına göre 
kurulmuş sendikalardan en az ikisinin üye sı
fat iyi e bir araya gelmeleri, suretiyle teşek
kül eder. 

Yüksek Reisliğe 
9 neu maddenin (O) bendinin ilk satırında

ki federasyon kelimesinden sonra 'gelen (ve) 
edatının (veya) yapılmasını (Türkiye çapında
ki) ibaresinin sonundaki (ki) kelimelerinin kal
dın! masını, 

.'?) numaralı bendinin 11 ncü satırındaki 
(... Yüksek Hakem Kurulunun...) ibaresinden 
sonra gelen (... en çok işçi mensubu olan işçi 
konfederasyonu ile...') ibaresinin (... en çok i.ş-
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çi mensubu olan işçi konfederasyonlarından 
üçü ile...) şeklinde değiştirilmesini, 

Aynı bendin 5 nei satırındaki «istişari» keli
mesinin kaldırılmasını, arz ve teklif eyleriz. 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

C. Senatosu [Başkanlığına 
9 neu maddenin 1 nei bendindeki her iki 

cümlenin sonu : «İçlerine alırlar» ve 3 neü 
bendin 1 nei cümlesi de «olunurlar» şeklinde 
düzeltilmelidir. Bu maddenin sondan 2 nei sa
tırındaki «itibar olunup» kelimelerinin çıkarıl
masını arz ve teklif ederini. 

$amsım 
I'Vthi Tevetoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
A) 9 ucu maddenin 1 nei bendinin 1 nei 

satırındaki (çalışan işçiler) kelimelerinin mad
de metninden çıkarılmasını; 

B) Bu bendin 2 nei fıkrasının 1 nei satı
rındaki (sendikaları) 'kelimesinden sonra (,') 
virgül işaretinin konulmasını, (veyahut) keli
mesinin (veya) olarak değiştirilmesini; 

C) Aynı maddenin 2 nei bendinin (b) fık
rasının 1 nei satırındaki (ve) kelimesinin '(ve
ya) olarak değiştirilmesini; (c) bendinin 1 nei 
satırındaki (konfederasyonlar) kelime'sindeu 
sonra gelen (mevcut) kelimesinin çıkarılmasını 
ve (birlik) kelimesinin (birliklerden) olarak ve 
'(federasyon) kelimesinin (federasyonlar
dan) olarak değiştirilmesini; aynı bendin 2 nei 
satırındaki (şartiyle) kelimesinin de (üzere) 
olarak değiştirilmesini; 

Arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Sadık 'Artu'kmaç 

Yüksek Başkanlığa 
9 neu madde matiabmın Anayasaya uygun 

olarak «ıSendika birlikleri kuruluş şartları» 
şekline sokularak (2 a) fıkrasının, çıkarılma
sını arz ve teklif ederim. 

İsparta 
iSuat iSeren 

BALKAN — Önergeleri tekrar, teker tukur 
okutup nazarı dikkate alınması kaydiyle oyla
rınıza sunacağını. Çünkü hemen kabul edilse 
dahi Komisyonun tetkikinden geçmesi lâzım 
gelecek. 
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(Nusret Tuna'nm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 

etmiyor. 'Takriri nazarı dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Alınmamıştır. 

(Cavit Tevfik Okyayuz'ıın önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor, öne-ngenin nazarı dikkate alınmasını 
•kabul edenler... Kabul etmiyenler... Nazarı dik
kate aıhnmanıııştı<r. 

(Suphi Gürsoytrak, Ömer Ergün, Niyazi 
Ağırnaslı, 'Esat Çağa'nın önergeleri tekrar 
okundu.) 

[BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmiyor. Önengeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(Esat Çağa, Ömer Ergün, Suphi Gürsoy-
trak'm ikinci önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

(KOMİSYON .SÖZCÜSÜ ÂMİL ARTUS 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — İştirak etmiyoruz 
efendim. 

'BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLNET ECEVİT 

(Ankara Milletvekili) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Takririn nazara alınmasını oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Niyazi Ağınıaslı'nın takriri tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim % 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca :S.Ü.) — Üç nu
maralı bende ait bir değişme istiyorlar, o kıs
ma katılıyorum, diğer kısmına katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Yarısına iştirak ediyor, yarı
sına iştirak etmiyorsunuz. Ben takriri okutup 
leylerinize aırz edeceğim. Kabul eder veya et
mezsiniz. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem Reis Bey, izin verirseniz, takririmin usule I 
taallûk eden kısmını Komisyon ve Hükümet j 
nazara almış 'gibi 'görünüyor. Oeçici Komisyona I 
havale buyurun, Komisyon yeniden tanzim 
eder. j 

(Niyazi Ağırnaslı'nm önergesi tekrar okun
du.) ' 
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(Ayrı ayrı oylansın sesleri) 
BAŞKAN — Komisyon burada ıbâzı kısım-

lan kabul etmekte, bâzı hususları kabul etme
mektedir. Binaenaleyh, takriri Komisyona ve
receğiz. 

(Fethi Tevetoğlu'nuıı önergesi tekrar okun
du.) 

GEÇİOl KOMİSYON ıSÖZOÜSY AMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Bu tak
riri de Komisyona istiyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. Bu takriri de 
Komisyona veriyoruz. 

(Sadık Artukmaç'm önergesi tekrar okun 
du.) 

(Suat Seren'in önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madde düzenlenmek üzere Ko

misyona verilecektir. Bu iki önergeyi de Komis
yona veriyoruz. 

Milletlerarası teşekküllere katılmak 
MADDE 10. — Bu kanuna göre kurulan işçi 

ve iş veren teşekkülleri, Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasının 1 ve 2 nci maddeleri, 3 neü 
maddesinin 1 nci fıkrası ve 4 ncü maddesi ve 
19 ncu maddesinin son fıkrası ile 57 nci madde
sinin 1 nci fıkrasındaki ilkelere aykırı faaliyet 
sarf etmiyen milletlerarası işçi ve, iş veren te
şekküllerine serbestçe üye olabilirler ve üye
likten çekilebilirler. İlgili teşekkül, katıldığı mil
letlerarası teşekkülün tüzüğünü, katılma tarihini 
takibeden onbeş gün içinde Çalışma Bakanlığına 
gönderir. Üyelikten ayrılma halinde de, durumu, 
ayrılma tarihini takibeden onbeş gün içinde ay
nı Bakanlığa bildirir. 

Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekkül-
lerce alınmış olup kuruluşları yukarda ki ilkelere 
aykırı olan veya bu ilkelere aykırı hareket eden 
milletlerarası teşekküllere katılma kararları, 
Bakanlar Kurulu karan ile iptal olunur. Danış
tay, Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararları 
aleyhindeki iptal dâvalarını üç, ay içinde sonuç
landırır. 

BAŞKAN — Buyuran madde üzerinde, Sayın 
Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — 10 ncu 
maddenin baş tarafları hakkında bir diyeceğimiz 
yok, doğru, Anayasanın katılmayı men ettiği te
şekküllere elbette katılmamalıdır. Yalnız son fık
ra «bu kanuna göre kumlan meslekî teşekküller-
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ee alınmış olup kuruluşları yukardaki ilkelere ay
kırı olan veya bu ilkelere aykırı hareket eden mil
letlerarası teşekküllere katılma kararları, Bakan
lar Kurulu karariyle iptal olunur. Danıştay 
Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararları aley
hindeki iptal dâvalarını 3 ay içinde sonuçlandı
lar» diyen fıkrası bir kere pratik güçlüklerle kar
şı karşıyadır. Bakanlar Kurulu gibi geniş bir te
şekkülün ıttılaı güçlükle olur. Bunun için, bû -
nun Çalışma Bakanlığı haline konulması doğru 
olur. Ayrıca iptali keyfiyetinin bir kaza organına 
tanınması işin daha selâmetle yürümesini müm
kün kılar, düşüncesindeyiz. 

Bu sebepledir ki, Çalışma Bakanlığı tarafın
dan iptali için iş mahkemelerinde dâva açma yo
luna gidilmesini daha teminatlı görüyoruz. Bu 
kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerce alın
mış olup kuruluşları yukardaki ilkelere aykırı 
olan veya bu ilkelere aykırı hareket eden millet
lerarası teşekküllere katılma kararlarına karşı ka
tılan teşekkülün ikâmetgâhmdaki iş dâvalarını 
görmeye yetkili mahkeme nezdinde Çalışma Ba
kanlığının ıttılaından itibaren bir ay içinde dâ
va açma yetkisi vardır. Bu itibarla iş dâvalarını 
görme yetkisinde olan mahkemede, iş dâvalarını 
rüyete salahiyetli olan mahkeme nezdinde Çalış
ma Bakanlığı tarafından bir iptal dâvası açılma
sı keyfiyeti daha teminatlı olacaktır. Bu itibarla 
Esat Çağa arkadaşımla birlikte hazırladığımız 
takriri arz ediyorum, öyle zannediyorum İd, bu
nun teminatına Sayın Komisyon da katılır. Muh
terem arkadaşlarımızın itibar göstermesi istirha-
mmdayım. 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlarım, idari kaza mevzuatına göre 
Bakanlar Kurulu aleyhine her hangi bir dâva 
açılması bahis konusu olamaz. Ancak, Bakanlar 
Kurulunun kararma mesnet teşkil eden lâzımül-
icra kararı hangi bakanlık vermiş ise o bakanlık 
aleyhine dâva ikamesi ve Danıştaym ela bu dâ
vayı rüyet etmesi mecburidir. Bu bakımdan bura
daki Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararları 
aleyhinde dâva açılır denmekten maksat bu ka
rara mesnet olan lâzımülicra kararı ittihaz eden 
bakanlık aleyhine dâva açılır. Bu bakımdan bu
radaki kaydın bir mahzuru yoktur. Bununla be
raber maddeye vuzuh vermek ve tereddütleri de 
ortadan kaldırmak için, Ağırnaslı arkadaşımın 
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ifade ettiği gibi, Çalışma Bakanlığının husumet 
tevcih edilecek bir ddari makam olarak gösteril
mesi yerinde olur; arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AK-
TUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, yu
kardaki ilkelere aykırı olan veya bu ilkelere ay
kırı hareket eden milletlerarası teşekküllere ka
tılma kararı vermiş bir teşekkül. Buna karşı Ba
kanlar Kurulu bu kararı iptal etmek yetkisini 
haiz oluyor, önümüzdeki metne göre. Bakanlar 
Kurulunun almış olduğu karara karşı da Danış-
taya başvurmak imkânı mevcuttur. Pek tabiî bu 
danıştayda açılacak olan dâva, Sayın Artukmaç 
arkadaşımızın ifade ettikleri gibi, Çalışma Bakan
lığı aleyhinedir. Bakanlar Kurulu aleyhine dâva 
açılması hiçbir zaman bahis konusu olmaz. Ka
rarnameler bazan üç imzalı, çift imzalı veya Ba
kanlar Kurulu tarafından çıkar. Fakat idari mu
amelede esas sorumlu olan Bakanlık hangisi iso 
onun aleyhine dâva açılır. Bu cihetti böyle belirt
tikten sonra, Sayın Ağırnaslı arkadaşım derler 
ki, böyle bir vaziyet karşısında yeni teşekkül bi
zim. Anayasamızda kabul edilen ilkelerine, lâiklik, 
sosyal hukuk devleti, Cumhuriyet esası ve saire 
gibi esaslara aykırı olarak Türkiye'nin milletiyle, 

, ülkesiyle bölünmez bir bütün olduğu esasını ihti
va eden kaidelere aykırı ilkeler takibeden bir mil
letlerarası teşekküle üye olduğu takdirde Çalışma 
Bakanlığı iş mahkemesinde dâva açsın, bu iltihak 
kararını iptal ettirsin. Hemen kolaylıkla kabul 
buyuracağınızı tahmin ediyorum ki, söz konusu 
muamele bir idari muameledir. Böyle bir muame* 
le hakkında daha ziyade özel hukuk hükümleriy
le hareket eden ve hususi hakları himaye eden 
iş mahkemesine başvurulması umumi prensiplere 
aykırı düşer. Burada yapılacak şey, pek tabiî ola
rak, iki şekil akla gelebilir. Birisi idare mahkeme
sine Çalışma Bakanlığının gitmesi ki, bu takdirde 
dâvâlı mevkiinde sendikanın olması lâzımgelirdi. 
Bu da gene Danıştay Kanununun kabul ettiği 
esaslarla kabili telif değildir. Çünkü Danıştayda 
daima dâvâlı mevkiinde idarenin bulunması lâ-
zımgelir. 

özel veya h'a'kİki veya «hükmi şdhıslar (hiç
bir zaman 'Danıştayda dâvâlı mevkiinde .olmaz
lar, onlar daima davacı mevkiinde olurlar. 'Bu 
itibarla mua;meıleyi yapan Hükümettir, idare
dir. İdarenin bu 'tasarrufuna ferşı iptal 'kanı-
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»İiiıa 'karşı, Danıştâya başvurarak 'bir dâva 
aşma imkânı kabul edilmiştir. Zaten Anaya
sanın 114 ncü maddesinde idarenin (bütün mu-
•arrielelerine karşı kaza mercilerine yani 'Danış-
taya başvurulacağı esası kabul edilmiştir. 

Şimdi böyle olunca, arkadaşlaomızın evvelâ 
iptal kararını Hükümettin almaması yolundaki 
arzularına şu yönden de bir cevap vermek lâ-
zımgelir. Bazen mesele, ekseriya, birçok hal-: 
lerde memleketin millî güvenliği ve kamu men
faatleri bakımından çok önem arz eder ve sü
ratle 'bu iltihakın önlenmesi lâzıangelir. [Bina
enaleyh mahkemeye gitmek, dâva açmak, dâva
nın seyrini takibetmek belki 'aylar, hattâ ba-
zan yıllar sürebilecek olan bir dâvanın sonuna 
kadar bu millî teşekkülün kökü dışarıda olan, 
yalbancı ideolojiler taşıyan ve memleket için 
zararlı ideolojiler taşıdığı yükardaki sayılan 
ilkelerle bağdaşmaması ile belli ıolan bir ku
rama katılmasının! yürürlükte olması, hüküm 
ifade etmesi, memleketin kamu güvenliği ve 
millî emniyeti baki'inından Ibüyü'k mahzurlar 
arz eder. tşte bu sebepledir 'ki, bu mülâhaza 
iledir 'ki, ıs'öz konusu fıkra bu şekilde düzen
lenmiş yani Hükümete, böyle tbir vaziyeti 'öğ
renir öğrenmez bunu derhal iptal e'tmıek ve bu 
iltihakı 'hükümsüz 'kılmak yetkisi verilmiştir. 
Ama böyle bir tasarrufa karşı bir hukuk dev
letinde alâkalıların daima yargı merciine baş
vurmaları .gerekmektedir, işte fıkrada sendi
kaya, konfederasyona, federasyona böyle bir 
vaziyette alâkalı yargı merciine başvurma im
kânı da sağlanmıştır. Zannederim bu tanzim 
şekli hem millî menfaatleri, hem de sendika ve 
işçi teşekküllerinin menfaatlerini en iyi şekil-
de uzlaştıran, bağdaştıran bir bal şeklidir. (Bu
nun böylece aynen kabul buyurulmasını istir
ham ederim. 

Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın 'Esat Çağa. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Bir Türk sendikasının veyahut her 'hangi bir 
Türk zirve 'teşekkülünün beynelmilel bir teşek
küle 'katılması da netice itibariyle sendikayaı 
girme 'hakkının 'kullanılmasından ibarettir. Bu 
hakka icra tarafından müdahale Ikolay kolay 
kabul edilir bir keyfiyet değildir. Biz diyoruz 
ki, bir isendikamız veya bir 'zirve teşekkülümüz 
her hangi bir beynelmilel teşekküle (girmiştir. 
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Hükümet, ıbu teşekkülün, girilen teşekkülün, 
Anayasada, ımaddede yazılı evsafı haiz olmadı
ğına da kaanidir, Bu takdirde doğrudan doğ
ruya bu kararı ipltal etmeslin diyoruz. Mahke
meye gitsin^ ispat etsin müddeasını ve ondan 
sonra iptal etsin, diyoruz, (Sağdan gürültüler) 
Şimdi de siz dinleyin, Biz 'herkesi dinliyoruz, 

Şimdi, muhterem komisyon sözcüsü •arka
daşımız dedi M, «Ibu bir idari tasarruftur.» Sen
dika beynelmilel bir teşekküle giren, Hususi 
hukuk sahasına dâhil olan ve Meideni Kanun 
(hükümlerine göre işliyen bir özel hukuk hük
mi .şahsiyetidir. Ahmet gibi, Mehmet gibidir, 
Bunun beynelmilel bir sendikaya katılma ka
rarı-idari ıbir muamele değildir, Pek tabiîdir 
ki, idari muamele olmadığı için bunun hakkın
da İcra Vekilleri Heyetinin, yani Balkanlar Ku
rulunun! Şûrayı Devlete gitmesi mevzuubahis 
değildir ve tarafımızdan da böyle bir teklif ya
pılmamıştır. Hususi hukuk sahasında, 'bir ka
rar lolduğu için bu, bu kararın iptal mercii 
her hangi bir cemiyetin almış olduğu bir ka
rarın iptal mercii (asliye ve hukuk mahkemesi 
olduğu 'gibi, bunun da iptal mercii asliye 
mahkemesi olması lâzıımıgelir. Bu asliye mah
kemesi de diyoruz biz, iş dâvalarına bakmak
la mükellef 'olan asliye mahkemesi olsun, Çün
kü iş hukuku safhasına dâhil bir keyfiyettir ve 
bir iş 'mahkemesin© kanunla .munzam olarak Ibu 
vazife verilebilir. Gayetle çapraşık bir yol tu
tulmuştur. îcra Vekilleri Heyeti iptal edecek. 
Bir kere Anayasamıza göre Bakanlar Kurulu
nun vermiş 'olduğu bir 'karar aleyhine Şurayı 
Devlete gidileceği bile şüphelidir. Çünkü Ana
yasamızın 13,4 ncü maddesi yalnız idarenin ka
rarlarında Şûrayı Devlete gidileceğini söyle
miştir. Binaenaleyh, Heyeti Vekile, Heyeti 
Vekile olarak bir karar aldığı zaman Şûrayı 
Devlete gidilir mi, gidilmez imi? Bu, bugün hu
kukçular .arasında bir mesele olarak münaka
şa edilmektedir. Binaenaleyh biz, Bakanlar 
Kurulunun vereceği bu kararın iptalini Şûrayı 
Devlete havale etmekle Şûrayı Devlete bu yol
da salâhiyet vermekle, belki de Anayasanın 
114 ncü maddesine muhalif bir hüküm sevk et
miş ve ileride büsbütün bu karar aleyhine mü
racaat edilememe yolunu açmış oluruz. Halbu
ki ortıaı yerde bir karar vardır, hususi hukuk 
sahasına dâhildir bu karar, hususi hukuk saha
sında mevcudiyet arz eden bir teşekkül tara-
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fından verilmiştir. Beğenmiyen 'kimse (bunum 
kararını ıgider .maöıkomeye, delâilini gütürür 
mahkemeye. Mahkeme iptal eder. Diyorlar M, 
millî menfaat, acele, şu, 'bu. Oilalbilir. O halde 
nasıl bir sendikanın kapatılması hakkında ted
bir mahiyetinde olarak, muvakkaten faaliyetten 
mealine karar veriyorsa mahkeme, bu takdirde, 
•bu katılma kararının, neticei muhakemeye ka
dar, muvakkaten yürürlükten kaMırıknıası hu
susunda, tıpkı mütaakıp .maddelerde göreceği
niz karar şeklinde, <muva!kkat bir karar ittihaz 
'edebilir. Durum Ibundan ibarettir. 'Takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın 'Bakan, 

ÇALIŞMA IBAKANI BÜLENT ECEYİM 
(Ankara Milletvekili) — Efendim, bugün sen
dikalar ve federasyonlar, milletder'arası teşek
küllere Bakanlar Kurulunun, müsaadesi ile ka-
»tılaib'iltmektedirler. Bence Ibu 'bile kâfi derece
de demokratik-bir hükümdür. Hiçbir merale-
kette bir cemiyetin ibir milletlerarası teşekküle 
katılmasının müsaadeye tabi tutulması antide
mokratik sayılmasa gerektir. Bu tasarı, bu usır-
lü biraz daha ileriye götürüyor. Daha demokra
tik hale getiriyor. Müsaadeye tâbi olmaktan 
çıkarıyor. Ancak, Bakanlar Kurulu, üye olunan 
milletlerarası teşekkülün faaliyetini Anayasa
nın bâzı hükümlerine aykırı görürse bu üyeliği 
iptal edebiliyor. Yani, bugünkü şekilden bir 
adım daha ileri, daha demokratik bir şekle ge
çilmiş oluyor. Bakanlar Kurulunun iptal yetki
sine itiraz eden sayın arkadaşlarımızdan hiç
biri bu iptale mesnet olacak Anayasa hüküm
lerine itiraz etmediler. Yani demediler ki, Ana
yasanın şu, şu hükümlerine aykırı faaliyet gös
teren bir milletlerarası teşekküle bir Türk sen
dikası üye olabilsin; diyeceklerine ihtimal ver
miyorum. Bunu demediklerine ve diyemiyecek-
lerine göre her halde arkadaşlarımız Anayasa
mızın bu temel maddelerine aykırı faaliyet gös
teren bir teşekkülde, bir Türk teşekkülünün 
bir gün, birkaç gün dahi üye kalmasındaki 
mahzurları, ' Hükümet kadar teslim ederler. 
(Bravo, sesleri) Nitekim, bu tehlike o kadar 
açıktır ki, huzurunuzdaki kanun tasarısının 22 
nci maddesi şöyle demektedir : «Bu kanuna gö
re kurulan meslekî teşekküller üyesi bulunduk
ları milletlerarası teşekküllerden ve Türkiye 
Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası i 
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teşekküllerden gayri dış kaynaklardan Bakan
lar Kurulundan izin almadıkça yardım kabul 
edemezler» yani, bir Türk sendikası her hangi 
bir milletlerarası teşekküle bir defa üye oldu
ğu vakit, bu kanuna göre ondan, artık müsaade 
almaksızın her türlü maddi yardımı dahi kabul 
edebilecek. Şimdi, bizim Anayasamızın temel 
hükümlerine ve millî menfaatlerimize tama-
miyle aykırı bir teşekkülde iki üç gün dahi bir 
sendikanın kalabilmesi teşekkülden geniş mad
di yardımlar almasına imkân verecektir. Bu bile 
tehlikenin ne kadar önemli ve açık olduğunu 
göstermeye yetse gerektir. Hükmün bu şekliyle 
antidemokratik sayılamayacağı kanaatindeyim. 
Hükümete, nihayet pek çok şeyleri emanet etti
ğimiz hükümetlere, bu kadareık bir denetleme, 
millî menfaat bekçiliği yetkisinin çok görüle-
miyeceği kanısındayım. Kaldı ki, bu yetki de 
üanıştayın sıra ile tahdidedilmiş denetlemesine 
tabidir. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen

dim, bir yanlış anlamaya mahal kalmaması için 
meselenin iyice anlaşılması bakımından 3 - 4 
cümle söylememe müsaadenizi istirham ediyo
rum. 

Muhterem Vekil Beyefendinin endişelerinde 
tamamen mutabıkız. Onda zaten hiçbir engel 
yok. Ama ifade buyurdukları 2 gün, 3 gün bile 
üye kalması ve yardım alması endişesi nasıl, iş 
mahkemesine gitme halinde mevcut ise Hükü
metin karar alması halinde de mevcuttur ve Ba
kanlar Kurulunun 20 küsur, yarın belki yeni 
bakanlar ilâvesiyle 25, belki yardımcılariyle 45 
ve 45 ten daha çok sayıdaki teşekkülün bir ara
ya gelip karar vermesinden iş mahkemesine gi
dip iş mahkemesi hâkimine meseleyi anlatıp, 
aman hemen tedbir kararı ver, böyle bir ihtimal 
vardır, demek çok daha kolay. Bu itibarla muh
terem Vekil Beyefendi bizi teyidetmiş oluyor. 
Meselenin teminatı bakımından da, müstaceli
yeti bakımından da teklifimiz daha uygundur. 
Bence, iş mahkemeleri teşkil eden hâkimlerimiz, 
vatanperverlikte ve bilûmum memleket, hami
yet meselelerinde tamamen itimadedeceğimiz in
sanlardır. Ona gidip vaziyeti anlatmakla, böy
le bir vaziyet var, tehlikeli bir şeydedir, filân 
sendika veya federasyon böyle bir karar almış
tır, hemen bir tedbir, dersek; hemen tedbir alır
lar. Hukukçu arkadaşlarım bilir. Ben 2 saat 
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içinde alınmış tedbir kararları bilirim. 2 saat 
içinde Heyeti Vekileden karar alınacağı kanaa
tinde değilim. 

Hele böyle gittikçe büyüyen 40 - 50 kişilik 
Bakanlar Kurulu olursa o zaman hiç olamaz. 
Yani 23 kişi iken bile imzasını almak saatler 
sürer. Onun için bizim ifademizi ve endişeleri
mizi teyidetmiş oldular, muhterem Vekil 
Beyefendi. O itibarla, endişe olunmasın. Biz 
takririmizde ısrar edeceğiz, hâkimlere de itima
dımız sonsuzdur. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
İkisi arasında ne fark var?.. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) ~~ 
Hükümet teşriî organdır, hâkimler de kaza or-
kanıdırlar. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Sayın 
Tarık Remzi Baltan, Hükümet icradır, öbürü 
yargı organıdır. Yargı organları daima şayanı 
itimattır, Anayasa Mahkemesini bu maksatla 
kurduk. Yargı organları politik tesirlerin dışın
da, politik havanın üzerinde bir merci telâkki 
edilmiştir, her zaman. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — ; 
Danıştay vardır. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Devamla) - O da 
olabilir. Ama böyle bir şey, müstaceliyeti çok 
daha iyi temin eder. Çünkü, gidip iki saat için
de arz ettiğim gibi tedbir karanın almak ve 
müstaceliyetini kabul ettirip birkaç gün içinde 
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de iptali hüküm altına almak çok daha kolaydır. 
Bunu Kabul buyurursanız öyle zannediyyorum 
ki, esprisine Anayasanın ruhuna da uygun dü
şer. Maruzatımız bu kadar. Karar Yüce Heyetin
dir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Takri
ri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
10 nçıı maddenin son fıkrasının aşağıda ya

zılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller-

ee alınmış olup kuruluşları yukarıdaki ilkelere 
aykırı olan veya bu ilkelere aykırı hareket eden 
milletlerarası teşekküllere katılma kararlarına 
karşı katılan teşekkülün ikametgâhındaki iş dâ
valarını görmeye yetkili mahkeme nezdinde 
Çalışma Bakanlığının ıttılâından itibaren bir ay 
içinde dâva açma yetkisi vardır. 

Ankara Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Niyazi Ağırnaslı Esat Çağa 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum, 
nazara alanlar... Almıyanlar... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yarın saat 14,00 te toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,20 
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DÜZELTİŞLER 

Sendikalaı- Kanuım tasarısında aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır 

Satır Yanlış Doğru 

J9 
4 

> • ) • > 

oo 
84 
31 
22 
10 
16 
34 
17 
19 
38 
20 

1 

MADDE 1, — 1. Sendika, birlik, federasyon 
ve konfederasyonlar, bu kanuna göre işçi sayı
lanların ve iş verenlerin, müşterek iktisadi. 
sosyal ve kültürel menfaatlerini 'korumak ve 
geliştirmek için 'kurdukları meslekî teşekkül
lerdir. 
2. Yukardaki bendde zikredilen meslekî teşek
küllerin kurulması serbest ve ihtiyaridir. 
3. Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeliğin
de, teşekküldeki görevlere seçilmekte veya gö
revlerde kullanılmakta ve teşekkül hizmetle
rinden istifadede cins, aile, ırk, renk, dil, din, 
mezhep, inanç, siyasi kanaat ve siyasi parti Par
kı gözetilemez. 
Sendikaların kendi aralarında kuracakları 
temsilcileri 
dışından 
başka iş koluna 
dışından 
çapındaki 
üyesi olduğu belirtilen 
üyelerin 
nüfuz etmek 
isteklere 
yürütmek 
kütüphane, spor (tesisleri 
iki yüz liraya kadar 
şekküllerde idare, haysiyet divanı üyeliği, de
netleme veya temsil görevi almak hakkını kay
bederler. 
Cezanın tecili veya af ile düşmüş olması, bu 
bend. hükümlerinin uygulanmasına, engel de
dir. 

Bu madde çıkarılacak 
sendikaların kuracakları 
temsilcisi 
dışında 
başka bir iş koluna 
dışında 
çapında 
üyesi olduğu birlikten 
üyelerinin 
>nüfuz tesis etmek 
isteklilere 
yürümek 
kütüphane ve spor tesisleri 
iki bin liraya kadar 

49 ncu sayfanın 1 nui satır ve 
birinci paragrafına, girmek üzere 
çıkarılmıştır. 
şekküllerde idare, haysiyet diva
nı üyeliği, denetleme veya temsil 
görevi almak hakkını kaybeder
ler. 
Cezanıu tecili veya af ile düşmüş 
olması, bu bend hükümlerinin 
uygulanmasına engel değildir. 
48 nci sayfanın birinci satır ve 
birinci paragrafından alınmıştır. 

»>•-« 
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Sendikalar kanunu tasansınm 1 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkayt 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türk er 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
90 
87 

2 
1 

91 
4 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunlıasaııoğlu 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
ilalit Sarıkaya 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanıman 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

TRABZON 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betii 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Yasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmâç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Saıhir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYBLER 
Ki krem Aeuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
<1. Ü.) 
Sezai O'Kan ( t ) 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp önaj 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Onman Alişdroğlıı 
Hıfzı Oğuu Bekata 
(B.) 
Rifat Etker 
^abit Kocabeyoğip 
İbrahim Saffet Omay 
Manfrar Uluaoy 

ANTALYA 
Mustafa Oatr 

AYDIN 
İskender Cenap Çge 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 

TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

[Çekimer] 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

[Oya katılm%yanlar] 
BALIKESİR 

Kadri öztaş 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Gefooloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Calhit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan (1.) 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bayeoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavai Uçagök 

GAZİANTEP 
Nlzamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 
Sabahattin ürbon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkç&ne 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sim Atalay (Baş. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan.) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokogln (1. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün av 
(t) 

MANİSA 
Emin Açar 
Feıit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Ora! 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Ceanalettim Bulak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoglu 
Miat Öçten (I.) 
Ziya Önder {%.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmı ftrvv 

TRABZON 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 
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VAN 
Faruk Işıfc 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

0. Senatosu B • 83 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 
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CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevatt Açılkalm (t.) 
Hidayet Aydırter 

Hasan Kangal 
Enver Kök ( t ) 
Ragıp Üner 
Burhanettin Ulue, 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

Samsan 1 

Yekûn 4 
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Sendikalar kanunu tasarısının 1 nci maddesinin ikinci oylamasına verilen oyların sonucu 

1 • • (Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 101 

Kabul edenler : 100 
Reddedenler 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmayanlar : 80 
Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

Fikret Turhanıgil 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ala Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay s oy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza TTlusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerdm Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapan'-

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
riulûsi Söyleınezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf D emir dağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasıf i Gerger 
Esat Mahmut Ka rakın t 
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UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEK 
Âmil Artım 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koça§ 
Sahir Kurutluöğlu 

Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 

[Çekinser] 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
TABtt ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan (İ.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem-
«oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasınli 

ESKİŞEHİR 
Gevişi Ucagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Melhmet izm en (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Oevherioğlu 
Rifat öztarkçiıne 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
izzet Birand 

Enîs Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
d) 
Nüvît Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ , 
ihsan Akpolat (I. Ü.) 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Ceırıalettin Bulak 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat öçten (I.) 
Ziya önder (I.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (I.) 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Enver Kök (I.) 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

{Açık üpeliklsr) 
1 I Samsun 
1 
1 Yekftn 
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Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 100 000 dolanlık 
kısmının satınalınması hususunda Hükümete yetki verilmesine dair kanun tasarısının tümüne 

verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz ince-

w T 

oğlu 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Felımi Alpaslan 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 1 02 

Kabul edenler : ] 01 
Reddedenler : 

Çekinserler : ı 
Oya katılmıyanlar : 79 

Açık üyelikler : 4 

lKabul edenler] 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Tıırharıgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âlı Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çotin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy. 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turlhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SIVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

— 439 — 



Sahir Kurutluoğlu 
Kâzını Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Burhan ettin Uîuç 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Cergçr 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan (I.) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal (I.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit, Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

O. Senatosu B •• 83 
Esat Mahmut Karakurtl 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğiu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hâmit Tigrel 
(Başkan V.) 

ELÂZIĞ 
CeJûl Ertıığ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Cavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Nizam ettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçrne 
Nıımllah Esat Sümer 

İZMİE 
İzzet Birand 

1 . 7 . 1963 O :2 
CUMHURBAŞKANIN- I 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün j 
Sadi Koçaş 

Enis Kansu 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Çöle 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlügil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tul un ay 
(t.) 
Nüviit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
MuaM.fi Akarca 
Hal dun M ent e ş e o ğ 1 u 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağım 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kum ruhi 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya Önder (I.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
A kif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm (t.) 
Hidayet Aydıner 
Hasan Kangal 
Enver Kök (I.) 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 

[ÇeMnser] 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

[Oya katilmı/yanlar] 
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Es'kişeâıir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
1 Samsun 
1 
1 Yekûn 4 

>>©-;< 

*. 



C. Senatosu B ; 83 1 . 7 . 1963 O : 2 
Sendikalar kanunu tasarısının 3 ne ü maddesine verilen oyların sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğhı 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdüek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tımçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyeüıikler 

185 
85 
84 

0 
1 

96 
4 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Haldt Sarıkaya 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Duruıl 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
öelâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Saba'hattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Sabahattin Taranan 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATY4 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskendea' 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğhı 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğhı 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Ulııç 
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[Çekinser] 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Oya katılmıy anlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acııner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan (İ.) 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı ülay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 

AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BÎLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Paskıli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Mzamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeç'ligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumra] ı 
Muhittin Kılıç. 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet 7!eM Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Emim Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.) 

NEVŞEHİR 
I. §. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Rifat öçten (I.) 
Ziya önder (I.) 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Beıtil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm (1.) 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Enver Kök (t.) 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
îstanbul 

Samsun 

Yekûn 4 



TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoy oğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

C. Senatosu B 83 1 . 7 . 1983 
Sendikalar Kanunu madde 5 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 82 

Kabul edenler : 81 
Reddedenler : 

Çekinserler : J 
Oya katılmıyanlar : 99 

Açık üyelikler : 4 

O :2 

(Yeter sayı yoktur,) 

[Kabul 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi San alan 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

edenler] 
İSTANBUL 

Ethem Menemen eloğlu 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KD2KLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusrnan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Ab dülke rim Sara ç oğl n 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Z al oğlu 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Esat Çağa 
Ömer Ergim 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
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[Çekinser] 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Oya katılmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ereü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan (î.) 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
•Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapam 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
M>acit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Öğıız Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Om ay 

Man sur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BAUKESÎR 
Ham di Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Griray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

İÇEL 
Talip özdolıay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ce'lil Cevherioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nurullalı Esat Sümer 

İZMİR 
izzet Birand 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Su a d Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I.Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kdıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
(I.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menıteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat (I.Ü.) 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya Önder (I.) 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet AM Demir 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Hasan Kangal 
Enver Kök (I.) 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ÖBKSENÜÇÜNOÜ BÎRLEŞlM 

1 . 7 . 1963 Pazartesi 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri ÎCeJil <Cev-

heriopu ve Hüseyin Otan'a izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si (3/220) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 

ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ sGÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
X I . — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara

fından çıkarılan 200 000 1000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık |kısmmüı ısatmalınması husu
sunda Hükümete yetki verilmesine dair kanun 
tasarısının iMillet Meclisince ikabul ,olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu ; Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe 'komisyonları raorları. (M. Mec
lisi 1/356, C. Senatosu 1/237) (S. Sayısı : 164) 
[Dağıtma (tarihi : 21 . 6 . 1963] 

X 2. — Sendikalar Kanunu teklif ve tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. 
(M. Meclisi 11/286, 1/382; C. Senatosu 1/216) 
(S. Sayısı : 161) [Dağıtma tarihi : 17.6.1963] 

X 3. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
kanunu [tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon (raporu. (M. ^Meclisi 1/273, C. Senatosu 
1/21) (S. Sayısı : 162) ([Dağıtma .tarihi : 
18 . 6 . 1963] 

*X 4. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu (kurulması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince ikabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu iMillî Eğitim ve Ge
çici Komisyon raporu (M. Meclisi '1/219,C. Se
natosu 1/213) (S. Sayısı : 169) i[Dağıtma! tari
hi : 26 . 6 . 1963] 

X 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince 'ikabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 2/270, C. Senatosu 
2/47) (S. Sayısı : 170) [Dağıtma tarihi : 26.6. 
1963] 

X 6. — Maden Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul Solunan metni 
ve Cumhuriyet ıSenaltosu Geçici Komisyon rapo
ru i (M. Meclisi 1/285, C. Senatosu 1/244) 
(S. Sayısı :i 171) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1963] 

7. ı— Köy içme suları hakkındaki kanunun 
14 ncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun /tasansınıaı Mil
let Meclisince İkabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sosyal İşler ve içişleri [komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/209; C. Senatosu 
1/248) (S. Sayısı : 172) [Dağıtma tarihi : 
27 . 6 . 1963] 



Öönem : İ 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çıkarılan 200 000 000 dolar
lık bonodan 100 000 dolarlık kısmının satmalmması hususunda Hü
kümete yetki verilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi işler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M, Meclisi 1/356; C. Senatosu 1/237) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5.6. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3934 - 19413 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 6 . 1963 tarihli 89 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 100 000 
dolarlık kısmının satmalmması hususunda Hükümete yetki verilmesine dair kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 24.12.1962 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
3.6.1963 tarihli 89 ncu Biıieşminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 62) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 1% . 6 . 1963 

Esas No : 1/237 
Karar No : 57 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 3.6.1963 tarihli 89 ncu Birleşiminde öncelik vee ivedilikle görüşülerek kabul 

edilen, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 100 000 
dolarlık kısmının satmalmması hususunda Hükümete yetki verilmesine dair kanım tasarısı : 

Komisyonumuzun 11.6.1963 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 
Tasarı, 'gerekçesinde tafsilen "belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğin

den Ibahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi ö-enel Kurullunca kabul edilen şekli ile aynen vö 
oy birliğiyle kabul edilmiştir. 
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— 2 — 
Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 

Bu Raporda Başkan ve 
Sözcü 

Gaziantep 
Z. İslâm 

İstanbul 
8. Tanman 

Ankara 
R. Etker 

Kayseri 
H. Kalpakhoğlu 

G-iresun 
S. Orhon 

Sinop 
S. Batur 

Balıkesir 
H. A. Türker 

Sivas 
H. Söylemezoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/237 
Karar No. 105 

18.6.1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 3 .6 .1963 tarihli 89 ncu Birleşiminde 'öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilen «Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından çıkarılan 200 000 000 dolarlık 
bonodan 100 000 dolarlık kısmının satuıalınması hususunda Hükümete yetki verilmesine dair ka
nun tasarısı» Komisyonumuzun 18 .6 .1963 tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcilerinin hu-
zuriyle tetkik ve müzakere edildi : 

Birleşmiş Milletlerin sulhu koruması bakımından girişeceği masrafları karşılamak, Birleşmiş 
Milletlere dâhil ıolan devletlerin de vazifesi icümlesinden olduğuna göre, bizim de bu masraflara 
iştirakimiz .gerekmektedir. 

Bu sebeple Hükümet tarafından hazırlanan tasarı, Komisyonumuzca da uygun görülerek Mil
let Meclisi Genel Kurulunun hazırladığı ve kafbul ettiği metin aynen ve mevcudun ittifakıyle ka
bul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu 
Başkanı Bu Rapor ISözcüsü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Konya 
S. Kurutluoğlu M. Dinekli 

Tabiî Üye 
İT. Tunçkanat 

Balıkesir (Konya 
K. öztaş A. Onar 

Tabiî Üye 
8. Gürsoytrak 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 164) 



MlLET MECLÎSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ta
rafından çıkarılan 200 000 000 
dolarlık bonodan 100 000 dolar
lık kısmının satınahnması hu
susunda Hükümete yetki veril

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtı tarafından çı
karılan 200 000 000 dolarlık 
bonodan 100 000 dolarlık kıs
mının satınahnması hususunda 
Hükümete yetki verilmiştir. 

MADDE 2. — Bono bedeli 
olan 100 000 dolarlık karşılığı 
Türk lirası Hazinece avans 
olarak verilir ve ilerideki sene
ler bütçelerine ödenek konul
mak suretiyle mahsubedilir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Maliye Bakanı yü
rütür. 

— 3 — 
MALÎ VE İKTİSADI İŞLER Î 
KOMISYONUNUN KABUL i 

ETTİĞİ METİN I 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ta
rafından çıkarılan 200 000 000 | 
dolarlık bonodan 100 000 dolar- \ 
lık kısmının satınahnması hu- i 
susunda Hükümete yetki veril

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde | 
aynen kabul edilmiştir. ! 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

• I) «•» M 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ta
rafından çıkarılan 200 000 000 
dolarlık bonodan 100 000 dolar
lık kısmının satınahnması hu
susunda Hükümete yetki veril

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 164 ) 




