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1. — GEÇEN Tl 

Rahatsız bulunan Bayındırlık Bakanı Ilyas 
Seçkin'e, iyileşerek dönüşüne kadar, Maliye Ba
kanı Ferid Helen'in vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

Sendikalar Kanunu teklif ve tasarısının 
maddeleri üzerindeki müzakerelere devam olun
du. 

2. — GELEN 

1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1955 Bütçe 
yılı Kesinlıesap kanunu tasarısının Millet. Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu He
saplarını inceleme Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/98, 3/99, 3/103, 1/40; C. Senatosu 1/232) 
(S. Sayısı : 176) 

2. — Tekel Cenel Müdürlüğünün 1956" Bütçe 
yılı Kesinlıesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu He
saplarını inceleme Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/111, 3/469, 1/56; C. Senatosu 1/233) (S. 
Sayısı : 177) 

3. — Tekel Cenel Müdürlüğünün 1957 malî 
yılı Kesinlıesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu He
saplarını inceleme Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 3/132, 3/207, 1/(57: C. Senatosu 1/234) (S. 
Sayısı : 178) 

FTANAK ÖZETÎ 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 3 Temmuz. 
Î963 Çarşamba günü saat 14 t e toplanılmak üze
re Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiii Sivas 

thsa-n il amit Ti</nl Ahmet (Jekemoğht 
Kati t) 

Gaziantep 
Nizam ettin (")z</iil 

KÂĞITLAR 

I. Çaydan h'ikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
teftihinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/258, C. Senatosu 1/222) (S. Sayısı : 1.80) 

5. ----- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
nün İmar ve İskân Bakanlığına, bağlanması hak
kındaki kanun teklifinin. Millet Meclisince rcd-
dolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, 
Sosyal işler ve I Jütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/167, C. Senatosu 2/58) (S. Sayı
sı : 179) 

(î. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/292; C. Senatosu .1/251) 
(S. Sayısı : 181 ; 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İhsan Hamit Tiğrel 

KÂTİPLER - Nizamettin Özgül (Gaziantep), Macit Zeren (Amasya). 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, birleşimi acı
yorum. Bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
182 sıra. sayılı kanun teklifi basılıp üyelere 

dağıtılmış bulunmaktadır. Gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Salıiı* Kurutluoğlu 

BAŞKAN — Bir münakale konusudur, Av
rupa Konseyine gidecek arkadaşlarımızı ilgilen
dirmektedir. Bütçe Komisyonu Başkanı tara
fından gündeme alınması teklif edilmektedir. 
Şu anda komisyon bulunmamaktadır. Geldi? 
zaman tekrar oyunuza arz edeceğim. Ayın 8 im 
kadar çıkması gerekmektedir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Sendikalar Kanunu teklif ve tasarı
sının Millet Meclisince kaimi olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. 
(M. Meclisi 1/286, 1/382; C. Senatosu 1/216 
(S. Sayısı : 161) (1) 

BAŞKAN — iş ve İş veren Sendikal a n Ka
nununun müzakeresine devanı ediyoruz. Komis
yondan gelen maddeleri okutacağım. 

İşçi sendikası üyeliği 
Madde 2. — 1. Hizmet aküne göre çalışanlar 

işçi sendikası kurmak ve bunlara üye olmak 
hakkına sahiptirler. Bir işçinin T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa tabi olması işçi sendikası 
üyeliğine engel sayılmaz. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığına bağlı iş yerlerinde çalışan ve asker
lik ödevini yerine getirmekte olanlar dışında kalan 
işçiler işçi sendikası kurmak ve bu sendiklara 
üye olmak hakkını haizdirler. 

İş verenlerle çeşitli şekillerde ortak duru
muna geçmekle beraber, fiilen aynı iş yerinde 
veya başka iş yerlerinde işçi olarak çalışanlar 
işçi sendikası kurmak ve bu sendikalara üye ol
mak hakkını haizdirler. Şu kadar ki o iş yer-

(1) 161 S. Sayılı basmayazı 28 . 6 . 1963 
f/ünlü 82 nvi Birleşim tutanağının son undadır. 

lerinde ortaklık imkânı bütün işçilere açık ol
malı ve ortaklık şartları bütün işçiler tarafından 
kolaylıkla yerine getirilebilecek nitelikte bulun
malıdır. 

2. Yukarıdaki bendde sayılan kimseler, ça
lışma durumu her hangi bir sebeple ortadan 
kalkmış ise söz konusu benteki tariflere uygun 
her hangi bir işi daha önce değişik zamanlarda 
da olsa en az üç yıl süre ile yapmışlarsa bu 
kanuna göre işçi sendikası kurmak ve işçi sen
dikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

3. İşçi teşekküllerinin yönetim kurulların
da, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve 
denetim işlerinde görev alanların, birinci bentte 
yazılı vasıfları kaybetmiş olsalar ve ikinci bend
de yazılı şartları haiz olmasalar dahi o göreve 
getirdikleri anda üye oldukları sendikalardaki 
üyelik sıfatları devam eder. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMÎL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Son ke
lime «göreve getirdikleri» denmiş «getirildik
leri» olacak 

BAŞKAN — Neresi Sayın Sözcü ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Devamla) — Sondan 2 nci satırda. 
BAŞKAN — Komisyondan gelen 2 nci mad

deyi bu tashihle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Acık 
oyunuza sunulacaktır. 

533 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 2 nci 
maddede değişiklik olduğu için 3 ncü maddeyi 
de değiştirmek icabeder. 

BAŞKAN — o ncii maddeyi de okutuyorum. 

İş veren sendikası üyeliği 
Madde o. — 2 inci maddeye göre işçi sen

dikası kurmak ve bu sendikalara üye olmak 
hakkına sahip kimseleri çalıştıran gerçek ve tü
zel 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. İşv eren sayılan gerçek veya tüzel kişiler 
adına işletmenin bütününün sevk ve idareye yet
kili olanlar, bu kanun bakımından iş veren ve
kilidirler. İş veren vekilleri bu kanun bakımın
dan iş veren sayılırlar. 

3. İş veren teşekküllerinin yönetim kurul
larında, haysiyet divanlarında ve diğer yöne
tim ve denetim işlerinde görev alanları, iş veren 
veya iş veren vekili sıfatını kaybetmiş olsalar 
dahi, o göreve getirildikleri anda üye oldukları 
sendikalardaki üyelik sıfatları devanı eder. 

4. 2 nci maddede zikredilen kimselerden, 
mevzuat veya toplu iş sözleşmesi gereğince bir 
işletmenin yönetim kurullarında veya benzeri 
kurullarda işçi temsilcisi sıfatiyle bulunanlar, 
iş veren sıfatını almış sayılmazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı i . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde açık oylarınıza arz edilecektir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Üye olmak memnuniyeti ve üyelikten doğan 
hakların askıda kalması 

Madde 4. 1. Din ve ibadet işlerinde çalı
şanlar; işçi ve iş veren sendikası kuramazlar 
ve bu sendikalara üye olamazlar. 

2. Askerliği meslek edinmemiş bulunan as
kerî şahısların bu kanuna göre haiz oldukları 
hak ve yükümler, silâh altında bulundukları sü
re içinde askıda kalır. Ancak, bu hüküm bu gibi 
şahısların üyesi bulundukları sendikalara aidat 
ödemelerini ve 14 ncü maddenin 1 nci bendinin 
(g) fıkrasında zikri geçen yardımlaşma sandık
larına ödemede bulunmaların;! engellemez. 
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BAŞKAN — Komisyondan gelen dördüncü 

maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Açık oyu 
nuza sunulacaktır. 

Komisyondan gelen 12 nci maddeyi okutuyo
rum. 

'Kuruluş 
MADDE 12. — 1. Bıı kanuna göre kurulan 

meslekî t>eşekfoüllerin kurucuları, ilik genel ku
rul toplantısına kadar sevk ve idare ile görevli 
kimselerin ad ve soyadlarını, meslek ve sanatla
rımı, iıkametgâlılarını belirtmek suretiyle mesle
kî teşekkülün tüzüğünü mahalllin en 'büyük 
âmirime makbuz karşı lığımda tevdi etmeye mec
burdurlar. 

Tevdi ile «birlikte, teşekkül tüzel kişilik ka
zarını*. 

2. Teşekkül tüzel kişilik kazanır kazanılmaz, 
kuruculaT, tevekkülün tüzüğünü ve teşekkülü 
genel kurul topılamltıısınıa kadlar sevk ve idare ile 
•görevli kimselerm ,aıd ve soyadlarını, meslek ve 
sanatlarını ve ikametgâhlarını o mahalde yayım
lamanı bir gazetede; o malnalde gazete yayımlan
mıyorsa, en yakın yerde yayımlananı 'bir gazetede 
ilân ederler. Kurucular, gazetede ilânı, sadece 
'teşekkülüm adıma ve .merkezlime imihisar ettirebi
lirler; bu takdirde, bu bemdde zti'krıi geçen ve-
sikalaırım birer .örmeği, malhallim em büyük mülki 
amirliğimin ve bölge çalışma müdürlüğümün 
ilâm ta'belâsıma bir ay süre ile asılır ve foamknışı 
nüshadan masrafı karşılığımda ilgilileıre tevzii 
edilir. Bu tevzii' resme taibi değildir. 

3. Bölge çalışma müdürlükleri, işçi ve iş 
veren teşekkülleri için, Çalışıma! Bakanlığımca 
teslblt edilecek esaslar dan"resimde 'birer sicil tu
tanlar. Bu sicillerim bîrer örmeği Çalışmıa Ba-
kamlığıma gönderilir. 

4. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek
küller, tüzel klişililk kazamn-alarımdıaaı başlıyarak 
ıbir yıl içinde ilik genel kurul toplantısını yap-
ımıak zorundadırlar. 

5. Genel kurul tarafındanı seçilen yönetimi 
kurulu ve haysiyet divanı üyelerinim ve denet
çilerim ad ve soyadlarımım, meslek ve sanıalt'l'arı-
mnm, ifcaımetgâlhla.rınınj ve tüzük değişiklikleri-
min ve tüzüğe göre şubelerim aıçılmasının res~ 
ımî makamlarla foildıiirilmeısıimde ve .ilânımda da bu 
madde Miküimleri uygulanır. 

.6. Birlik, federasyon; ve ktonıfedeıiaısyionlıaaıa 
katılmıa ve teşekküllerden ceküme kararları da, 
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ibiı mıaddeniin 1, 2 ve 3 ncü bendleri hükümlerine I 
talbidıir. I 

SADIK ARTUKMAO (Yozgat) — Bayın 
Başkanım, bir yerde zühul var. Maddeni'n 2 nei I 
bölümünde mahallin en büyük mülkü âmiri deni- I 
yor. Yukarda mahalllin en büyük âmiri olarak I 
geçiyor. Düz#tilimesi lâzımı. İlkisin in de ayın I 
olması lâzım I 

BAŞKAN — Yukarda .da, aşağıda, da «en bü- I 
yük mülki amirliğinim» oluyor. 12 nei mıadde- I 
yi reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Et mi- I 
yenler... Kabul edilmiştir. Madde a.eı'k oyunu- I 
za sunulaıcaiktır. I 

13 neü maddeyi okutuyorum. I 

Oran, katılma ve şekilleri I 
Madde 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan I 

meslekî teşekküllerin genel kurullarının ve Ibu I 
teşekkül şubelerinin kongrelerinin toplanma I 
sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğudur. I 
Meslekî teşekkül tüzüğünde daha yüksek bir I 
oran tesbit -edılelbiiliır; oran sağlamaimazisa, 
ikinci toplantı, birinci toplantı gününden en 
çok beş gün sonraya bırakılır; bu toplantıda I 
toplantı oranı aranmaz. I 

2. Belli bir birlik veya federasyona üye 
olmak yahut 9 neu maddenin ikinci 'bendinin I 
(e) fıkrasında belirtilen sendikalardan birine I 
katılmak, sendika genel kurulunun toplantı 
oranına göre toplanan genel kurul üyelerinin 
salt çoğunluğunun oyunun alınması ifo münı- I 
kündür. Belli bir konfederasyona üye olmada I 
da, birlik, federasyon ve 9 ncu maddenin 2 
nei bendinin (c) fıkrasında belirtilen sendika 
genel kurulları için aynı hüküm uygulanır. 

3. Birlik, 9 ncu maddenin 2 nei bendinin 
(e) fıkrasında belirtilen sendika, federasyon 
vo konfederasyonların kurulmasında da 2 nei 
ben d hükmüne uyulur. 

4. Bir sendikanın üyesi olduğu birlikten 
veya federasyondan; birliğin federasyonun, 
veya 9 ncu maddenin 2 nei bendinin (e) fıkra
sında belirtilen sendikaların üyesi oldukları 
konfederasyondan çekilmeleri, çekilmek istiyen 
teeşkkülün genel kurullarının yapacakları top
lantılarda üye tamsayılarının salt çoğunluğu 
ile mümkündür. 

5. Milletlerarası teşekküllere katılma vs 
çekilmede de 4 ncü bend hükmü uygulanır. | 
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6. Sendikaların birleşmesi, genel kurulla

rının yapacakları 'toplantılarda üye tamsayıla
rının salt çoğunluğunun alacağı kararla olur. 

Birliklerin, federasyonların ve konfederas
yonların 'kendi aralarında birleşanelennde de 
aynı hüküm uygulanır. 

Birleşme ile ilgili usul ve merasim konusun
da 12 nei maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri uy
gulanır. 

9 ncu madde hükmü saklıdır. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen maddeyi 
reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiş ve açık oyunuza arz edil
miştir. 

Komisyondan gelen 25 nei madde. 

Genel kurul ve şube kongreleri 
Madde 25. — 1. Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküller genel kurullarının ve şube 
kongrelerinin en geç iki yılda bir toplanması; 

2. Genel kurullarda ve şube kogrelerinda, 
Başkanlık Divanı ve komisyon seçimleri hariç, 
bütün seçimlerin gizli oyla yapılması; 

3. İki genel kurul toplantısı ve şube kong
resi arasındaki devreye ait hesap raporu ite 
denetçi raporunun ve gelecek devreye ait bütçe 
teklifinin genel kurul ve şube kongresi üye-
lerino toplantıdan Önce dağıtılması; 

Mecburidir. 

BAŞKAN — Komisyondan gelen maddeyi 
reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Madde açık oyunuza arz 
edilecektir. 

29 ncu madde. 

Bilanço ve çalışma raporu 
MADDE 29. — Sendikalar her he^ap veya 

bütçe devresine ait bilanço ve hesaplarını ve 
çalışma, raporlarını aidolduğu devreyi takibe-
den üç ay içinde Çalışma Bakanlığına gönde
rirler. Bu bilanço ve hesaplar meyanında sen
dikanın o devre içindeki : 

1. Gelirleri ve gelir membalari: 
2. Giderleri ve sarf yerleri; 
3. Başkana ve idarecilere verilen ücretlerle 

memur ve müstahdemlere ödenen meblâğlar; 
4. Para mevcudu, 
5 Demirbaş mevcudu; 
fi. Gayrimenkul mevcudu; ve 
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7. Çalışımı Bakanlığınca sendikanın malî 

durumu ile ilgili olarak, istenecek sair bilgiler 
de 'bulunur. 

BAŞKAN — Madde hakkıma, A. P. Gnıpu 
adıma Sayın Okyayuz, buyurun. 

A. P. GRUP l T ADINA OAVlT TEVFLK OK
YAYUZ (İçel) — Sayın Başkan, sayın üyeler 
ve Sayın Bakan; biz kanunun tamamen tümü üze
rindeki mütalâamızı arz ederken 29 ucu maddenin 
kanundan tamamen kaldırılması tezi üzerinde 
durmuştuk. Bu maddenin tamamen kaldırılması 
bahsindeki mütalâamızı serd ederken, sendikala
rın hesaba taallûk eden vaziyetlerinin hiçbir suret
le tetkika tabi tutulmaması gibi bir kanaat ve ka
rar içinde olmadığımızı da ayrıca tavzih etmiştik. 
Bizim kanaatimize göre sendikalar asıl ve hukukî 
hÜviyetleriyle tamamen bir cemiyet mahiyetinde 
olduklarına göre ve Cemiyetler Kanununun da 
kendisine has ana hükümleri içinde cemiyetlerin 
her zaman muamelâtının, hesaplarının tetkik ve 
teftişi mümkün olabileceğine göre ayrıca bu tür
lü bir hüküm sevk edilerek, getirilmesinin büyük 
ölçüde iş veren durumunda olan Hükümetin mü
essir kolu Çalışma Bakanlığına bu türlü bir im
kân bahşedilmesinin neticede sendikalara manen 
olsun tazyik edebileceği endişesini ifade etmiş ve 
bu hükmün kaldırılmasını sendika bağımsızlığı 
ve hür sendika anlayış ve Ölçüsü ile tamamen te
tabuk edeceğini bu sebeple bu maddenin bu ka
nundan çıkarılmasının icabedeceğini mütalâa et
miştik. Nitekim O. II. P. Araştırma Bürosunun 10 
numaralı yayını olan Sendika Hürriyeti adı altın
daki İşçi ve iş veren meslekî teşekkülleri Kanun 
projesinde de aynen şöyle söyleniyor. «İşbu ka
nun teklifinde, meslekî teşekküllerin Çalışma Ve
kâletinin teftişine tabi olduğu hususunda ayrı bir 
madde sevk edilmemiştir. Bu meslekî teşekkül
lerin hiçbir zaman resmî makamların tabi fe t i 
şine olamıyacakları mânasına gelmemektedir. Bu 
teftiş; Cemiyetler Kanununa göre yapılacaktır. 

Ancak Cemiyetler Kanununu, bu noktada de
mokratik esaslara uygun bir şekilde tadil etmek, 
ezcümle teftişi kazai makamların talebine, ayrıca 
üyelerden gelecek muayyen bir vilâyet prosedürü
ne bağlamak ve herhalde icradan her istediği an
da teftiş yapabilmek yetkisini geri almak lâzım
dır.» 

Sayın arkadaşlarım. C II. Partisini, ilk çalışma
larında görülüyor ki, Cemiyetler Kanununun hü

kümlerini dahi sert ve sivri bulmuş, bu teftiş hak
kını, bu murakabe hakkını da idari mercilerden 
alarak, kazai mercilere devri tesliminde hukukî 
zaruret mütalâa etmiştir. Ayrıca Millî Birlik Hü
kümetinin 14 . 4 . 19(il tarihinde Sayın Devlet 
Başkanı ve Başbakan Cemal Gürsel imzasiyle 
Temsilciler Meclisine sunduğu Sendikalar kanunu 
tasarısının gerekçesinde de aynen şöyle söylen
mektedir: Günün şartlarına uygun olarak, sevk 
edilen tasarı ile sendikalar, ayrıca Çalışma Ba
kanlığının hususi kontrol ve denetiminden çıka
rılarak Medeni Kanun ve Cemiyetler Kanununun 
umumi hükümlerine terk edilmiştir. 

Görülüyor ki; bu tarihe takaddüm eden çok 
kısa zaman içinde hem C. II. P., hem de Millî 
Birlik Hükümeti sendikaların Çalışma Bakanlığı-
ğmın ayrıca kontrol una tabi tutulması tatbikatı
nın Oınkulk ölçüleri içind'e hatalı olduğunu 'mü
talâa etmiş ve sarahatle tavzihen tesbit ve tevsik 
etmiştir. Bununla, beraber, İbrahim öktem ve 
arkadaşları tarafından hazırlanan tasarıdaki 29 
ncu maddede; asla böyle bir hüküm sevk edil
miş değildir. Ama Hükümet bu mevzuda ısrar 
etmiş, ve neticede kanun 29 ncu maddenin tesbit 
ettiği ayrı ayrı bendi er halindeki; kontrol hak 
ve salâhiyetini Çalışma Bakanlığına tanıyarak 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. Geçen defa da 
arz etmiştim. Yine müsaadenizle Cemiyetler 
Kanununun bu bahisteki çok kısa hükmünü tek
rar etmek ve okumak istiyorum: «Cemiyetlerin 
muameleleri, defterleri, hesapları mahallî Hü
kümet tarafından her zaman teftiş ve tetkik edi
lebilir.» Bu kadar vazıh ve bu kadar sarih hük
me rağmen Sayın Bakanın, kanunda bu hük
mün getirilmesi bahsindeki ısrarı hakikaten 
hukuk ölçüleri içinde yumuşak bir talep mahi
yetinde değildir. Sendikalarımızı bu hükümden 
uzak tutarak hür ve bağımsız hüviyetlerine he
pimizin aynı ölçü içinde dikkat ederek çalışma
larına imkân bahşedilmesinin, memleketin ve iş
çi hareketlerinin müspet ve muzaffer işleyişi ba
kımından faydalı olacağı mütalâası içinde, bu 
bahiste bir tadil teklifini riyasete tevdi çimek
teyim. Takdir yüksek Senatonundur. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 

(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri, Ad'alet Par-
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tisi adına konuşan Sayın Cavit Okyayuz İm ko
nuda kanunun tümü üzerinde konuşurken ileri 
sürdükleri fikirlerin, daha teferruatlı olarak 
şimdi belirttiler. Sayın sözeü, sendika hesapla
rının hiçbir suretle teftişe tabi tutul mam asm i 
istedikleri yolunda bir kanaatin Senatoda ha
sıl olmaması gerektiğini bilhassa belirttiler. 
Demek ki kendileri sendika hesaplarının teftiş 
edilmesine taraftardırlar. RQV cemiyet gibi 
teftiş edilmesine taraftardırlar. Ve buna taraf
tar oldukları halde huzurunuzda bulunan tasa
rıda, sendika, hesapları ile ilgili hükmü antide
mokratik bulmakta, sendika hürriyetin karşı bir 
müdahale mahiyetinde görmektedirler. 

Halbuki huzurunuzda bulunan hüküm, sen
dika hesaplarının teftişi ile ilgili bir hüküm de
ğildir, bilâkis kanun tasarlısının Millet Meclisi 
encümeni tarafından hazırlanan gerekçesinde 
şöyle den ilmektedir; 

«tşbu kanun teklifinde meslekî teşekküllerin 
Çalışma Bakanlığının teftişine tabi olduğu hu
susunda ayrı bir madde sevk edilmemişi ir. Bu 
meslekî teşekküllerin hiçbir suretle resmî ma
kamların teftişine tabi olmıyaeakları mânasına 
alınmamıştır. Bu teftiş Cemiyetler Kanununa 
göre yapılacaktır. Ancak Cemiyetler Kanunu
nu bu noktada tadil ederek idarenin teftiş yet
kisini kesin sınırlar içinde tarif etmek lâzım
dır. İşçi meslekî teşekkülleri bakımından halen 
mevcut şekliyle teftiş yetkisinin memleketimiz
de en iyi niyetli bir tarzda kullanılsa bile ob
jektif olarak, psikolojik bakımdan, bir baskı te
siri hâsıl ettiği milletlerarası eksperlerin rapor
larında da umumiyetle kabul edilmiş bir keyfi
yettir, diyor, gerekçe. Biz de Hükümet , olarak 
gerekçedeki bu görüşe aynen katılıyoruz. Haki
katen Cemiyetler Kanununun bugün sağladığı 
teftiş imkânının dahi sendikalara uygulanması
nın aleyhindeyiz. 

Nerde Asaldı ki, doğrudan doğruya Çalışma 
Bakanlığına böyle bir teftiş yetkisini tanımak 
isitiyelim. Nitekim Muhterem Cavit Okyayuz, 
Çalışma Bakanlığına bir murakabe yetkisi ta
nındığım ifade ettikleri halde, 'karnında asla 
(böyle hir hüküm yoktur. Ve kanunda böyle bir 
hüküm ve iddia olmadığı da kanunun gerekçe
sinde açıkça belirtilmiştir. O halde, 29 ncu 
maddenin teftiş ve denetleme yetkisi ile hiçbir 
şekilde ilişiği yoktur. Bu sadece hesaplar Yakı

nımdan sendikaları açıklığa mecbur etmekte
dir. Eğer demokrasinin bir açıklık rejimi oldu
ğuna inanıyorsak:, iç (bünyelerinde demokratik 
kalmaları gerektiğini her halde hep birlikte 
teslim edeceğimiz sendikaların da hesapları ko
nusunda bu açıklığa riayet etmelerini istemek, 
yersiz olmasa gerektir. Kaldı ki, genel görüşme
ler sırasında da belirttiğim gibi, bu ikamın ta
sarısı ile sendikalara çok ıgeniş ölçüde gelir 
sağlama imkânları tanınmıştır. Sendikalara bu 
kadar geniş ölçüde gelir sağlama imkânları ta
nıyan bir tasarının her halde 29 ncu madde ile, 
sendikaları maddi bakımdan güç duruma dü
şürme gibi bir amaç ıgüttüğü iddia edilemez. 

Gerçekten sendikalar, üye aidatlarını dile
dikleri yükseklikte teshiıt edebileceklerdir, iş 
verenler aidatı bordrodan kesip sendikalara 
ödemeye mecbur olacaklardır. Ayrılan sendi
ka üyesi üç ay daha aidat ödemeye mecburdur, 
mec'bur tutulabilecektir. Ayrıca sendikalar her 
alanda yatırım yapmak suretiyle gelir sağlıya -
(bileceklerdir. Demek ki, hır kere sendikaların 
gelir sağlamalarında Hükümetin hiçbir çekin
genliği, ürkekliği yoktur. Bilâkis buna âzami 
imkân verilmiştir. Hükümetin çekinıgeıı ve has
sas olduğu ve huzurunuza bu tasarının getiril
mesinde 'büyük hizmetleri olan gerek Millet 
Meclisinin, gerek ıSenato Encümeninin üzerin
de hassasiyetle durdukları nokta kendilerine bu 
kadar geniş gelir sağlama imkânı tanınan sen
dikalarını hesaplarında açıklığın sağlanmasın
dan ibarettir. 

Şimdi Cemiyetler .Kanununun bugünkü tef
tiş usullerinin sendikalara uygulanmasının doğ
ru olmıyacağı gerekçede de belirtildiğine göre, 
eğer bu yetkiyi sınırlayıcı bir teklif, bize de 
mâkul görünecek bir teklif huzurunuza gelir
se, biz bunu seve seve kabul etmeye hazırız. 
Yanı bir kere Çalışma Bakanlığının teftiş yet
kisi olsun diye asla bir iddiamız yoktur. Böyle 
hir teklif yapılsa dahi Hükümet olarak teklifi 
kalbul etmeyeceğiz. Buna mukabil devamı ede
cek olan Cemiyetler Kanunu gereğince işlemesi 
mutasavvur denetleme, teftiş mekanizmasının 
da sendikalar 'bakımından hafifletilmesi ve da
ha demokratik hale getirilmesi bakımından her 
ne teklif yapılırsa, bunu çok iyi niyetle karşı
lamaya üzerinde durmaya hazırız. Şimdilik mâ
ruzâtım bu kadar. 
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BAŞKAN — Buyurun sorunuzu sorunuz, 

Sayın Okyayuz. 

A.P. GRUPÜ ADINA CAVİT TEVFİK OK-
YAYUZ (îçel) — Efendim, sayın bakan yalnız 
açıklık arzusuyla 29 ncu maddenin sevk edildiğini 
ifade ettiler. 29 neu maddede 7 nei bende kadar 
üst" üste sıralanan bendlerde sendikalarımızın ma
lî (bünyeleri, malî kuvvetleri, imalı vaziyetleri, 
en ince teferruatına varıncaya kadar, Çalışma 
Bakanlığının eli altına verilmektedir. 

Çalışma Balkanlığınm bir arkadaşımızın da 
ifade ettiği gibi, ««sendikaların manevi hayatı-
na tecavüz etme...» böyle bir iddiamız yoktur. 
Ancak bu hükümler dairesinde ve bu kanun 
Ibir sendika hukuıku (hüviyetinde olması, her za
man sendikaların rapor veıımek gibi bir mec
buriyete talbi tutulması, manevi bir baskı endi
şesi doyurabileceği içindir ki, bu maddenin sevk 
edilmesinin, faidesinden ç'dk bir zararı olacağı 
iddiasmdayız. Bunun açık ve vazıh faydası 
nedir, lütfedip beyan buyururlar .mı? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara Milletvekili) — Efendim, eğer (bu ka
dar geniş (gelir sağlama imkânları tanıman te
şekkül idarecilerinin her hangi Ibir, Sbilerek ve
ya bilmiyerek işlenebilecek suiistimal ihtimaline 
karşı uyamık durmalarını sağlamak için her han
gi bir mânevi baskıya ihtiyaç varsa, biz o mânevi 
baskıya taraftarız. O anlamda bu metin veya 
hüküm bir mânevi baskı mânasını ifade ediyor
sa o mânevi baskının meşru ve lüzumlu olduğu 
inancındayım. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuzda müzake
re edilmekte olan tasarı sendikaların hürriyeti
ni, bağımsızlığını ve temizliğini korumak için 
akla gelebilecek veyahut hazırlıyanlarm aklına 
gelebilmiş her türlü hükmü ihtiva etmektedir. 
Meselâ işçi sendikalarının sarı sendikalar haline 
gelmesini önlemek için bunların iş veren teşek
küllerinden veya iş verenlerden her hangi bir şe
kilde maddi yardım almalarını kesin olarak ön
leyici hüküm ihtiva etmektedir. Bir yandan 
üyesi bulunduğu dış teşekküllerden Hükümetin 
iznini almaksızın yardım temin edebilme hakkı
nı bu kanun sendikalara tanımakla* beraber üye
si bulunmadığı dış teşekküllerden veya kaynak
lardan yardım alma hakkını ise Hükümetin ön
ceden izninin alınmasına tabi tutmaktadır. En 
azman Hükümet bu şartlara riayet edilip edilme-
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diğini kontrol edebilecek durumda olmalıdır Bu 
kontrolü doğrudan doğruya gidip sendikanın 
kapısını açarak defterlerini tetkik etmek sure
tiyle yapmıyacaktır. Kendisine hesaplar verile
cektir. Bu hesaplarda birbirini tutnııyan veya 
şüphe celbeden hususlar görülürse, Bakanlık ya 
Cemiyetler Kanununun bugünkü hükmü gereğin
ce normal teftiş mekanizmasını tahrik edebilecek 
veya bu şekilde kaldırılır. Ve meselâ muhterem 
arkadaşımızın da belirttiği gibi, metinden okudu
ğu gibi, idarenin tahriki üzerine ancak adlî ma
kamlar tarafından denetleme yapılabilecek ise, 
adlî makamlar böyle bir denetleme ve teftiş işini 
yapmak üzere tahrik edilebileceklerdir. 

Fakat bu kanunun hür ve temiz sendikacılığı 
korumak için getirdiği hükümlere bekçilik etmek 
ödevini yerine getirebilmek için dahi Çalışma Ba
kanlığının bu bilgileri elinde bulundurmasına ih
tiyaç vardır. 

Bunun sendikalar üzerinde her hangi bir sui
istimal veya sarı sendikacılık tehlikesine karşı 
uyanık durmaktan başka nasıl bir menfi tesiri ola
bileceğini bendeniz anlıyabilmekten âcizim. 

Müzakerelerin başında da arz ettiğim gibi, bu 
hesaplar Çalışma Bakanlığına veriliyor diye Ça
lışına Bakanlığının bunları iş veren müesseseleri
ne vermesi tasavvur edilemez. Bu, Devlete karşı, 
Devlet mekanizmasına karşı bir güvensizliktir. 
Bu şekilde hareket eden bir idarede, eğer demok
rasi devam edecekse, Yüksek Meclislerin denetle
mesine tabidir. Kaldı ki, Çalışma Bakanlığına bu 
şekilde verilecek olan hesaplar nasıl olsa sendika
ların genel kurullarında açıklanması gerekli olan 
demokrasinin icabı olan hesaplardan, bilgilerden 
ibarettir. İş verenler daima bu hesapları o top-
lantıl arda d ini ivebil iri er. 

Üçüncüsü, daha önce de izah ettiğim gibi, bu 
hesapları bilen, bir sendikanın bilançosunu, büt
çesini bilen bir iş veren, asla o sendikanın grev 
gücünü kesin olarak hesabedebilecek durumdadır 
diye telâkki edilemez. Çünkü sendikalar grev 
sırasında başka sendikalardan, başka meslek teşek
küllerinden yardım almakta tamamiyle serbesti r-
ler. Bu serbestliği sayesinde bir sendika, kasasın
da 10 para olmaksızın greve gittiği halde eğer baş
ka. sendikalar kendisine yardım ederse; o yardım
larla bir hafta, 10 gün, bir ay greve kolaylıkla 
dayanabilir. O halde bunun menfi anlamda sen
dikalar üzerinde bir mânevi baskıya yol açacağı 
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yolunda muhterem arkadaşımızın edindiği kanaa
tin de sebebini anlıyamıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın At alay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Kanaatimce me

sele pek aydınlanmamış bir durumdadır. Evvelâ 
iki kışımı birbirinden ayırmaya mecburuz. 

29 ncu maddede Sayın Okyayuz'un üzerinde 
durduğu bir husus vardır. Bir de 29 ncu mad
dede olmıyan, gerekçede mevcut, dün kabul bu
yurduğunuz 27 nci maddenin son fıkrasında ge
çen ve biraz sonra da müzakere edilecek 32 nci 
madedeki hükümlerin ışığı altında teftiş ve tetki
kin ne şekilde yapılacağıdır. 

iSayın Okyayuz'un sadece üzerinde durdu
ğu' bilgi isteme müessesesidir. 29 ncu maddede
ki husus bilgi isteme .müessesesidir. Asili üze
rinde durulmaısı gereken husus ise Cemiyetler 
Kanununum 28 nci maddesindeki işlemlerin 
defterlerin ve hesapların mahallî hükümetler 
taraflından istenildiği anda. tetkik edilebilmesi-
dir. Millet Meclisi gerekçesinde bunun diğer 
mercilerıe verileceği ve dün kabul buyurduğu
nuz fakat bir talihsizlik eseri olacak bulunaıma-
dığum, itirazı edemediğim. 27 nci maddenin 
son fıkrasında yazılıdır. O fıkrayı müsaade
nizle o'kuyayını : 

«Bu bildirimlerden yazılı olanlar 'açıklan
maz. Ancak talep üzerine yargı mercilerine 
veya denetleme ve inceleme yetkisine sahip di
ğer makamı ve mercilere tevdi olunur.» 

Bu takdirde merciler hangileridir? Denet
leme ve inceleme yetkisine salhibölam diğer mer
ciler hangileridir ? Cemiyetler Kanununun 28 nci 
•maddesindeki (mahallî hükümetler imidir, yok
sa 'gerekçede açıkça ifade edilmiyen ama Ça
lışıma; Baıkanlığmai yetki veren bu madde mi? 
Çalışıma Bakanlığı bu; hususta acaba denetleme 
hakkına salhibolacak mıdır? Biraz önce Bayın 
Bakan burada, Çalışma 'Bakanlığının böyle bir 
arzusu olmadığını! ve böyle bir denetlemeye ta
raftar olmadıklarıaıı ifade ettiler ve dediler k i ; 
Cemiyetler Kanununun 28 nci madde'si kâfidir. 
Cemiyetler Kanununun 28 nci 'maddesi mesele
yi hail edemez. Çünkü asıl mühim olan nokta, 
Baıkanın dediği gibi, Cemiyetler Kanununun 
bugünlkü şekli, hür ve güçlü bir sendika hüvi
yetini ortadan kaldırır mahiyettedir. Çünkü-
mahallî Hükümete istediği zaman teftiş etme 
istediği zaman inceleme yetkisini vermektedir. 
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Smırlandıri'lhıış, teftişin' veya denetlemenin 

ne zaman nasıl yapılacağını taıhdideden hiçbir 
hüküm olmadığına göre bugünkü sekiliyle 28 nci 
madde 'asıl tehlikelidir. 

Grup adıma konuşanı Sayın Okyayuz'un -asıl 
üzerinde duramasi' lâzumgeleıı husus burası idi. 
Bugünkü şekilde Cemiyetler Kanununun 28 nci 
.maddesi hür ve güçlü bir meslekî teşekkülü 
kayıtlıyan, onu daima icranın tesiri altında 
bırakan hükümierini taşımaiktadır. Şimdi bu 
teftiş ve murakabenin sınırlandırıl ması gerek
mektedir. 

Bu Sînırlandırıilmıanın yapılıma yolu nasıl
dır? Bunu Cemiyetler Kanununda ilerde bir de
ğişiklik yaıpmaıkla eide etmek nnüıhkün müdür? 
Baban ile biraz önce hususi 'konuşmamıızda 
bana, Cemiyetler Kanununda ilerde bir deği
şiklik yapmakla mümkün olaeağını söylediler. 
B!em zinhar bu fikirde değilim ve ımümkün de
ğildir. 

Cemiyetler Kanunu, cemiyetlerin ve bu ara
da meslekî teşekküllerin, umumi olarak, statü
lerini 'tanzim ekler. Ve onların kuruiluşılariyle 
denetlenmelerini tesbit eder. Cemiyetler Kanu
nu bunu yapaırken ayrıca kendi bünyesi içeri
sindeki bütün cemiyetler ve teşekküllerden bah
settikten sonra sendikalar hakkında şu hüküm 
u/ygulamaeaktır demez ve diyemez. O hailde bu
nun yeri 29 ncu maddedir. 2,9 ncu iirıaddeye ko
nacak bir hükümle 'Cemiyetler Kanununun 
28 nci .maddesinin; cemiyetler ve bütün meslekî 
teşekküLleri 'dilediği zaman mahallî Hükümet 
makaımlarının denetleme ve inceleme imkânın
dan sendika'laırı azade kılmak lâzım. Biraz önce 
Sayın Okyayuz'un O H. P. 'beyannamesinde 
veyahut verdiği cevapta, veyahut bu kanu
nun gerekçesinde göst erdiği hususta, Millî 
Birlik Hükümetinin gerekçeslndeki hususlarda 
belirtilen sınırlandırma hususunun işte yeri bu
rasıdır. "Cemiyetler Kanunu değildir, burasıdır. 
29 ncu .maddeyi kakbrmaik ist iyen sayın arka
daşım bilâkis )29 ncu ınmddeye, Cemiyetler Ka
nununun 28 nei maddesindeki hükmünü orta
dan kaldıracak hükümler getirmesiyle ancak 
müspet ve yapıcı bir yola gidebilirdi. Bu yola 
gitmeden siz şimdi bilgi isteme ımüessesesini 
kaldıracaksınız. Ne olacaktır? Cemiyetler Ka
nunu ne zaman, değişecektir ve değiştiği 'takdir
de ayrıca, hususi bir hüküm olarak meslekî te-
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şekküllerin denetlenım esini bünyesine alaealk ımı, 
iaiaımıyacafc mıdıır? Değil yeri burası. Mesele
yi §imıdi burada, halletmekte .görüyorum 'ki 't=e-
belilür etmiş bir fikir yolk; ine ımaddenin kaldı-
rı'lmasıını istiyeu l>ît* grup sözcüsünün, ne de 
Sayın Balkan in. sarih bir fikri yok. Vaatte 
bulunuyorlar. Sayın Bakam diyor ki, eğer bu 
Cemiyetler Kamununun 28 mci maddede tasrih 
edilen, teftiş ve incelemeyi sınırlayıcı demok
ratik esaslarda bağlayıcı bir hüküm geitirirler-
se memnuniyetle kendilerine katılırız. Buna 
teşekkür letmeik lâzımı. Falkaıt, n>e şekilde olaca
ğı' hususunda. Hükümet bir fikir söylemedi. 
Daıhaı 'geniş bilgiye sabibolam Hükümetim ve ko
misyonun bu 'hususta bilgileriyle1 29 neu (madde
nin kaldırılımasımı ist iyen 'arkadaşımızın da fi
kirlerini burada belirtmesi onıdaın sonra; ûa.< me-
'selenin komisyona; giderek, gerek bu hususta!, 
gerek takrir verenlerin, gerekse komisyona iş
tirak edecek «ayıtı. .arkadaşiarın iştiraki ile, 
meselenin ilmî bir şekilde tedvini ile 'buraya 
gelmesi iktiza etmektedir. Bu sebeple bendeniz 
bir takrir vermiyorum! hazırlığımı da vaırdır. Ko
misyonun meseleyi alelacele 'haıili bizi selâmete 
götürmez. Çünlkü •umumun menfaati 'buradadır. 
Hür ve güçlü bir sendikacılık buradadır. Ama 
öbür taraf tan da. Devletin, Devlet iktidarının 
dışında; bir teşekkül farz etıımesiıne imkân olma
dığınla göre, Devletin bu teşekküller üzerinde-
'ki murakabesi ne olacaktır? Bunun tesbit yeri
nim de burada yapılması lâznındır. Bu sebeple 
lütuf bııyıırsun'la'r 'bunu >a'lsnn!ar bir şekil veril
sin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakam. 

GALISMA BAKANI BÜLENT UOEVİT 
(AnJcara Millet vekili) — Efendim, kendim tek
lif yapabilmek durumunda olamadığım içim. sa
rih bir hal şekli gösterememiştim. Sayın öaıvit 
Okyayuz'un konuşmalarımdan sonra. Fakat Sa
yın Sırrı Ataday'ın bu konuda Hükümeti zorla-
mıasiı üzerine şabsi fikrimi, kendilerine şük-
ram'larımi' da. belirtmek suretiyle, huzurunuzda. 
açıklıyorum : Daha önce koraisyondaki amuhte-
rem.. aıka.daşlaırıımızla 'da, Sayın Komisyon Baş
kamı ve. Komisyon Sözcüs'iyte de bu hususu (mü
şavere ettim ve kendileri de premsibolarak mu-
tabakaıtlarımı belirttiler. Biz şu şekle ra'zıyız : 

29 neu madde bu haliyle kalsın. Bunun 
teftişle daha önce de arz ettiğim 'gibi, hiçbir 
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ilgisi yoktur. Teftiş bakımından sendikalar, 
Cemiyetler Kanununun ilgili hükmüne tabi ol
sun. Ancak, o hükmün senjdikalar iğin uygula
nabilmesi, yani o hükme göre sendikaların tef
tiş edilebilmesi, mahkemeden daha önce bu 
yolda. 'karar almaık suretiyle mümkün olabil
sin. Biz bu şekilde bir tadile nazıyız efendini. 

BAŞKAN — Sayın Ergün. 
ÖMER ERGÜN (ıCuımhurbaşjkanınca S. Ü.) 

— Muhterem 'arkadaşlar, bu mesele üzerinde 
oldukça, konuşulmuş 'bulunuluyor. 

Bendeniz bir ilki noktaya işaret ettmek istiyo
rum. Biraz da benim 'için talihsizliktir, bu mad
de üzerinde konuşmak. 

Çünkü senelerce bir üst teşkilâtın hesapları
nı tutmakla, hesaplarını vermekle vazifeli bir 
arkadaşınız olarak hiçbir zaman, hatırınıza böy
le bir maddenin bu şekilde kalmasında sendi
kaların hesap vermekten kaçındıkları mânası eı-
kan'lmaımalıdır. 

Geçmişte çok .görülmüştür, sendikaların tu
tumuna göre vakitli, vakitsiz sendikal ar siyasi 
ve politik yoldan .muralka.be altında tutulmuş .bir 
Başkanın hoşa gitmiyem bir beyanatı karşısında, 
ilk hatıra gelen, sendikalları teftiş ve murakabe 
altında tutmak olmuştur. İlerde bu nevi politik 
hâdiselerin tekrar edilmesinden sendikacı arka
daşlar endişe -ettikleri için bu maddenin kaldı
rılmasını temin bakımından Yüksek Divana bir 
takrir takdim edeceğim. Esasen o maddede ara
nılan, istenilen malûmatlar yine ıbu kanun hü
kümleri içerisinde ime ve uttur. Ve bir 'açıklık içe
risinde kongrelerde İfade edilmesini temin ede
cek bir madde de vardır. Yani bağlanmıştır. 
.Sendika kongrelerinde, federasyon kongrelerin
de birlik 'kongrelerinde bilançolar hentürlü he
sap üyelerine, Genel Kurula, açık şekilde verilir, 
diyor. Bu bakımdan orda .bulunan bir hükmün 
29 ncu 'maddede tekrar edilmiş bir hâli bulun
maktadır. Bu maksaıttla bir takrir takdim edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın AğırmasJı. 
NİYAZİ AÖIRNASLI (Ankara) — Efen

dimi, bu 'maddenin bilhassa dikkat Ibuyurutursa 
7 ne i bendinde «Çalışma Bakanlığınca sendika
nın malî durumuyla ilgili olarak istenecek sair 
bilgiler de bulunur» diyor. Yani o derece geniş 
iki sendikanın eli kolu tamamen bağlanacak, kur-
mıya'lı.m d aba iyi dedirtmek maksadı gibi. hiç 
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düşünülmeyen bir şeye mi götürülmek istenir? 
Böyle .bir şey iyi olmaz. Gayet bağlayıcı ve «en
dişe verici bir hüküm. Buna ne lüzum var? 

Kendi paraları ile sendika 'kurmuşlar, bunun
la mesleki dayanışmalarını yürüteceSkler. Biz ille 
bunun hesaplarım, .bilançolarını her şeylerini lis-
tiyelim. Niçin? Neden başka şirketlerin, ticaret
hanelerin olmuyorda, işçi sendikalarının, iş ve
ren sendikalarının oluyor? 

Bunlarda aklımıza gelebilecek .olan şey şu 
olabilir; acaba arzu edilin iyen bir şekilde her 
hangi bir suretle, ıbitinımeyen gizli bir kaynak-
ftan, hariçten bir yardımı alan bir sendika olur 
mu? Olabilir, ama bu :btir sendika için ne kadar 
olabilirse bir banka için, bir şirket için ve bir 
baışltoa teşekkül için de o kadar olalbiHir. Binaen
aleyh işçileıümizin, hiçbir zaman vatanperver
liklerinden şüphe edilmeye müstahak olmamış 
işçilerimizin ve bidayette de arz ettiğimi gibi 
eğer böyle bir şeyi tahkik edecek zat her vakit 
Sayın Ecevit olsa kendi hesaplarımı da gelsin, 
tetkik etsin derim. Oolk itimadım var, şimdilik 
hiçbir, mesele yok. Ama öyle olımıyabilir. Politik 
bir şeydir. Yarın tam annen sendikalizm cereyan
larını baltalamak arzusunda olan, buna ananmı-
yan, işçiye aımele makulesi diyen bir şahsın eli
ne düşebilir. Bu Vekâlet o zaman ne olur? De
mokrasinin temel müesseselerini zedelemiş olu
ruz. Gerçekten demokrasi yürüyecekse temel 
müesseseleri bunlardır. Meslek teşefckülleridir, 
sendikalardır. Bunlar (güçlü olurlarsa, her hangi 
bir şekilde siyasi teşekküllerin günlük politika. 
çıkarlariyle cemiyeti oraya buraya sürüklemele
rine imkân kalmaz. Bu itibarladır ki elbirliğiyle 
sendikaların güçlenmesine, meslek teşekkülleri
nin güçlenmesine hakikaten çalışmalıyız. O hal
de bu şekildeki kısıtlayıcı tedbirlerden de fera
gat etmeli ve onlarda lüzumsuz kontrol içinde 
bunalmamıalıdır. Elbettoki şüphe gösterilen, bir 
şikâyet halinde, bir ihbar halinde her zaman ara
ma emriyle v.s. ile hesaplarına el koymak kon
trol etmek de mümkün olabileceğine göre ben
deniz de Cavit Ökyayüz ve ömıer Ergün arka
daşlarımın tekliflerine uyarak 29 ncu maddenin 
kaldırılması hususunda daha evvel hazırladığım 
takriri takdim ediyorum. Bu itibar görmediği 
takdirde herhalde maddenin değişmesi ürerinde 
de mâruzâtım olacaktır. 
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Cidden sendikaların yaşayıp yaşamaması ba

kımından bu mesele çok ehemmiyet taşır. Bu şe
kilde dumura uğratıcı hükümleri, maddeleri ka
bul bu vurmamanızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Maddelere oyunu kullanmııyan 
var mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. Bu
yurun Komisyon sözcüsü. 

GEÇİÖÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL AR-
TUS (Cumhurbaşkanıınca S. Ü.) — Efendim, 
müzakere konusu olan maddeye kanunda şiddet
le ihtiyaç vardır. Bu maddenin çıkarılması le
hinde verilmiş olan takrirlerin iltifat görmeme
sini bilhassa rica ederim. Sendikaların, bu mad
deye kadar lokuduğumuz hükümlerle, çok geniş 
yetkilerle teçhiz edildiği yüksek malûmunuzdur. 
Üyelerden aidat alacaklar, dış memleketlerde te
şekkül etmiş dan kurumlara katılabilecekler, 
bunlardan yardım ^görebilecekler; bundan evvel
ki maddelerde geçti, Hükümetten müsaade al
maksızın yabancı memleketlerdeki teşekküller
den yardım .görebilecekler. Sonra, memleket için
deki teşekküllerden yardım görebilecekler ve ni
hayet kendilerine bundan evvelki maddelerde 
sayılmış olan pekçok önemli yetkilerle faaliyet 
sahası çizilmiş bulunuyor. Bütün bu geniş faali
yet içinde sendikalar, hakikaten korunmaya lâ
yık, her bakımdan sosyal ve malî bakımdan hi
mayeye muhtaç olan işçi kütlesini sinesinde -İşçi 
Sendikalları bakımından önem taşıyor- toplamış 
olan teşekküllerdir. Bu teşekküllerin hangi isti
kamette gittiklerini, ne vaziyette olduklarını, 
çalışmalarının ne netice verdiğini ve nihayet bu 
faaliyetlerinin kamu yararına olup olmadığını 
görmek ve teshil etmek zarureti vardır. Bu iti
bari a malî yöne taallûk eden bu hükümler, mü
zakere konusu olan 29 ncu maddede yer almış
tır. Yani açıkça söylemek lâzım gelirse, sendi
kanın durumunu. Hükümetin ve onun temsil
cisi durumunda olan Çalışma Bakanının yakın
dan bilmesi, görmesi ve icabında kanunun ken
disine verdiği salâhiyetleri kullanabilmesi lâzım
dır. Bu itibarla maddenin muhafazası zaruridir. 
Sayın Sırrı Atalay arkadaşımız Cemiyetler Ka
nununda mevcut olan teftiş ve murakabeye do
kunarak bunun sendikalar bakımından daha de
mokratik bir şekilde düzenlenmesi lâzım geldi
ğine işaret, buyurdular. Filhakika Cemiyetler 
Kanunun 28 ııci maddesinde cemiyetlerin mua
meleleri, defterleri ve hesaplan, mahalli i Hükü-
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met tarafından her zaman 'teftiş ve tetkik edi
lebilir diye btir hüküm mevcuttur. Bu hükmün 
sendikallara tatbik edilmiyeeeğine dair 'bir hü
küm konmadığına göre, mahalli Hükümetin sen
dikaların muamelâtım teftiş edebilmesi hatıra 
gelir. Bunu, doğrudan doğruya mahalli Hükü
met 'tarafından böyle bir teftişin yapılmasını 
uygun görmeyen arkadaş]anımızı tatmin etmek 
için, biz komisyon olarak şöyle hir şey düşünü
yoruz. Burada nihayet sendika hürriyetine az 
çok bir nıüdahale söz konusuı olduğuna ıgöre, di
ğer hürriyetlerde müdahalenin ne şekilde yapıl
dığını göz önüne getirerek burada da önceden 
gerekçe beyanı suretiyle mahkemeye müracaat 
edip mahkemeden teftiş hususunda, yetki almak. 
Mahkeme 'beyan edilen gerekçeyi yerinde gör
mezse hu yetkiyi vermez. Aksi takdirde yetkiyi 
verir. Tıpkı mesken masuniyetine tecavüz halin
de, yani hir meskenin aranması için evvelâ mah
keme kararının alınması gibi.. O takdirde Ko
misyon olarak şöyle bir teklifte bulunacağız; 
«Gerekçe beyanı suretiyle mahkeme kararı alın
madıkça sendikaların muameleleri, defterleri ve 
hesapları ımalhalli Hükümet tarafından teftiş ve 
tetkik edilemez.» 

Maddeye böyle bir hüküm koyduğumuz tak
dirde; mutlak teftiş salâhiyeti veren Cemiyetler 
Kanunun 29 nou maddesi uygulanmamış olur. 
O madde ancak bu kayıt ve çerçeve içinde uy
gulanır. Bu suretle zannederim ki, daha demok
ratik ve .beliren umumi arzuları daha tatmin edi
ci bir 'neticeye varılmış olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA {Kastamonn) — 
Efendim, 29 :neu madde hakkında, karşılıklı id
dia ve müdafaaları dinledik. Bir grup arkadaş
larımız maddenin toptan kalkmasını arzu etmek
tedirler. Bu sendikaların güçlülük ve gizliliği 
prensibini ihlal eder; hıı madde sera.pa kalksın 
demektedirler. 

.Hükümet ve Komisyon kati olarak şu mad
denin tasarıda .bugünkü şekliyle kalmasında ıs
rar etmektedirler. Keyfiyeti hakkaniyetle düşün
düğümüz zaman her iki grupunda haklı olduğu 
noktalar bulunduğu muhakkaktır. Bir sendika
nın yegâne silâhı grevdir. Ancak malî kudretle 
mümkün olabilir. Baımın peşinen, iş veren mev
kiinde olan Hükümet tarafından bilinmesi sen
dikanın grev gücünü zavıflatır. Ama Hükümet 
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der ki, 'Hükümete itimat etmdk lâzımdır. Bu he
saplar gizli tutulacaktır. Diğer iş veren mevkiin
deki, meselâ Sanayi Bakanlığına intikal ettiril-
miyeceldir, denebilir. Eakat Yüksek Heyetiniz 
takdir buyurur ki kanunlar en fena ihtimaller 
nazara alınarak yapılır ve yapılmalıdır. [Bugün
kü Hükümet almış olduğu hıı malûmatı belki 
Sanayi [Balkanlığına yahut İktisadi Devlet Te
şekküllerine, iş veren sendikalarına intikal ettir
mez. Ama. hir başka Hükümetin sendikalar]n ma
lî durumunu aynen intikal eittinmesi de mümkün
dür. 

Bu bakımdan biz maddenin kalkması lehinde 
konuşan arkadaşların maddeyi ımahzıniu gördük
leri hususuna iştirak ediyoruz. Hükümet, sendi
kalar gibi hakikaten böyle fikir cereyanlarına 
sahne olabilecek bir .müessesenin sıkı kontrol ve 
murakabe altında 'bulunmasını istemektedir. Ken
di üyelerinden istediği ikadar ücret alahilecek-
tir, dıştan yardım 'görebilecektir. Ve maalesef 
bâzı fikrî cereyanların mihrakı olarak kullanıl
mak istenen müessese olduğu da vakıadır. Bu 
bakımdan sıkı murakabe altında bulundurulma
sı da lâzımıdır. 

Simidi, Hükümet ve Komisyon tarafından 29 
nen madde bir teftiş ve murakabe için değil, bir 
bilgi toplanması için istendiği ifade edilmekte
dir. 

•Şimdi, malûmunuz olduğu üzere, teftiş ve 
.murakabe haşjka, elde bir bilginin her zaman ha
zır bulundurulması keyfiyeti başkadır. Biz Ibıı 
kabil malûmatı hazır hulundurmak için diğer 
kanunlarımız da ve bilhassa bu meyanda müza
kere mevzuu olan İni kanun da bir müessese ka
imi etmişiz. Beyanlar, beyanuaimeler notere ve
rilir, şeklinde. Nitekim 27 ııci mavide de bu hü
küm var. Diğer mevzuatımıza beyannamelerin, 
•bilgilerin notere verilmesi şevklinde şu müesses*1 

'.giiımiştir. Birçok millî kanunlarımız da mevcut
tur. Bu ne olacaktır? Bilginin her an hazır bir 
vaziyette noterde 'bulunmasını temin edecektir. 
Ne •zaman teftiş veya imnrakabonin icahettirdiği 
yolunda bir tetkik lâzım gelirse o takdirde sala
hiyetli makam noterden hu evrakları fethedecek
tir. Üzerinde diğer maddelerde kabul ettiğimiz 
suç emarelerine raslanıp raslanmadığıuı te.sbit 
edecektir. Binaenaleyh biz netice itibariyle, su 
noktada maruzatımızı hülâsa etmek istiyoruz. 

•Sendikaların hesaplarının kontrol ve mııraıka-
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besi lâzımdır. Hor hesap yılı için bir bilanço 
vermeleri lâzımdır. Fakat siyasi bir makam olan 
Hükümete verilmektcnse noter gibi tarafsız bir 
makama verilmesi; icabettiği zam'aıı o mereiden 
şu malûmatın alınması isabetli olacağı kanaatin
deyiz. Karşılıklı fikirleri telif eden ve orta bir 
hal çaresi olduğuna kaaııi olduğumuz hususu
nun kabulü için bir takrir hazırlamaktayız. Bu
nun da kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara Milletvekili) •— Efendim, Saym Niya
zi Ağırnaslı bu bilgileri istemekle sendikaların 
elinin kolunun bağlanacağını ifade ettiler. Hal
buki kanun, daha önce de birçok defalar izah 
ettim, sendikalara gelir sağlamak hususunda bü
yük genişlik ve imkân veriyor. Buna mukabil 
bir el kol bağlamak gayreti hakikaten vardır bu 
hükümde. Fakat bu, sendikanın meselâ, siyasi 
partilerden para almasına veya siyasi partilere 
yardımda bulunmasına karşı elini kolunu bağla
mak -arzusu hâkimdir bu maddede. Yahut, izin
siz yardım ıgöremiyeceği kaynaklardan izinsiz 
yardım g'örebilmesi ihtimaline karşı elini kolu
nu bağlama gayreti bu maddede vardır; veya 
iş verenlerden yardım görüp sarı sendika haline 
gelmesi ihtimaline karşı sendikaların elini kolu
nu bağlama gayreti bu maddede vardır. Fakat 
bunun dışında hiçbir şekilde sendikaların elini 
kolunu bağlama gayreti burada yoktur kanaa
tindeyim. 

Sayın Nusret Tuna'nın tekliflerine gelince: 
Bundan önceki konşmamda arz ettim; Hükü
met, yani Çalışma Bakanlığı bu bilgiyi alınca, 
bu bilgiyi elbette ineeliyecek ve birtakım yolsuz
luk belirtileri gördüğü takdirde, meselâ bir sen
dikanın para almaması gereken bir kaynaktan 
para aldığı veya para vermemesi gereken bir 
yere para verdiği intibaını edindiği takdirde, 
hele meselâ bir yabancı kaynaktan, her ne ka
dar uzak da olsa ve Türk sendikacılarını hakika
ten tenzih de etsek böyle ihtimallerden her ih
timali göz önünde tutmaya mecburuz. Meselâ 
para almaya hakkı olmıyan bir dış kaynaktan 
para almış olabileceği ihtimali, Çalışma Bakan
lığının aklına geldiği (takdirde elbette bu hesap
ları tetkik ettikten sonra Çalışma Bakanlığı bâzı 
kanuni teşebbüslerde bulunacaktır. Yoksa sade-
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cc bir dosyada hıfzetmek için bu bilgi isten
memektedir. Bu durumda notere vermenin nasıl 
bir faydası olacağını ve bu bahsettiğim imkânı 
Devlete nasıl sağiıyacağını kest irebilmek güçtür. 
Saygılarımla. 

ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Bir sual soracağım. 

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

'Madem ki, açıklık ıbuluyorlar; bu maddenin mak
sadıdır. Sendikalar her malî yıl sonunda bilan
ço neşredebilirler. Bu mecburiyeti koysanız daha 
iyi olmaz mı? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
(Devamla) — Bu daha iyi olur. Ben bu bilginin 
gizli kalması istenebilecek tarafını görmüyorum, 
esasen, Yani niçin, arkadaşlarım bu bilginin iş 
verenin eline geçmesinden endişe ediyorlar, 
bunu anlıyamıyorum. Çünkü ıbu bilgilerin gizli 
kalması istendiği takdirde sendikalar içinde de
mokratik mekanizmanın işlememesi isitenmiş olu
yor, demektir. Onun için gizli kalıması gereken 
taraflını göremiyorum. Pekâlâ Sayın Esat Ça
ğa 'nın teklifi de kabul edilebilir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarını, bir takım hürriyetler tanzim olu
nurken daima bir şeyi göz önünde bulundur
mak mecburiyetindeyiz. O da Devlet otoritesi 
ve Hükümet vazife ve imkânlarının işlemesi
dir. 

Sendikacıları sendika hürriyetine kavuş
turup onu bir takım imkânlarla teçhiz etme'k 
lâzım. Fakat şu kadarcık kısa, şu kadarefk 
nıütevazi bilgiyi almaya mâni hiçbir hukuk te
lâkkisi, hiçbir demokratik anlayış dünyanın 
hiçbir yerinde olmadığı gibi, hele bizim şart
larımız içinde bunun itiraz götürecek bir tek 
noktası da yoktur. Yani Devlet elini kolunu 
bağlıyacak, sendikanın elini kolunu bağlanıı-
yalnıı. Ne olmuş, elini kolunu bağlıyoruz da? 
Hesabını istiyoruz. Ne olurmuş? Teftiş edilirmiş. 
Teftiş sık sık olurmuş. Yani iddia edilen hangi 
devir olursa olsun, o devirde ne kadar suisti-
mal yapılırsa yapılsın; çok teftiş yapmak hiç
bir zaman işi temiz, hesabı sağlam bir idare 
için bir külfet olmaz. Devlet dairelerine, Hü
kümete karşı her müessesenin hesabı açık ol
malıdır: Malûmat isteniyor, bu malûmatı al-
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mayı, bu malûmatın verilmesini, , bilmem ki, ar
kadaşlar niçin, sendika hürriyetine ve işçi hak
larına, taarruz kalnü ediyorlar. Bunların hiç
birisi Cemiyetler Kanuuımdalki hükümler de 
mahfuz kalmak üzere; bu malumatın istenilme
sinde hem sendika bakımından fayda var, 
hem işçi hakları bakımından i'ayda vardır; 
hem de Devletin zaten mevcudiyetinin, hikmeti 
Adicüdunıın sebebi de budur. Devlet, birtikım 
paralar toplıyan, birtakım hizmetler yapan, 
birtakım yardımlar gören bir müessesenin na
sıl işlediğini, ne topladığını, nereye verdiğini 
soramıyacaık, üğrenemiyecek, niçin? Antide-
mokratikmiş, niein? Sendika hürriyetine mu-
halifmiş. Müsaade buyurun; Devleti var ka
bul edelim, mevcut kabul edelim ve Devleti 
hukuk içinde, kanun içinde çalışan bir mües
sese olarak kabul edelim. Eğer murakabede 
suistimal yapılır, eğer keyfi muameleler olur
sa, bunun da ayrıca yolu vardır, kanunlarımız 
bunu da başka müeyyidelerle tanzim ve tak
yit etmiştir. 

Bu itibarla bu maddeyi asgari en az bu 
hudut içinde kabul etmek lâzım, çıkartmak de
ğil. Bundan daha asgarisi Devletin muraka
be imkânını yok etmek olur. Devleti var ka
bul edelim. Kanun içinde çalışan bir müesse
se olarak kabul edelim. Hükümetin her han
gi bir memuru, her hangi bir teşekkülü, teşek
külün teftiş heyeti kanunlarla ve nizamlarla 
hareket edecektir, keyfî olarak hareket et
mesi halinde de yine kanun ve nizamda bu 
keyfî hareketleri tecziye etmiştir. Onun için 
müeyyideler koymuştur. Bu itibarla, komisyo
nun getirdiği 'bu maddeyi en azından bu hu
dut içinde kabul etme zarureti vardır. Bunda 
işçi haklarına, Anayasaya ve demokrasiye ay
kırı hiçbir cihet yoktur. 

Ayrıca, bizim cemiyetimizde bugün bir oto
rite buhranı ve murakabe eksikliğinden şikâ
yet vardır. Hiç olmazım bu sahada bu şikâ
yete yenilerini ilâve etmeliyim arkadaşlar. 

BAŞKAN' — Kikret Turhangil. 

FİKRET TURHANGll; (Aydın) — Muhte
rem arkadaşlar, sayın bakan ve komisyon söz
cüsünün maddenin mutlak surette kanunda kal
ması esbabı mııcibesini ihtiva eden beyanlarını 
şükranla karşılıyoruz. Adalet Partisi olarak bu 
maddenin üzerinde hassasiyetle durmamızın ge

rekçesi; Sayın Bakan ve Sözcünün mütalâaları
nı bir an dahi biz de gözümüzden uzak tutmuş 
değiliz. Ancak, hepimiz biliyoruz ki; bugün Tür
kiye'mizde sendika teşkil edebilecek kütlelerin 
% 90 ına yakın mensubu, Devletle alâkası bulu
nan İktisadi Devlet Teşekküllerinde toplanmak
tadır. Bir yandan iş veren durumunda olan Dev
letin bir Bakanı, (jalışma. Bakanlığının aynı Ba
kanlar Kurulunda, mevcudolması ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerine bağlı bulunan sendikala
rın. ki, inşallah hiç. lüzum ifade etmez ve yapıl
maz, fakat bir gün yapılması yoluna, gidildiğinde 
görülecektir ki, ilk grev İktisadi Devlet Teşek
küllerinden gelecek ve dolayısiyle Devletin ya
kından alâkalı olduğu bir müessesede bu mesele 
ortaya çıkacaktır. İşte bizim hassasiyet göster
diğimiz nokta budur. Sonra, bu maddenin tedvi
ninde o kadar hassasiyeti ileri götüren fıkralar 
ele alınmıştır ki, gayriihtiyari üzerinde eğilmek 
mecburiyetini hissediyoruz. Meselâ gelirleri ve 
gelir in.embala.ri, giderleri ve sarf yerleri den
dikten sonra, aktif ve pasif muhasebesi netice
sinde sendikanın elinde ne kalacağı aşikâr iken; 
bir de sanki alacaklı imiş gibi, sanki onun para
sını re'sen kont rol a mezunmuş gibi, parasının 
miktarını da sormak hakikaten bir paranın mev
cudiyetini rakam olarak ifadeye sendikayı mec
bur etmek bize belki de hatalı olmakla beraber, 
parası acaba bu grevi yapmaya muktedir m i l 
Ben Hükümet olarak, bunu bir kalem olarak pa
rasına baktığında anlamalıyım diye bir kanaat 
getiriyor. 

Gelir, gider karşılaştırıldıktan sonra, birbirin
den Çalışma Bakanlığının mütehassısı bir çıkar
ma ameliyesi yaparsa para mevcudu meydana 
çıkar zannederim. Bunun yanında demirbaş eş
yası, gayrimenkul mevcuduna varıncaya kadar 
ve kabul buyurduğunuz bir kanunla Genel Ku
rulun Başkan ve sendika idarecilerine tevdi edi
len ücretlerine kadar bir oto kontrol sistemini, 
hakikaten çok ileri ve Sayın Sözcü ile Sayın Ba
kanın beyanları hududunu aşan ve derinliğe 
giden bir talep olarak mütalâa etmekteyiz. Bu 
bakımdan İni maddenin sendikaların muhtari
yetini ihlâl etmiyeeek mahiyette ve baltalanıl -
yacak şekilde tedvini iktiza eden bir madde ol
duğu kanaatindeyiz. Biz de, aldığımız izahattan 
sonra bunun Devletçe de bilinmesinin lüzumlu 
olduğuna inanıyoruz. Ama elindeki kaleme, elin
deki lâstiğe kadar değil arkadaşlar. Bu kadar 
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dikkat ve hassasiyetle en ufak demirbaşına ka
dar inen, ve aldığı ücretleri genel kurulun ver
diği ücretleri de, öğrenme ihtiyacı ile hareket 
eden bir maddeyi hakikaten tasvibetnıek bi
zim anlayışımıza uymamaktadır. 

Esasen, kaimi buyurulaıı, 22 nci maddede bir 
hüküm vazedilmiştir. Hükümetin tasvibi olmak
sızın dış sendikalardan alınacak yardımları ön
leyici maddesi konmuş olmasına göre bunun kon
trolünün yapılması da 22 nci maddeye atl'eu bu 
maddede yer almasına biz de kısmen kanaat ge
tirmiş bulunmaktayız. Bu bakımdan biz komis
yonun bu maddeyi gelir ve gelir ıııembaları kabul 
edilen bir madde ile de membalarda bazı takyi-
dat yapılmıştır, (liderleri ve sari' yerlerini bil
dirmek nıükelefiyeti ile iktifa edilmesini bir ne
vi vesayet müessesesi imiş gibi en ince noktası
na kadar inen bir maddenin Yüksek Heyetinizce 
tasvip görmemesini ve temennimiz de Komisyo
nun bu hususu kabul ederek bir otokontrol te
sisi şeklinde bir maddenin tedvininin uygun ola
cağı kanaatindeyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Xusret Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bundan evvelki izahatımızda biz bu kabil suç
ların nasıl işlendiği hususunda Sayın Bakanı
mızın bir fikri olduğu kanaatiyle mevzuu kısa 
kesmiştik. Fakat, Hükümetin izahatından sonra 
anlıyorum ki, Muhterem Bakanımız kendisinin 
•alacağı şu maiûıııata bir hayli hâdiseleri önli-
yeceği, şu sendikaları kontrol edebileceği kana
atinde. 23 ıseıne şu Adliyeye hizmet etmiş bir 
i'rıkadaşınız olarak şu gördüğüm, edindiğini 
tecrübeyi ıarz etmek »sterim. Böyle bir bildiri 
ile Bakanlık hiçbir zamanı suca muttali ola-
mıyacaktır. Şu kanunu elline geçiren sendika
cı eğer ters yoldan yürümeye fcaırar vermişse 
'mutlak re muhakkak verdiği şu bildiriyi şu 
kanunum icaplarına göre yapacaktır. Bunda 
en ulfak bir tereddüdüm yok. Aksine bir şey 
benim 'aklımdan. geçmemişti. Onum için daha 
evvel izahat vermemiştim. Ancak teftiş ve ımu-
nakabe sonunda bir yolsuzluğa muttali olduğu
muz zaman şu verilen hesaplanıl tetkiki sure
tiyle müspet veya menfi bir neticeye varmak 
mümkündür. Yoksa bu malûmatı 'alacağız, bu 
nııaılûnıat ile sendikalları 'kontrol edeceğiz, bun
ların susunu, busunu meydanını çıka nacağız, bu, 
bir hayalle uğraşma olur. 
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§u, bir hükmi şahsiyet anidir'Ü Şahsiyettir. 

Ecnebi bir milletten, İnşallah almaz, 'anma - en 
'kötü ihtimali düşünüyorum - aldı ne diyecektir? 
Filân bey, filân arkadaş hibe etti şeklinde 
gösterecektir. Yani en 'basit bir şey, falan 
yer yardım etti, falan partiye yardım ettim, 
demiyecektir. Yani demek istiyorum ki, gu be
yannamelerle biz sendikaları kontrol ederiz, 
yapmış olduğu .muamelelere vâkıf oluruz fikri 
Hükümetim aklından geçmemelidir. Teftiş ve 
-murakabe ile yolsuzluğa vâkıf olur, muttali 
olur ondan somım hesapları tetkik suretiyle 
yolsuz'luğıt meydana 'çıkarır. Bu bakımdan hen-
denizin her yılki hesaplar notere verilsin, oıra-
da hıfzedilsin, bir teftiş ve ımunalfeaıbe sonunda 
şu hesaplaa'a el koymak icabettiği zaman, resmî 
ve tarafsız bir makamdan şunlar alnısın', (tet
kik edilsin sözümün esbaibı ımueibesi buydu. 
Dahaı evvelki izahatım biraz noksan olmuş. 
Eğer şu 'bildiriyle, şu beyannameyle kontrol 
edileceği ve sendikaların el 'altlında bulunduru
lacağı tahmin ediliyorsa), bu işin tahakkuk et-
miyeceği kaınıa'atimde olduğumu eski beyana
tıma ilâveten ;aırz ederim. 

iBAŞKAN — Buyurun Sayın Yıldız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kanı, sayın 'arkadaşlarım; konumum her yönü. 
önemli. Yalnız, tedbirin yerinde olmadığı kıa-
nısındayım. Şimdi 'Cidden. Hükümetin mu-raikıa-
be ve kontrolü şart. Fakat Hükümet murakabe 
ve kontrol edemiyor, öbür tarafta 'Sendikanın 
grev yapma ıgücünü zayıflatılmadan kaıçınıyoruız. 
Buna karşı ileri sürülen 'gerekçe kuvvetli de
ğil. Benden evvel Sayın Tuna'mm verdiği öner
geden evvel 'ben de önerge vermiştim. Aşağı -
yukarı ilki önerge de aynıdır. Evvelâ Medeni 
Kanun ve Cemiyetler Kanununun hükümlerimi 
yeter bulmuyor, komisyon ve Hükümet. 

Diğer çok daha, belki şüpheyi çekebilecek 
dernekler memlekette kuruldu, çalıştı, onlara 
bu kanunlar yetti. Fakat sendikalar meydana 
gelince; fikir yeni olacak galiba, bu görüş yeni 
olacak galiba: bu şüpheler daha fazla arttı. Bu 
bakımdan Sayın Tuna'nın ifade ettiği gibi, is
tediği kaynağı gösterir, kanalları bulur. Sade
ce bu kontrol, benim kanaatimce, malî ve hüt-
çesinin teknik bir kontrolundan ibarettir. 

Hesabı doğru tutmuş mu, bilançoyu doğru 
hazırlamış im? Kaynağını tesbit etmemize im-

— 545 — 
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kân yok. Dış kaynak !başka kanaldan verir, si
yasi parti başka kanaldan ismi de her hangi bir 
şahıs olur, hibe eder. Önliyemezsiniz. Ama 
yönetici bilir ki bunun kaynağı falan partidir. 
Yönetici bilir ki bunun kaynağı falan yerdir. 
O hakle hakikatte kaynağı örtme imkân lan 
açıkta iken sanki kaynağı örtebiliyormuşuz gibi 
kaynağını belirtiyoruz ona. Bence bu kanun 
endişeyi gidermiyor. Sonra kongrelerde -açıkla
nıyor deniyor, Binaenaleyh açıklandığına gör^ 
burada açıklansın. Sayın Bakanlık ve Komis
yon benden daha iyi bilir ki bu endişeyi ilen 
derecede hisseden bâzı memleketlerde kongre
lerde açıklanmaz bile. Yeminli heyetlerden 
komisyonlarda üç, beş kişi, on 'kişi sendikanın 
bilançosunu, bütçesini inceler ve sonunda ge
nel kurula gelir, ısonucu bu yeminli heyet bil
dirir. 

O hakle bit' mekanizma bulunmuştur. Son
ra bir misâl olarak veriliyor; Amerika Birleşik 
Devletleri 1959 dan sonra bunu tatbik etmeye 
başladı. A. B. Devletlerindeki sendikalar bu
nu açıklamayı arzular. Yüzlerce milyon dolar 
(bütçesi olan sendika bunu açıklamakta hiçbir 
mahzur görmez, üstelik bunun gücünden fay
dalanmak suretiyle sendikanın hareketinin güç
lü olacağını gösterme yönündande hatta bunu 
(bir reklâm, bir propaganda aracı saymak su
retiyle bunu açıklamakta fayda bulur. Halbu
ki. Türkiye'deki sendikalar o kadar cılız ki 
belki iki gün, üç gün grev yapma gücünde olmı-
yan bir sendika 'bile greve teşebbüs edecek. 
ama bilançosu meydanda, eldeki parası da mey
danda. diyecekler ki, ona; bir gün grev ya
parsın, iki gün grev yaparsın sonra aç kalırsın. 
Binaenaleyh nasıl olsa grev yapamıyacaksrı, 
hadi bakalım yap grevi işte bunları iş veren 
olarak, iş verenlerin en büyüğü olarak Devlet 
ve özel iş verenler rahatça kullanabilecek. Ben 
bundan daha başka mahzurlar görmem, belki. 
Bâzı arkadaşlar daha başka mahzurlar söyle
diler. Fakat bu mahzuru çok önemli telâkki 
ederim. Kaynağı kontrol bakımından arz etti
ğim gibi bu 29 ucu madde yeterli değildir. O 
halde Sayın Tuna'nm da 'sunduğu önerge gibi, 
ben de bir önerge sunmuştum daha önce. Ben 
de aynı görüşteyim. Cidden bir kontrol me
kanizmasına ihtiyaç, vardır. Ama bunu iş ve
renlerden birisi olan Hükümetin bir üyesine 

bir siyasi makama vermektense notere vermek
te isabet vardır. 

Efendim notere verirsek, nasıl kontrol ede
riz? Evvelâ arz ettiğim ıgibi yeminli heyetler 
bütçeyi inceliyor. Kabul ediniz ki bunlar, bunu 
gö'Zİedi. Hükümetin acaba ibir kaynaktan kuv
vet aldığı, dış kaynaktan beslendiği, iç politik 
etkiler altında bulunduğunun emaresi sade 'bu 
mudur? Başka belirtileri yok mu? Bu belirti
leri böyle binlerce üyesi bulunan bir sendika
nın faaliyetinden, çok kolayca anlaşılır Esasen 
çok küçük üyeli1 sendikalara, da fazla iltifat et
mez bu kaynaklar. Etse etse büyük sendika
lara iltifat eder. Küçükleri de bilir diyelim, 
bir çoklarına, birden diyelim, böyle olunca genel 
politikayı gütmekte sorumlu olan Hükümet 
zannedersem başka bir çok (belirtilere de malik 
olur ve ondan sonra notere verilmiş olan bi
lançoyu tetkik edebilir, edince meydana çıka
rabilir. 

O halde, netice itibariyle şunu özet olarak 
arz etmek isterim ki, ileri sürükn endişeyi bu 
kanun önlemiyor, söylenen kaynaklar örtülü 
kaynak olabilir, diğer kaynakları örtülü ola
bilir, bu kaynaklardan geldiğini sendika ra
hatça söyler. Sonra Dernekler Kanunu, Cemi
yetler Kanunu, Medeni Kanununun bütün der
nekler için yeter gördüğü şeyi, biz ileri bir 
endişe ile bunda yeter görmüyoruz. Halbuki 
arz ettiğim gibi, bunlardan daha fazla iti
mada şayan olmıyan dernekler kuruldu, ça
lıştı ve kurulacak, çalışacak, onlar için böyle 

bir hükmümüz yok. Mahzurunu ben hiçbir su
retle göremiyorum. Madem ki, bir kontrol im
kânı var, madeni ki, Hükümet bu murakabeyi 
yapabilme, bilanço olmasa b i b sendikanın 
memleket çapında bütün faaliyetini izleme 
imkânına maliktir; bir yeminli heyetle, meselâ 
zannedersem Almanya'da olduğu gibi, kont
rol edilebilme imkânı vardır. - Belki yanlış 
biliyorum - veya ayrıca bundan başka belir
tileri meydanda, noterde de bilançosu var, is
tiyorsa inceler. Ama arz ettiğini bütün bu me
kanizmalar çalışs'a bile kaynakların meydana 
çıkarılmasına imkân bulunamaz. Bu kadar 
açıktan kaynağı kimse meydana koyamıya-
caklır. O İfaldc bir mahzuru olacaktır. Sen
dikanın gücünü meydana koymak suretiyle 
grev yapıp yapmama meselesi meydana çıka-
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çaktır. Evvelâ şu kanıya gelelim. Sendika
ları grev yapma hususunda yeter bir kuvvette 
görmek istiyor muyuz? Yeter bir kuvvette gö
rüp görmek istemeyişimiz bunda bence 
temel gerekçeyi ve kanımıza 'temel etki yapan 
unsur olarak telâkki ederim. Yapabilme im
kânı varsa yapabilme imkânını bağlamakta 
fayda bulmam. Sonra şunu da özetlemek iste
rim ki; çok güçsüz ve yeni kurulan sendika
ları, hiçbir zaman, Amerika'da 4 sene evvel 
alınmış, yüzlerce milyon bütçesi olan sendi
kalarla kıyaslıyamayız, onun gücü meydana 
çıksa da sendikayı kuvvetlendirir. O vesileyle 
önergemiz; her ne kadar raslayıp görüşmedikse 
de Sayın Tuna'nm önergesiyle aynı oldu; 
bu konuda, ben de kontrola inanıyorum. 
Başka kaynakların bu sendikalara etkilenmesi
nin büyük tehlikelerin-e katılıyorum. Ama 
grev yapma gücünü böyle zayıflatacak, pa
zarlık gücünü zayıflatacak bir hükmü kaldı
rıp, bunun yerine tarafsız bir organ olan no
terlere bilançoların verilmesi ek olarak - de
nenmiş diğer memleketlerde, her hakle bizde 
de faydalıdır ica'bederse bu hükümde konabi
lir yeminli heyetlerle genel kurulda bilanço
lar tetkik edilir, sonucu kurula arz edilir. Bu 
suretle kurulda açıklandığı için bu meyanda-
dır. Bunu da önlemek mümkündür, önleyen 
memleketler gibi. Ama kaç tane memleket 
olduğunu şimdi bilemem. Hatırladığıma, oku
duğuma göre bâzı memleketlerde bu tertip 
güdülmektedir. Faydalı olacağına göre, mah
zur olmıyacağma göre lütfederseniz bu öner
ge daha hayırlı olur, kabulünü arz ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
(Ankara Milletvekili) — Efendim, Sayın Ah
met Yıldız Hükümet sendikaları grev yap
maya yeter kuvvette görmek istiyor mu, iste
miyor mu, bunu söylesin demeselerdi tekrar 
huzurunuzu işgal etmiyecektim. 

Hükümet sendikaları grev yapmaya yeter 
kuvvet sahibi olarak görmek istiyor. İstediği 
içindir ki, onlara bu imkânı geniş ölçüde 
•sa^lıyan bir tasarı hazırlanmıştır. Hiç şüphesiz 
Yüksek Heyetiniz de bunu istemektedir. 

Ancak sendikaların grev yapabilecek kadar 
kuvvetlenmesini istemek başka şeydir, sendi-
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I kalan grev yapabilecek kadar kuvvetli ol

madıkları halde öyleymiş gibi görünecek şe
kilde blöf yapabilmelerini istemek başka 
şeydir. Yüksek Heyetiniz, sendikalara malî 
güçlerini artırmak için her türlü imkân ve
rebilir, ama bu heyetten bir de sendikalara blöf 
yapabilme imkânını vermesini istemek yersiz 
olsa gerektir. 

Muhterem arkadaşlar, sendikalara her hür
riyet verilebilir. En geniş gelir sağlama im
kânları verilebilir. Nitekim biz bu hürriyet ve 
imkânlardan aklımıza gelenleri kanuna koy
muş bulunuyoruz. Ama hiçbir şey işçilerin 
kendi şuurlarının yerini tutamaz. Eğer bugün 
olduğu gibi sendikalar 300 bin sendikalı, 500 
küsur sendikaya bölünmüş halde kalırlarsa, 
dünyanın en liberal toplu sözleşme, grev ka
nunları çıkarılsa da o sendikalar hiçbir işe 
varamazlar ve işçiler haklarını elde ed-smezler. 
İşçinin kendi tesanüdündeki eksikliğini bâzı 
suni tedbirlerle gidermek, boşuna gayrettir. 
Bu tesanüdün de toplu sözleşme hakkı çıktığı 
zaman ben kendiliğinden meydana geleceğine 
inanıyorum. Eğer bugün sendikalar aşırı öl
çüde bölünmüşse, toplu sözleşme hakkı olma
dığı sürece, sendikalaşmaya büyük bir ihtiyaç 
olmadığındandır. Bu toplu sözleşme hakkı bir 
def fi yürürlüğe girdikten sonra sendikalar; 
hakiki fonksiyonlarını ifa edebilecek hale ge
lecekleri için de işçiler sendikalarını kuvvetlen-
direfcileceklerdir. Dilerlerse aidatlarını başka 
cemiyetlerdekinden çok daha fazla artı
rabileceklerdir. Sendikalar dilerlerse her türlü 
yatırım yapıp âdeta kapitalist olup servet sa
hibi olabileceklerdir. Bütün bu imkânları, hür
riyetleri sağlıyor sendikalara, ama aslında za
yıfken kuvvetliymiş gibi görünmek hakkım 
sağlamıyoruz. Saygılarımla. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üve) — Sayın Ba
kandan rica ediyorum : Sendikada bulundu
ğundan fazla para varmış gibi grev yapması 
mahzurunu Hükümet nerede görüyor? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Efendim onun hiçbir mahzuru 
vok. Fakat mahzuru bertaraf edebilmek için 
sendika hesaplarında gizliliği kabul etmenin 
mahzuru bence çok büyük. Eğer sendikalara 
bu kadar geniş gelir sağlama imkânları sağla-
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masaydık, tanımadaydık belki Sayın Ahmet Yıl 
d i z ' m ileri sürdüğü pek müstesna hallerde dün
yada da pek müstesna hallerde görülebilecek 
gizlilik şart ını 'kabul edebilirdik. Ama takdir 
'Duyurursunuz bu tasarı ile sendikalara çok ge
niş gelir sağlama imkânları tanınıyor. Bu kay
naklardan bâzısı, üzerinde hassas olunması ge
rekli kaynaklardır . Bu kadar geniş imkânlar 
sağladığımız 'bir durumda , hele sendikacılığı-
ınızm hu en krit ik devresinde sendika hesapla
rında gizlilik tehlikelidir, yoksa blöf yapabil
mekte hiçbir tehlike yoktur. Benini söyledi
ğim; Hükümetin ve Meclisin sendikalara böyle 
bir blöf imkânını sağlamakla kendilerini görev
li saymalarına lüzum yoktur. Bizim görevimiz; 
sendikalara, hürriyet venmek, da!ha önce de arz 
etmiştim;, gelir sağlama imkânını vermektir. 
Yine daha önce de ifade etmiştim Avıısturalya, 
i r landa , Hindistan, İngiltere gibi demokratik 
olduklarıiKİa hiç kimsenin şüphe edendyeceği 
memleketlerde sendikalar hem yıllık malî rapor 
verirler, hem de raporları şüphe uyandırdığı 
vakit veyahut da 'bir şikâyet olduğu takdirde 
âmme makamlarının tahkikatına tabi olurlar. 
Bunun dışında meselâ Avusturya, meselâ Yu
nanistan gibi demokratik memleketlerde;- kamu 
makamlarının sendika hesaplarını muntazam 
fasılalarla kontrol yetkisi vardır, Belçika'da, da. 
ayrıca yetkili makamlara, yıllık rapor vermesi 
gerekfl'iidiir, sendikalların. Denfek ki sadece 
Amerika 'da , sendikaların çok zengin olduğu 
Amerika 'da değil, pek çok memleketlerde bu
na benzer açıklık ve kontrol usulleri vardır. 
Teşekkür ederim. 

B A L K A N — Bir soru daha vardır. 
"RİFAT Ö Z T Ü R K Ç Î N E (İstanbul) - • Efen

dim, zatıâliniz bu maddeyi aydınlatırken daima 
işçi sendikalarından bahsettiniz. Bi r de iş ve
ren sendikaları var. Bu iş veren sendikalarına 
bu madde nasıl uygulanacak? 

ÇALIŞMA B A K A N I B Ü L E N T E C H V İ T 
(Devamla) — Hepsi içindir efendim. Bir fark 
yoktur. Hepsi aynı şart hıra tabidir, isçi ve iş 
veren sendikaları olarak. 

F İ K R E T TURHANGİK (Aydın) — ( W ı 
hükümleri ihtiva eden 31 nci maddede 2Î) UCU 
maddeye atıf yapıl ır ve yalnız süresi içinde 
vermemeleri haline ait bir hüküm koymuştur. 
Başka hususta bir müevvide voktur. Su halde. 
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esas hakkı tes'bit etmek olduğuna göre, müeyyi
desiz bir hükmün ne hükmü vardır. ' 

0 ALIŞMA B A K A N I B Ü L E N T tiOEVİT 
(Devamla) — Efendim, ben hukukçu değilim. 
Zannederim tatmin edici bir cevap veremiyeee-
ğim. Hakika ten 'linetimde bu husus ta bir hü
küm yoktur, fakat eğer umumi hükümler bu ih
tiyacı karşılamaya yetmiyeeekse bu hıısıısda da 
bir hüküm kovmakta, elbette lavda vardır. 

BAŞKAN Savın At.alav. 

SİRRİ ATA LAV (Kars) - - Efendim, 29 
ucu maddede iki mesele var. Bunlardan birisi, 
mevcudolan '_'•' ucu maddede, bir hesap devresi
nin bitimini takibeden üç ay içinde, teşekkülün 
devresinin bitiminden sonra üç ay içinde ka
mımla sayılan 'bilgileri Hükümete vermesidir. 
Burada ben pek mahzur göremiyorum. Tümü 
üzerindeki görüşmeler sırasında, Sayın Fcevit ' in 
de ifade ettiği gibi, umumi hükümlere göre (le-
nel Kurul toplantısında nasıl olsa. teşekkül bü
tün işlemlerini, bütün hesaplarını (Jenel Kurul 
üyelerine vereceği gibi. daha öne;' de kabul et
tiğiniz madde hükümlerine göre bunları dağıta
caktır. Hattâ Sayın Hidayet Aydıner bu da
ğıtma için üç günlük bir müddet de teklif et
mişti. Yani daha önce dağıtılmakla aleniyet, 
açıklık şartı konmuş bulunmaktadır . İst iyen bir 
Hükümet nerede olsa bu hesapları bulabilir. 
Mühim olan o değildir. Burada Hükümetin gö
rüsü ile beraberim, tamamen desteklerim. An
emik 2!i ucu makld'ede mevcudolmıyan fakat 27 
nci maddede geçen ve 32 nci maddede de bahsi 
bulunan- Cemiyetler Kanununun. 28 .nci madde
sinin ne şekil alacağıdır. Bunun için ben şöy
le bir metin düşünmekteyim: 

Bunu idari makamlara değil de, o mahallin 
en yüksek mülki âmirine bırakacağız. Bununla 
bir defa idari mercilere deyince kazada ise kay
makam, vilâyette ise vali yapmış olacaktır, bir 
başkası yapamayacaktır. Bu kanuna göre kuru
lan teşekküllerin defterlerini, hesaplarını teftiş 
edebilecek ve inceliyebilecektir. Ancak işte 
gerekçede, sınırlayıcı ve demokratik olan ve ka-
zai murakabeyi gerektiren hususlar olarak da 
şunları düşünmekteyim : 

Ancak bu teftiş ve inceleme iş ihtilâfı bulun
duğu sırada yapılamaz ve yılda iki defadan çok 
olamaz. iTaÜbuki 28 nci miaddede istediği g-ün, 
yapabilir , aklsıine hiçbir kay ı l ve şa r l a taibi de-
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ğiidir. Yılda, isterse 100 defa yapar, isterse se
nenin 365 günüde, idare o tcşekflviül/ü'iı genel mer
kezinde, diğer teşekküllerin de, şubelerinde bir 
müfettiş, bir idareci bulundurabilir ve incele
nle yapabilir. 

Bunu yılda en çık iki defa yapabilsin ve 
toplu Közleşmenin bu'] undu ğu bir sırada yapa
nlasın. Acele hallerde, 'biraz Ünce konuştuğum 
inanan komisyonda peki dedi, ihbar oldu, acele-
bir duru n var, sın: isnadı var şu veya. 'bu var, 
idare teftişini de yapmış, iki 'defa teftiş de ya
pılmıştır, bu halde ne olacak! ir.' Bunun da ça
resi A'ardır. 

Acele hallerde o nmlhallin en büyük mülkiye 
âmiri. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
bu kanunun 3G9 neıı maddesi gereğince malıal-
lin iş dâvadanım kalkmakla görevli ınakkeımesm-
;k-n delil lesbiti istlyebilir. Madde 300: Kanu
nu -Medeni hükmü mahfuz kalmak şaıdijylc... 
Ancak şimdiden zabıtla teşkil okunmazsa ileride 
zayi olacağı veya ikamesinde cok müşkülât çı 
.kaçağı melhuz 'km deliller fasıl hükmüne tev
fikan tcsb'it njı.uıur. İşte ilerde .her hangi bir 
şekilde ortadan kaldırılması, mümkün olacak 
bir durum acele olarak. bir ihbarla meydana 
çiklığr takdirde de kazai karara bağlanacak
tır. Bunu o yerin iş -dâvalarına bakacak mah
kemesine, idari merci 'Miyecek, gidecek, - idare 
lüzum görürse tabiî - sebep gösterecek, malike-
me iddiayı varit görürse buna karar verecek. 
görmezse vermiyeeok. Böylelikle 28 nci madde 
yi kir yandan adli temiiııaitia,- bir yandan da sı 
mrlayıcı bir şekle sokmuş olacağız. Komisyo
nun ve Hükümetin ileri sürdüğü şekil ise şöy
ledir: Mahkemeden istemek, teftişi, mahkeme
den istemek benini hukuki anlayışıma pek. uy
muyor. Bu sebeple kendileriyle beraber olamı
yorum. İdare bir yeri teftiş edecek, ama bana 
let'tiş irin mahkeme, sen izan ver. Bizim ''hukuk 
mevzuatımızda şimdiye kadar köyle bir sistem 
yoktur ve mümkün değildir. Hukukçu arkadaş
larım bilirler. B'\vle bir .sistem yok. Makkeme-
ye git. ben teftiş edeceğim, bana izin verde. 
Yok böyle ibr sistem. Bu. kuvvetler ayrılığı 
prensibine de aykırıdır. İki sebeple Hükümetin 
lomavül. etliüi-ve burad-a, ifade ö ti iği bu sekle 
kenim gönlüm yatkın ve razı değildir. Ama 
bunda İsrar da etmiyorum. Tedvin edilebilir. 
Da.ha iyi şekle sokulabilir. 1 nci •bencide kulu-
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nan (hususta kendileriyle beraberim. Ealkat 29 
neıı maddede Cemiyetler Kanununun 28 nci 
maddesinin bir şekil alması zarureti vardır. Bu 
sebeple ben yine bunu takıiir olarak vermiyo
rum. Komisyondan ve Hükümetten rica ediyo
rum, bunu geri alsınlar ve salim, bir şekilde bu 
hususla bir neticeye varılsın. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ay diner. Efen
dini, kifayet önergesi gelmiştir, Aydmer'den 
sonra, kifayet önergesini okutup reyinize suna
cağım. D ak a söz istiyenler vardır. 

1İİDAYET AYD.1NER (GWhuıiba.şkanınca. 
S. İJ.) — Efendim, mevzuulbaJıSKılan; paradır. 
Şeytan paranın ya, önünden .gider, ya a likasın
dan. 

Onun için paraya taallûk eden hesap da ki-
linnıiyen. kesvYyen za'manlarda murakabe şart
tır. 

Acı bir mi-al vereyim; benim nâçiz gayre
timle Avukatlık Yardımlaşma Kanunu diye bir 
kanun çıkmıştır. Zavallı avukatların o merdi
venleri yüzer defa çıka ine 20 şer kuruşla top-" 
ladıkları paradan, bir de baktık ki, bir gün 300 
küsur bin lirayı, mesul olan adam yeydvermlş-
Sorııyorlar, efendim diyor, bunlar beni muraka
be etmediler. Parayı çalan adam da hakikat 
meydana çıkınca diyor ki; bunlar benii muraka
be dinlediler efendim. Eğer hakikaten muraka
be etselerdi belki 50 binde kalırdı, 'belki 20 ibkı-
de kalırdı, belki daha aşağıda kalırdı. 

Paraya taallûk eden her şey, vakit şartı ol
maksızın, murakabe edilmelidir. Hürriyete mü-
nafi imiş diye murakabe etmemek doğru değil
dir. 

Bir kısmı umumun parasıdır. Baronun pa
rasıdır, sendikanın veyahut bir teşekkülün pa
rasıdır. Binaenaleyh her novi suiistimale müsa
ittir. Ye meç.hul membalardan gelebilir. "Hükü
mete suizan nereden çıktı bilmiyorum. Hükü
met, kaideten iyi niyetli olduğunu zannetmeye 
mecbur olduğumuz bir teşekküldür. Onu lıüsııü-
niyotll zannedeceğiz, o doğruluk dairesinde ha-
ruket etmelidir ve edecektir. 

Bııyuruiyûrlar ki. işi 'Mimek greve mâni inıkş. 
Efendilin, dünyada hesap denilen şey yok mu
dur? Bir patron, çalıştırdığı yakut münasebet
te bulunduğu .sendikanın gelinini lıesabetmek-
ten aciz midir? Hiç olmazsa az çak takmini ola
rak her an bilir. Zaten diğer kabul ettiğiniz 
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maddelerle bu «malûmalt elde edilmiştılr, Binaen
aleyh greve mâni olur, grev gücüne mâni olur 
•diye asıl Devleiıtn vazife! asliyesi olan her şe
yi (bilmek âmmeye taallûk eden her şeyi bil
im dk ve ona göre kanunsuz bir hareket varsa 
•bunu önleme'k içıin vazifesini ifa^dan-ımen'e mün
cer eden tahdidi ben 'kabul ettirmiyorum. 

Buyuruyorlar ki, işi noter ya.psın. Noter za
ten kendisi teftişe tabidir. O da para almasını 
bilir ve başika huıbir şey 'düşünmez. Mahkeme
den müsaade alacağız, idem ok İd, her adıımda 
mahkemeye gideceğiz, her şey için, her vazife
miz; için. Devletin vazifesi, jytok ııuı? 

Ben \azifemi yapacağım, hâkini efendiy
le. başka işim guÇİim yok, teftiş yapmama 
müsaade buyurun diyeceğim, müsaade alaca
ğım. Nereyi- geldik. nereye gidiyoruz efendim. 
Binaenaleyh kendi kendimizi hüsünlü zan
nedelim. Devletimizi Hükümetimizi İıü.süulü 
zannedelim. Fve: belki bâzı acı misaller gö
rülmüş olabilir. Fakat bugünkü Anayasa re
jimi altımla böyle suistimaflere imkân ve ih
timal yoktur, doğruluk esastır. Binaenaleyh 
teftiş ve murakabeyi tahdidedecek. malûmat 
almayı tahdidedecek her fikrin /karşısındayız 
ve sizin de karşısında olmanızı rica ediyorum. 
'Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon konuştuktan sonra 
müzakerenin kifayetini oyunuza sunacağım. 
Ama ondan sonra gelen arkadaşa söz vermek 
mecburiyeti var. 

OEf/İOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
AÜTFS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) --• Muhte
rem arkadaşlar, bu maddenin teftiş ile alâka
sı yoktur. Bu maddede yazılı olan bilgilerin 
Çalışma. Bakanlığına gönderilmesini derpiş 
eden maddedir. Bu itibarla, tensip buyurur
sanız bu maddeyi İni şekilde kaimi buyurma
nızı rica edeceğim. Bundan sonra, teftiş doğ
rundan doğruya mı yapılsın, mahkemeden ka
rar mı alınsın, tesbiti delâil mi olsun v. s. gibi 
konuları, bundan sonra gelecek olan ilgili 
maddede müzakere edeı^ etraflıca görüşürüz. 
Bu 'maddenin bu haliyle geçmesinin kabul bıı-
yurulmasmı istirham ediyoruz. O meselelerin 
yani efendim, mahkemeden karar alınsın mı, 
yoksa Cemiyetler Kanununun 28 nci madde
si hükümleri doğrudan doğruya uygulansın 
mı. meselenin münakaşasını bundan sonraki 
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•maddede yapacağız, hu maddenin bu şekilde 
kabulünü rica ediyorum. 

I'.ınndaki bilgilerin notere tevdii mesele
sine komisyon olarak katılmıyoruz. Bunun 
gerekçesini benden evvel konuşan Sayın Hi
dayet Aydmer ifade buyurdular. Onun için .kıy
metli vaklinizi zayi etmek istemiyorum. Hür
metlerimle. 

IİAŞKAN Komisyondan sonra bir üye-
ye daha söz vereceğim. Simdi buyurun Sayın 
(.'ağa. 

KSAT (/AÇA ^Cumhurbaşkanınca. S. ü.) — 
Miihtei'i-m arkadaşlar, bir meseleyi münaka
şa ederken bazau garip tutumlarımız oluyor. 
Bir \\\-,-\ kendimize güre yorunıluyoruz. Ye, 
yorumladığımız şekilde de hücuma geçiyonız 
\e aklımı/.ca fikir sahibini böylece hırpaladı
ğımızı zannediyoruz. Sayın llazer Bey aıJka-
d;işm;;.'/.. bu mailde aleyhinde konuşanların 
ki. bendeniz bidayete n konuştum, bu madde 
aleyhinde umumi görüşme sırasında o müna
sebetle söz aldım - bu madde aleyhinde konu
şanların sanki murakabe aleyhinde oldukla
rını ve .Devlet, otoritesine de karşı bulunduk
larım kabul ediyor. Ye ondan sonra bize, siz 
murakabeye aleyhtarsınız ve Devlet otoritesi
nin karşısmdasımz diye hücum ediyor, böyle 
şey yok'. 

Bendeniz ve takrirleri verenlerde de, değiş
tirge önergelerini verenlerde de Devlet otorite
sinin aleyhinde bulunmak, karşı .oflımaık, ne de 
bir kontrolü kabul etmeme fikri yok. 

Sendikaların faaliyetlerinin ınmhtelif yön
lerden tahdit edilmesi lâzım geldiğini, burada 
bendeniz arz ettim. Adabı nlmu.m'iye noktasın
dan tahdit edilir, kamu yararı dolayısivle tah
dit edilir, .genel emniyet dolay isiyle, tahdit edi
lir ve m a'İdelerini de arz ettim. Binaenaleyh bir 
fa al iv et tahdit edildikten sonra o faaliyetin 
hudut dışına çıkıp çıkmadığını kontrol etmek 
de gaA'ot tabii bir kefivettir. Bakalım senin şu 
fa ali velin genel ahlâka avkırı mı, kamu düzeni
ne avkırı mı. dİA'cceınz. Biz bunu ne ile anlıya-
ea-nz? Kontrol ile anlıyacagız. O halde bu mad
denin alevhinde. bulunurken kontrollün aleyhin
de değiliz. Arz edeceğim, neyin aleyhinde oldu
ğumu pimdi. 

Simdi mesele şudur: Bir intikal devresinıde-
viz. Bu intikal devresinde sendikal anımız henüz 
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teşekkül halindedir, daha ırüşeym halinde ve is
tiyoruz M, şu sendikalar gelişkinler, güçlü ve 
takatli haile gelsinler. Şu memleketin demokra
tik hayatında, iktisadî ve sosyal hayatında 
kendilerine mevdu olan hizmeti yerine getire-
tbilsinler. Her şeyimiz rüşeyim ihalinde. Pek 
tabiîdir ki, sendikalarımızda bu durumda. Şim
di, şu rüşeym halinde olan sendikaların elleri
ne bir de grev ilân etmek gibi bir hak veriyo
ruz, bir mücadele vasıtası temin ediyoruz. Di
yoruz ki, işveren toplu sözleşmeye yanaşmazsa, 
yahut toplu sözleşme yapıpta buna muhalefet 
ederse, ışu prosedürlerden geçmek suretiyle se
nin grev yapmak ıhakkm vardır. 

Yine böyle hudutla bir grev, amma buna-
da şahsan "ben taraftarım. Çünkü, dediğim gibi 
ırüşeytm halinde, çocuktur daha bu. Binaenaleyh 
imkânı dairesinde bunu yapacak. Fakat bunun 
grev yapabilmesi, malî imkânlarının gizli kal 
imasına ınıenuttur. Karşıdaki hasmı sosyal par-
teneri dediğimiz teşekkül veyahut iş veren ken
disinin hakiki olarak malî kudretini bilirse bu
na göre direnecektir. Halıbulk'i grevin de netice 
itibariyle sosyal düzeni yerine getirmekte bir 
âmil olduğunu Anayasamız kabul etmiştir. Bi
naenaleyh .grevin de işlemesini teminat altına 
almak 'bizim boynumuzun borcudur. 

Binaenaleyh, bendeniz diyorum ki, açıklık 
ibaJhis mevzuu değildir. Burada bakanlığın ileri 
sürdüğü açıklık lâfı bir (balhaneden ibarettir. 
Burada açıklık, hakiki maksadı söylemek hu. 

Bakan demelidir ki, burada açıklık değil, 
bakanlık bihakkın şu şu malûmata sahib olmak 
mecburiyetindedir. Aksi takdirde şu kanunu 
tatbik edemez. Doğru haklıdır. Alacak bakarı 
lık bunları sedikalarda alsın, sendikalar da 
versin. Fakat istediğimiz gizli kalsın; Baknnb-
ğa karşı gizli değil, Hükümete karşı gizli değil, 
iş verene karşı. Binaenaleyh, Hükümet naşı! 
iş veren Ahmet Efendiye karşı bu malûmat; 
gizliyecefese, Sümerhank'a karşı da gizi iyece!-:, 
Sanayi Bakanlığına karşı da gizfiyccek, gizle
mek mecburiyetinde; bir yed - i emin olarak ve
riyoruz kendisine bunu : Bu, teminat altına alnı
sın diyoruz, maksadımız bu, yoksa Hüküm (•'•• 
otoritesine karşı olmak değil. Dem kendini 
hem de benim gibi şu madde aleyhinde konuşan 
arkadaşlarımı her iki isnattan tenzili öderim. 
Eğer Hükümet otoritesi mevzuu bahis ise, 'bu 
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otoriteyi yalnız sendikalara karşı değil; daim. 
başka taraflara da kullanmak icabeder. Eğer 
Hükümet otoritesi mevzuu bahis ise bu kanun
ların memlekette tek taraflı değil çift taraflı 
tatbik edilmesi lâzımdır. (Bravo sesleri). Hü
kümet otoritesinin yokluğu varitse bunun ka
bahati bizde değil. Onun için rica ederim, biz
leri, olmıyacak isnatlar «karşısında bırakmayı
nız, biribirinıize karşı biraz insaflı davranalım 
ve sözlerimizin altında bir hûve aramıyalım. 
Muhakkak hepimizin maksadı şurada şu kanu
nun, Anayasanın vaz'ettiği prensiplere ve Ana
yasanın ruhuna uygun olarak çıkması ve sen
dikaların da kendilerine mevdu rolleri oynıya-
bilmesidir. Hiç hûve.yok bunun altında. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN —• Kifayet önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
29 ncu madde hakkında kâfi derecede mü

zakere cereyan etmiş ve keyfiyet açıklanmıştı;'. 
Mü zia kerenin kifayetine ikar'ar verilmesini 

talehederiz. 
Siirt Dolu 

Datif Aykut Rahmi Arıkan 

BAŞKAN —- Kifayet aleyhinde ibuyunın 
efendim. 

NİYAZİ AĞJRNASLI (Ankara) _ Yüce 
Senato hakikaten bu kanun üzerinde çok yo
ruldu. Hepimiz öyle. Ne yapalım ki, kanunu 
bir mektup [haline getiren, bir talimatname ha
line getiren deha düşünsün. Bunu. Getirmişler. 
Onun için uğraşıyoruz bu şekilde. Bu lüzum
suzdu. Kısa kısa metinlerle geçilebilirdi. Şim
di hu madde gayet hayatî bir madde. Mevzu
un benim ifade ettiğim şekli anlaşılmadı. Kıy
metli arkadaşlarım, Esat Çağa aleniyetin Hü
kümet için değil, alâkasız olan zevat için, ha
riç. için iş veren sendikalarınınki işçi için, işçi 
sendikalarmınki iş veren için ve saire olduğunu 
ifade ettiler. Ama, asıl maksat bu da değil. 
Yeni kurulan nüve halinde, rüşeym halindeki 
sendikaların bu külfetin altından kalkamıya-
eaklarını ifade sadedinde konuştum. Bir 7 nei 
bend var ki; «Hükümetin istediği şeyleri vere
cektir» diyor. Nasıl verir bunu yeni sendika
la!*? Bu itibarladır ki, kifayetin aleyhindeyiz, 
İstirhamımız; biraz daha konuşulsun da mesele 
olgunlassın. 
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BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşuldu. 

Kifayeti oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul •edilmiştir. 

Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek. B-aşikautığa 
29 neu maddenin 6 ıneı beındinde'ki (ve) keii-

mem ile 7 nei bendindeki (bilgiler) îkeiimesMi-
den sonra gelen (ile) kelimelerimin metinden 
e ııkan lamasını teklif -ederimi. 

Yozgat 
:Sa'(lıık A/rtuknraç 

BAŞKAN — Ke-d-aksiyoma ıait bir şey değil, 
komisyon katılıyor. Reye koymaya bile lüzum 
yoktur. 

Ou-mlıu rİy et Şemail osu B-aş-kaıntığıma, 
Sendikallarım her z-aımam O-emiy etler Kamu-

mumum 29 neu mıaddesi hükmüne göne ye Ka
nunu Medeni hükümlerine göre mifurıalkaıb eleri 
ve m'iMinneleleTıMu tetkik ve -teftişi ımümkün 
olduğundan, iş veren durumunda olan Devle
tin işçi bayatımda em ımüessir ikolu olıan Oaihş-
ıınaı Bıakanüığmıa bm türlü yetki vetıikme-simin ve 
vsondikalaırı bu türlü bir ımıecbııriyet-e- 'tabi tut-
nnamım -sendika bağımsızlığı fikriyle ve sendi-
k-alıarım hürriyeti ile b-ağdaştın'iılımıaısı mümkün 
-olım-adı-ğından bu. k-auunun 29 neu ıma-dde-simin 
tamam-em kıaldııriilııuıasın ı- -arz ve teklif ediyoruz. 

İçel Aydın 
O T-evfilk Okyayuz Şükret Turlıamgii 

Sayın Cumhuriyet Seu-atosu B.aışkaıııilığın.a. 
29 ncıı m addenim 1 nei fıkra-sımım ikinci -sa

tırındaki «Çalışıma Bakanlığıma gönderirler.» 
dil'ade-siniıı «noterliğe verirler» şeklinde değişti-
rilım-e-sini arz ederim. 

Tıabi-î Üye 
Ahmet Yıldız 

Onmihur'iyet Senatosu Yüksek B-aşjkanlığuma: 
Müzıakeresi yapoılaıı Sendikallar Ikamun tas-a-

rısnıın 29 neu maddesinin ta-s-arıdam eıkaımlımıa-
-sını arz ve teklif ederim. 

(/iımhurbıaşkıammea S. Ü. 
Ö-m-er Er gün 

Yüksek Reisliğ-e 
Şifahen arz -ettiğim sebeplerle 29 ne a iimad-

denin e^kıarılm'aısı/n-ı ıaırz vo teklif eylerini. 
Ankara 

Niyazi Ağıınnasiı 
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Yüksek Başkanlığa 

-29 neu 'mıaddcnim birimci fıkrası-ıuın : 
Madde 29. - Sendikalar, her 'hesap veya 

bütçe devresine ait bilanço ve 'hesaplarını ve 
çalışma raporlarını aidolduğu devreyi takibedem 
üç ay içinde Çalışma Bakan tığın-a veya nı-aha-llî 
notere gönderirler. 

Şeklinde tadilini aırz ve teklif eylerini. 
Kas taun omu 

Nusret Tuna 

BAŞKAN --- Hfendiım, takrirleri dinlediniz. 
Bu takrirlerden üçü -maddenin çık-arılmiiası mta-
hiyctiudedir. Un -aykırı telkllif de budur. M-ad-
denin. büsbütün çıkarılması husu-sundaki tek
lifleri reyinize isuuııyoruim. Kabul edeıde-r... Kt-
!iı liy eni e r... Kaıbu! -e d i huen ı İ ş-l ir. 

Ahmet Yıldız -ve Nmsn'et Tunamın taıkrirl'eri 
vat-dır. Bu-uları tekrar okutuyorum. 

(Nusret Turıaiıı-u öıiıergesi telQ*a;r okundu.) 

I > AŞKAN Önergeye komisyon 'kail ılıyor 
ULU.; 

(H4CİOİ KOALİSYON SÖ2CBSÜ ÂMİL AB-
THS (CunThıırbnşlvani;ne;ı S. Ü.) ' Katrlmıyo-
l'UZ. 

BAŞKAN •-- Hükümet de -katılmadığına gü
re, önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden 
ler... Kabul •et-miye-.uleır... Kabul -edifimeıuişitir. 

(Ahmet Yıldızün önergesi teikrar okundu.) • 

BAŞKAN - Ahme't Yıldızım önergesi uoter'e 
verilmesi •mahiyetindedir. Bu önergeye komis
yon ve Hükümet katılıyor unu • 

GHCİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL AK
TI S (Cumhur I saşica-nınea -S. ti.) - Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN Komisyon ve Hükümet katıl-
-m-adığıma göre önergeyi oyumuzıa sunuyorum. 
Kabul edenler,,, Kabul e-tmiyen'ler... Kabul -edil
in emiştir. 

Mad deyi <»kutuyı> ruun. 
NİYAZİ ACİBNASLL (Ankara) - - 7 mel 

bendin kaldırılması hususunda bir t-alkririm 
va:i% -lütfen ok ut mis un. 

BAŞKAN OkutaİMu efendim. 

Yüksek Başkanlığa. 
2!) neu maddenin 7 ne] bendinin çıkarıl

masını arz ve teklif eylerim. 
Ankara 

Niyazi Ağırnash 

552 — 



Cf. Senatosu B : 
BAŞKAN' —- Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Hayır, ka
tılmıyoruz. 

SADIK ARTUKMACJ (Yozgaf) — Komis
yon muvafakat ederse 29 ncu maddede1 sendika
lar kelimesi yerine, maddeye vuzuh verebil
mek için «bu kanuna göre kurulmuş mesle'kı 
teşekküller» yazılması daha uygun olur. Tak
ririmi takdim edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON' SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü ) — «Bu ka
nuna göre kurulan meslekî teşekküller» mad
dede öyle bağlıyacak. Sendikalar 'kelimesi 
yerine bu kanuna göre kurulan meslekî te
şekküller. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç'ın, redaksiyon
la ilgili bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
29 ncu maddenin 1 ııci fıkrasındaki (Sen

dikalar) 'kelimesi yerine ( bu kanuna göre ku
rulan meslekî teşekküller) ibaresinin konul
masını arz ederim. 

Yozga t 
Saflık Artukmae 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Efendim, 
şimdi kabul buyurulan değişikliğe muvazi ola
rak maddede geçen sendika kelimeleri var. 
Bunlar teşekküller olacak. Bir tanesi 3 neti 
satırın sonuna doğru, sendika değil, teşekkü
lün demek lâzım. Bir de 7 numaralı bendde 
«Sendikanın» kelimesi silinecek, yerin o «Te
şekkülün» yazılacak. 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişikliklerle bir
likte tekrar okuyoruz. 

Bilanço ve çalışma raporu 
MADDİ] 29. — Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküller her hesap veya bütçe dev
resine ait bilanço ve hesaplarını ve çalışma ra
porlarını aidolduğu devreyi takibeden üç. ay 
içinde Çalışma Bakanlığına gönderirler. Bu bi
lanço ve hesaplar nıeyanmda teşekkülün o devre 
içindeki : 

1. Gelirleri ve gelir melihaları;, 
2. Giderleri ve sarf yerleri; 
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3. Başkana ve idarecilere verilen ücretler

le memur ve müstahdemlere ödenen meblâğ
lar; 

4. Bara mevcudu, 
."). Demirbaş mevcudu; 
(i. Gayrimenkul mevcudu; 
T. Çalışma Bakanlığınca teşekkülün malî 

durumu ile ilgili olarak istenecek sair bilgiler 
bulunur. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyon sÖzcüsüııce 
yapılan değişikliklerle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. Açık oyunuza sunulacaktır. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. 

Kapatma; faaliyetten men; yönetim kuruluna 
işten el çektirme ve seçimlerin iptali 

"MADDE 30. — 1. Bu kanuna göre kuru
lan bir meslekî teşekkülün tüzüğü kanuna ay
kırı ise, mahallin iş dâvalarına bakmakla gö
revli mahkeme-: 

a) Bu teşekkülün faaliyetten men'ini; veya 
b) Tüzüğünü kanuna uygun hale getir

mesi için, teşekküle altmış günü geçmiyen bir 
mehil verilmesini kararlaştırır. 

c) (b) fıkrasının uygulanması takdirin
de, verilmiş olan mehil sonunda, tüzük, mah
keme 'kararma uyularak değiştirilmemişse, te
şekkülün faaliyetten men'ine karar verilir. 

d) Meslekî teşekkül, tüzüğünü mahkeme 
kararma uyarak değiştirdiğini 12 ııci madde
ye göre yetkili makama bildirir bildirmez, 
faaliyetine tekrar başlayabilir. 

2. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî 
teşekkül, İfi ncı madde hükümlerini ihlâl etti
ği takdirde, mahallin iş dâvalarına bakmakla 
görevli Mahkemesi karariyle altı ayı geçme
mek üzere faaliyetten menedilir. 

3. Bu kanuna göı̂ e kurulan bir meslekî 
teşekkül, 22 nci maddenin 3 neü bendinde ya
zılı yasağa aykırı hareket ettiği takdirde, ma
hallin iş dâvalarına 1)akmakla görevli mahke
mesi karariyle altı ayı geçmemek üzere faali
yetten menedilir. 

1, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1 
ve 2 nci maddeleri ile 3 ncü maddesinin 1 nci 
fıkrası ve 4 ncü maddesi, 19 ncu maddesinin 
5 nci fıkrası ve 57 maddesinin 1 ııci fıkrasın
da yer alan ilkelere aykırı amaçlar güden ve-
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ya faaliyette bulunan meslekî teşekkül, ma- I 
hallin iş. dâvalarına bakmakla görevli mahke
mesi kararı ile kapatılır. I 

5. Yargılamanın her safhasında, hüküm
den önce dahi, işbu kanuna göre kapatmayı I 
veya faaliyetten meni gerektiren fiilin işlen
diğine dair kuvvetli emareler bulunmak şar-
tiyle, bu gibi teşekküller, Cumhuriyet Savcı
sının talebi üzerine, mahkeme karariyle faali
yetten menedilir.. 

G. Faaliyetten menedilen teşekkülün mal
larının idaresi ve menfaatlerinin korunması, 
Medeni Kanun hükümleri gereğince tâyin olu
nacak bir veya üç kayyım tarafından ifa edilir. 

Kapatma halinde fesih hükümleri uygula
nıl'., I 

7. Bu maddede zikri geçen haller dışında, 
bu kanuna göre kurulmuş meslekî teşekküller 
faaliyetten ınıenedilemez ve kapatılamaz. 

8. 12 nci maddenin 4 ncü bendi hükmü ile 
25 nci maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı 
hareket eden meslekî teşekkülün yönetim kuru
luna, meslekî teşekkül mensuplarından birinin 
başvurması üzerine, mahallin iş dâvalarına 
bakmakla görevli mahkemenin karariyle iş- |. 
ten el çektirilir; bu takdirde, görevli mahke
me, teşekülün genel kurulunu kanun ve tüzük 
hükümleri gereğince en kısa zamanda topla
mak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye 'ka
dar cari işleri yürütmekle görevli olmak üzere, 
Medeni Kanun hükümleri gereğince bir veya 
üç kayyım tâyin eder. 

9. 25 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne 
aykırı olarak seçim yapılması halinde, mes
lekî teşekkül mensuplarından birinin başvur
ması üzerine, mahallin iş dâvalarına bakmak
la görevli mahkeme, bu seçimleri iptal eder. ı 

iptal edilen seçim başkanlık seçimi ise, 
yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından, ye
nisi seçilinceye kadar geçecek süre için bir 
geçici, başkan seçer. 

İptal edilen seçim yönetim kurulu seçimi 
ise, 8 nci bend hükmü uygulanır. 

İptal edilen seçim denetçi seçimi ise, .malı- j 
keme, yenileri seçilinceye kadar denetçilik I 
yapmak üzere yeter sayıda denetçi tâyin 'eder. j 

İptal edilen seçim haysiyet divanı seçimi i 
ise, genel kurul yenisini seçmek üzere derhal 
toplantıya çağırılır. j 

- 5 5 4 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Sadık Artuk-

nıaç, 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 

30 ucu maddenin 2 nci bendinde ve 3 ,ncü ben
dindeki G ayı geçmemek üzere faaliyetten men 
edilir diye bir hüküm mevcuttur. Kanaatimce, 
bu müeyyide azdır bu müeyyidenin azlığı bâzı 
•siyasi oyunlara ve imkânlara fırsat verir. Çün
kü; bir teşekkül siyasi bir partiden yardım gö
rür, bunun kapanma müeyyidesi 5 veya 15 gün 
olabilir. Fakat 5 yüz bin lira almak mukabilin
de böyle bir kapanmaya teşekkül razı olabilir. 
Siyasi partiyi! kendisi yardım edebildiği gilbi, 
siyasi parti de ona yardım eder. Bu gibi oyun
lara imkân ve fırsat vermemek için bendeniz bu
radaki müeyyidenin altı aydan aşağı olmamak 
üzere şeklinde değiştirilmesi teklifinde bulun-
imaktayum. 

İkinci nokta; maddenin başlığında yine bir 
redaksiyon aksaklığı 'mevcuttur. Madde tetkik 
buyurulduğu takdirde faaliyetten men, kapat
ma, yönetim kuruluna işiten el çektirme gibi bir 
sıra dâhilinde madde tertibedi kliği halde, mad
denin başlığında kapatıma, faaliyetten men gibi 
sonradan gelecek bir hükmün öne alınmış oldu
ğu görülmektedir-. Onun için 'bu başlığa faaliyet
ten men, kapatma, yönetim kuruluna işten el 
çektirme ve seçimlerin iptali şeklinin verilmesi 
lâzım gelmektedir. Birkaç aksaklık vaı-dır, Onu 
da takririmde arz etmiş buhınuyoruım. Kelime
lerin düzeltilmesi, mahkemesi kelimesinin, mah
kemenin diye yazılmıştır. Bunları yüksek tasvi-
Ibinize arz ederim. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Buyurun Sözcü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 
ARTUiS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Bir nu
maralı bendin (O) fıkrasının ikinci satırında «te
şekkülün» kelim esinden sonra «Mahkemece» ke
limesinin bulunması lâzımdır. 

Sonra, İki numaralı bendin birinci satırında 
«meslekî teşekkül, 16 nci madde hükümlerini ih
lâl ettiği takdirde» deniyor. 16 nci maddede ha-
tırlıyacaksınız değişiklik yaptık. Oradaki tekrar 
mahiyetinde olan siyasi parti ve siyasi cemiyet
ten yardım görmesi keyfiyetini çıkardık; tekrar 
mahiyetinde olduğu için, bu sadece birinci mad
dede kaldı. Binaenaleyh 16 nci madde ve 1 nci 
maddenin üçüncü bendi diye ilâve etmek lâzım. 
16 nci madde kelimesinden sonra ve birinci mad-
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elenin 3 ncü bendin lıü'kii mi erini ihlâl ettiği tak
dirde iki ancak bu (suretle yasak siyasi faaliyetle
ri ihlâl etmek, siyasi faaliyet]erden memmıiye-
ti ihlâl etmek kavrarın kapsanmış oluyor. Yine 
devam ediyoruz, efendim, orda mahallin iş dâ
valarına bakmakla görevli denmiş. Mahallin ke
lim esi silinecek iş dâvalarına bakmakla görevli 
mahallî mahkeme karariyle. îş dâvalarına bakmak
la görevli mahallî ikelime^i buraya konulacak gö
revliden sonra «mahallî mahkeme kararı ile altı 
ayı geçmemek üzere faaliyetten men edilir.» üçün
cü bendin 'ikinci satırında aykırı hareket ettiği 
takdirde yine mahallî kelimesi silinecek «iş dâ
valarına bakmakla 'görevli mahallî mahkeme ka
rarı ile» denecek yine »mahallî kelimesi buraya 
ıgireeek. 'Görevli mahallî mahkeme karariyl e. 
Dördüncü 'bendin üçüncü satırının sonlarında 
yine mahallî kelimesi var, sondan 'üçüncü keli
me. Mahallin kelimesi silinecek, «iş dâvalarına 
(balkımakla 'görevli mahallî mahkeme kararı ile» 
olacak. 

9 ncu İtendin, ikinci satırında «başvurması 
üzerine,» mahallin kelimesi silinecek, «iş dâva
larına, bakmakla görevli maıhallî ımahikeane bu se
çimleri i pıt al eder.» olacak. 

BAŞKAN — 8 nci fıkrada da vardır. Sayın 
sözcü. 

GEÇicî KOMISYON SÖZCÜSÜ "ÂMIL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Evet. 
Orada da var. Orada da mahallin kelimesi sili
necek. îş dâvalarına bakmakla görevli mahallî 
mahkeme denecek. Tashihler bundan ibarettir. 
Arz ederim. 

[BAŞKAN — • Buyurun Sayın Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dim, yazılıştaki hataları düzeltmek hususunu 
kapsıyan bir takrir 'hazırlamıştım. Bu liusu.su 
Âmil bey ve Sadık bey ifade ettiler. Yazılış ba
kımından hakikaten mahallin iş dâvalarına bak-
maMa .görevli mahkeme tabiri güdük ve yanlış 
'bir tabirdir. Onun düzelmesine teşekkür ederim. 
O kısım tamam. 

Yalnız muhterem arkadaşlar, .görüyorsunuz 
ki biraz evvel .söylediğim hususta tamamen hak
lıyım. Bir sayfalık metin ya-zıyorlar, bir sayfa
lık kanım maddeleri. Bu kanunun ıhiç olmazsa, 
bundan sonra gelen '11 nci madde de öyle, mek

tup, nâme, asker mektubu gibi. Böyle kanun ol
maz. Bunlar üç, dört satır içinde tellıisan ifade 
edilecek anlaşılır hükümler olmalıydı. Maalesef 
demin ifade ettiğini cihetlerle, aman şu da bu
lunsun, bu da bulunsun derken bu karışıklıklara 
sebeboluyor ve neticede, Anayasanın sarih ola
rak 'bahşettiği bir hakkın kullanılmasını kısıtlı-
yaeak birtakım imkânlar verilmiş oluyor, şu ha
ni hiç şey etmediğimiz otoriteye. 

BAŞKAN — Bu, o mesele değil Sayın Ağır
naslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Bura
da da var efendim. 

BAŞKAN — Bu mesele hal "edildi. Kabul et
medik. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Bu 
maddede var. Bu bakımdan hani nasıl oldu da 
kıymetli arkadaşım ifade buyurdular, cezayı hafif 
gördü. En masum şeyler için de tatbik edilecek. 
Daha sonraki maddelerde göreceksiniz cezalar ge
liyor. Sendikacılıkta, yeni olan, acemi olan te
şekküllerimizin böyle ağır ceza tehditleri altında 
gelişmesi mümkün olur mu? Daha doğarken boğ
mak mı istiyoruz? Yapmıyalım. Gelişsin; bu 
memleketin vatanperverliği yalnız bizim gayreti
mizle olmaz. Onlar da vatanperverdir, bıraka
lım. Yine kontrol altında bulundurun. 

BAŞKAN - Bu maddeye bir teklifiniz var 
mı? Bunu bildirin rica ederim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Bu iti
barla bir de bu maddenin baş tarafındaki «(A) 
bendi, bu teşekkülün faaliyetten menini veya...» 
demiş. Daha bir ihtar olmadan, aşağı maddelerde
ki gibi bir mehil verilmeden teşekkülün bu mehil 
içinde kanunun aradığı nitelikte talimatnameyi 
vesaireyi yapmasına imkân vermeden senin teşek
külünü, sendikanı kapattık. Bu imkânı vermiye-
üın. Ben onun için evvelemirde mehlin verilmesi 
zaruretini taşıyan aşağıdaki bendlere uygun şekil
de (A) bendinin maddedeki (A) bendinin, yani 
bu teşekkülün «faaliyetten menini veya» ibaresi
nin maddeden kaldırılmasını arz ve diğer deği
şikliklere ait de, bir takrir takdim ediyorum. Bun
dan evvelki maddelerde de olduğu gibi, uzun ol
sun, kısa olsun; bizim do itimadımızı fazlasiyle 
haz, bulunan komsyonumnz, tarafından her ne
dense, bu kanunda, her halde başta arz ettiğim 
tesirler altında olacak bunları kendileri de bildik
leri için olacak, tekliflerim daha çok kabul buy-
rulmuvor. Ama ben vine takririmi vermekte ve 
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buna itibar bııyurulmasmı rica etmekte İsrar edi
yorum. 

BAŞKAN - Kamil Coşkunoğlıı. 
KÂM Ih OOŞKCNOCIIIT (Fşak) - - l-sııl hak

kında. 
BAŞKAN •••-- Buyurunu/,. 
KÂMİL OOŞKITNOCLU (Uşak) Muiıte-

i'oîiı arkadaşlar, bu madde hakikaten çok uzundur. 
Faaliyetten men bir madde; kapatma bir madde; 
yönetim kuruluna, işten el çektirme bir madde; 
seçimlerin iptali bir madde lia.lin.de tedvin edilme
liydi. Kakat hepsi aynı madde içinde toplanmış. 
.İlie olmazsa bunu 'Yüksek Senatonun bend, bend 
müzakere etmesini islirham ediyorum. Birinci 
bend, muhtelit' fıkraları ihtiva ediyor. 2 nei bend 
böyle; bu şekilde i) neti bende kadar gidiyor. Bu 
şekilde müzakere edersek, daha salim bir neticeye 
vasıl oluruz, kanaatindeyim. Bunun için mâru-
zalhı bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN ----- /aten hükümler ayrı olunca ay
rı ayrı reye koyuyorum. Başka söz istiyen yok. 
Takrirleri okutup, birer, birer oyunuza sunaca
ğını, 

Yüksek Başkanlığa. 
ot) neu maddenin I numaralı bendinin 2 nei 

satırındaki «mahallin); kelimesinin «görevli» keli
mesinden sonraya alınmasını ve «mahallî» şeklin 
de tashihini; aynı maddenin 1 nei bendinin (a) 
fıkrasının kaldırılmasını, çeşitli fıkralardaki «ma
hallin iş dâvalarına bakmakla görevli mahkeme» 
ibarelerinin de düzeltilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Ankara 
Niyazi Ağırı ıas!ı 

BAŞKAN -- İkinci takrir redaksiyona aittir, 
okulııyoruııı. 

Y iiksek Başkanlığa. 
A) :>Ü neu madde başlığının, madde metnin

deki sıraya uygun düşmesi bakımından, (faaliyet
leri. men, kapalına, yönetim kuruluna, işten el çek
tirme ve seçimlerin iptali) şeklinde değiştiril
mesini ; 

B) Aynı maddenin 2 nei bendinin 2 nei sa
tırındaki (ayı geçmemek) kelimelerinin çıkarıla
rak yerim; (aydan aşağı olmamak) kelimelerinin 
konulmasını; 

O) Aynı maddenin o ııcü bendinin A neü sa
tırındaki (ayı geçmemek) kelimelerinin çıkanla-
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rak yerine (aydan aşağı olmamak) kelimelerinin 
konulmasını; 

O) .Aynı maddenin 7 nei bendinin .'•> ııcü sa
tırındaki (mahkemenin) kelimesi yerine (mahke
mesi ) kelimesinin konulmasını; 

D) Aynı maddenin 1) ucu bendinin 2 nei .sa
tırındaki (mahkeme) kelimesi yerine (mahkeme
si) kelimesinin konulmasını; arz ve teklif ede
rim. 

Yozgat 
Sadık Arluküiaç 

BAŞKAN Bu takrir aşağı - yukarı, başlığın
da kapatma ve faaliyetten men yerine, faaliyetten 
men ve kapatmayı komisyon münasip görmekte
dir. O suretle tashihi muvafık mütalâa edilmek
tedir. Bizim neslin siyakü sibak dediği bunu icab
ettim-. O suretle tashih edilecek tabiatiyle. Ko
misyon tashihleri yapar. 

Sonra, Arfukmaç, ibaredeki ikinci İtendin ikin
ci satırındaki «ayı geçmemek» kelimelerinin çıka
rılarak yerine, «aydan aşağı olmamak» kelimele
rinin konulmasını istiyor. Yani 6' ayı geçmemek 
değil de, o' aydan aşağı olmamak denilmektedir. 

Komisyon?.. 
UEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİli AR

I T S (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) - - Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Cok tereddütlü oldu bu katılma. 
İkinci, bendindeki, altı ayı. geçmeme kaydının, 

altı aydan aşağı olmamak üzere tashihi teklif edil
mekte ve komisyon da buna katılmaktadır. 

NİYAZİ ACIRNASLI (Ankara) —• Takrir 
aleyhinde konuşayım, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NİYAZİ ACIKNASLI (Ankara) - Efen-

dini, SIK;, mahiyeti, vasfı, bilmem nesi itibariyle 
çok, basit. Bilgisizlik suçları. Çoğu böyle. 
Bunlar için bu derece ağır cezalar vermek doğru 
değildir. 

tışare etmeden, ağırlaştırma, yoluna gitmesini, 
doğrusu üzerine nokta konulacak bir keyfiyet 
olarak telâkki ettim. .Mutlaka eczacılık yoluna 
mı gideceğiz? Bırakalım bir parça gelişsin ve 
ondan sonra cezaları ağır mı, hafifini düşünü
rüz. Kaldıki bunun içinde doğrudan doğruya 
Anayasaya uygun olmıyan ve yarın iptali lâzım -
gelen hükümler de geçirmiş oluyoruz. Bunlar 
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için elbette biı/ teşekkül tarafından iptal dâvası 
açılacak ama her halde cezanın ağırlaştırıl
ması hususundaki hükmü, hiç olmazsa muhterem 
•komisyon bir araya gelip istişare ettikten sonra 
ağırlaştırması yoluna gitmesi, çok daha yerin
de olurdu. İstişarelerden sonra geçmiş, istişare
lerden sonra komisyonda verilmiş olan netice
nin bir an içinde cezayı ağırlaştıralım, şeklin
de bir hükme varılmış olmasını esefle karşıladım 
doğrusu. 

BAŞKAN — Artukmaç, takririnde ısrar edi
yor. 

İHSAN SABRI (JAG.LAYANGi.Tj (Bursa) 
—• Efendim, cezalar ağırl aştırılır, hafifletilir, 
bu Yüksek Heyetinizin takdirine ait bir keyfi
yettir. 

Yalnız ben teknik bir noktaya temas ediyo
rum. Sayın takrir sahibi diyor ki; altı aydan 
aşağı olmamak üzere. Bunun sonu ne olacak? 
Plâfon nerede? Böyle ceza olur mu? On seneye 
kadar mı verecek!. Bir haddi olmak lâzım. .Altı 
ayı geçmemek, anlıyorum. Ama fi aydan a.şağı 
olmamak üzere... Plâfon nerede?.. Takririn bu 
şekilde kabulünün teknik bir hata olduğu kana
atindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın sözcü gayet esaslı bir 
nokta üzerinde durduklarına göre mütalâanızın 
devamını rica ederim. 

OEOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL 
ARTUS ((•iımhurbaşkaııınca S. Ü.) — Lfendim, 
(lenel Kurulda yapılan görüşmeler sırasında ko
misyon üyelerinin üçte birinin komisyona tahsis 
edilen yerde bulunmaları icabeder. Bulunma
dıkları takdirde orada bulunan sözcü veya Ko
misyon Başkanına, verilen önergeleri kabul veya 
reddetmek hususunda yetki verdikleri I'ÜVA olu
nur. Bütün müzakereler tüzüğümüzde meveu-
dolan bu maddeye göre cereyan etmektedir. Ye 
sözcümüz de biraz evvelki kabulünü bu esasa, 
göre kendisini yetkili sayarak beyan etmiştir. 
Bundan, evvelki maddelerde bu şekilde vâki 
olan beyanlar m ak İmi dür de bu maddede mak
bul değildir, denemez. Müzakerelerin yürütül
mesi içinde başka bîr esasın kabulüne zaten im
kân yoktur. Komisyon üyelerinin hepsini veya 
üçünü daima toplu bir halde bulundurmaya mad
deten imkân olmadığını hepimiz biliyoruz. 

Esasa gelince; doğrudur. Sayın İhsan Çağ
layan gil'in ifadeleri. Biz 3 aydan, 6 aya kadar 

diye sınırlamayı uygun buluyoruz. Çünkü 1 
gün 2 gün gibi bir kapatma, yani bu günlü şek
linde olmasın, ilimdi sevk edilmiş olan şeklinde 
«fi aya kadar kapatabilir» diyor madde 2 gün 
3 günlük bir kapatma da hakikaten gayriciddî 
bir muamele olacaktır. Halbuki, söz konusu 
yasak, siyasi partilerden yardım görmek, siyasi 
partilere yardım etmek v. s. gibi menedilmiş 
olan siyasi faaliyetlerin yapılmasıdır. Bu ya
sağın ciddiyetini muhafaza edebilmesi için bu 
gibi hallerde üç, aydan altı aya kadar kapatılır 
tarzında fıkranın tashih edilmesini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN ••—• Sayın Artukmaç altı aydan aşa
ğı olmamak üzere, şeklindeki tekliflerini tadil 
etmiş bulunuyorlar. Altı aydan bir seneye ka
dar, denilmektedir. Komisyon ise, üç aydan 
altı aya kadar diyor, ne diyorsunuz. Artuk
maç. 

SADİK A RTUKM AO (Yozgat) — Isra r edi
yorum. 

BAŞKAN — Tadilen verilen takriri okutu
yorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
.'İÜ ncu maddedeki (altı ayı geçmemek üzere) 

kaydını (altı aydan bir seneye kadar) şeklinde 
değiştirilmesini teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Komisyon ;'... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL 

ARTUS — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 

Takriri reylerinize sunuyorum. Kabul edenler.. 
Ltmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın. Niyazi Ağırnaslı'nın (a) bendi hakkın
daki önergesini okutup oyunuza sıma cağım. 

(Niyazi Ağırnaslı'nın önergesi tekrar okun
du.) 

OLOİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AMİL 
ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) - - Katıl
mıyoruz. 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Ltmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

'Komisyonun teklifi üç aydan altı aya kadar
dır. Bu teklifi kabul edenler.... Ltmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tashihti şekliyle tekrar okutuyoruz, 
dikkatle mütalâasını rica edeceğim. 
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C. Senatosu B : 
Faaliyetten men; kapatma; yönetim kuruluna 

işten, el çektirme ve seçimlerin iptali 
MADDE 30. — 1. Bu Kanuna göre kurulaıı 

bir meslekî teşekkülün tüzüğü kanuna aykırı 
ise, iş dâvalarına, bakmakla, görevli mahalli 
mahkeme : 

a) Bu teşekkülün faaliyetten men'ini; veya 
b) Tüzüğünü kanuna uygun, hale getirmesi 

için, teşekküle altmış günü geemiyen bir mehil 
ATerilmeşini kararlaştırır. 

c) (b) fıkrasının uygulanması takdirinde. 
verilmiş olan mehil sonunda, tüzük, mahkeme 
kararma uyularak değiştirilınemişse, teşekkülün 
mahkemece faaliyetten menine karar verilir. 

d) Meslekî teşekkül, tüzüğünü mahkeme ka
rarma uyarak değiştirdiğini 12 nci maddeye gö
re yetkili makama bildirir bildirmez, faaliyetine 
tekrar başlayabil ir. 

2. Bu kanıma göre kurulan bir meslekî te
şekkül, 1.6 nci madde ve 1 nci maddenin 3 ncü 
bendi hükümlerini ihlâl ettiği takdirde, iş dâva
larına bakmakla görevli mahallî mahkeme kara-
riyle üç aydan altı aya kadar faaliyetten mene 
di lir. 

3. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî teşek
kül, 22 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı ya
sağa aykırı hareket ettiği takdirde, iş dâvaları
na bakmakla görevli mahallî mahkeme karariyle 
üç aydan altı aya kadar faaliyetten raenedilir. 

4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1. ve 
2 nci maddeleri ile 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası 
ve 4 ncü maddesi, 19 nen maddenin 5 nci fıkrası 
ve 57 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan 
ilkelere aykırı amaçlar güden veya faaliyette 
bulunan meslekî teşekkül, iş dâvalarına bakmakla 
görevli mahallî mahkeme kararı ile kapatılır. 

5. Yargılamanın her safhasında, hüküm
den önce dahi, işbu kanuna göre kapatmayı 
veya faaliyetten meni gerektiren fiilin işlen
diğine dair kuvvetli emareler bulunmak şar-
tiylc, bu gibi teşekküller, Cumhuriyet Savcısının 
talebi üzerine mahkeme karariyle faaliyetten 
menedilebilir. 

6. Faaliyetten menedilen teşekkülün malları
nın idaresi ve menfaatlerinin korunması, Medeni 
Kanun hükümleri gereğince tâyin olunacak bir 
veya üç kayyım tarafından ifa edilir. 

Kapatma halinde fesih hükümleri uygulanır. 
7. Bu maddede zikri geçen haller dışında, 
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1 bu kanuna göre kurulmuş meslekî teşekküller" 

faaliyetten menedilemez ve kapatılamaz. 
8. 12 nci maddenin 4 ncü bendi hükmü ile 

25 rıci maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı ha
reket eden meslekî teşekkülün yönetim kuruluna, 
meslekî teşekkül mensuplarından birinin başvıır-

i ması üzerine, iş dâvalarına bakmakla görevli 
| mahallî mahkeme karariyle işten el çektirir; 

bıı takdirde, görevli mahkeme, teşekkülün genel 
kurul un ıı kanun ve tüzük hükümleri gereğince 

j en kısa zamanda toplamak ve yeni yönetim kuru-
I lıı seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle görevli 
j olmak üzere. Medeni Kanun hükümleri gereğince 
i bir veya üç kayyım tâyin eder. 
I 9. 25 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne ay

kırı olarak seçim yapılması halinde, meslekî te
şekkül mensuplarından birinin başvurması üzeri-

; ne, iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mah-
' keme, bu seçimleri iptal eder. 
, İptal edilen seçim başkanlık seçimi ise, yöne

tim kurulu, kendi üyeleri arasından, yenisi seci-
. linceye kadar geçecek süre için bir geçici başkan 

seçer. ı 
| İptal edilen seçim yönetim kurulu seçimi ise, 

8 nci bend hükmü uygulanır. 
i İptal edilen seçim denetçi seçimi ise, mahke-
i ine, yenileri seçilinceye kadar denetçilik yapmak 
i üzere yeter sayıda denetçi tâyin eder. 
j İptal edilen seçim haysiyet divanı seçimi ise, 
\ genel kurul yenisini seçmek üzere derhal toplan-
ı ti ya çağrılır. 

j BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde reyinize 
I sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
] bul edilmiştir. Açık oyunuza sunulacaktır. 

Diğer maddelere verilen oyların neticesini 
arz ediyorum. 

İkinci maddeye 122 iştirak. 119 kabul, 1 ret, 
'2 çekinser, oy kullanılmış ve madde 119 oyla ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü maddeye : 1.27 iştirak. 126 kabul, 1 
I çekinser, oy kullanılmış ve madde 126 oyla ka-
j bul edilmiştir. 

Dördüncü maddeye : 120 iştirak. 1.1.6 kabul, 
4 çekinser, oy kullanılmış ve madde 116 oyla 
kabul edilmiştir. 

I Onikinci maddeye : 118 iştirak, 116 kabul, 
2 çekinser, oy 'kullanılmış ve madde 116 oyla 

I kabul edilmiştir. 
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Onüçüncü maddeye : 115 iştirak, 115 kabul. Beşi onbeş geçe toplanmak üzere oturuma 

Madde 115 oyla kabul edilmiştir. 20 dakika ara veriyorum. Teşrifinizi rica ede
rim. Arkadaşlarımız böyle daha iyi çalıştıkla-

Yirmiıbeşinci maddeye : 110 iştirak, 10!) ka- r m ı i f a d e buyurdular. Yoklama mahiyetinde 
bul, 1 çekinser, oy kullanılmış ve bu suretle J olacaktır. 
madde 109 oyla kabul edilmiştir. j Kapanma saati : 16,55 

..»— ^ a > ^ < ^ •<«•• 

Î K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 17,15 

BAŞKAN — Başkanvekili îhsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — İkinci oturumu açıyorum. 
Bir takrir var, okutuyorum. Müstacel bir mü
nakale takriri vardır. Takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/523, 
2/533, 2/534; O. Senatosu 2/ 87) (S. Sayısı : 
182) (1) 

Yüksek Başkanlığa 
182 sıra sayılı Kanun teklifi basılıp üyelere 

dağıtılmış bulunmaktadır. Çelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak Öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Sahir 'Kıı rut 1 uoğl ıı 

BAŞKAN — Bu teklif harici taahhütlere 
aittir. Üç, maddelik bir kanundur. Cümleme 
alınmasını reylerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporu okutuyorum. 

(1) 182 S. Sayılı h asm ayazı tutanağın so-
nundadtr. 

28 . 6 . 1963 
Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İda

re Âmirlerinin 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
2/533 ve 2/534 esas sayılı kanun teklifleri Mil
let Meclisi İdare Âmirlerinin aynı mahiyetteki 
2/523 esas sayılı kanun teklifi Komisyonumuza. 
havale edilmiş olmakla Millet Meclisi İdare Âmi
ri ve Sayıştay Başkanı hazır oldukları halde in
celendi ve görüşüldü. 

2/523 esas sayılı teklif Meclis bütçesinin 
(A/2) işaretli cetvelin 701 ne i yapı onarımı ve 
küçük yapılar bölümünün 20 nci Millî Saraylar 
maddesinden 350 000 liranın düşülerek (A/ l ) 
işaretli cetvelin 453 neü Ahdî münasebetler bö
lümünün 21 nci Avrupa Konseyi Assamble ve 
komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları 
maddesine aktarılmasını derpiş etmektedir. 

2/533 esas sayılı* kanun teklifi ise, Sayıştay 
binasının onarımı, arşiv bina-unın yapımı ve 
kalorifer tesislerinin onarımı maksadiyle bütçe
ye konulmuş bulunan (»deneğin kâfi gelmemesi 
(loiavısivie 300 000 liralık aktarmaya aittir. 

Gerekçeden de an'laşıldığıma f/öre kalorifer 
kazanlarının değişmesi Bayındırlık Bakanlığın
ca lüzumlu görüldüğünden, ve resmî dairelerin 
kalorifer kazanlarının ("Fuel - Oil) sistemine 

559 — 



C. Senatosu B : 85 3 . 7 . 1963 O : 2 
göre yapılması prensibi Sanayi Bakanlığınca da 
lensi bod ildiğinden İm şar t lar •altında, bütçeye 
konulmuş olan ödenek kâfi gelmemiş 307 nci 
bölümün 30 ucu (Hesap tetkiki maksadiylo 
taşraya gönderilecek murakıp muavinleri yol
luğun) dan 300 000 lira düşülerek 701 nei bina 
onarımı bölümüne eklenmektedir. 

2/534 esas sayılı diğer teklif de Türkiye Bü
yük Millet Meclisi M'ııhafız Taburu eratının gi
yecek ve yiyecek bedeli olan 4.14 022 l iranın 
Millî Savunma, Bakanlığı bütçesinin ilgili bö
lümlerine aktarmayı derpiş etmekledir. 

Malûmları olduğu veçhile Meclis Muhafız 
Taburu eratının giyecek ve yiyecek bedeli Meclis 
bütçesinde yer -atnuvkta ise de, eratun iht iyar lar ı 
Millî Savunma Bakanlığı taraf ından (emin edil
diğinden bu maksatla bütçeye konulmuş bulunan 
ödenek yılı içinde mezkûr Bakanlığa aktarılmak
tadır . 

i t e r üç teklif de 1903 yılı Bütçe Kanununda 
değişikliği istihdaf ett iğinden Komisyonumuzca 
birleştirilerek müzakere edilmiştir. 

Meclis Muhafız Taburu eratının yiyecek ve 
giyecek karşılığı olan 414 022 liralık ödeneğin 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesine aktarılma
sı, esas itibariyle bu birliğin ihtiyaçlarının Ha
kanlık tarafından karşılanması sebebiyle bir 
mahsup muamelesi icabıdır. 

Diğer taraftan Sayıştay bütçesine yapılan 
aktarma da bir zaruret in icabı olup yapılan ten
zille hizmetin aksaınıyacağı anlaşılmıştır. 

Avrupa Konseyi Assaıüble ve komisyonları
na iştirak edeceklerin yollukları için 1902 büt
çesiyle 400 000 .lira teklif ve kabul edilmiş iken 
senesi içinde ödeneğin ademi kifayetinden 
300 000 lira yine aktarma suretiyle 453 ncü bö
lümün 21 nci maddesine ilâve edilmiş ve sene 
sonuna kadar bu ödeneğin 090 küsur lün liralı
ğının sarf edildiği anlaşılmıştır. 

1963 yılı bütçesiyle bu t eri ip için 750 000 li
ra teklif edilmiş ve Komisyonca aynen kabul 
edilmiş olduğu halde Millet Meclisince yapılan 
bir teklif ile 350 000 lira indirilmek suretiyle 
ödenek 400 000 lira olarak kabul edilmiş olup 
şimdiye, kadar 274 134 liranın harcanarak ge
riye 125 800 lira kaldığı anlaşılmıştır. 

Assamblenin mahiyet ve ehemmiyetine binaen 
kabul edilen tertibin unvanından anlaşıldığı gibi 
umumi heyetine iştirak zarureti olduğu gibi ko-
misvonlarıtıa da iştirak zam reli meveudoldıığu-

na göre mevcut tahsisatın kâfi gelmiyeceği aşi
kârdır . 

Aktarmanın yapılmak istenilen 70! nci fas
lın 20 nci maddesine- gelince; bu maddeye yanı 
Millî Saraylar ın tamirine bu sene 4 227 301 li
ralık bir ödenek kabul, edilmiş ise; de bu ödene
ğin sarfı hakkında, şimdiye kadar esaslı bir ta
ahhüt ve ihale yapılmadığı ancak emaneten ya
pılan isler için 500 000 liralık bir avans veril
diği anlaşılmış! ir. Yatır ımlardan başka bölüm
lere aktarma, yapılnuısı prensi]) itibariyle doğru 
olmamakla beraber bu ödeneğin bu vaziyette se
ne sonuna kadar sarfı imkânı oiınıyacağı güz 
önünde tutularak uygun görülmüştür. 

Bu şekilde komisyonumuzca yeniden tanzim 
edilen kanun melni ve eelvel, öncelikle görüşül
mek ve Oenel Kurulun tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur . 

Başkan Sözcü 

Ha tay Ordu Adana, 
S. İnal A. 11. Onat M. Ünaldı 
Aydın Balıkesir Diyarbakır 

1. Sezgin K. Öz!as A. Erdoğan 
Oircsun (lümüşane 

Muhalif im S. Savacı 
İ. E. 'Kılıçoğlu 

İzmir Kars 
N. Mirkelâmoğlu Söz hakkım mahfuzdur 

İmzada bulunamadı İv. Okyay 
Kırşehir Konya 

Muhalefet şerhim ilişiktir M. Diuekli 
A. Bilgin 
Konya. Konya 

A. Onar k\ Özal 
İmzada bulunamadı 

Konya Mardin 
II. C, Yılmaz S. Aysan 

Siir t Siirt 
Söz hakkım mahfuzdur A. Yaşa 

I i. Aykut 
Sivas Trabzon 

M. Vura! Söz hakkım mahfuzdur 
A. Şener 

Tabiî Üye . Tabiî Üye 
S. ( lürsoytrak II. Tunçkauat 

İmzada bulunamadı 
Yozgat 

Yalınından yolluk için aktarmaya muhalifim 
Y. l 'var 
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BAŞKAN — Muhalefet şerhini okuyum/. 

Muhalefet şerhi 
Yatırımlardan yapılacak aktarmalar yatırım

lar için olabilir. 
Yatırımlardan alınarak cari masraflara har

camaların plân fikri ile bağdasamıyacağı kanı
sındayım; bu itibarla 2/523 sayılı teklifle yapı
lan aktarmaya muhalifini. 

27 . (İ . l!)b'3 
Kırşehir Milletvekili 

A. Bilgin 
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bulunamıyor ,muf (Bir memleketin çocuk
ları dedelerinden yadigâr kalan, eser
lerinin tamiratını bıraiksın bir tarafa, konseye 
gidecek arkadaşlara paıa ayırsın, bunu benim 
havsalam almıyor. Bu vaktiyle, önceden düşü
nülecekti ve düşünülmesi lâzıımdı. Biz konseye 
'gitmesinler demiyoruz. Ama buna mukabil Mil
lî Saraylar bölümiinden aktarılmasını şahsan 
münasip gö,r>müyüirııım. Sizin vicdanınıza, terk 
ed i yo m m. Hü r.m etlerinde. 

BAŞKAN — Sayın Gerger. 

VASFİ GEKGEH (ürfa) — Mujbterem arka
daşlarım, İlendeniz arkadaş îıinııı fikirlerine iş
tirak ediyorum. Yalnız ibir ciheti Yüksek He
yetinize arz etmek .mecburiyetindeyim. Şimdi, 
Avrupa Konseyinde (muhtelif komisyııolara iş
tirak etmek üzere muhtelif arkadaşlar gidiyor-
la'r. Halbuki her komisyona bir fvzanm gönderil-
•mesi mecburiyeti yoktur. Giden bir azaya diğer 
koniiisyonlara da iştirak salâhiyeti verilmesi 
mümkündür. Bu suretle 125 bin lira mevcut pa
ramız olduğuna göre, bununla bu seneyi idare 
etmek ıminıfkündür. 

. Şimdi, Yüksek Heyet hatırlar k i ; vergi ka
nunlarımızda bir zam meselesi bahis konusu 
okluğu zaman ne kada;r üzerimle hassasiyetle 
duruyoruz. 

Şimdi, ıbir misal arz edeceğim; meselâ, ya
kınlarda Paris'te toplanacak olan bir konseye 
bir gün için iştirak edecek arkadaşa, bir gün 
için 40 dolar verilmekte. Bir seyahat için buna 
göre 'hesaplanırsa vergileriyle binlikte 6 000 
lira yalnız tayyare parası verilmesi gerekmek
te. Günah değil mi? Bu .sebeple, 125 bin lira ile 
idare etme zarureti vardır. Bu teklifin kabul 
edilmemesini Yüksek Heyetinizden rica ede
rim. (Bravo sesleri, alkışlar) Hüıımetleıimle. 

BAŞKAN -•- Sayın. Artııkmaç. 

SADİK AIITİJKMAG (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlar, bu kanun teklifinde 2 kısım mev
cut. Birisi normal münakale mahiyetini arz 
eden fasıl ve maddvler. Diğeri de yatırımlara. 
taallûk eden kısımdan yapılan münakaleler
dir. Bendeniz, muhalefet şerhinde de 'belirtil
diği gibi, yatırım faslından, yapılan münaka
lelerin. asla, tecviz edilmemesi fikrindeyim. 
Biz plânlı ve programlı bir devreye girmiş 
durumdayız ve bunun tatbikatı içindeyiz. Bunu 

(BAŞKAN - - Tümü üzerinde «öz isfiyen?. 
Buyurun Hüsnü Dikeçligil, 

HÜSNÜ DİKEOLİĞİL (Kayseri) — Muh
it er eJm arkadaşlarım, ıbu ivedilikle görüşülen ka
nun haddizatında küçük gibi gözükür ama, 
hakikaten nıühim bir kanundur. Şimdi bu ak
tarma' Millî Saraylar faslından oluyor. Avrupa 
Konseyine gidecek: arkadaşların yolluğuna kar
şılık olmak üzere, Millî Saraylarımıza, alt fa
sıldan aktarma yapılıyor. Nitekim, bir üye bu
rada yatırım faslından câri .masraflara aktarma 
yapılamaz şerhini vermiş bulunuyor. Millî .Sa
raylar için ayrılan para sarf edilemiyor, bun
dan ayrıllan parayla arkadaşlariımız koniseye 
gidiyor. Dikkat buyurun; ecdattan kalan eser
lere bu para sarf edilmiyor ve bunda it it iz dav-
raııılmıyor, dolayısiyle sarf edilemedi diye çe
kiliyor, sonrada ihale edilemedi deniyor. Ya
tırım devrinde olduğumuz bu plânlı devrede, bu 
Millî Saraylara ayrılan paraların sarf edilme
mesi hakikaten 'bizleri 'üzmelidir, üzmesi de çok 
yerindedir. Dolaytsiyle hergüu biraz daha. ha-
rabolan Millî Sarayların parasını öbür tarafa 
aktarmış oluyoruz. Bendeniz bunu Bütçe Ko-
ımisyoııunda dinledim. Bütçe Komisyonundaki 
arkadaşlarımız sarf edi'lemiyeceği fikrini ileri 
sürüyorlar. Ama şu var k i ; mütaahhit bulunmu
yor, diyorlar. Vaktiyle bu işle uğraşmış bir ar
kadaşınız sıfatiyle söylüyorum, müteahhit bu-
lunalbilir. Fakat bunun üzerinde titizlikle du
rulmuyor. Titizlikle davranılmadığı için de d;:-
layısiyle para senei âtiye kalıyor. Millî Saray
lar da günden güne heba oluyor. Sizler bunu 
aktarabilirisiniz. Fakat bundan Millî Saraylar, 
birer tarihî âbide olarak mutazarrır ve bun
ları bırakan edbadıınızın ruhu elbetti1 mimiz-
zebolacaktır. İstirham ederim, Millî Saray
ların fablından değil de, başka fasıldan 
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şimdi ya vay yavaş zedeleyici hareket ler le p lân 
ve p rog ramdan ayı rmanın bir mâna ifade 
etmiyeceğini de bilhassa bel ir tmek isterim. Ban
dan evvel Tıp Fakül tes i mevzuunda bir ayrıl
ma olduğunu daha önce sözlü soru münase
betiyle arz etmiştim. B u m d a yine plân ve prog
ram. ta tb ika t ından ayrıldığımızın yeni bir 'belir
tisi or taya ç ıkmaktadı r . Buna Yüksek Heye
tinizin cevaz vermiyeceğine inanmaktayım. Ve 
bu düşncelerle bu Avrupa Kanseyi Assamblesi 
ve komisyonlarına iş t i rak edeceklere ait 350 
'bin. l iralık münakalenin bu tekliften çıkarıl
ması için bir önerge takdim ediyorum. Yük
sek takt ir ler inize arz ederim. Hürmet ler imle . 
(Alkışlar .) 

BAŞKAN — Sayın Turlıangil . 

F İ K R E T TURHANG-IL (Aydın) — Muhte
rem arkadaş la r , geçen yıl da b i rçok ak ta rma
lar meyanmda Avrupa Konseyi Asamblesine 
gidecek a rkadaş la r için de a k t a r m a yapıl
mıştı. Ancak ben bu ak ta rman ın devre içinde 
gelmesine gecen sen eki tecrübemle de şiddetle 
muhalifim. Sebebini şu şekilde izah edeceğim. 
Bi r bütçenin tanziminde Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisinden Asambleye gidecek üye
lerin adedi ve toplant ı la r için, bir sene evvelki 
tecrübeden elde edilen sonuca göre tahsisa
t ının istenmesi ikt iza ederdi . 

Şimdi, bendenizde bir yolluk istemenin, ağır 
;:<hi' isteme şek inde yapılması suretiyle Mec
listen tahsisat k a ı m n l m a yoluna gidildiği ka
naat i uyanmak tad ı r . Gecen sen eki Meclisleri
mizin allerjisine rağmen t ek ra r ında bu hissi 
zi.mm<nı. görmekteyim. Dernek ki, .bütçenin tan
ziminde bu Konseye gidecek kişilere ayrı lacak 
miktar ın bir milyon iki yüz bin lira gibi b i r 
meblâğ veya, bir milyon 800 bin lira g'bi 
bir meblâğ olarak gösterilmesi, K a r m a Bütçe 
Komisyonunun ali erişini doğuracak diye orada 
400 000 TL. göstermek 'suretiyle, nasıl olsa 
bir sene için do muay<yen bi r yerden aktarma 
imkânını buluruz hissi a l t ında hareke t edil
mektedir . Meclislerimiz bu şekildeki oyunların 
hiçbir zaman âleti olmaya, ve oylarım bu. yol
da kulhınmıya da malıkum edilemez. B i r sene 
'evvelki tecrübeden hâsıl olan neticeden bu Kon
seye gidecek üyelerin aşağı - y u k a r ı masrafı
nın tu ta r ın ın neden ibare t olduğu bil indiği 
halde, niçin K a r m a Bütçe Komisyonuna, ge-
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J t ir ı lmiyor da. devrenin devamında, bütçenin ka

bul edilmesinden sonra bir aktarıma, yapıl
mak: yobuıa gidil iyor? Şu halde orada, o ko
misyonda, bu Avrupa Asamblesine veya sair 
Kan,-: e ve gidecek aı badaslar kendi fikirlerini 
değerbmdirrmjye-i'lar, komisyonu ikna edemi
yorlar. Oıukın ^ m r a arada kuru lan bir komis
yonla bu mesele/, i, ak lar ına .voliyle halle gidi-

I yorlar . Ben şahsan bu şekildeki ak t a rman ın 
u m u m i y i h: muhalifiyim, muarızıyım, Saygıla
rımla arz ederim. 

BASK A K - - Sayın. Tovefoğlu. 
FUT! 11 TUVHTOfİLl ' (Samsun) - Çok 

muhterem arkadaşlar ım, ben de bu kanunun 
aleyhindeki fikirlerimi başka bir zaviyeden 
Yüksek l loyele arz etmek için söz alınış bu
lunuyorum. Dış münasebetlerimizin ehemmi
yetini t akd i r eden. nâçiz bir arkadaşınızım. Fa -
k'at mevcut teşekküllerimizde yalnız A v r u p a 
Konseyine haki kalen par t i le r in namzet gös
terdiği , aday gösterdiği ve oranlar ına uyula
rak: Heyetinizce yapı lan seçimler müstesna, 
diğer beş heyette vazife alan arkadaş lar ımı-

I em seçilişleri ve vazife görüşleri birçokla-
I ri'tmzın analumu olduğu veçhile üzülerek bura

da İfade edeyim ki, millet ve memleketlimizin 
faydacına. değiil zararına olmıaktadır. Hele 
maddi zararı bunun pek büyüktür . Bu husu
su d ikka te alarak, bir kanun, bir tasar ı sevk 
edifmiş bul un m attaki ir, Bu taısarı, Senatomu
zun 182 nei eu'a. sayısıındadır. Bugün lacele ola
rak, affınıza s ığınarak ifade edeyim1; gümrük
ten inal İvMeHMî gibi hemen ta t i lden evvel, t a t i l 
esnasunla yapılacak seyahatlerine ve teinuısla-
rıne lüzumlu pan-ayı çıka/rmdk bum bu işi haki
katen memleket düzenine, hakikaten 'millet ve 
m em I ek et km izin menfaatine', yararıma bir ka
nunun. .görüşülmesinden evvel böyle b i r tahsi
sin, böyle bir a ki aumıani'iı .yapılmasını istiyen 
bir tasarınım nasıl bir gaye taşıdığım yüksek 
takdir!er inize bırakıyorum. Tasannun bu ba-

| kundan da aleyhinde k arşı kının la'sıuı Yüksek 
rf ey et inildet! istirham ediyorum. Hürmetlerinvle. 

| " BASK A X i) ny u ru 11 Say in K atıg-at. 

HASAN' KANGAL (Cunıhurbaşkanınea S. 
s Ü.) - - Muhterem arkadaşlar ım, bu tasarının 

konuşul m a«ı sıra'sunla Senatoda bu tasar ıya 
I i l t ihak um niyetin dok i a lkışlardan sonra bunum 
| lehinde -konuşmak b i ra / güç. Ancak, beyneinıî-
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G. Senatosu B : 
lel temas'ların pek çok arttığı ve 'bugün Tür
kiye'nin bulunduğu duruım içinde Avrupa Kon
seyinde birkaç kuruş feda etömıemıefc iddiaısiyle 
temsil edilmememizin, ibize daha büyük zatrar-
lar tevlıidedeceğim& fcaöıniim. Bu balkımdan bu
günkü şartlar lakında ve bilhassa iç 'bünyemiz
de cereyan eden hâdiseler ve bunu istismar 'et
mek is'tiyen diğer devletlerin ve laleyhimizde 
bulunan teşelkküiierin karşısında' behemehal 
bilhassa hu devre içinde, Avrupa Konseyinde 
arkadaşlarımızın millet'itmiizi temsilen bulunması 
ve bu bakıımdan bu teklifin- kabulünü ben rica 
e de e eğim. 11 ü rmet le rimil e. 

•BAŞKAN — 'Sayın Karasapain. 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon Ka-
rahisaır) — Muhterem Bıaşikan, laziz arikadaşllıa-
rıııı; Avrupa, Konseyime .geçen sene gitme fır
satını, .teveccühünüz 'sayesinde, bulmuş bir 
arkadaşınız sıf atiyle bendeniz de benden evvel 
konuşan .arkadaşım konuştuğu istikaımette ko
nuşmayı bir vicdan borcu 'addediyorum. Tasa
rının bilhassa yatırımlar faslından buraya bir 
aktarmaı yapılması hususu hakikaten üzerinde 
durulacak, hassasiyetle durulacak bir meseledir. 
Şimdiye kadar münakaşa edilememiş ve yapı
lamamış ; daha önümüzde mühimce bir devre 
var yapıl ir. Millî Saraylarda her balkımdan üze
rinde durulacak bir 'mevzudur ve ihmali caiz 
değildir. Teımenni ederdim ki bu teklif bize 
başka bir fasıldan, bizim (kabul edebileceğimiz 
'bir fasıldan gelsin. O zaman eminim ki Yüksek 
Senato bunu daha büyük bir hoşgörürlükle 
karşılardı. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa Assamblesi 
ne beynelmilel bütün toplantılara 'iştirak 'husu
sundaki, prensip kararlarımız çok mühimdir. 
Bunlar hem siyasi, hem kültürel, hem de eko
nomik bakımdan memleketlimizin daima hıayrı-
na olmuştur. Muhakkak ki, dışarda" kenıdümizi 
tanıitmalk, ıbu saihada da mühimdir. Ve ihmal 
edilmemesi lâzımdır. Komisyonların bâzısına 
gidilişin, yahut bir arkadaş mütaaddilt komis
yonlara giiltsin. Bu her teşekikülün bünyesline 
bağlı, bir meseledir. Meselâ Avrupa Konseyin-' 
de buna ekseriya imlkân görüllnıez. Bendeniz 
Muhterem Senatoyu iki komisyonda temsil 
edijyordum ve mümkün mertebe bunların birbi 
rine yalkın olmasına gayret ediyordum ve bu şe-
ıkilde haltitJâ bir defasında da bir hafta yevmiye 
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almıaımalk ısuretijyle ikineMne iştira-k ederek bir 
tek harcıralhla gidip gelmek yolunu ben göster
dim ve bu şekilde meseleyi hallettik. Siyasıi Ko
misyon, Sosyal Komisyon, Tüzük Komisyonu 
v. s. gibi her yerde sesimizin işitilmesi çok lüzum
ludur. Ve altoma! edilmesi caiz değildir. Bu iti
barla (Senatonun umumi temayülü belirmiştir. 
Bu temayülün bir tashih sekilinde tecelli etime-
isinıi ve başlka bıir fasıldan buraya aktarma ya
pılmasının telkin edilmesini bendeniz de rioa 
ediyorum. Bu .mâruzâtımı burada keser, hür
metle rliımi arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet takriri var
dır, okutuyorum.: 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede-

riim. 
Elâzığ 

Rasim Giray 

ı(-6 kişi (konuşmadı, sesleri) 
BAŞKAN — Efendim, Riyaset Mızıamname-

iye riayet eder ve nitekim etmişltir. Dükeçliıgü, 
Gerger, Artukmaç, Tuııhaınıgil, Teve't'oğlu, Kan
ığa! ve Kara'sapan loinıalk üzere 7 arkadaş ko-
nuşmuşltur. Bu iibibarlla t ak rM reyinize sunu-
yorum. Kabul edenler... Etmliyenler... Kabul 
edilimiştlir ve Komisyonun bir diyeceği yoktur. 

Şimdi maddelere geçilmesini- reyinlize vaz'-
ediyorum. Maddelere geçilmesini kabul etmez
seniz ret malhiıyetindedir. Tümü reddedilmiş 
'olur, gider Komûsyıona, (Bölüm, bölüm sesleri) 
Maddelere geçilmesi Ikabul edilirse bölüm kıo-
nalblilir. 

.Evvelâ maddelere 'geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
22 ye 'karşı 63 reyle tasarı reddedilmiştir. (Al
kışlar) 

Ret keyfiyeti açık oya sunulaoaktır. 

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

BAŞKAN —• Sendikalar Kanunumun ımüza-

(1) 161 S. Sayılı basmayazı 28 .6 .1963 
tarihli 82 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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keresine devamı edijyorıız. 31 nci mıaıddeyi oku
tuyorum, 

Ceza (hükümleri 
MADDE ol. — • 1. 17 ııci maddenin 1 ve 2 ne i 

l)endlerinde yazılı yasaklara aykırı hareket 
edenlere, beş yüz liradan ilki biın liraya kadar 
ağır para cezaisi hüknıediitir, 

2. 17 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı 
yasiağa, aykırı hareket edenler, üç aydan. bir 
yıla kadar Ihaıp'ils cezasınla, mahkûm edilirler. Söz 
konusu yalağa aykırı olaraik yapılan imalı yar
dımla el komıılııır ve İs. Kanunininim 3ü nen mad
desi uyanınca Oalışma Balk anlığımın taısıar rufu
na verilir. 

-'i 19 ncu madde hiıkiiıınl erine aykırı hare
ket eden iş verenlere, beş yüz liradan ilki bin 

liraya kadar wğnr para cezalı hükmedilir. 
4. 20 ııci maddemin 1 ııci bendi hükmüne 

aykırı hareket eden iş veren veya iş veren ve
kili (beş yüz llkladau iki 'bini liraya. İtadar ağır 
para. cezaisı-ma mahkum edilir. 

5. 22 inci maiddenlin 2 nci bendinde yazıttı 
yalsağa. uyııııyanılar ile bunların şerikleri hak
kında T ürik Ceza Kanununun 240 nci maddesi 
uıyg'iılanmalklla üer,aiber, yapılan malî yardım ve
ya teberru kendilerine öclefctıirilir. Söz •konusu 
yasağa aylkırı olaraik 'bu kanuna göre kurulmuş 
Ibir meslekî teşekküle yapıJııuış olan malî yar
dım veya; teberrnya el konulur ve İş Kanıuuu-
nun 30 'ucu nmaddesü ulvarmıcıa, Çalışma Hakan
lığını ııı tasarrufuna verilir. 

(i. 28 nci maddede yazılı defterleri tuitnıı-
•yau teşekkül tüzüğüne .göre sorumlu Iklışliler 
hakkında, beş yüz liradan iki bin liraya, kadar 
ağır para cezasınla hükmıofluımr. Tekerrür ha
linde. ağır para, cezasının âzamııi haddli verilir. 

7. 29 ineni maddede yazılı bilgi ve 'belgeleri 
süresi 'içimde (Jalışima. bakanlığıma gönlderımjiyeıı 
teşekkülüm tüzüğüne göre sıorumlnı kişiler hak
kında, beş yüz liradan ilki bin liraya kadar 
ağır para cezasına, hükmouuuur. Tdkerrür ha
linde, ağır para, cezaisinin âzami haddıi verilir. 

8. 30 ncu maddenin 1 nci bemdli gereğince 
faaliyetıten mıenine karlar verilen teşekküllün 'So
rumluları hakkımda ellişer liradan :beş yüzer li
raya, 'kadar ağır para cezasına hükımolunur. 

9. 30 ncu maddenin 2 -nci Ibendi gereğince 
bir 'teşekkülüm fıaaliyetteıı menlime karar veril
mesi hallinde, Ki nci madde bükümlerimi illilâi 

etimlş olanlar hakkımda, üç aydan ıbir yıla ka
dar hapis cezaisi na hüıknıolıımur. 

30 nen •maddenin. 2 nci 'bendi gereğince bir 
teşekkülün, faaliyetten menine karar veıülmıiış 
olması hailinde, eğer 16 nci madde hükmüne ay
kırı olaraik teşekkül tarafımdan 'bîr Siyasi par
tiye vejya, bir ısiyaNİ parti tauaf undan teşekküle 
ödenmiş olan bir meblâğ varsa., ibıı ımeblâğa el 
konulur ve İş Kanununun 30 ncu maddesi uya
rınca, Oalışma. I5a kanlığının tasarrufuma veri
lir. 

10. 30 ucu im adidenim 3 ncü bendi gereğin
cê  teşekkülün faaıliycıtıten menine karar veril -
•miş olması. halinde, 22 nci maddenin 3 ncü 
kendinde yazılı ya.sağa uıymıyanlarla buınların 
şeriki e tü hakkında, eğer fiilleri dalha ağır bir 
cezayı ıgerekltirmiyorsa., altı aydan ilki yıla ka
dar hapis cezasınla ve malî yardum veya bağı
şın bir 'misillinden aşağı olmamak üzere ağır pa-
rr, cezasına hükmıolunur. 

Söz Ikonuısıu yaısağa aykırı mlarak latınımıış 
malı yardım veya bağışa, el ıkonıulur ye İş Ka
nununun. 30 ucu ımaddesi uyarınca (jalışma Ba

kanlığının kvsarru I'una verilir. 
11. ıBu kanuna göre kurulan, meslekî te

şekküllerim faıaılijyıeıtieriyle ilgilJi olaraik - Tak
si rlıi ıs uçlar baniciolmak üzere - altı ay veya dıa-
ha, fazla, hapis cezasına hüküm giymiş olanlar 
ve alelıltlatk zimmet, ilbtllâs, irtikap, rüşvet, hır
sızdık, dolandırıcı]iık, :salhitecİMk, inıancı kötüye 
kullanma, dolandı iflâs gimi yüz kızartıcı suçlar
dan 'birliyle büküm giymiş teşekkül yün ediciler i 
veya, mensupları, kanun hüküuıleriıne güre hak
larında, uygulanacak diğer cezaıliar saklı kal
mak kaydiyle, lıülkmüu kesinleşmeısimidem itli'ba-
rem 'bu kamuna göre kurulan, teşekküllerde ida
re, haysiyet divanı üyeliği, denetleme veya tem
sil. görevi alım ak hakkını kaybederler. 

Toplu İş Sözleşmesi, (irov ve Lokavt Kanu
nunun ö,"), ö(i, 57, öS, o9, (î0 ve 61 nci maddele
rine göre hüküm ıgiyııııiş .olanlar, 'kanun hüküm
lerine '/öve halklarında, uygulanacak diğer ceza
lar saklı kakmak kaydiyle, hükmün kesinleşme-
sinden it ika ren. üc yıl süreyle, bu .kamına göre 
kurulan (teşekküllerde idare, 'baysijyeJt divanı 
üyeliği, denetleme veya. temtsil görevi alım ak. 
halkkını kaymeder'ler. 

('.•ezanın, te.ei'lii veya. af ile düşuuüş oiıma>sı, bu 
Ibend bülküml erimin uygulanmasına enıgel değil-
dil". 
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BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-

yeıı? Sırrı At al ay, buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Maddenin 11 ne i 

bendinin ikinci kısmında Toplu İş Sözleşmesiyle 
Orev ve Lokavt Kanununun 55, 56, 57, 58, 50, 60 
ve 61 ne i maddelerine atıf yapılmaktadır. Bu
na işaret edeceğim. Komisyon bunu yeri mi 
alıyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ÂMİL Alt-
TITS (Cumhurlbaşkanınca S. Ü.) — Evet, geri 
alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — 29 ve 30 ncu maddelere oy 
vermiyenler varsa lütfen versinler. Oylama 
muamelesi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Turhangil. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Eten
dim, şimdi burada bizim nazarı dikkatimizi cel
beden bir nokta var. Bunun bir matbaa hatayL 
olduğu kanaatindeyiz. Maddenin 7 ııci bendin
de 200 diyor. 500 liradan 2 000 liraya kadar 
olmak iktiza eder. 

Şimdi efendim, maddenin biraz ruhu aşağı 
yukarı 16 ncı maddeye çok yüklenmiş. Yanı 
siyasi parti teşekküllerine müeyyideler koymuş. 
Bunun aleyhinde değiliz. Ama 22 nei madde
nin 3 ncü bendi var. 22 nei maddenin 3 ncü 
bendi bence Türk toplumu içindeki siyasi par
tilerden yardım görmekten daha karanhik. Yani 
Hükümetin izni olmaksızın dış sendikalardan 
yardım alanlar, bu maddede cezasız bırakılmış. 

Sonra efendim, ısekiziııei benddde «30 ncu 
maddenin birinci 'bendi gereğince faaliyetten 
men'ine krar verilen teşekkülün sorumlulan 
hakkında» 'bir ceza tâyin edilmiştir. Halbuki 
burada da mahkemenin hükmü ile ımenediliyor., 
kapatılıyor. Yahut mahkeme bir hak, bir hak 
veriyor, altmış gün içinde tüzüğünü tashih etme 
hakkını. Bu kuruluş düzeninde yapılmış olan 
bir hata değilse, mahkeme ikinci tüzüğün bu 
müddet içinde tanzimini istiyor. Onun için 
burtıda üçüncü fıkrada 30 ncu maddenin birinci 
bendinin (B) fıkrasında değil, (C) fıkrasında 
ceza tâyini lâzım. 

İş mahkemesinin ısrarına rağmen tüzüğü tan
zim etmediği halde, diğerlerinde yeni bir kuru-
luştaT hata yapılabilir. Hata yapan kişiye ceza 
verilmesi uygun olmaz. Ama hatada ısrar bir 
nevi işgaldir. O takdirde cezai müeyyidenin 
yükseltilmesi doğrudur. 
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Sonra 3.1 nei maddenin yine yedinci bendin

de, 29 ncu maddede yazılı bilgi ve belgeleri hilafı 
hakikat tanzim ve tertibeden teşekkül hakkında, 
veren hakkında bir satır yazı verir, bilançom bu
dur, der. Halbuki kabul edilen maddeye göre 
birçok dokümanları birer 'birer bildirmesi lâ-
zımgeliyordu. Bir kâğıtla bildirdim der ve ce
zai müeyyideden kurtulur. Ama hilafı hakikat 
ve istenilen bilgiye uygun malûmatı veımediği 
takdirde cezai bir müeyyide yoktur. 

Yine 31 ııci maddenin 11 nei fıkrasında /bir 
tertip hatası vardır. Ağır cezalı eürümle mahkû
miyeti kesinleşen kişilerin sendika, başkanı veya 
idareci üyesi 'olamaması lâzımdır. Bu hukuk 
literatürümüzde ve bütün cezai müeyyidelerde, 
her kanunda yer alan bir hükümdür. Ağır ce
zalı ve kesinleşen mahkûmiyet halinde bir şahıs 
sendika başkan ve yöneticiliği alamaz. Bu hu
suslarda zannediyorum ki, Komisyonun (bütün 
bili- Sendika Kanununun yürüyüşünde fren ola
cak, bir müeyyide 'olacak tertipte epeyce Ibir 
ihmâl, gözden kaçma veya, düşünülmeme halleri 
vardır. Komisyon eğer bu maddeyi geri alırsa, 
tahmin ediyorum ki, bu noksanları ikmal ede
cek bir maddeyi getirecektir. Maruzatım bun
dan ibarettir. Komisyona da hazırladığımız 
takrirleri vermek suretiyle yardımcı olmaya 
hazırız. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Su halde 
takrirleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
31 ııci maddenin 11 nei bandinin ikinci kıs-

mi'iım çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 

Yüksek Başkanlığa 
ol ııci maddenin 7 ııci bendine aşağıda yazılı 

bir fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim : 
«Bu bilgi ve belgeleri hakikate aykırı olarak 

bildirenler hakkında 5 000 (beşbiu) liraya kadar 
ağır para cezası veya 1 aydan eksik olmamax 
üzere hapis cezası hüknıolunur.» 

Yozgat 
Sadık Artııkmaç 

Yüksek Başkanlığa 
31 ııci maddenin 5 ııci bendinden sonra 6 ncı 

beııd olarak yeni bir Ibendin eklenmesini ve di-
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ger bend numaralarının da Ibııııa göre değişti
rilmesini arz ve teklif; ederini : 

«G - 27 nci maddede gösterilen inal bildiri
minin hakikate aykırı olarak bildirilmesi halin
de suçlu hakkında 3 aydan 1 seneye kadar ha
pis cezası hükmolunur.» 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Yüksek Başkanlığa 
31 nci maddenin cezaya ait son bendinin aşa

ğıdaki şekilde •değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Urfa 
Vasfi Gerger 

«Toplu İ§ Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nununun menedeceği hallerden dolayı hüküm 
giyecek olanlar; kanunun hükümlerine göre 
ha'klarıııda uygulanacak diğer cezalar saklı kal
mak kaydiyle hükmün kesinleşmesinden itiba
ren üç yıl süre ile bu kanuna göre kurulan te
şekküllerde, idare, haysiyet, divanı üyeliği, de
netleme veya temsil görevi almak hakkını kay
bederler.» Cezanın tecili veya af yolu ile düş
müş olması'bu bend hükümlerinin uygulanma -
sına mâni değildir. 

Yüksek Başkanlığa 
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanu

nu henüz »mevcut olmadığına, göre, 31 nci mad
denin son fıkrasının metinden çıkarılmasını 
teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Art ıtkm a ç 

C. Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan sendikalar kanun tasarı

sının 31 nci maddesinin 11 nci bendinde sendika 
faaliyetleri ile ilgili olarak cürüm işliyen yöne
ticiler, bu kanun hükümlerine göre ceza görmek
tedir. Ayrıca 3 yıl gibi uzun süren sendika 
idari organlarında vazife almaması ağır hir hü
kümdür. 3 yılın hir yıla indirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ömer Ergün 

Yüksek Başkanlığa 
31 nci maddenin 9 ncu bendinin 2 nci satı

rındaki «16 nci madde» kelimelerinden sonra «ile 
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1 nci maddenin 3 ncü bendi» ibaresinin eklen
mesini teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
31 nci maddenin 7 nci bendine aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
7 nci bende eklenecek fıkra: 
29 ncu maddede yazılı bilgi ve belgeleri hi

lafı hakikat tanzim ve tertibeden .teşekkü
lün tüzüğüne göre sorumlu kişiler hakkında 
200 liradan 2 000 liraya kadar ağır para ceza
sı ile birlikte altı aydan bir seneye kadar ha
pis eczasına hükmolunur. Tekerrürü halinde 
para ve hapis cezalarının âzami haddi verilir. 

Aydın 
Fikret Turhangil 

(hımhu riyet Senatosu Başkanlığına 
31 nci maddenin 11 nci bendinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
11. A) Bu kanuna göre kurulan meslekî 

teşekküllerin faaliyetleriyle ilgili olarak - tak
sirli suçlar harieolmak üzere - altı ay ve daha 
fazla hapis cezasına hüküm giymiş olanlar 
hükmün kesinleşmesinden itibaren bu kanu
na göre kurulan teşekküllerde iki yıl süre ile 
idare, haysiyet divanı üyeliği, denetleme ve
ya temsil görevi almak hakkını kaybederler. 

l>) Ağır hapis cezasını gerektiren bir suç
tan dolayı kesin hüküm giymiş olanlar ve 
ialelıtlak zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hır
sızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
'kullanma, dolaylı iflâs gibi yüz kızartıcı suç
lardan biri ile kesin hüküm giymiş olan te
şekkül yöneticileri veya mensupları kamın 
hükümlerine göre haklarında uygulanacak di
ğer cezalar saklı kalmak kaydiyle hükmün 
kesinleşmesinden itibaren bu kanuna göre ku
rulan teşekküllerde idare, haysiyet divanı üye
liği, denetleme veya temsil görevi almak hak
kını. kaybederler. 

C) Toplu İş Sözleşmesi .Grev ve Lokavt 
Kanununun 5.*), 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 nci 
maddelerine göre hüküm giymiş olanlar kanu
nun hükümlerine göre haklarında uygulana
cak diğer cezalar saklı kalmak kaydiyle hü
küm kesinleşmesinden itibaren iki yıl süre 
ile bu kanuna göve kurulan teşekküllerde ida~ 
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re, haysiyet divanı üyeliği, denetleme veya 
temsil görevi almak hakkını kaybederler. 

içel Aydın 
Cavit Tevfik Okyayuz Fikret Turbangü 

Yüksek Başkanlığa 
Cezalar çok ağır. Azaltılmak üzere madde

nin komisyonca tedvinini arz ederim. 
Ankara 

Niyazi Ağırnaslı 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR (Bursa) — Müsaade ederseniz, Yük
sek Heyeti işgal etmiyelim. Komisyonumuz tek
rar' tedvin edilmek üzere maddeyi takrirler
le birlikte geri almak kararındadır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
31 nci maddeye 12 nci bend olarak aşağı

daki bendin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Ömer Lûtfi Bozealı 

Fıkra 12 - 27 nci maddenin 1 nci fıkrasının 
gereğini yerine getirmiyenler hakkında 500 
liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim veçhile 31 nci maddenin 

komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 
İçel Aydın 

Cavit Tevfik Okyayuz Fikret Turhangil 

BAŞKAN — Madde, takrirlerle birlikte 
komisyona verilmiştir, efendim. 

Diğer kanunların uygulanması 
MADDE 32. — İşçi ve iş veren sendikala

rı, birlikleri, federasyonları ve konfederasyon
ları, Medeni Kanun ve Cemiyetler Kanununun 
işbu kanuna aykırı olmıyan hükümlerine ta
bidirler. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bu madde hak
kında bir takririm var. Müsaadenizle izah ede
yi m. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın At a lav. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 29 neu maddenin 
görüşüldüğü sırada ifade etmiş ve Cemiyetler 
Kanununun 28 nci maddesinin ağır hükümleri
nin meveudolduğunu ve Cemiyetler Kanunun 28 
nci maddesinde mahallî mülkî âmirlerine bu te-
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şekkülleri dilediği sırada ve dilediği zamanda 
hesaplarını, defterlerini, işlemlerini, teftiş ve in
celeme imkânını verdiğini, ifade etmiştim. 29 ncu 
madde görüşüldüğü sırada bunun yeni 32 nci 
maddedir, bunu 32 nci maddede görüşelim 
demiştin. Şimdi 32 nci maddede; Cemiyetler Ka
nununun bu 28 nci maddesinin bir şekle konul
ması mecburiyeti vardır. 

Bu meslekî teşekküller üzerinde eğer bir mâ
nevi veya maddi nüfuz olacak ise, baskı olacak 
ise, her hangi bir şekilde icranın tesiri mümkün
se bu yol olacaktır. En çok tesiri mümkün olan 
Cemiyetler Kanununun 28 nci maddesidir. Ge
rekçede ise Cemiyetler Kanununun 28 nci mad
desinin değiştirileceği ifade edilmiştir. Cemiyet
ler Kanununun 28 nci maddesi değişecek mi, de-
ğişmiyecek mi?. Bu hususta hiç kimse kesin taah
hütte bulunamaz. 

Gelecek mi, gelmiyecek mi? Geldiği takdirde ne 
şekilde değiştirileceği bilinmiyeceği gibi Cemi
yetler Kanununun 28 nci maddesinde yapılacak 
değişiklikler umumi olacaktır. 

Denemez ki, bütün cemiyetler ve meslekî te
şekküller şu statüye tâbi olacaktır. Ama bunun 
dışında kalan meslekî teşekküller İşçi ve iş ve
ren sendikaları Kanununun şu şekline bağlı ola
cağı hakkında bir hüküm de mümkün olmıya-
cağı cihetle, benim kanaatime göre, bu Cemiyet
ler Kanununun 28 nci maddesinin bir şekle kon
ması, bir kazai- murakabe, bir taraftan da idare
nin yetkisini sınırlandırma mecburiyeti vardır. 
Bu hususta bir takrir vermiş bulunuyorum. Ama 
ısrar etmiyorum. Gecikme olacaksa, Hükümet 
şayet Cemiyetler Kanununun 28 nci maddesini 
süratle getirmeyi vadeder ve gerekçede göste
rildiği şekilde ve burada biraz evvel Cavit Ok
yayuz'un okuduğu Cumhuriyet Halk Partisinin 
taahhüdü olan görüşe muvazi ve bu görüş tah
tında sınırlayıcı ve demokratik tarzda bir hü
küm gelecekse ısrar etmem. Ama eğer bunlar 
gelmiyecekse hakikaten Cemiyetler Kanununun 
28 nci maddesinin baki kalması, bu kanunun 
demokratik olmasını istediğimiz hususlarını zede
leyici biı- hüviyeti muhafaza edecektir. Bu se
beple Hükümetten ve Komisyondan aydınlatıcı 
bir beyanat istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara Milletvekili) — Sayın Sırrı Atalay'a 
bu konuda Hükümet adına bir açıklama yap-
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inak fırsatını bana verdikleri için teşekkül' ede
rim. Hükümet olarak, kanunun gerekçesinde, 
Cemiyetler Kanununun teftişle ilgili hükmü hak
kında ileri sürülen fikirlere aynen iştirak ediyo
ruz. 

Cemiyetler Kanununda hu bakımdan gerekli 
değişiklik yapılacaktır. Ye hu değişiklik yapı
lırken, sendikaların durumlarının da dikkate 
alınması bakımından mümkün olanın yapılaca
ğını Çalışma Bakanı olarak, o sırada hu mevki
de isem tabiî, vadetmeyi zevkli bir vazife bilirim. 
Teşekkür ederim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — (.) halde önerge
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Oylamaları arz ediyorum: 
29 nen maddeye 119 iştirak var. 116 kabul, 

I ret, '2 çekimser. 
30 neu maddeye .113 iştirak \-c\v. 109 ka'buil, 

3 ret, I. eekinser oy kullanılmıştır. 
Buyurun ıSaym Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) •— 
Muhteremi arkadaşlar, şimdi şu müzakere edilen 
maddesele; teşriî uzvun riayet etmesi lâzımgelen 
bir hususun münakaşa mevzuu olacağı kanaatin
deyim. 

Şimdi biz 29 nen madde, Hükümetin, ma
hallî Hükümetin mülki amirliğimin devamlı tef
tiş ve murakabede bulunmasının büyük mahzur
lar doğuracağı bildi lilmişti. Bunun tadili 'balkı
rlımdan bir temennide 'bulunmuştuk. 29 ucu 
maddenin Millet Meclisindeki esbabı mueibcsin-
de bu hususta bir temenni var. 

Fakat şimdi o teklif üzerinden günler geçti
ği halde, hattâ aylar 'geçtiği halde bir tadil tek
lifi Meclise gelmemiştir. Biz bugün su kanunu 
müzakere edip intacetmeik üzereyiz. Mademki, 
bu kadar mahzurlu olduğunda .ittifak ediyoruz. 
İttifak .ettikten sonra böyle bir maddeyi teşriî 
uzvun istikbale, geleceği, gelebilir şeklindeki bir 
nokta! nazara, terk etmesinin isahetli olmadığı 
kanaatindeyim. ıSonra Sırrı At alay Beyin bu
yurdukları gibi, asıl tadilât yapılması lâzımge
len madde; Cemiyetler Kanunu değil. Cemiyet
ler Kanunu bir umumi kanundur. Şu Sendika
lar Kanununu çıkarmakta iken, eğer bu tarzda-
iki bir murakabeyi lüzumlu görmüyorsak çok ba
sit bir iıki fıkranın konulması suretiyle 32 nci 
(maddenin tâdil edilmesi ve Hükümetin, Millet 
Meclisinin ve muhterem heyetinizin arzusunu 
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tahakkuk eylemesi mümkündür. Ben zamanı belli 
olmıyaeak 'bir vakte şu işin talikinin isabetli ol
madığını, teşriî uzvun vazifesiyle kabili telif bıı-
1nnınıadığı kanaatlndeyiım. 

Komisyondan istirhamım şudur; şu tadilâtın 
bu maddede yapılması doğrudur. Cemiyetler Ka
nunu umumi bir kanundur. Hususi 'bir kanun 
çıkarıyoruz. Bunun murakabesinin ne şekilde 
olacağının 32 nei maddeye konması ve Cemiyet
ler Kanununun şu hükümleri hariç olmak üzere 
demek suretiyle bu işin tanzim edilmesi müm
kündür. istirhamımız; Komisyonun şu maddeyi 
geri almasıdır. Birkaç fıkralık bir tadilât, ola
caktır, bu tadilâtı yapmaları mümkündür. Bu 
suretle yapmış olduğumuz 'kanunun tam ve mü-
ikemmel olarak- çıkmasına himmet buyuru İmasını 
istirham ediyorum. Hürmeti erimi e. 

BiVŞKAN — Teklif yok, Komisyon lüzum 
görürse alır, teklif varsa reyinize sunarım. Bu
yuran Kayalar. 

UEOİOİ KOMİSYON BAŞKANI ŞERKK 
KAYALAR (Bursa) — İsteri ense alır diyorlar, 
arkadaşlar. Ama teklif gelsin, Komisyon buna 
dair mütalâa beyan etsin. 

BAŞKAN — Buyurun Mayın Turhanigii. 
PİKRET TITRHANGİL (Aydın) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım, bizim bütün endi
şemiz kanun geldiği andan itibaren tebarüz et
tirmeğe çalıştığımız veçhile hür sendika fikrinin 
hukukî ve sosyal hüviyetinin 'zedelenmesi endi
şesinden, anlayışından ve korkusundan geliyor
du. Sayın Bakan buradan, yakında Cemiyetler 
Kanununun bu İstikamette değiştirileceğini, bi
razda cebrî ve zecrî hüviyet ifade eden hükmü
nün, sendikaların hür ve bağımsız 'biniyetine 
her manada uyacak şekilde tadil edileceğini 
lükümet adına tescil edilmek suretiyle ifade ve 

beyan eltiler. Bu şekilde şahsan huzur duyduk. 
Bu kanun sendikaların hususi bir kanunu ol
anakla 'beraber, cemiyet olma hususiyetini, hüvi
yetini bozmakta ve tamamen ayrı bir hüviyet 
getirmekte değildir ki, biraz evvel arkadaşımın 
ifade ettiği endişe istikametinde ibir tâdil iste
menin sebepleri meveııdolsun. Sendika hakiki 
hüviyetiyle 'içinde taşıdığı âmiller bakımlından 
tam mâna siyi e bir cemiyettir. Bu itibarla Cemi
yetler Kanununun bu istikamette getireceği, sa
yın vekilin bizzat ifade ve heyan ettikleri nizam 
içinde getireceği bükümlerle sendikalarımız m 
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bu istikamette olan her hangi .bir mânevi tesir 
ve tazyikten azade tutulacakları katı şekilde 
anlatılmaktadır. Bu itibarla, hemen hu türlü 
bir tadilin yapılmasına düzınm olmadığı mmtalâa-
sındayız. Hürmetlerimle arz öderim. 

BAŞKAN — -Sayın Tuna takririniz gelmedi. 
Münakale Kanununa oy vermiyen var mı? Oy
lama (muamelesi bitmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
32 nci maddede, teftiş ve murakabe bakımın

dan .gerekli tadilâtın yapılmasına imkân hazır
lamak üzere maddenin Komis.yona iadesini teklif 
ederim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

BAŞKAN — Komisyon ne -eliyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ŞEREF 
KAYALAR ('Bursa.) —Muhterem 'arkadaşlarımı, 
32 nci mailde; sendikaların, iş ve iş> veren sen
dikaları birlikleri, federasyonları' ve konfede
rasyonları, Medeni Kanunun ve Cemiyetler 
Kanununa, işbu ıkamunıa, aykırı olmı.yam hü-
kümleriue tabidir, der. Binaenaleyh birilikler, 
sendikalar, federasyonlar- ve konfederasyon
lar Medeni Kammmım ve Cemiyetler Kanununum 
bıı kanuna aykırı olmıyam hükümlerine tabi 
olacaktır. Şimdi, idemin Adalet Partisi sözcüsü 
arkadaşımın da beyan ettiği gibi, -belirttiği gibi, 
sendika bizatihi bir cemiyettir. Sendikaları ce
miyetlerden 'tefrik eden hükümler malûm ve 
muay.veııdir. Bu itibarla ; bünyesi ve mahiyeti 
itibariyle cemiyete taımaimen bir müşabehet iarz 
eden. sen'di'kanın Cemiyetler Kıaınumuma tabi ol
ması da ıgayeıt tabiîdir. Şu itibarla Hükümet 
İriirsüdem beyan •etti; Cemiyetler Kanuıınnıı İm 
bakımdan esaslı surette tadil edecek bir tasarı 
getirip Yüksek Heyetinize sunacağız, dedi. O 
i t i ba ita- şimdi Yüksek Heyetinizden ist i rbam ı m 
su : Ben diyorum ki, Hükümet mamı ima Muh
terem Çalışma, Balkanının yüksek huzurunuzda 
sn beyanını bir senet telakki edelim, en yakın 
bir zamrandai bu kanun gelsin. Eğer yeni ted
vin edilecek *olan Cemiyetler Kamaınumd.a Ça-
1 ışıma Bakamımın sarahaten beyan ettiği gibi 
hakikaten sendikaları sıkıcı ve kısıtlayıcı bâzı 
hükümler vaırsa o zaııman k-aınnnda tadilât yap
ına cihetini düşünürüz. Komisyon, şu halliyle 
l)iı kamunun şu mıaddesimi kabul etmenin zarm,-
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ri olduğu fikrindedir. Bimıaemıaleyh. ari^adaşla-
rıımım vermiş olduğu tadil tekliflerine iştirak 
etmiyoruım. 

BAŞKAN — Komisyon mııaddeyi geri iste
miyor. Zaten Heyeti Celileniz karar vermiş ol
sa dahi ımuayyenı bir teklif olmadığı için bir 
netice eıkmıyacaiktır. Bu itibarla takriri oyu
nuza sunmayı lüzumsuz görüyorum. 

Maddeyi oyumuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmıiyemler... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan kanunlar 
MADDE 33. — 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 

sayılı İşçi ve İş Veren Sendika ve .Sendika Bir
likleri haikkımda Kamum ve 25 Mayıs 1959 tarihli 
ve 7286 sayılı 5018 sayılı Kanunaı ek Kamum 
ile 13 Haziran 1952 tarihli ve 5953 sayılı Baı-
sıın Mesleklerinde Çalışanlarla Çalıştıramlaır Araf-
sındaiki Münasebetlerim Tanzimi hakkımda Ka
nunun 22 nci maddesi ile 10 Mart 1954 tarihli 
ve 6̂379 »ay ılı Demiz İş Kanununu m 40 mcı .mad
desi hükümleri yürüriüıktem kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen? 
Yok. Reyimize sumuyoruım, 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — «Tanzi
mi haikıkımda» diyor, «hakkımdaki» olacak. 

BAŞKAN — Evet efendim, bu tashihle 
reyimize .sumuyoruım. Kabul 'edenler... Etmiyem-
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici hüküm; ımaıl bildirimi 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür

lüğe .girme'sinden önce kurulmuş olam meslekî 
teşekküllerim başkam ve yönetim kurulu üyeleri, 
27 nci .maddede söz konusu mal bildirimi yü
kümünü, bu kamunun yayımı tarihinden baş-
hyaırak üç >ay içinde yerine getirmeye mecbur
durlar. 

BAŞKAN — Maddeyi, oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Etmıiyemler... Kabul edilmiştir. 

Seçilmiş işçi temsilcileri 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kamunun yürürlü

ğe girmesinden önce İş Kanunu gereğimce se
çilmiş olam iş yeri işçi temsilcilerimin. görevleri, 
20 inci maddenin 3 m-cü bendi uyarınea. temsilci
ler seçilinceye kadar devamı eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen"? 
Yo'k. Maddeyi oyunuza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmlyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oyumuza arz edilecektir. 
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Tasar ıya bir geçici 3 neü mıadde ilâvesi halk-

kııııda teklif vardır . B u y u r a n Sayın Abaday. 
S I R R I AT ALAY (Kars) — Biraz sonra gö

rüşülecek olan 31 neü madde yürü r lük maddesi
dir. Bıı yürür lük maddesinde 2, 3, 4 tane bend 
vardır . İkinci bend «Bu kanunda bahse konu yö
netmelik, bu kamımın yayınımdan itibaren en 
çok otuz gün sonra yürür lüğe girecek şekilde ha
zırlanıl*.» dernektedir. Yürür lük maddesinde yö
netmeliğin şu tar ihte yürür lüğe girmesi kanım 
tekniğine uygun değildir. B u n u n bir geçici mad
de hükmü olması gereklidir. Bu sebeple bunun 
geçici 3 neti madde. 3 neü ve 4 neü bendler lise 
tamamen geçici madde hükümleri olan hususlar
dır. Bunla r ın da geçici 4 neü madde olarak yazıl
ması icabeder. Yalnız İ n c i bendde «Bu kanun ya
yımı tar ih inde yürür lüğe girer.» ibaresinin 34 neü 
maddeye kalması, 1 nci bendin geçici 3, 3 ve 4 neü 
bendimin geçici 4 neü maddeler olarak tedvini za
rure t i vardır . B u sebeple bir önerge vermiş bulu
nuyorum. Hükümet ve Komisyonun kanun tek
niği bakımından zaruri olan bu teklife iltihak ede
ceklerini ümidederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 3 neü madde olarak yeni bir madde 

tedvinini ve aşağıdaki şekilde kabulünü arz ve 
teklif ederim. 

Kar s 
Sı r r ı Atalay 

Geçici madde 3. — B u kanunda sözü geçen yö
netmelik, bu kanunun yayımı ta r ih inden itiba
ren en çok otuz gün içinde yürür lüğe girecek şe
kilde hazırlanır. 

B A Ş K A N — Komisyon ve Hükümet önergeye 
katı l ıyorlar m i l 

G E Ç İ C İ KOMİSYON SÖZCÜSÜ Â M İ L AR
Tİ IS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katıl ıyoruz. 

ÇALİŞMA BAKANI B Ü L E N T E C E V İ T 
(Ankara Milletvekili) — Katıl ıyoruz efendim. 

B A Ş K A N —- 'Hükümetin ve komisyonun ka
bul elliği önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmişti!'. 

Açık oyunuza sunulacaktır . 
34 neü maddeyi okutuyorum. 

Yürür lüğe giriş 
M A D D E 34. -—• 1. Bu kanun yayımı tari

hinde yürü r lüğe girer. 
2. Bu kanunda bahse konu Yönetmelik, bu 
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kanunun yay ın ımdan i t ibaren en çok o tu / gün 
sora. yü rü r lüğe girecek şekilde hazırlanır . 

3. 20 Şubat 1047 tar ihl i ve 50.18 sayılı Ka
nım hükümler ine göre kuru lmuş olan işçi ve iş 
veren sendika, birlik, federasyon ve konfede
rasyonları , tüzüklerini, 2 nci bendde bahse ko
nu yönetmeliğin yürür lüğe girmesinden i t ibaren 
en geç altı ay içinde kanun ve mevzuat- hüküm
lerine u y d u r m a k zorundadır lar . 

1-. 2 nci maddenin 1 nci bendinin 2 nci fıkra
sında- söz konusu özel kanım. Anayasanın 7 nci 
geçici maddesinde gösterilen süre içinde yürür 
lüğe girene kadar , işçi niteliği taşımıyan kamu 
hizmeti görevlileri, sendika kuramaz ve sendi
ka la ra üye olamazlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) - 34 neü maddenin 
3 ve 4 neü bendleri geçici madde olacak. 

ÇALIŞMA BAKANI B Ü L E N T E C E V İ T 
(Ankara .Milletvekili) — Müsaade ederseniz bir 
prensibe işaret etmek isterim. 2 nci maddenin 
1 nci bendinin 2 nci fıkrasını Yüksek Senatonun 
ka ra r ı ile ç ıkar tmış bulunuyoruz. O i t ibarla şim
di aynı f ıkraya atıf yapan bende lüzum kalma
mış oluyor. Yalnız 3 neü bend geçici 4 neü mad
de olacak. 

BAŞKAN — Peki efendim, üçüncü bendi, ge
çici 4 neü madde olarak okutuyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) Yalnız, 2 nci 
bendde bahse konu denmiş, bu «Tüzüğün geçi
ci 3 neü maddesinde bahse konu...» diye düze
lecek 

BAŞKAN •— Geçici 4 neü maddeyi bu tashih
le okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDL 4. — 20 Şubat 1047 tar ihl i 
ve 5018 sayılı Kanım hükümler ine göre kuru l 
muş olan işçi ve iş veren sendika, birlik, fede
rasyon ve konfederasyonları , tüzüklerini , geçici 
3 neü madde de bahse konu yönetmeliğin yürür 
lüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde 
kanun ve mevzuat hükümler ine uydu rmak zo
rundadı r la r . 

BAŞKAN -— Geçici 4 neü maddeyi reyinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . Kabul 
edilmiştir. Açık. oyunuza arz edilecektir. 

Yürür lüğe giriş 
Madde 34 - - Bu kanım, yayımı tar ih inde yü

rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Madde 
35 i okutuyorum. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Komisyonda olan 
maddeler vardır. Bu maddeler gelinceye kadar 
beklemek lâzımdır. 

BAŞKAN — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun loklii'ine verilen 
oyların neticesini arz ediyorum. 114 iştirak, 75 
ret, 36 kabul, iki eekinser vardır. Teklif Cumhu
riyet Senatosunca reddedilmiştir. 

İki teklif vardır. Vakıa bunlar da kanunun 
•müzakeresinden sonra oyunuza sunulacaktır 
ama, şimdi de "arz etmek mümkündür. 

Efendim, gündemimizin yarım saat içeri
sinde 'biteceğini ümidederim. Ondan sonra sıra 
Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Kanununa 
gelmektedir. Fakat müştereken müzakeresi iea-
beden iki kanun teklifi vardır. Bunlar hak
kında iki takrir verilmiştir, okutup reyinize 
ara edeceğim. 

3. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu kurulması hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/219, C. Sena
tosu 1/213) (S. Sayısı : 169) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin «iki defa görüşülecek işler» bö

lümünün (2) nci sırasında kayıtlı bulunan «Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu» 
kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosundaki 
kalma süresi 10 Temmuzda son bulmaktadır. 

Bu itibarla adı geçen kanun tasarısının 
îşçi ve îş Veren Sendikaları Kanunundan son
ra öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon Sözcüsü 

Balıkesir 
H. Ali Tür'ker 

BAŞKAN — Müddet bakımından bir zaru
ret karşısında olduğumuz için vakıa 10 günü
müz varmış, (Tatiller dâhil 6 gün sesleri) Şimdi 
müzakere etmiyeeeğiz zaten. Gündeme de alın
mıştır. Grev Kanunundan evvel müzakeresi 
teklif edilmektedir. (Maden Kanunu da var ses-
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leri.) Efendim Maden Kanunu da mühim, ama 
müddeti var onun. Buyurun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bâzı mühim ka
nunların tarafımızdan, bütün sayın üyeler 
tarafından dikkatle okunmak mecburiyeti var
dır. Bâzıları için hazırlıklı olmak lâzımdır, 
Ben okumak fırsatını bulamadım, çünkü Sen
dikalar Kanununun peşi sıra Toplu Sözleşme ve 
Grev Kanunu. Okumadan, tetkik etmeden ol
maz. Çok mühim bir kanundur. Toplu Sözleşme 
ve Grev Kanunu ile ikisi arasında bâzı kanun
lar görüşülebilir. Meselâ vatani hizmet ter
tibinden maaş bağlanması gibi. Bu gibi ka
nunlar belli olmıyan bir zamanda müzakere 
•edilmez. Takdir Yüksek Heyetindir. 

SAMI KÜÇÜK (Tabiî Üye) — 15 gün oldu. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Kü

çük, 15 gün oldu, doğrudur. Siz de haklısı
nız. Ama bugün görüşüleceği belli değildir. 
(Yarın görüşülecek, sesleri.) 

Bu sebeple Toplu Sözleşme ve Grev Kanunu 
bittikten sonra görüşülebilir. Maden Kanunu 
da öyle. Meclislerin iç münasebetleri de var, 
o şekilde. Bu 3 mühim kanun, demin konuşulan 
Aktarma Kanunu gibi değil. Bunlar önemli 
kanunlardır. Hiçbir fikir sahibi olmadan gö
rüşme yerinde-olmaz. Bu sebeple-bugün görü
şülmesi hususunda Yüksek Heyetinizin müspet 
oy vermemesini istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Cahit Okurer. 
CAHÎT OKURER (İzmir) — Muhterem 

'arkadaşlarım, bu kanun önce Millî Eğitim Ko
misyonunda incelendiği için Millî Eğitim 
Komisyonu Başkanı olarak istirhamda bulunu-
yorunLı 

Bu kanun komisyonumuzda çok geniş bir 
•şekilde incelendi ve bu yüzden pekçok deği
şikliklere uğradı ve üzerinde büyük bir ça
lışma oldu. Endişemiz, bu çalışmaların boşa 
gitmesi ihtimalidir. Bu bakımdan ayın 10 unda 
müddet dolacağı için ve bugün müzakereye 
geçilmiyeceği, yarın müzakere edilmek üzere 
reylerinize arz edileceği için müspet oy kul
lanmanızı istirham ediyoruz. Çünkü araya 
Grev lokavt, ve toplu sözleşme girdiği takdir
de, Perşembe, Cuma, Pazartesi, bunu müzake
reye devam ettiği müddetçe geriye 1 - 2 gün 
kalacaktır ki, o vakit Yüksek Heyetinizde 
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O. Senatosu B .4 tâ 
Teknik Araştırma Kurumu Kanununun mü
zakeresine .gereken ehemımiyeMe zaman ayır
ın ıya imkân bulumamıyacak ve ayın 10 undan 
evvel müzakeresinin 'taim.amlarum.asi için acele 
ötmek lüzumu hâsıl olacaktır. Bu ibakımdan 
komisyonlarımızın yaptığı çalışmaların boşa git-' 
memesi, Heyetinizin bu mühim kanun üzerin
de müzakere için yeter derecede vakit (bulabil
mesi için bu teklifin kaıbull edilmesini; bugün 
değil, müzakeresine yarın geçileceği için, arz 
•ve istirham ediyorum. 

'BAŞKAN — Efendim, (birer birer reyinize 
sunuyorum. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
iti rina Kurumu kurulması hakkındaki Kanunun 
Grev Kanunundan evvel müzakereısini reyinize 
sunuyorum. (Anlaşılmadı sesleri) Bu 1 nci sı
rada. Kabul edenler... Etm'i yenler... Kabul edil
miştir. 

/. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin- dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki ka
nım teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 2/270, C. Senatosu 2/47) 
(S. Sayısı : 170) I Dağıtma tarihi : 26.6.1963] 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış .müna

sebetlerini düzenlemesi hakkındaki kanun tek
lifinin Geçici Komisyon raporunda belirtildiği 
•gibi Cumhuriyet; Senat osundaki müzakere süre
sinin bitmesine birkaç gün kalmış bulunmakta
dır. 

Bu çok müstacel 'durumu Büyük Başkanlığa 
arz ile mezkûr İkamın teklifinin öncelik ve ive
dilikle, Sendikalar Kanununa takiben, görü
şülmesini rica ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Âmil Artuıs 

3 . 7 . 1963 O : â 
KÂMÎL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) — 

Takrir lehinde konpşmak işitiyorum : Arkadaş
lara ne olduğunu izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) — 
Arkadaşlar, bu kanun Türkiye Büyük Millet, 
Meclisinin dış münasebetlerini tanzim husu
sunda kısa bir kanundur. Bir Geçici Komisyon
da incelendi. Maalesef Senatoda tetkik etmek 
için onun da az zamanı kalmış bulunuyor. Öne
mi şundan ileri geliyor: Millet Meclisinden ge
len kanun, Senatonun hükmi şahsiyetini renci
de eden büküm'lerle dolu idi. Bu hükümler Se
nato Geçici Komisyonunda Senatonun haysiye
tine yakışan bir şekilde 'tanzim edildi, düzenlen
di, hakikaıten mükemmelleşti. Bu kanun Sena
toda müzakere edilmeden kanunlaşırsa hoşumu
za. gitmiyeıı bu tasarıya müzakere edilmeden 
kanunlaşma şansını verirsek hoşumuza gitmiyen 
hükümleri •kabullenmiş duruma düşeriz. LûıtPe-
din, l)iı kısa kanunu da ^ena.toda müzakere ede
lim. Teşekkür ederim. 

(Kanunun müddeti ne zaman bitiyor- ses
leri) 

1>AŞKAN — - 10 Temmuzda bitiyor efendim. 
•Takriri reyinize sunuyorum. Kabul edenler... 

Ktmiyen 1 er... Kabul edilmisi ir. 
Açık oya. arz edilen maddelere oy veıınıiyen 

var mı? 
•Oyil am a !ı n u anı el esi bitm işti r. 
Bu üç maddenin oylamasının neticesini, ya

rın öteki maddenin müzakeresi sırasında arz 
edeceğim. 

Yaırın saat ondörtte toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,50 

http://'taim.amlarum.asi


Ö. Senatosu B : 85 3 . 7 . 1963 Ö • % 
Sendikalar Kanunu tasarısının 2 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoy )gıu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahrî özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattiıı özgür 
Mehmet Şükran özkay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmıet îlkuçan 
Mustafa özer 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 122 

Kabul edenler : 119 
Reddedenler : 1 
Çekimserler : 2 

Oya katılmıy anlar : 59 
Açıli (iyelikler •, 4 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
tiamdi Oğuzbeyoğlu 
fCadri öztaş 
üasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Habri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
\ l i Aksoy 
llalit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adala 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyüre'k 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Sahingi ray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Eni® Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin özhek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit AlpiskemdeT 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkeriuı Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağua 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 
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SAKARYA 

Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğ'u 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

StVAS 
Hulûsa Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfî Gerger 
Esat Mahmut Karakur 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
0. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Ortoay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengcl 
Burhanettıin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Reddeden] 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 

[Çekinserler] 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
VAN 

Faruk Işık 

[Oya katılmıy anlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Sezai O Kan (î.) 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Hali Ağar (î.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Osman Alişdroğlu (I.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Oeıboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (î.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

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

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet ismen tH.) 
Sabahattin Orhon 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
tzzet Birand 
Nevzat özerdeimli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(i.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemil Oral 

MUĞLA 
Haldun Mentcşcoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Kulak 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten (1.) 
Ziya önder (I.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat ZaloMu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
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YOZGAT 

Neşet Çetintaş 

O. Senatosu B : 85 3 . 7 . 1963 O : 2 
ZONGULDAK 

Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açıkalm (I.) 

Enver Kök (t.) 
Sahir Kunıtluoğlu 
Ragıp üner 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 



O. Senatosu B : 85 3 . 7 . 1963 O : 2 
Sendikalar Kanunu tasarısının 3 neti maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

185 
127 
126 

0 
1 

54 
4 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Ernanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüne§ 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saiın Sarıgöllü 
Fikret Tıırhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Ham di Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

[Kabul edenler] 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
Rahmi San al an 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin özerül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğhı 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Tlalit Sarı kaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddiıı Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbını 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethenı Meııemeueioğiu 
Rifat Öztürkçiııe 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit O küre r 
Hilmıi Onat 
Nevzat özerdmnli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlıı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmatı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süprsau 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Ora] 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 
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ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapaniı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi CKirsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
(L Ü.) 
Sezai O'Kan (İ). 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp öna] 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğhı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rıfat Etker 
îbrahim Saffet Omay 
(î.) 
Maıi'sıır Ulusoy 

AYDIN 

iskender Cenap Ege 

O. Senatosu B : 
SİNOP 

Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezüğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

85 3 . 7 . 1963 O :2 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi G-erger 
Esat Mahmuit Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

[Çehinser] 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan (I.) 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

thsan Ilamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bananoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İ'zuıen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talfip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Ccvherioğlu 

İZMİR 
îzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bsjk. V.; 
Mehmet Ha zer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskemdeır 
Refik UlıiRoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ.Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 

[Açık üyelikler] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kuruthıoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Uluç 
Âdil Ünlü 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Rifat Öçten (î.) 
Ziya önder (I.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloâlu 

VAN 
Faruk Tşık 

YOZGAT 
Neşet Cetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Enver Kök (t.) 
Ragıp Üner 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 4 
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Sendikalar Kanunu tasarısının 4 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Gelip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
öelâl Teıvfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
120 
116 

0 
4 

61 
4 

[Kabul 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri özta§ 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunitasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
H a l t Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı '•' 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasiım Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi San al an 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçjhıe 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere, Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çu/mralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskeıuder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bavhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
f̂ V+hı Tovetoglu. 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 

Hulusi Söyiemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Osman Hacıbaloğlu 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakur 

UŞAK 
Kâmil Coşkımoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Avdmer 
Esat Çağa 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Adil Ünlü 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

İZMİR 
Enis Kansu 

[Çekinser] 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
VAN 

Faruk Işık 

[Oya katîlmty anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acııner 
Emanullah Çelebi 
Sezai O'Kan (1.) 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 

A TN A %T A 
ADANA 

Sakıp Önal 
ADIYAMAN 

Halü Ağar (t.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancı oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (î.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Gelıoloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Calhit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (î.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

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

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

İÇEL 
Talip Özdolay 

ÎSTANTUTT, 
Şevket Akyürek 
Celil GevhpHoğlu 

İZMİR 
îzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

[Açık ü: 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuhınay 
(D 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşcoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

NİĞDE 
îzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlıı. 

yetikler] 
Samsun 

Yekûn 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

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

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zalo&lu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik înci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açrkalm (î.) 
Enver Kök (î.) 
Sahir Kurrtluoğlu 
Ragıp Uner 



C. Senatosu B : 85 3 . 7 . 1963 O : 2 
Sendikalar Kanunu tasarısının 12 nci maddesine verilen oylann sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz î'nce-
üğİLl 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağıra aslı 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 118 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 63 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uznnhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gevsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizıaraettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem M en e menci oğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şabingiray 
Sabahattin T an man 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemJi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğiu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

Ahmet Onar 
KÜTAHYA 

Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Eımiıı Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersarı 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdiilkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağıın 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrultt 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tok göz 

SİNOP 
Suphi Batur 

srvAS 
Hulusi Söylemezoğln 
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TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Esat Mahmut Karakurl 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan (t.) 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuıi Âdem
oğlu 
Sakip önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancı oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

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

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

0. Senatosu B : 85 3 . 7 . 1963 0 : 2 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

, Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergim 

[Çekinserler] 
SÎVAS 

Alımet Çekemoğlu 
İZMİR 

Enis Kansu 

[Oya haUlmıyanlar] 
BÎTLÎS 

Cevdet Geboloğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇORUM 

Zeki Arsan (t.) 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Haınit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

İÇEL 
Taldp Özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Birand 
Hilmi Onat 

[Açık üı 
Eskişehir 1 I 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Ha zer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusun an 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
-Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunav 
(t) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan. Akpoİat (İ. Ü.) 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Kö'ksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

lelikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Uluç 
Âdil Ünlü 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Rifat Öçten (î.) 
Ziya önder (t.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Ü>on 

TOKAT 
Zihni Bet.il 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zalo&lu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Oererer 

YOZGAT 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
Tevfik înei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalnı (I.) 
Enver Kök (t.) 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 

»9<i 
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O. Senatosu B : 85 3 . 7 . 1963 O : 2 
Sendikalar Kanunu tasarısının 13 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı = 185 

Oy verenler : ı ] 5 
Kabul edenler : 1 1 !S 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : () 

Oya katılmıyanlar : öö 
Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka-

Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Sabit Kocabcyoğiıı 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Pikret Turlıangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öz taş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arı kan 
Sın-ı Üzunhasanoğlıı 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
I'Vhmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 
Rahmi Saııalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

• GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cav it Tevfik Okyayıız 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyiirek 
Ethem Menemeııcioğlu 
Rii'at Öztiu'k<;ine 
Nuru!lalı Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Taranan 
I-jcrç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Oöle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi. Tok oğlu 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa. Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Balıattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerım Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki At aşağım 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tcvetoğlu 
Cahit Tokgöz 
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SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

C. Senatosu B i 85 
TRABZON 

Yusuf Demirci ağ 
URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakuri 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

3 . 7 . 1963 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

O :2 

ZONGULDAK 
Tarık Rtmzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Esat Çağa 

Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin Uhıç 
İdi l Ünlü 

[Oya kattlmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan (î.) 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (I.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (İ.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B/ 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Om ay 
Mansur Ulu soy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlıı 

BURDUR 
Hüseyin 0 tan 

BURSA 
Baki Güzey 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Ha m it Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet lzmen (B.) 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
İzzet Biran d 
Enis Kan su 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün av 
d.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.) 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (I.) 
Ziya Önder (İ.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Lteşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (t.) 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Enver Kök (t.) 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 



Ö. Senatosu B : 85 3 . 7 . 1Ö63 Ö : Û 
Sendikalar Kanunu tasansının 25 nnci maddesine verilen oylarm sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 1 10 
Kabul edenler : 109 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : ı 

Oya katılmıyanlar : 71 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Velıbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
•Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
.Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz lnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESÎR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarakaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddm Çetin 

DENIZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Etlıenı Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nuru ilah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere, Turan 

İZMİR 
Ömer Ldtfi Boz e alı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısrct Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğin 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüviıt Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal O rai 
A b d ü 1 k e r i m S a r a ç () ğ 1 it 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağım 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turnan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlıı 
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& Senatosu B : 35 3 . T . 1963 O : â 
ÎRABZON I 

Yusuf Demirdağ 
TUNCELİ 

Mehmet AM Demir 
URFA I 

Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan (t.) 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

Sakıp Önal 
ADIYAMAN 

Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (î.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BlLECÎK 
îfllât Oran 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

[Oya 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hâmiıt Tigrel 
(Başkan V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertng 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GÎRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celi! Cevherioğlu 

Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
İstanbul 1 

ZONGULDAK j 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Er gün 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
(t.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat (I. Ü.) 

NİĞDE 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Uluç 
Âdil Ünlü 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya önder (î.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oevat Açıkalın (î.) 
Hidayet Aydıner 
Enver Kök (I.) 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] üyelikler] 
I Samsun : 1 

Yekûn 4 

[Çekinser] 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 

katıl 



O. Senatosu B : 85 3 . 7 . 1963 O : 2 
Sendikalar Kanunu tasarısının 29 ncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : l i g 
Kabul edenler : 116 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 62 
Açık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem-
• oğlu 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
]\Iustafa Yılmaz înce-
oğla 
Celâl Tevfik Karasapaı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Sabit Koeabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet llkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

[Kabul 
BALIKESİR 

Enver Aka 
tiamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzuııhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gü 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
llalit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

edenler] 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Nara Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmarı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Balıattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Mu alla Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bavhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kar.an': 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tükgöz 

586 



B :85 3.7.1963 O :2 
SİİRT 

Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan (î.) 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (I.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Rifat Etker 
îbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

O. Senatosu 
TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakur 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELEK 
Âmil Artus 
Esat Çağa 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

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

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

[Reddeden] 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 

[Çekinserler] 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uça gök 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 

[Oya katilmıyarilar] 
BİLECİK 

Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (İ.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ha mit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçl isril 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(I.) 
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6. Senatosu B : 85 3 . 1. İ963 O : İ 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇÎLEN ÜYELER 

Cevât Açıkalm (î.) 

Hidayet Aydıner 
Enver Kök (î.) 
Bagıp Ün er 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 

»•-« 



C. Sfenatosü B : 85 3 . 7 . 1Ö63 Ö : â 
Sendikalar Kanunu tasarısının 30 nncu maddesine verilen oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Seiâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkayı 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyaniar 

Açık üyelikler 

185 
113 
109 

3 
1 

68 
4 

[Kabul 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türk er 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Sanaian 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
7eki İslâm 
Nızamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

edenler] 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayuz 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Kifat Öztürkçdıne 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanınan 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüsnü Dıkeçiigil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Öuersan 
Refik Uiusoy 

MAKAS 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Orai 
Abdüikerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayiıau 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulü 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapaniı 

SAMSUN 
Cemalettidi Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söyiemezoğhı 

TEKİRDAĞ 
Oemal Tarlan 
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TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Ham bal oğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfı Gerger 

0. Senatosu B : 85 3 . 7 .1963 0 : 2 
Esat Mahmut Karakurî 

VAN 
Faruk Işılk 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyido^an 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıııer 

Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 

[Reddedenler] 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Burhanettin Uluç 

[Çekinser] 

SlVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

[Oya UatıJmıyanlar] 
- TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan (I.) 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu (İ.) 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (î.) 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Vzımi Erdoğan 
fhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halat Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
tzzet Birand 
Nevzat özerdendi 

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

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulımay 
(t.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
tzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzını Yurdakul 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Riifa;t Öçten (1.) 
Ziya önder (1.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmı* Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğîu 
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TUNCELİ 
Mehmet Ab' Demir 

UŞAK 
Kâmil Cosîkunoğlu 

0. Senatosu B 
YOZGAT 

Nfeşet fV+intas 
ZONGULDAK 

Tevfik tnci 

85 3.7.1963 0 : 2 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevaft Açılkalm (I.) 

Enver Kök (1) 
Hahir Kurutluoğîu 
Ragıp Uner 

Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

[Açık üyelikler] 
1 Samsun 
1 
1 Yekûn 



O. Senatosu B : 85 3 . 7 . 1963 O : 2 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında

ki kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Kanım reddedilmiştiı\) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler : 36 
Reddedenler : 7 5 

Çekinserler : 3 
Oya kâtılmıyanlar : 67 

Açık üyelikler : 4 

TABÎÎ ÜYELER 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
AFYON KARAHÎSAR 
öelâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oglıı 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

BURSA 
İ hmn Sabri Çağlayangil 

[Kabul 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
GİRESUN 

Sab ah attı rı Orh on 
GÜMÜŞANE 

Haldt Zarbım 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

edenler] 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tunu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa pineldi 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkli t 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

HaJ'it Sarıkaya 
ÇANKIRI 

Hazım DaeTı 
ÇORUM 

Alâeddin Çeıtin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Rahmi Sana]arı 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçıagök 

MARDİN 
Kemal Oral 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

TOKAT 
Zihni Betil 

URPA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Tşı'k 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlıı 

GAZİANTEP 
Nizam ettin özgül 

İÇEL 
Cav it Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rthem Menemenciogl u 
Rıfat öztürkçino 
özel Şahine-iray 
Sabahattin Tanman 
Bere. Tu fan 

İZMİR 
Ömer T/fıtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

[Hedde< 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoglu ' 

Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Agırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BURSA 
Baki Güzey 

denler] 
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Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik UTusoy 

C. Senatosu B 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
MUĞLA 

Muallâ Akarca. 
MUŞ 

ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağım 

RİZE 
Necip Damşoğlıı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

85 3.7.1963 O: 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Hulusi Söylemezoğlu 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Bacıbaloğiu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanetti'n Uluç 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

[Çekinser] 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekeımoğlu 

[Oya kahlmtyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan (1.) 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
HaKl Ağar (î.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

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

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Calhit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Nuruilah Esat Sümer 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V7) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskeiıde(r 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turhan Kapandı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat .Öçten (1.) 
Ziya önder ( t ) 
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O. Senatosu B : 85 3.7.1963 O : 2 
TEKİRDAĞ 

Selânıi üren 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Re§at Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
TYvfik în<M 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇÎLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın (î.) 

Âmil Artııs 
Enver Kök (t.) 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Açtk üyelikler] 
Eskişehir 1 Samsun 
Hakkâri 1 
îstanbul 1 Yekûn 4 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

SEKSENBEŞİNCÎ BİRLEŞİM 

3 . 7 . 1963 Çarşamba 

Saat : 14,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA SUNULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA IVEDlLlK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

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

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu içtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu içtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 .10 .1962] 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK IŞLER 
B - BlRlNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

IŞ£ER 
X I . — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 

kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi 1/273; C. Senatosu 
1/21) (S. Sayısı : 162) [Dağıtma tarihi : 
18 . 6.1963] 

X 2. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu kurulması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Ge
çici Komisyon raporu. (M. Meclisi 1/219; C. Se
natosu 1/213) (S. Sayısı : 169) [Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1963] 

X 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 
kanun tsldifinin Millet Meclisince kabul 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 4. — Maden Kannnunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçişi Komisyon rapo
ru (M. Meclisi 1/285; C. Senatosu 1/244) 
S. Sayısı: 171) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1963] 

5. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin ikinci fıkrasının yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul 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] 

6. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve 
cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teş
kil edilecek Sağlık ve içtimai Yardım ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/227; C. Senatosu 1/249) (S. Sayısı: 
174) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1963] 

7. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı Ka
nuna bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/404, 
C. Senatosu 1/238) (S. Sayısı: 175) [Dağıtma 
tarihi : 1 , 7 .1963] 





Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 2/523, 2/533, 2/534; C. Senatosu 2/87) 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) işaretli cetvellerin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi kısmında değişiklik yakılması hakkında kanun teklifi (M- Meclisi - 2/523, C. Senatosu 2/87) 

' T. B. M. M. 
îdare Amirliği 13 . 6 . 1963 

Saymanlık Müdürlüğü 
No:8701 -5132 

Başkanlığa 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) işaretli cetvellerin Büyük Millet Meclisi kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifimiz gerekçesiyle ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

- Muslih Görentaş Hüseyin Özalp Celâl Sungur 
îdare Âmiri idare Âmiri İdare Âmiri 

G E R E K Ç E 

1963 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 458 ncü Ahdî münasebetler bölümünün 21 
nci Avrupa Konseyi Assamble ve Komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları maddesine 1963 yılı 
Bütçe tasarısının hazırlanması sırasında 1962 yılı sarfiyatı da nazarı dikkate alınarak 750 000 lira 
teklif edilmiş ise de; Millet Meclisi Heyeti Umumiycsince bu miktar 400 0O0 liraya indirilmiş ve tah
sisat da bu miktar üzerinden kabul olunmuştur. 

Malî yılın ilk devrelerinde olmamıza rağmen tahsisatın büyük bir kısmı olan 274 134 lirası sarf 
edilmiş ve 125 866 lira bakiye tahsisat kalmış olduğundan genişliyen ve zaruri olan münasebetler 
sebebiyle ihtiyacı karşılamıyacağmdan bütçe üzerinde yapılan tetkikat neticesinde 7Ö1 nei yapı ona
rımı ve küçük yapılar bölümünün !20 nci Millî Saraylar maddesindeki 4 227 361 liralık tahsisattan 
bu miktar kadar paranın tasarrufu mümkün olacağından bu maddeden 350 000 liranın tenzili ile 
Avrupa Konseyine gidecek üyelerin yolluklarını karşılamak üzere 453 ncü Ahdî münasebetler gö-
lünıünün 21 nci Avrupa Konseyi Assamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları madde
sine 350 000 liranın aktarılmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi 
kısmının 701 nci yapı onarımı ve küçük yapılar bölümünün 20 nci Millî Saraylar maddesinden 
350 000 lira düşülerek, ( A / l ) işaretli cetvelin 453 ncü ahdî münasebetler bölümünün 21 nci Av
rupa Konseyi Assamble ve Komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları maddesine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

1963 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) , (A/2) işaretli cetvellerin Sayıştay Başkanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (M. Meclisi : 2/533, C. Senatosu : 2/87) 

T. B. M. M. 
İdare, Amirliği 22 .6 .1963 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. 8826 - 5257 

Başkanlığa 

1963 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Sayıştay Başkanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi gerekçesiyle birlikte ilişikte takdim kılın
mıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 
t. .Akpolat L. Tokoğlu M. Görentaş H. Özalp 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 

C Sungur 
İdare Âmiri 

GEREKÇE 

fSayış'taym 1963 yılı bütçe teklifine ait gerekçede arz edildiği üzere (A/2) işaretli cetvelin 701 
nci (Bina onarımı) bölümü ile teklif edilen ve kabul buyurulmıış olan 310 000 liranın; 50 000 li
rası Sayıştay binasiyle müştemilâtının eski yıllarda olduğu gibi çeşitli ve mütemadi onarım ve ba
kımı karşılığı olarak, 100 000 lirası mevcut kalorifer dairesinin tadil ve onarımını sağlamak üze
re ve 160 000 lirası da yeniden yapılması ica'beJen kârgir arşiv binası yapımını temin ma'ksa-
diylo alınmış olduğu malûmdur. 

(Bütçenin yürürlüğe girmesiyle kalorifer onarımı, işi ele alınmış ve Bayındırlık uzmanlarınca 
iş yapma kabiliyetlerini kaybetmiş oldukları tesbit edilen. mevcut kazanların yerine 3 aded 40 
m3 İlik çelik alev borulu kazan konulmasına lüzım gösterilmiş ve bu işin 100 000 lira dahilinde 
yapılabileceği tesbit edilmiş ve buna göre ödenek saklanmış olduğu halde, Sanayi Bakanlığınca res
mî daireler kaloriferlerinin (Ful - Oil) sistemine göre yapılması icabettiği prensibine varıldığın
dan işin bu esasa göre yapılması zaruri görülmüş ve buna göre yeniden hazırlanan keşfe naza
ran işin 225 000 liraya yapılabileceği anlaşılmış ve alman ödeneğin bunu sağlıyamıyacağı teza
hür etmiş bulunmaktadır. 
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- 3 — 
Ayrıca kârgir arşiv binası için sağlanan 160 000 lira ödeneğin de işe kâfi gelmiyeceği ve eski 

Büyük Millet Meclisi müştemilâtından olup hal m Garnizon Mahkemesi ile Askerî Siyasi Mahke
menin işgalindeki binaların boşaltılarak Sayıştaya tahsisi uygun görülmüş olduğundan yakm za
manda tahliye edileceği anlaşılan bu binaların ihtiyacımıza göre tadil ve onarımı da gerekmiş 
bulunduğundan cari yıl bütçemizin 307 nci bölümünün 30 ncu (Hesap tetkiki maksadiyle taşraya 
gönderilecek murakıp ve muavinlerin yolluğu) maddesiyle kabul buyurulan 1 300 000 lira ödenek 
ile ifa edilecek olan hizmetin 1 000 000 lira dâhilinde ifası plânlanmış ve bu suretle tasarruf edi
lecek olan 300 000 liranın bu bölümden indirilerek (A/2) işaretli cetvelin 701 nci (Bina onarı
mı) bölümüne eklenmesi suretiyle yukarda arz edilen işlerin yapılabilmesini temin ma'ksadiyle 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Sayıştaya ait kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Sayıştaya ait kısmın
daki 307 nci bölümün 30 ncu (Hesap tetkiki maksadiyle taşraya gönderilecek murakıp ve mua
vinlerin yolluğu) maddesinde mevcut ödenekten 300 000 lira indirilerek Sayıştay'a ait (A/2) işa
retli cetvelin 701 nci (Bina onarımı) bölümüne bu miktar ödenek eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı >ürütür. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(M. Meclisi : 2/534, C. Senatosu : 2/87) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 22 , 6 . 1963 

Saymanlık Müdürlüğü 
Sayı : 8827 - 5258 

Başkanlığa 

İlişik mucip sebeplere müsteniden 1963 yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin 404 neü T. B. M. 
Meclisi Muhafız Taburu giderleri faslının 10 ncu taymat maddesinden 264 622 (ikiyüz altıuışdört 
bin altı yüz yirmiiki lira) aynı faslın 20 nci giyecekler maddesinden 150 000 (yüzelli bin lira) ki 
ceman 414 622 (dörtyüz ondört bin altıyüz yirmiiki lira) nm bu fasıldan düşülerek, 264 622 (iki
yüz altmışdört bin altıyüz yirmiiki lira) sı Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 409 ncu yiyecek, 
yem ve yakacak giderleri faslının 11 nci Kara Kuvvetleri maddesine ve 150 000 (yüz elli bin lira) 
da 410 ncu giyim, kuşam giderleri faslının 11 nci Kara Kuvvetleri maddesine eklenmesine dair dü
zenlenen kanun teklifi Birlikte takdim kılınmıştır. 

Gereğinin ifasına müsaadelerine arz ederiz. 

İhsan Akpolat Lûtfi Tokoğlu Muslih Görentaş Hüseyin Özalp 
İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 

Celâl Sungur 
İdare Âmiri 
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1963 yth Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişildik yapüması hakkında luınun teklifi 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli ilişik cetvelde yazılı fasıllar ara
sında 414 622 (dörtyüs oııdört bin altıyüz yirmiiki liralık) aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

GEREKÇE 

Suret 

T. C. 
M. S. B. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı 
Ankara 

Lv. : -5072-63-17/B-IV. Ş; 3; Ks. 
Konu : ödenek aktarılması Hk. 

17 Mayıs 1963 

T. B. M. Meclisi Muhafız Tb. K. 
Ankara 

îlıgi : 8 . 3 .1963 gün Lv. 6008-7 sayılı yazı. 
T. B. M. M. Muhafız 'Tabur K. lığı ilgi yazı ile bedelinin M. S. B. Bütçesine aktarılmak üzere 

eşya ihtiyaçlarının karşılanmasını istemektedir. 
Daireoe uygun görülen bu isteğin karşüanm-asriçin tutarı olan 150 000 T.L. nm 410/11 bölü

müne aktarılmasını rica ederim. 
Hüseyin Can 
Tuğgeneral 

Lv. Dairesi Başkanı 

Dağıtan gereği 

IK. K. Komptrolörlüğüne 

Bilgi 

T. B. M. M. Muih. Tb. K. 

Aslı igibidir. 

İmza 
Necati Aydemir 
Lv. Kd. Ütğm. 

Muh. Tb. Lv. İk. Sb. 

Aslının aynıdır. 18 . 6 .1863 

Saim Gündem 
Savmanlık Müdür Muavini 
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Suret 

T. O. 
ÎB. M. M. 

Müstakil Merasim ve Muhafız Tabur K. lığı 
Karargâhı 

Ankara 
Lv. : 5072- -63 - 17/B IV. Ş. 3 Ks. 
Konu : ödenek -aktarılması Hk. 29 . 5 .1963 

B. M. M. Muhasebe Md. lüğüne 

1 — B. M. M. Muhafız Tabur eratına M. S, B. lığından alınan melbusatm bedelinin ödenme
sine ait M. S. B. lığı Kara Kuvvetleri Komutanlığının yazıları ektedir. 

Adı 'geçen 1'50 000 liranın ilgili Bakanlık bütçesinin 410/11 giyim - kuşam bölümüne Muh. 
Tb. 404/20 giyecek bölümünden. 

2 — Tabur eratının bir senelik iaşe bedeli hesabı da ekteki listeye çıkarılmıştır. 
Bir senelik iaşe bedeli olan 264 621 lira 60 kuruşun ,da yine M. S. B. 409/11 yiyecek bölü

müne Müh. Tb. 404/10 tayınat bölümünden aktarılması hakkında gerekli işlemin yapılmasını arz 
ve rica ederim. 

îmza 
îsmet Duman 

P. Yb. 
T. B. M. M. Muh. Tb. K. 

T. B. M. M. 
Saymanlık Müdürlüğü 

Tarih : 29 . 5 .1963 
No. : 1317 

Aslının aynıdır. 17 . 6 .1963 
<Saim Gündem 

Saymanlık Müdür Muavini 
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Suret 

T. B. M. M. Muhafız Talbur eratının bir senelik iaşe, sabun ve sigara masraflarını gösterir listedir. 

Erzak : 
1 Er in 

1 ;günlüfc' İstin. 
Lira K. Sn. 

'2 '32 W 

Sigara : 
1 Erin 

1 ıgünliik îs'tih. 
Lira K. Sn. 

- * 7 50 

Salbun : 
1 Erin 

1 igiinlük 'İstin. 
Lira !K. Sn. 

— 4 56 
Umuımi Yekim 

300 Erin 
1 'günlük' Îs'tih. 

Lira K. 

698 88 

300 Erin 
1 igünlük' İstib. 

Lira K. 

22 50 

300 Erin 
1 'günlük îstih. 

Lira K. 

'13 m 

Aslının aynıdır. 18 . 6 . 1963 
Saim Gündem 

Saymanlık Müdür Muavini 

j . aylık tutarı 
Lira K. 

20 966 40 

1 aylı!k tutarı 
Lira K, 

675 

1 aylık tutarı 
Lira K. 

410 40 

12 aylık 
Lira İv. 

251 596 80 

12 aylık 
Lira K. 

8 100 

12 aylık 
Lira K. 

4 924 80 
'264 621 !60 

Resmî mlühür 
imza 

Necati Aydemir 
Lv. Kd. Ütğm. 

Mıılı. Tb. Lv. İk. Sb. 

F . M. 

Büyük Millet Meclisi 

ödeneğin çeşidi 

404 T. B. M. Meclisi Muhafız Taburu giderleri 
10 Tayınat 
20 Giyecekler 

Düşülen Eklenen 

264 622 
150 000 

Fasıl toplamı 414 622 

Millî Savunma Bakanlığı 
409 Yiyecek, yem ve yakacak ıgiderleri 

11 Kara Kuvvetleri 
410 Giyim, kuşam giderleri 

11 Kara Kuvvetleri 

Toplam 

264 622 

150 000 

414 622 414 622 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 28 . 6 . 1963 

Esas No : 2/523, 2/533, 2/534 
Karar No : 41 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi idare Âmirlerinin 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 2/533 ve 2/534 esas sayılı kanun tekliffleri Millet Meclisi 
İdare Âmirlerinin aynı ımalhiyetteki 2/523 esas sayılı kanun teklifi Komisyonumuza havale edilmiş 
olmakla Millet Meclisi idare Âmiri ve Sayıştay Başkanı hazır oldukları hailde incedendi ve görüşüldü. 

'2/523 esas isayılı ıteMif Meclis Bütçesinin (A/2) işaretli cetvelin 701 nci yapı onarımı ve küçük 
yapılar bölümünün 20 nci Millî Saraylar maddesinden 350 000 liranın düşülerek (A/ l ) işaretli cet
velin 453 ncü Ahdî münasebetler bölümünün 21 nci Avrupa Konseyi As&anrMe ve komisyonlarına 
iştirak edeceklerin yollukları maddesine aktarılmasını derpiş etmektedir. 

2/533 esas sayılı kanun teklifi ise, Sayıştay binasının onarımı, arşiv İbİnasının yapımı ve kalo
rifer tesislerinin onarımı ımaksadiyle (bütçeye konulmuş bulunan ödeneğin kâfi gelmemesi dolayı-
siyle 300 000 liralık aktarmaya aittir. 

Gerekçeden de anlaşıldığınla göre kalorifer kazanlarının değişmesi Bayındırlık Bakanlığınca lü
zumlu görüldüğünden ve resmî dairelerin kalorifer kazanlarının (Ful - Oil) sistemine ıgö.re yapıl
ması prensibi Sanayi Bakanlığınca da tensibedildiğinden bu şartlar altında bütçeye konulmuş 
olan ödenek kâfi gelmemiş 307 nci bölümün 30 ncu (Hesap tetkiki nıaksadiyle taşraya gönderile
cek murakıp muavinleri yolluğun) dan 300 000 lira düşülerek 701 nci bina onarımı bölümüne 
eklenmektedir. 

2/534 esas sayılı diğer teklif de Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız 'Taburu eratının ıg'iyecek 
ve yiyecek bedeli olan 414 622 liranın. Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili .bölümlerine aktar
mayı derpiş etmektedir. 

Malûmları olduğu veçhile Meclis Muhafız Taburu eratının 'giyecek ve yiyecek bedeli Meclis 
bütçesinde yer almakta ise de, erattın ihtiyaçları Mi'llî (Savunma Bakanlığı tarafından temin edil
diğinden bu maksatla bütçeye konulmuş fbulunan ödenek yılı içinde mezkûr Bakanlığa aktarılmak
tadır. 

Her üç teklif de 1963 yılı Bütçe Kanununda değişikliği isStiîhdaf ettiğinden Komisyonumuzca 
birleştirilerek müzakere .edilmiştir. 

Meclis Muhafız Taburu eratının yiyecek ve giyecek karşılığı olan 414 622 liralık ödeneğin Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesine aktarılması, esas itibariyle bu birliğin ihtiyaçlarının Bakanlık ta
rafından karşılanması sebebiyle bir mahsup muamelesi icabıdır. 

Diğer taraftan Sayıştay ıbüftçesine yapılan aktarma da bir zaruretin icabı olup yapılan tenzille 
hizmetin aksamıyacağı anlaşılmıştır. 

Avrupa Konseyi AssamMe ve komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları için 1962 bütçesiyle 
400 000 ılira teMif ve kabul edilmiş iken senesi içinde ödeneğin ademi kifayetinden 300 000 lira 
yine aktarma suretiyle 453 ncü bölümün 21 nci maddesine ilâve edilmiş ve sene sonuna kadar bu 
ödenenin 690 küsur bin liralığının sarf edildiği anlaşılmıştır. 

1963 yılı bütçesiyle bu tertip için 750 000 lira (teklif edilmiş ve Komisyonca aynen kabul edil
miş olduğu halde Millet Meclisince yapılan bir teklif ile 350 000 lira indirilmek suretiyle ödenek 
400 000 lira olarak kabul edilmiş olup şimdiye kadar 274 134 liranın harcanarak geriye 125 866 
lira kaldığı anlaşılmıştır. 

Asamblenin mahiyet ve ehemmiyetine binaen kabul edilen tertibin unvanından anlaşıldığı gi
bi umumi heyetine iştirak zarureti olduğu gibi komisyonlarına da iştirak zarureti mevcut oldu
ğuna göre mevcut tahsisatın kâfi gelmiyeceği aşikârdır. 
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Aktarmanın yapılmak istenilen 701 nci faslın 20 nci maddesine gelince; bu maddeye yani Millî 

Sarayların tamirine bu sene 4 227 361 liralık bir ödenek kabul edilmiş ise de bu ödeneğin sarfı 
hakkında şimdiye kadar esaslı bir taahhüt ve ihale yapılmadığı anoaik emaneten yapılan işler için 
500 000 liralık bir avans verildiği anlaşılmıştır. Yatırımlardan başka bölümlere aktarma yapıl
ması prensip itibariyle doğru olmamakla beraber bu ödeneğin bu vaziyette sene sonuna kadar sarfı 
imkânı olmıyaeağı göz önünde tutularak uygun görülmüştür. 

Bu şekilde komisyonumuzca yeniden tanzim edilen kanun metni ve cetvel, öncelikle görüşülmek 
ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Balıkesir 
K. Öztaş 

îzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

imzada bulunamadı 

Konya 
A. Onar 

Siirt 
Söz hakkım mahfuzdur 

L. Aykut 

Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

îmzada bulunamadı 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Kars 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Okyay 

Konya 
R. Özal 

îmzada bulunamadı 

Siirt 
A. Yaşa 

Tabiî Üye 
/ / . Tunçkanat 

Muhalefet 

Adana 
M. Ünaldı 

Giresun 
Muhalifim 

/. E. Kılıçoğlu 

Kırşehir 
Muhalefet şerhim ilişiktir 

A. Bilgin 

Konya 
H. C. Yılmaz 

Sivas 
M. Vural 

Yatırımdan yolluk 

Şerhi 

Aydın 
/. Sezgin 

Gümüşane 
S. Savacı 

Konya 
M. Dinekli 

Mardin 
$. Aysan 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Şener 

Yozgat 
için aktarmaya muhalifim 

V. Uyar 

Yatırımlardan yapılacak aktarmalar yatırımlar için olabilir. 
Yatırımlardan alınarak cari masraflara harcamaların plân fikri ile bağdaşamıyaeağı kanısında

yım; bu itibarla 2/523 sayılı teklifle yapılan aktarmaya muhalifim. 
27 . 6 . 1963 

Kırşehir Milletvekili 
A. Bilgin 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTÎElŞÎ 

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

MADDE 1. —,1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ve A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde 
yazılı tertipleri arasında 1 034 622 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3, — Bu kanunu Maliye Bakam yürütür. 
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Karma Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metin 

CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) cetveli 

T. B. M. Meclisi 

404 T. B. M. M. Muhafız Taburu giderleri 
10 Tayınat 
20 Giyecekler 

Bölüm toplamı 
453 Ahdi münasebetler 

21 Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına iştirak edecekle
rin yollukları 

Sayıştay 
307 Yolluklar 

30 Hesap tetkiki maksadiyle taşraya gönderilecek murakıp ve 
muavinlerinin yolluğu 

Millî Savunma Bakanlığı 

409 Yiyecek, yem ve yakacak giderleri 
11 Kara Kuvvetleri 

410 Giyim, kuşam giderleri 
11 Kara Kuvvetleri 

Düşülen 
Lira 

264 622 
150 000 

414 622 

300 000 

Eklenen 
Lira 

350 000 

264 622 

150 000 

(A/ l ) toplamı 714 622 764 622 

(A/2) Cetveli 

T. B. M. Meclisi 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
20 Millî Saraylar 

Sayıştay 
701 Bina onarımı 

350 000 

300 000 

Genel toplam 1 064 622 1 064 

..>.. *>&<* 
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