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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Suat Hayri Ürgüp
lü ; haşhaş ekimi hakkında yaptığı gündem dışı 
konuşmaya Ticaret Bakanının verdiği cevaba 
karşılık olarak; tahdide gidilecek yerde sanayii
nin kurulmasına yardım edilmesi gerektiğini, 
Türkiye'de haşhaş ekiminiıı tahdidi ve hattâ 
kaldırılması yolunda Amerika'nın baskısının 
mevcudiyetini Amerikan Cumhurbaşkanı ve di
ğer dirij anlarının konuşmalarına dayanarak 
ifade etti. 

Tabiî Üye Ahmet Yıldız; Anayasanın refa-
randuma arzının 9 ncu yıl dönümü münasebetiy
le Anayasanın dinamikliğini ve iyi uygulanma
sı gerektiğini bildirdi. 

Malatya üyesi Hamdi özer; haşhaş ekimi-
rin tanzim ve kontrolünün 245 ve 812 sayılı ka-
punlarla kabul edildiği cihetle bunda bir yaban-
c-. etkisi aramanın doğru olamıyacağını, kontro-
lıın büyük bir çember içine alınmasından ziyade 
bunun muhtelif kontrol bölgeleri haline getiril
mesi ve Malatya ve civarının da buraya ithal 
edilmesini, tahdidin toprak mülkiyetine bir te
cavüz teşkil edeceğini belirtti. 

Cumhuriyet Senatosuna intikal etmiş ve ede
cek olan kanun tasarı ve tekliflerini müzakere
lerini intacedöbilmek için Genel Kurulun, Cu
martesi ve Pazar günleri hariç, her gün saat 
10 - 13 ve 15,30 - 20,00 aralarında toplantı yap
ması ve Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi
nin tatilden önce sonuçlandırılması hakkındaki 
Danışma Kurulu karan okundu ve Kurul ka
rarının birinci kısmı kabul, ikinci kısmı bilgiye 
arz edildi. 

Vâki davet üzerine Japonya'yı ziyaret ede
cek heyete gruplarınca seçilmiş bulunan üyelere 
dair Başkanlık tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tu-
nagür'ün faaliyetleri ile ilgili Araştırma Ko
misyonu süresinin 15 gün uzatılmasına dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi okundu, kabul olun
du. 

30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan Kredi 
Anlaşması konusundaki Araştırma Komisyonu 
süresinin bir ay daha uzatılmasına dair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi okundu ve kabul 
edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimine ge
çildi. Diyarbakır üyesi Selâhattin Cizrelioğlu 
Başkan adaylığından çekildiğini bildirdi. Baş
kanlık için yapılan bir seçim turunda adaylar
dan hiçbirisi yeter çoğunluk oyunu alamadıkla
rından, seçime gelecek birleşimde devam olun
masına dair önergenin kabulü üzerinde, seçim 
gelecek birleşime bırakıldı. 

274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile bu 
kanuna iki geçici madde eklenmesi hakkında 
kanını tasarısının görüşülmesine devam olundu. 

10 Temmuz 1970 Cuma günü saat 10,00 da 
topîs.aulmak üzere birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sim At alay Zerin T üzün 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Vcuzal 

2. GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Finansman kanunu tasarısının Millet 

Meclisinde kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa vs Adalet, içişleri, Malî ve 
İktisadi ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/330; Cum
huriyet Senatosu. 1/1129) (S. Sayısı : 1457) 
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BÎRİNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN" — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Zerin Tüziin (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — 90 ncı Birleşimi açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile 
bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
larından 4 er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/194; 
Cumhuriyet Senatosu 1/ 1123) (S. Sayısı : 
1453) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin iki önerge 
vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başkanlık seçimi konusunda gelişmiş bir du

rum müşahede edilmediğinden, vakit ziyama se
bebiyet vermemek üzere, görüşülmesine başlan
mış olan 1453 sıra sayılı Kanunun müzakeresine 
devamına arz ve teklif ederim. 

Muş 
İsa Bingöl 

Sayın Başkanlığa 
Gündemde bulunan Senato Başkanlığı seçi

minin bugünkü birleşimde saat 15,30 da yapıl
masını ve 274 sayılı Kanun tasarısının müzake
resine devam edilmesini arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — Önergeler birbirinden farklı. 
Biri Başkanlık seçiminin bugün yapılmaması, 
diğeri saat 15,30 daki oturumda yapılmasını ön
görmektedir. En aykırı olanı bugün yapılmama
sıdır. Bugün yapılmaması en aykırı bulunması 

(1) 1453 S. Sayılı basmayazı 2 . 7 . 1970 ta
rihli 86 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

sebebiyle o önergeyi oylarınıza arz edeceğim. 
Kabul edenler... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege, biraz arkada oturu
yorsunuz da, sıraya şiddetli vurursanız, görmek 
mümkün olabilir. Buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Çok 
muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
ben bu Başkanlık seçimi mevzuunda parti grup
ları idareci arkadaşlarımı uyarmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, şu müessesenin ça
lışmasında her dakikanın bu millete neye mal 
olduğu hepimizin malûmudur. Bu bir. 

İkincisi, elimizde birçok, hakikaten çıkması 
gereken, kanun tasan ve teklifleri vardır. Bun
ları biran önce çıkarabilmek için devamlı çalış
mamız gerekiyor. Ama, Senato Başkanım seç
mek de vazifemiz. Bu da ilk vazifemizdir. Bunu 
da ifa etmek mecburiyetindeyiz. O bakımdan 
ben istirham ediyorum. Grup idarecileri bu 
mevzuu üzerinde, Senato Başkanı seçimi üze
rinde, aralarında bir konuşma yapmak ve bir 
birleşme imkânını aramak mecburiyetindedir
ler. Yoksa bu turlar devam ederek bir netice 
alınmazsa, durumun hepimizi üzmekte olduğu, 
efkârı umumiyede de iyi tesirler bırakmadığı 
açıkça görülmektedir. O bakımdan seçilecek 
olan Senato Başkanı cümlemizin Başkanı ola
cağına göre, bütün grup idarecilerinin bu mev
zuda bir ittifaka varacak şekilde görüşmeleri
ni, anlaşmalarını ve bu işi biran önce bitirme
miz lâzımgeldiği kanaatindeyim. O bakımdan 
bu şekMe turlara geçmeden önce, pekâlâ daha 
eski yıllarda yaptığımız gibi, grup idarecileri 
kendi aralarında bir centilmenlik anlaşması me
selesine doğru işi götürerek, bir anlaşmaya va
rarak, bir iki tur içerisinde bu işi neticelendire-
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biliriz. Bu noktayı bilhassa idarecilerden istir- j 
hanı ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ege'nin temennilerine 
iştirak etmemeye imkân yoktur. Gerçekten 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçiminin Cum
huriyet Senatosunda biran önce gerçekleşmesi
nin zorunluluğu vardır. İnşallah yakın bir ta
rihte gruplar bu anlayışa varırlar. 

Başkan seçiminin bugün yapılmamasını isti-
yen, en aykırı bulunan önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçmeden önce, 274 sayılı Kanu
nun görüşülmesine başlarken görüşmelerin 
müddeti ile ilgili bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
1453 sıra sayılı tasan hakkındaki maddeler

le ilgili konuşmaların, sayın grup sözcüleri için 
20 dakika, kişisel görüşlerini açıMıyacak sayın 
üyeler için de 10 dakika olarak tahdidini arz ve 
teklif ederim. 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, önergenin bi
rinci kısmını oylamanın imkânsızlığım ifade 
edeceğim. Çünkü İçtüzüğümüz grupların komis
yonun ve Hükümetin konuşmalarının smırlan-
dırılmıyacağmı âmirdir. Ancak, gruplar arala
rında anlaşıp bu müddet sınırlandırılmasını, bu 
anlaşma ile teklif ettikleri takdirde, Genel Ku
rulda oylanabilir. Gruplar böyle bir anlaşmaya 
girmedikleri için, grup sözcülerinin ve Hükü
met konuşmalannın sınırlandınlmasını istiyen 
Sayın Karaosmanoğlu'nun önergesinin bu kıs
mını oylamıyacağım. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Önergeri geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz. 
Şimdi söz alanlann isimlerini okuyorum. Sayın 
Madanoğlu, Sayın Koksal, Sayın Gülek, Sayın 
Sökmen, Sayın Özden, Sayın Altan, Sayın Öz-
türk, Sayın Gürsoytrak, Sayın Betil, Sayın Yıll-
dız, Sayın Gümüşoğlu, Sayın Tuna, Sayın Ren-
deci, Sayın Türkmen. Söz sırası Sayın Madan
oğlu'nun, buyurun efendim, 

CEMAL MADANOĞLU (Cumhurbaşkanın
ca S. Ü.) — Sayın Başkan, saym senatörler; işçi 
sorunlarının çözümlenmesi, bu sorunların rejim 
elden gidiyor höykürülerinin üstünde, sandık, 
dolap oyunlannm ötesinde ele alınmasını gerek
tirir. Dayanışma, güvenlik arama, güvence sağ
lama gerekleri işçileri işlerine gelen sendikalar
da toplıyacaktır. İşçiler bu sendikalan kendi 
özerk istemleriyle, temel özgürlüklerini kulla
narak seçeceklerdir. Yaşıyacak sendikalar işçi
ye yararlı olanlardır. Yararsızlar güçsüz düşüp 
yerlerini güçlülere bırakacaklar, tabelâcılık gi
derekten ve kendiliğinden yok olacaktır. Ana
yasal hakları kaldırmaya yöneldiği için büyük 
tepki yaratan değişikliklerle işçinin sendika 
kurma, dilediği sendikaya girme, beğenmediğin
den çıkma özgürlüğü alabildiğine sınırlanmak
tadır. İşçiler seçim sandıklanndan dolup dolup 
taşarlarken oylan yerinde ve bilinçli bulunur 
da, sorunlannm sorumluluğunu kullanmaya 
kalkıştıklarında davranışları ve bilinçsiz görü
lüp , yasa zoru ile tutucu .güçlerin denetiminde
ki köşelere sıkıştınlmak istenirler. Sözde klâsik 
demokratik düzen içindeyiz. Klâsik demokratik 
düzen çokluk kuralına dayanır, çok partilidir, 
bol demeklidir, girişim özgürîüklüdür ama tür
lü partilere, çeşitli derneklere, verimsiz girişim
lere bakılmaz. Bunlar düzenin doğallığına veri
lir de sendikalara gelince neden katı ve tekelci 
davranılır? Ticarette, aracılıkta, tefecilikte, 
montajcılık ve ambalajcılıktaki aşmlıklann üs
tünde durulmaz da, neden oluşmakta olan sen
dikaların üzerine yüklenilir? Bu denli davranı
şa çoğunluğun yararüannı bağlayıp, azınlığın 
çıkarlarını salıvermek denmez de ne denir 

Sosyal adaletsizlikler, işçi ve köylü kesim
lerinden taşmış, halkı ezip kavurmaktan da öte
ye sermaye sınıfının içini de sarmıştır. Tücca-
nn başı dinçtir, dilediği gibi vergi verir, istedi
ği gibi döviz kaçırır, beğendiği gibi kâr yüzdesi 
koyar. Sanayici ise baskılar, kısıntılar yüzün
den tüccar kadar uluorta gidemez. Aracının ka
zancı fabrikatörünkinden yüksek olduğu için 
sanayici; tüccarlığa, aracılığa kayar. 

Düzen, çıkarlanma oranının artıklığı nedeni 
ile sermayeyi kalkındmcı etken olan sanayiin 
yerine ticarete, aracılığa âdeta zorla akıtmakta
dır. Türkçesi tüccar sanayiciyi sömürür, sana-

I yici de işçiyi. Gücü gücü yetene. 

— 116 — 



C. Senatosu B : 90 

Hepiniz kafalısınız, tek kapı şu sarı kapıdır. 
Bu kapıdan girenler; gömuyeceğinı, duymıya-
cağım, konuşmıyacağım diyecekler, hesap sora
mayacaklar, soracaklarından kuşku duyulanlar 
içeri almmıyacakHar. SızaJbilenler ise ağızlarını 
açtılar mı kendilerini sokakta bulacaklardır. Bu 
kapıda gelir ile deve ticareti yapılır. Eğitim iş
lerine bir çıkmık ayrılır ve geçinilip gidilir. İs-
tiyen istediği kadar notere gitsin, tarihsiz giriş 
kartları ne güne duruyor. Yargı yolu da açık, 
mahkeme kararlarına karşı yeniden kongre uy
durmak yolu da demeye gelen bu tasan top
lumsal gelişimle çelişmekte, yangına körükle 
gitmektedir. Halk kuzu gibi yöneltilen kuru ka
labalık olarak görüldükçe, köylü uyuşukluk 
içre tutuldukça, işçi azgınlıkla, gençlik bozgun
culukla, aydın komünistlikle suçlandıkça, ordu 
tutucu güçlerin koruyucusu yerine konuldukça 
öğretmen kırım kırım kırıldıkça, yobazlık besle
nip azdınldıkça, kısacası Atatürk yatsındıkça 
ve Anayasa mızıkçılığa getirildikçe kargaşa 
dinmiyecek, sürüp gidecektir. 

Bütün bunlar kurulu düzenin, bozuk düzen 
olduğunu, düzenin halk yararına düzenlenmesi 
gerektiğini ve bu gereği anlıyanm beri gelme
diğini göstermektedir. Toplumsal gelişimin 
mutlu Türkiye özlemindeki sapmaz, şaşmaz 
doğrultusunda kalkınma ve sanayileşme geliş
tikçe, toplum içinde işçinin bilgisi, bilisi, bilinci 
artacak, işçi ülkenin durumu ile, sorunlariyle 
ka.ynaşıp kenetlenecek, toplumsal aksaklıklan 
giderme ağırlığı, sömürüyü durdurma gücü ka
zanacak, ülke sorunları içinde kendi sorunlan-
nı kavrıyacak, sorumluluklannı da birlikte kav-
rıyacak inanca, bilince ve güvence erişecek, ül
kede yepyeni ve çok gerekli denge güvencesi 
olarak doğuşacaktır. Hükümet olaylann ardın
da ektiklerini biçerken, sıkıyönetimde makkar-
tioilerin koşusunda, devrimci avında, hükümlü 
ve kaçak Mehmet Şevki Eygi'nin dışardan, 
ayaktaşlannm içerden işleyip durdukları 31 
Martçılığı görmemek, Hükümetin tutumu gere
ği ise sıkıyönetimin de anlayışı gereği midir? 
Devrimci örgütlerin başları hangi nedenle tu
tuklanıyor? İşçiler sıkıyönetim olmasa işlerin
den atılabilirler mi? Atatürk ordusunun dev
rimci kişiliği ve ağırlığı neden düşünülmüyor, 
vurdum duymazca öğütülüyor? Ama, Cumhuri
yet Senatosu işçiyi ordu ile karşı karşıya getir
menin doğuracağı ağır sonuçlan düşünmek, de-
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rin derin düşünmek zorundadır. Saygılarımla 
(Millî Birlik Grupu ve C. H. P. sıralanndan al

kışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Koksal. 
OSMAN" KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü ) — Sayın Başkan, sayın senatörler; çıkar 
çevresi 27 Mayıstan bu yana kaygı içindedir. 
Sömürülenler uyanıyor, Atatürk devrimciliği 
yaygınlaşıyor diye. Bu yasa işçi kesiminde bu 
kaygıları gidermek amacını güdüyor. Sömüren
lerin yardakçıları ile işçi liderleri Erzurum'da 
oturup anlaşıyorlar. Şaşılacak şey. Dünyada 
bütün işçiler sömürülmekten çetin, kanlı, sü
rekli savaşlardan sonra kurtulabilmişlerdir. 
Onun için de haklarına sıkı sıkıya bağlıdırlar. 
AcaT:a bizde tarihsel aşama bozulduğu için mi 
isçi liderleri işçi hakları üzerinde pazarlığa gir
mişlerdir. Bu pazarlığı güçlendirmek için çe
şitli illerde mitingler düzenleneceğini gazeteler 
yazıyor. Hayret doğrusu. Hak almak için mi
ting yapıldığı görülmüştür, ama hak vermek 
için miting yapıldığı duyulmamıştır. Mitingler
de komünistler, anarşistler, diktacılar, aşırıcı-
lar haklarımızdan sömüren katlar yararına fe
dakârlık yapmamıza karşı çıkıyorlar mı denile
cektir? Değil işçi liderleri, tüm isçiler özgürlük
lerine fedakârlık için ayağa kalksalar bizleri 
yine karcılarında bulacaklardır. 

Erzurum anlaşmasını bir bakan oracıkta 
açıklıyor, imtiyazlara müjde veriyor, işçileri 
tahrik ediyor. Anlaşma gereğince tasarı Mec
listen çıkıyor. Ne var ki, akabinde tarihimin 
en büyük işçi olayları patladı. Yıllarca sömü-
rülmüş, itilmiş, kakılmış, çile çektirilmiş, çeşit
li siyasi parti, sendika, federasyon, konfederas
yonlara bağlı ve türlü düşünce eylemleri içinde 
yer almış yüzbini aşkın işçi, kendilerini geriye 
iten faşist yasayı protesto için yürüyüşe geçti
ler. 

Türkiye'de ne zaman bağımsız Türkiye, yeni 
düzen sloganları dolaylarında olaylar olsa, bu 
olayların nedenlerini birkaç diktacıya, anar
şiste, komüniste, aşırıcıya bağlamak gelenek 
haline geldi. Nitekim, 16 Haziran işçi olaylarını 
da bir avuç diktacı, komünist, anarşist ve aşırı-
cınm çıkardığı ileri sürüldü. Olaylara gerçek 
teşhisi koymak gereklidir. Çeşitli siyasi parti
lere, sendika, federasyon, konfederasyonlara 
bağlı, değişik fikirde yüzbini aşkın işçiyi bir 
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avuç insan sokağa dökemez. Ama yıllarca ezil
miş, bir ihtilâlden sonra toplumsal bilince eriş
miş insanları geriye iten bir faşist yasa değil 
yüzbinleri, milyonları sokağa dökebilir, 16 Ha
ziranda da olan budur. Oysa toplumun düzeni 
bozuktur. Yani baltan kurulması gerekmekte
dir. Bu da tümü ile siyasi organların iğidir. Ne 
var ki siyasi organlar oralı değillerdir. Sandık-
sal darbe ile iş basma gelirler, toplum ile yapı
lan toplu sözleşmeyi çiğnerler, ondan sonra 
toplumdan sandık ile sandıktan çıkanlara say
gı duyulmasını, itaat edilmesini isterler. Bu 
acayip rejimin adına da demokrasi derler. Btı 
yüzden toplum ile çelişme içindedirler. Sürekli 
bunalımlar bundan doğuyor. Biz, düzen değiş
meden bunalımdan kurtulacağımızı sanmıyoruz, 
Oysa siyasi organlar faşist yasalarla, Anayasa 
değişiklikleriyle, polis tedbirleriyle, propganda-
larla, toplumu bölmekle, profesyonel hırsız çe
teleriyle ve ilerici Anayasayı milletine armağan 
eden Atatürk'çü fazilet âbidesi kurulukları yan
larında göstermek veya bilfiil işin içine sokmak
la bozuk düzeni koruma ve Türkiye'yi buna
lımdan kurtarma gayreti içindedirler. Son çare 
olarak da Yahya Han formülünü düşündükle
rini duyuyoruz, Bakalım. Türk toplumunun dü
sen değişikliği özlemi bu tür faşist ve çirkin kı
lıklı tedbir ve formüllerle önlenebilecek mi? 
Bu faşist yasa tasarısının, Geçici Komisyon Bal
kanının televizyonda dediği gibi, «Anayasaya 
aykırı ise, Anayasa Mahkemesi bozar» sloganı 
ile Senatodan geçeceğini sanırım, Senato ile 
Anayasa Mahkemesi 'arasında bir kademe daha 
vardır. Bu kademe niçin atlanır bileneni. Özel
likle belirteyim ki, bu kanun tasarısı daha ta
sarı halindeyken katlclmuştur. Yasalaştı ğ' 
takdirde er geç mahkûm olacaktır. 

Sözlerime bir cümle daha ilâvesiyle huzurla
rınızdan ayrılmak istiyorum. İşçilerin, sıkıyö
netimin gölgesinde, işlerinden atıldıklarını du
yuyorum. Bu iyi bir şey değildir. Sorumluların 
nazarı dikkatini celbederim. 

Saygılarımla, (Soldan ve orta sıralardan 
alkışlar) 

BAŞKAN" — Sayın Bakan, Vahap Güvenç 
Bey sıradadır, söz mü istiyorsunuz 

ÇALIŞMA BAKANI SSYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Evet Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun değerli üyeleri, aziz arkadaşlarım; 274 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi, geçici madde ilâvesi ile ilgili olarak kanun 
tasarısı ve tekliflerinin yüce huzurlarınıza inti
kâl ed.en şekli üzerinde günlerden beri münakaşa 
yapılmaktadır. 

Tasarıyı beğenip öğen sözcüler olmuştur. 
Tenkid eden, yeren, ağır ithamlarda bulunan 
sözcüler olmuştur. Şüphesiz zamanın müsaadesi 
nisbetinde bunların hepsine yegân yegân cevap 
vereceğim. Yalnız peşin olarak şunu ifade ede
yim ki, değerli arkadaşlarımızın, tenkid tevcih 
eden arkadaşlarımızın hemen hemen büyük bir 
kısmı, mesele nedir ne değildir konusu üzerinde 
derinlemesine, hususiyle teknik bir kanun olan 
bu kanun üzerinde ciddî ve köklü bir araştır
ma yapması yerine, belli çevrelerin kamu oyun
da her hâdise sebebiyle yasıtmaya çalıştıkları 
birtakım fikirleri ve beyanları ve olayların ya
rattığı heyecanı birleştirmek suretiyle tasarı 
üzerinde mütalâa beyan etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz sonra ortaya 
koyacağım deliller zannediyorum hatip arkadaş
larımı son derece dikkatli olmaya sevk edecek
tir. Bu tasarının gerekçesi Anayasa Mahkemesi 
kararlarıdır. Bu tasarının gerekçesi Yargıtay 
Umumi Heyetinin kararlarıdır. Bu tasarının 
gerekçesi Adalet Partisi Hükümetinin dışında 
- siyasi partiler olarak - grupların müştereken 
•savunlukları bir tadarıdır. Daha ötesinde Ada
let Partisi iktidara gelmeden, 1963 yılında za
manın Çalışma Bakanı tarafından gerekçesi or
taya konulmuş bir taşandır. 

örfi idareden başlıyarak Yahya Han'a kadar 
meseleyi yayan arkadaşlarımız öyle zannediyo
rum ki, konuyu aydınlık bir noktaya götürmek 
ve gerçeği olduğu gibi tahlil ve münakaşa etmek 
yerine, kendi fikirlerini meselelerin üstünde 
bir ayrı güç gibi mütalâa eden anlayışın psiko
zu ile hareket etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, konu nedir? Ne 
yapmak istiyoruz? Ne yapılmak isteniyor? Mü
saade ederseniz evvelâ bu tasarının getirdiği esp
rilerin üzerinde kısaca duracağım: 

274 sayılı Sendikalar Kanununun 1963 yılın
da kabulünden sonra tatbikatta birçok bosluk-
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lar olduğu, ihtiyaçlar belirdiği v-3 birtakım mü
nakaşalara, ihtilâflara sebebolduğu görülüp an
laşılmıştır, Aradan 17 ay geçmeden sendika 
toplantılarında, ki o saman DİSK yok, Devrimci 
isçi Sendikaları Konfederasyonu mevcut değil, 
hemen hemen bütün sendikal faaliyet içerisinde, 
kongrelerde bu kanundan yakınılmıştır, boşluk
ları ortaya konulmuştur ve düzeltilmesi lüzumu 
üzerinde hemen hemen bütün sendikacılar ittifak 
etmişlerdir. 

1963 ten 17 ay sonra, 4 neü Çalışma Meclisi 
toplanmış ve 25 Ocak 1965 tarihinde, zamanın 
Çalışma Bakanı Sayın Bülent Ecevit aynen şun
ları söylemiştir: «Birbiriyle bağlantılı olan 
yeni Sendikalar Kanununun ve Toplu İş Sözleş
mesi Grev ve Lokavt Kanununun 17 aylık uy
gulanışla ortaya çıkan aksaklıkları, eksiklikleri 
ve bu aksaklık ve eksiklikleri giderebilmenin, 
bu düzeni daha iyi işletebilmenin belirtileri or
taya çıkmıştır. 17 aylık uygulama dönemi; bu 
iki kanunda, önceden hiçbirimizin isçi veya iş
veren olarak, memur, uzman, Hükümet üyesi 
veya Büyük Millet Meclisi üyesi olarak hiçbiri
mizin veya birçoğumuzun göremediği bâzı ha
talar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunları bir
likte gözden geçirmemiz ve düzeltme çarelerini 
birlikte arayıp bulabilmemiz gerekmektedir.» 

Saym Koksal temas etti Erzurum'da tutucu
ların temsilcileriyle sendikacılar işbirliği yapmış. 
1970 senesinin Mayıs ayında kongre oldu. Ama 
şu okuduğum resmî belge, daha 1965 Ocak 
ayında kanunun meriyetinden 17 ay sonra, dev
rin Çalışma Bakanı, ilgili kuruluşları topluyor 
Çalışma Meclisinde, bu kanunun aks aklıklar" m 
ve düzeltilmesi lüzumunu teferruatiyle dile ge
tiriyor. 

"Muhterem arkadaşlarım, her meselede bir ar
ka niyet bir art düşünce aramak, bu ithamı 
tevcih etmek doğru değildir. Bu mesele de öy
le, 6 senelik hattâ 7 senelik bir geçmişi olan 
meseledir. Binaenaleyh kanunun 1968 de, 
1969 da, 1970 de bir başka hesap içinde düşiraül-
lüp hazırlandığı, biraz evvel konuşan sayın ka
tiplerin dile getirdiği şekilde, iddiaları gerçek
lere tamamen aykırıdır ve son derece üzücü ol
muştur. Biraz sonra ortaya koyacağım hakikat
ler karşısında zannediyorum bu fikirde olan ar
kadaşlarımızın kanaatlerini tashihe mecbur ola
caklardır. Çünkü okuyacağını belgeler, bir Hü

kümet sözcüsünün, Hükümet azasının sözleri de
ğildir. Hepimizin üzerinde mutlak hürmet teksif 
etmemiz, birleşmemiz gereken ve bir Anayasa 
emri olarak da bizi bağlıyan Anayasa Mahke
mesi kararlarıdır. 

Şimdi sözü tasarı üzerindeki münakaşaların 
teksif edildiği noktalara getirmeden bu tasan 
ile neler yapılmak isteniyor. Bunu bir kere da
ha dile getirmek istiyorum. Dün Adalet Partisi 
örupu adına çok değerli arkadaşım Sayın Ucu-
zal tam bir vukufla, değerle dile getirdi; ama 
bir kere de telhisen ben dile getirmekte fayda 
görüyorum. 

274 sayılı Kanun, memur - işçi ayırımını ya
pamamış. Tatbikat, Yargıtay kararları, deği
şik kararlar, istinatlar kim memurdur kim iş
çidir meselesini belli bir sınır içinde çözememiş. 
Bakanlığımızın bu husustaki gayretlerini bura
da dckmiyeceğim. Bazan isçi memur sayılmış, 
bâzı içtihatta da memur işçi sayılmış. Bi
naenaleyh bunun 274 sayılı Kanunun 
2 nci maddesini tadil ederek işçi - memur 
ayrımının yapılması lâzım. Birinci espri bu. 

Anamuhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk 
Partisinin 1969 seçim bildirgesi: «Düzen değiş
tirmek için halktan yetki istiyoruz» başlığını 
taşıyan kitaptaki taahütlerinde, aynen bir mad
de halinde «işçi memur ayırımını kanunla ke
çin şekle bağlıyacağız» cümlesi yazılı. 

Adalet Partisinin seçim beyannamesinde ve 
Hükümet programında 59 ncu sayfa: «İşçi - me
mur ayırımı kanunla kesin bir şekle bağlana
cak». Demek ki, taahhüt etmişiz, Yüce Mille
timizin huzuruna gitmişiz, gerçek bir ihtiyaca 
temas eden taahhütte bulunmuşuz ve iktidar 
olarak da işçi - memur ayırımını kesin şekle bağ
lıyan bir formülü 274 sayılı Kanunun bünyesine 
getirmişiz. Birinci mesele bu. 

ikinci konu; sendika üyeliğinin iktisabedil-
mesi. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa ile ilgili 
görüşlerimizi sonra anlatacağım. Yalnız bugün
kü tatbikatı, bilmiyorum arkadaşlarımız yakın
dan izleme imkânı bulabildiler mi? Tatbikatta 
bugün, sendikaya müracaat serbest olmakla be
raber, yazılı bir belgeye istinadedilmektedir, 
fiş imzalatmak suretiyle, yönetim kurulundan 
geçmektedir. Bütün sendika faaliyetinin içinde 
bunlar vardır. Aslında elimizde bulunan ve 
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bugün halen meriyette bulunan 274 sayılı Ka
nunda da bu hususta sarih hüküm bulunmakta
dır. Sendika üyesi sendikaya müracaat eder ve 
bu müracaati özel şekilde kaydolunur, fişe ge
çirilir, yazılı belge ile tevsik edilir, yönetim 
kurulundan geçer ve üyelik sıfatını iktisabeder. 

Arkadaşlarımız sendika özgürlüğünden bah
sederken, daima şunu düşünüyorlar; bir sendi
kaya girmek serbest, çıkmak serbest. İstediği 
sendikaya istediği şahıs girer, istediği gibi çı
kar. Böyle değil arkadaşlar. 274 sayılı Kanu
nun, müsaade ederseniz 4 ncü maddesini okuya
yım: 

«Sendikalara üye olma yasağı ve üyelikten 
doğan hakların askıda kalması». 

Halen mer'i olan bir maddedir. 
Bu kanun, Türkiye İşçi Partisinin Anayasa 

Mahkemesine, biraz sonra okuyacağım, müraca
atı üzerine Anayasaya aykırılık iddiasiyle tet
kik edilmiş; Anayasa Mahkemesi 14 sayfalık 
kararında bütün itirazlarını reddederek gerekçe
leriyle bu maddelerin Anayasaya uygun oldu
ğunu söylemiştir. 

«Üyeliğin kazanılması:» 
Madde 5. — «DemekM, üyelik muayyen 

şartlarla kazanılıyor. Halen mer'i olan kanu
nun birinci fıkrasında «Bu kanuna göre kuru
lan meslekî teşekküllere üye olmak ihtiyarîdir. 
Üye olmak yazılı müracaata bağlıdır. Üyelik
ten ayrılma, üyelikten çıkarılma, ihraç edil
me» ve ondan sonra devam ediyor... Biraz son
ra geleceğim 9 ncu madde, «sendika, birlik, fe
derasyon ve konfederasyonların kuruluş şartla
rı». Halen mer'i kanunda mevcuttur. Ne yam-
yoruz? Yeni getirdiğiniz tasarıda işçilerin üye
likten çıkma hallerini yeni bir hukukî unsur 
olarak noter senedi ile, noter huzurundaki vâki 
beyanı ile yapılmasını tevsik bakımından lü
zumlu görüyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bu konu üzerinde komis
yonlarda çok münakaşa yapılmıştır. Ben bu mü
nakaşaların içerisine girmiyeceğim. Ancak şu 
kadarını ifade edeyim ki, bugün sendikaların 
tüzüklerinde istifa noter şartına bağlıdır ve fi
ilen tatbikat böyledir. Neden böyle oluyor? 
Dün burada arkadaşlarımız izah ettiler. 

Bir gecede bir işyerinde 10 tane sendika 
varsa, bakıyorsunuz 300 kişi (A) sendikasın
da, sabahleyin (B) sendikasında, öğleden son

ra (C) sendikasında, akşam yine (A) sendika
sında... İşçinin bundan haberi yok... Gayriah-
lâM olan bu davranışa vâzıı kanun olarak dur 
demiyeceğiz mi? Kamu nizamı bakımından, ge
nel ahlâk yasasına göre buna bir düzen verme
miz gerekmez mi? İşçinin haberi yok; işçimin 
iradesi ifsadedüiyor. Hangi sendikaya girdiği
ni işçi de bilmiyor. Kaydolduğu sendikadan 
bir başka sendikaya aktarmalar yapılıyor. Bu
nun neticesi ne oluyor? Çalışma Bakanlığına 
bağlı çalışma bölge müdürlerimiz yetki mese
lesinde büyük ihtilâfa düşüyorlar. Müracaat 
eden sendikalardan hangisine yetki vereceğiz. 
«300 üyem var» diye geliyor, bir saat sonra 
öbürü geliyor diyor M; «300 üyesi yok, o üye
lerden 200 tanesi bize kayıtlıdır, istifa etmiş
tir.» «Hayır» diyor, «istifa etmemiştir, akşam
leyin bana tekrar döndüler kaydoldular.» Çün
kü, her girişte 5 - 10 beyanname alınıyor. Bu 
gayriahlâki tutum ve davranışı... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, dost 
Japonya'nın Parlâmento heyeti, başkanvekille-
rinden bir kıymetli arkadaşın başkanlığında 
olarak memleketimizi ziyaret etmişlerdir. Şu 
«anda Japonya Parlâmento heyetinin üyeleri 
Genel Kurul salonunda bulunuyorlar. Heyeti
niz adına kendilerini sevgi ve saygı ile selâm
lıyorum. (Alkışlar.) 

Buyurun Sayın Öztürk. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (De

vamla) — Mesele sadece fikir olarak; bir ihti
yacın karşılanması gereği olarak da mütalâa 
edilmemiştir. Bu konuda bize ışık tutan Yü
ce Yargıtay Umumi Heyetidir. Müsaade eder
seniz Yüce Yargıtay Umumi Heyetinin konu 
ile ilgili kararını okuyayım: 

«Sendika toplu iş sözleşmesi ve grev hakla
rı; sendikaların ayrılmalarının şekle bağlan
ması muteberdir. 

Yargıtay kararı: 23 . 11 . 1966 tarihli Hu
kuk Genel Kurulu, esas: 9/1144. 

15 . 7 . 1963 gün ve 274 sayılı Sendikalar 
Kanununun; her üye istediği zaman üyesi bu
lunduğu meslekî teşekkülden çekilebilir. Çe
kilme yazı ile olur, hükmünü öngören 6 ncı mad
desinin birinci bendindeki çekilme yazı ile olur 
kayıt ve şartının tüzük hükmünü zedelediğin-

120 — 



C. Senatosu B : 

den söz edilemez. Zira tüzükte yer alan yazılı 
çekilme isteğinin noter kanalı ile veya üye
nin şahsan müracaatı ile yapılması kaydı, çe
kilme isteğinin sendika mensubuna aidolup 
olmadığını, bir yanılma veya aldatma bulu
nup bulunmadığını açık ve seçik şekilde tesbit 
bakımından bir belgelendirme teşvik şarttır. 

Şimdi, noter meselesi üzerinde çok müna
kaşa yapıldığı için söylüyorum; demek ki Yar
gıtay Umumi Heyeti yazılı belgelendirmeyi no
ter şartına da bağlamak sureti ile sendika
ların tatbikatını hiçbir şekilde meri kanuna 
aykırı bulmamıştır. Bu tatbikatı sendikala
rın tüzüğünden alıyoruz, kanunun metnine ge
tiriyoruz. Muamele bundan ibaret. 

Üçuncu husus, yine üzerinde münakaşa olan 
önemli hususlardan birisi; sendikaları kimler 
kursun, kimlere sendikacı diyelim konusu
dur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bir profesyonel 
kazanç mevzuu haline gelmiştir. 50 sendikadan 
2 000 sendikaya geçtik. Fevkalâde spekülatif, 
gayrimeşru, illegal çalışmaları vardır. Bun
ları toplum içerisinde görmemezlikten geleme
yiz. Vazıı kanunun vazifesi meşruiyetin sınır
larını gelişen ihtiyaçlara göre çizmektir. Bi
naenaleyh, gayrimeşru hale gelmiş birtakım 
davranışları meşruiyet sınırları içerisinde tut
mak mecburiyetîfedeyiz. Eğer mevcut kanun 
buna cevaz vermiyorsa, imkân vermiyorsa, cevap 
vermiyorsa yeniden tedvinine gitmek zarureti 
vardır. Yeni metinde ne diyoruz sendikacı olmak 
için 3 yıl fiilen o iş kolunda çalışmış olacak. Mes
lekini bırakıyor, dâva vekili ise dâva vekilliğini 
bırakıyor; hattâ işçi ile çatışan memur memuriye
tini bırakıyor, sendikayı kuruyor, başında 5 -10 
adam, 40 - 50 tane üyesi bir lokal sendika.. 
Başlıyor mücadeleye.. Ne işyerinde huzur var, 
ne işçi haklan ile ne de menfaatleri ile ilgisi 
var. Ne de Batı mânasında demokratik sen
dikacılığın gelişmesine her hangi bir katkısı 
var. Şimdi bunu önlemek için ne diyoruz? O 
iş kolunda en az 3 yıl fiilen çalışma şartı... Zan
nederim hiçbir arkadaşımız ahlâkilik getiren 
böyle bir esasa itiraz etmez. 

Yine münakaşa yapılan konulardan birisi 
devam ediyor; «Uluslararası meslekî teşekkül
lere katılmak».. Muhterem arkadaşlarım, Dışiş
leri Bakanlığının yetkililerini çağırdık, dinle-
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dik. Yavru vatan Kıbrıs'ta teşekküllerimiz var; 
Rumların da teşekkülleri var. işçi ve işveren 
teşekkülleri, anavatanla tesanüt bağı bakımın
dan bir rabıta kurmuş, Yunan sendikalarına 
konfederasyonuna üye olabilmişler. Ama bizim 
Kanunumuzda böyle bir boşluk var, doldura
mamışız. Kıbrıslı sendikacılar fiilen geliyor
lar, misafir ediliyor, kongrelerde konuşuyor
lar; fakat hukukî şekilde bize resmen katıl
maları ve bizim de onlarla yakından münase
bette bulunmamız mümkün olamıyor. Bunu da 
hukukî şekle bğlıyoruz, regal hale getiriyo
ruz. 274 sayılı Kanunda getireceğimiz bu hü
kümle Kıbrıs'daM işçi - işveren sendikaları ile 
Anavatan arasında bir rabıta tesis etmiş olu
yoruz. Bu konu, Anavatana Kıbrıs arasında bağ-
olarak mütalâa edilmelidir. Başka bir mahi
yeti ve mânası yoktur. Kıbrıs'ta bulunan ge
rek işçi ve gerek işveren teşekkülleri bunu bü
yük bir heyecanla, büyük bir memnuniyetle, 
Anavatanın kendilerini bağrına basmış olma
sından doğan bir millî heyecanla, bu maddeyi 
kucaklamışlardır; muhterem arkadaşlarım. 
Üçüncü husus bu. 

Şimdi diğer bir konuya geliyorum. Üzerin
de en çok münakaşa yapılan konulardan bi
risi; genel kurulların 3 senede bir toplanması. 
Hatip arkadaşların bir çoğu bunu yine başka 
türlü bir maksada bağladılar. Aslında toplu 
sözleşme normal iki sene; temditleri oluyor. 
Kanunun koyduğu 3 senelik bir devredir. Bi
naenaleyh, 3 senede bir yapılması, hem iş ha
yatının sendikal faaliyetinin huzuru bakı
mından önemli, hem de içtimai topluluklarda 
istikrarı muhafaza bakımından, seçilmiş olan 
heyetin, bir toplu pazarlık dönemini geçirip, 
uygulanmasında mesuliyet taşıdıktan sonra, 
temsil ettiği kişilere hesap vermesini muay
yen bir müddete bağlamak, yani müddetler 
arasında, icraatla müddet arasında irtibat sağ
lamak düşüncesine dayalı bir hükümdür. Baş
ka bir maksadı yoktur. 

Mesleki teşekküllerin mameleklerinin % 30 
unu sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırma 
meselesi; yine plânlı kalkınma devresinde bu 
gibi ölü diyebileceğimiz paraların daha verim
li sahalara, sanayileşme hamlelerine yöneltil
mesi istikâmetinde kanunla konulmuş olan ye
rinde bir hükümdür. Nitekim, hu hükme mu-
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vazi olarak Sayın istanbul Milletvekili Ha
san Türkay ve arkadaşları tarafından İşçi Yar
dımlaşma Kurumu adı altında bir kurum, teş
kili hususu kanun teklifi olarak verilmiştir. 
Encümende müzakere edilmektedir. Orada da 
mevcut paraların bir miktarı ve işçilerden ala
cakları aidatlarla birlikte ve icabı halde di
ğer imkânları da birleştirmek sureti ile işçiler 
lehine sosyal imkânları, güvenliği artırıcı ve 
memlekette sanayileşme hamlesine katkıda bu-
lunucu istikâmette çalışma yapılacaktır. Bu 
hıısusdaki teşekkülün memlekete hayırlı ola
cağına inanmaktayız ve destekliyoruz. Buna 
paralel olarak memleketin her kuruşunu de
ğerlendirme babında, sendikaların ölü parasını 
değerlendirmek için buraya bir hüküm konul
muştur. 

Üzerinde çok münakaşa yapılan konulardan 
bir tanesi de federasyon ve konfederasyonların 
teşekkül şartlarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 274 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi sendika kurmayı, Anayasanın 
46 ncı maddesine tevfikan serbest tutmuştur. 
Bugün de böyledir. Sendika kurmak serbestir. 
İstiyen istediği kadar sendika kurabilir. Sendi
kal faaliyette bulunabilir. Bunu engelliyen hiç
bir hüküm yoktur. Sendikayı işçiler kurar; fe
derasyonu işçiler kurmaz. Federasyonu, konfe
derasyonu işçiler kurmaz. Sendikayı işçiler ku
rar; hükmi şahsiyet meydana gelir. Sendikalar 
bir araya gelir federasyon olur. O füzyon&ur. 
Federasyonlar bir araya gelir konfederasyon 
olur. 

Şimdi, bizim elimizde bulunan, halen nıer'i 
274 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde başlıyan 
şartlamalar devam ediyor. 9 ncu maddede; «Sen
dika, federasyon ve konfederasyonların kuruluş 
şartlan :» başlığını taşıyan hükümleri ihtiva edi
yor. Burada da vâzıı kanun başıboş bırakmamış
tır ve federasyonun kuruluşunu şarta bağlamış
tır, serbest değildir; konfederasyonun kuruluşu
nu şarta bağlamıştır. Ancak tatbikatta, yine 
edindiğimiz tecrübelerden çıkardığımız sonuç; 
bu da son derece suiistimal edilmiştir. Bir iş ko
lunda 150 şer üyesi olan iki sendika bir araya 
gelir bir federasyon olur; 300 üyesi vardır. 30 000 
üyesi olan bir başka federasyon da vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, spekülatif hareket
leri önlemek lüzum ve zaruretini şu anda sadece 
Hükümet olarak beyan etmiyoruz, Hükümet pro

gramına da, seçim beyannamemize de almışız. 
Anamuhalefet partisinin yetkili organları da yi
ne bunu espri olarak parti politikalarının içine 
dâhil etmişler. Güçlü sendikacılık... Bütün esp
ri buna dayanıyor. 50 sendika varmış, 2 000 
sendika olmuş. 36 federasyon var, bir milyon 
üyesi mevcut; binden fazla sendikanın 190 bin 
üyesi var. Yani her sendikaya 190 işçi düşüyor. 
Bunun arkasından ne gelecek; onu arz edece
ğim. En mühim olanı o. Sosyal ve ekonomik ge
lişmemizde sendikaların büyük etkisi var. Sos
yal adaletin sağlanmasında en kuvvetli araçlar
dan birisi hiç şüphesiz emek ve sermaye arasın
da dengeyi kurmak. En etkili araçlardan birisi 
de sendikal faaliyet. Eğer sendikal faaliyeti bu
günkü hali ile bırakırsak... (Senatoyu ziyaret 
eden Japon Parlâmento Heyeti alkışlar arasın
da salondan ayrıldı.) 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de tabelâ 
sendikacılığın, sarı sendikacılığın tahribatı ile 
Türk işçisinin haklarını gereği gibi korumak im
kânı olmaz. Bizim için gaye sendika değildir. 
Bizim için gaye işçidir. Sendika işçi haklarının 
istihsalinde sadece bir vasıtadır. 

Bu konudaki görüşlerin de yine dayanakları 
mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Anayasa Mah
kemesinin kararıdır. Bu karardan eok önce biz
zat 274 sayılı Kanunun müzakeresi sırasında za
manın Çalışma Bakanı bakınız Yüce Mecliste ne 
ifade etmişler: «Sendikaların bölünmesi, lüzum
suz yere, faydasız yere, işçiye de faydası olmı-
yacak şekilde bölünmesine yol açılmasının da bâ
zı tehlikeleri vardır. Onun için ben de muhte
rem Orhan Apaydın gibi düşünüyorum ve Ko
misyona ilk gitmiş olan Sayın İbrahim öktem, 
Coşkun Kırca ve arkadaşlarının teklif ettikleri 
esas metne bu bakımdan dönülmesini, yani an
cak bir iş kolunda işçilerin 1/3 ünü temsil eden 
sendikalar bir araya geldikleri zaman federas
yon kurabilmelerinin ve aynı şekilde mevcut bir
lik veya federasyonların en az 1/3 ü bir araya 
geldiği zaman konfederasyon kurabilmelerinin 
daha uygun olacağı, kuvvetli, güçlü ve derli top
lu sendikacılık bakımından daha uygun olacağı 
kanaatindeyim.» 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Kim de
miş bunu Sayın Bakan? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — C. H. P. Genel Sekreteri, eski Çalış
ma Bakanı Bülent Ecevit. Bunu 1963 senesinde 



O. Senatosu B : 90 10 . 7 . 1970 0 : 1 

Çalışma Bakanı olduğu saman Mecliste, bu ka
nun müzakere edilirken ifade ediyorlar. Diyor
lar ki : «Sendikacılıktan maksat güçlü sendika
cılıktır, işçinin haklarını güçlü sendika koruya
bilir. Binaenaleyh federasyon dediğimiz saman 
bölünme bahis mevzuu olmamalıdır. Aynı iş ko
lunda çalışan ve 1/3 işçiyi temsil eden sendika
lar bir araya gelip federasyon ve ikinci etapta 
da konfederasyon olabilmelidir.» 

Bu kanaat Sayın C. H. P. Genel Sekreterinin 
değil, tabiî onunla beraber İbrahim öktem Be
yefendi, Sayın Kırca ve arkadaşlarının... 

Şimdi Anayasa Mahkemesi ne diyor? Bir de 
Anayasa Mahkemesinin dediğine bakalım. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkeme
sinin bu konuda üç karan var. Bu kararlardan 
bir tanesini ilgisi sebebiyle okuyacağım. 274 
sayılı Kanunun birçok maddelerinin iptalini 
Anayasanın 46 ve 47 nci madelerine aykırı ol
duğunu T.Î.P. istemiş. Yani DİSK'in bağlı bu
lunduğu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederas
yonunun bağlı bulunduğu T.İ.P. dâva açmış. 
1963/336 esas No. karar 1967/29, karar tarhi 
26 - 27.9.1967. 

Sayın Köksal'm burada olmasını çok ister
dim. «Erzurum kongresinde işbirlikçilerin tem
silcileriyle sendikacılar bir ittifak yapmış. O 
ittifaka göre de tasarı hazırlanmış» dediler. T;-> 
riz âdetim değildir ama fevkalâde meseleleri 
uzaktan görerek mütalâa ediyorlar, hafife ala
rak mütalâa ediyorlar. Meselenin esasına giril
diği zaman bu bir arka hesap ve niyete d a y a 
maz. Mesele tamamen hukuk açısından, gerçek
ler açısından, tatbikat açısından görüşler bir
leştirmek suretiyle ve mutlaka Anayasaya uy
gunluğu esas almak suretiyle ihzar edilmiş olan 
bir tasarı üzerinde münakaşadır. Bunun Yahya 
Hanla bir ilgisi yoktur, sıkıyönetimle bir ilgisi 
yoktur. İlgili olan taraflarını biraz sonra oku
yacağım. Biz şimdi sadece meşru, milliyetçi, hür
riyetçi sendikaların faaliyetleriyle ilgili metin 
üzerinde duruyoruz. Onun dışına çıkanlar hak
kındaki mütalâamızı bilâhara arz edeceğim, 

Anayasa Mahkemesi kararı : 
«Davacı : Türkiye İşçi Partisi.» 
Birçok maddelerinin iptalini istiyor, Anaya

sa Mahkemesi bunları birer birer tetkik ettik
ten sonra reddediyor. Asıl önemli olan îrafmı, 
daha doğrusu konumuzla ilgili olan tarafını arz 
edeceğim. 

«Gergi Anayasanın 46 ncı maddesi sendika
lar ve sendika birlikleri kurma, bunlara ser
bestçe üye olma ve üyelikten ayrılma haklarını 
temel haklardan saymıştır. Fakat bu haklar da 
Anayasanın 11 nci maddesi gereğince diğer te
mel haklar gibi kamu yararı nedeniyle kanunla 
sınırlanabilir.» Anayasa Mahkemesinin metni. 

«Toplu sözleşmelerde...» Sayın Gündoğan bu
labildiler mi bilmiyorum? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hangi 
sayfa Sayın Bakan? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Resmî Gazete varsa sayfasını söyliye-
yim. Sayfa 4. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 13331 
sayılı Resmî Gazete mi? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFI ÖZTÜRK (De
vamla) — 2 Mayıs 1969 tarihli Resmî Gazete
den okuyorum, 2 Mayıs 1969 Cuma, sayı 13188. 
Lütfen 4 ncü sayfasını açarsanız, şimdi 4 neti 
sayfadan itibaren soldaki paragrafın aşağısına 
doğru iniyoruz. 

«Toplu sözleşmelerde işçiler bakımından ala
bildiğine yararlı ve kazançlı hükümleri işveren
lere kabıü ettirebilmek için görüşme masasına 
oturan işni temsilcilerinin arkalarında güçlü bir 
işçi varlığının eylemli olarak bulunması ve gö
rüşmede bulunacakları desteklendi vazgeçil
mez bir koşuldur. 

h hayatmdaki uygulamalardan öğrenildiği
ne göre bu destekleyici varlıklar ancak sendika 
biçiminde ve hem de gerçekten güçlü olan bir 
sendika durumunda oldukları zaman işçiler 
okımlıı sonuçlar alabilmektedir. Bu balamdan 
5 - 10 işçinin veyahut eylemli olarak kurulmuş 
bir işçi birliğinin işverenler karşısında yeterince 
etkili olamıyacağı, örgütlenmemiş işçi topluluk
larını ise işverenlerin kolayca etkileri altına ala
bilecekleri ve bunlara toplu sözleşme yoliyle di
ledikleri koşulları kolayca kabul et tir eble çekleri 
görülmektedir. 

Bunun bir kanıtı da, özellikle grevlerde, bir 
sendikanın tek başına destekleme gücünün yet
mediği ve sendikalardan kurulu birliklerin des
teği ile uygun sonuçlara ulaşılabildiğidir. De
mek ki 5 - 10 işçiye veya eylemli işçi topluluk
larına toplu iş sözleşmesi yapma yetkilerinin 
tanınması Anayasanın toplu sözleşme ve grev 
yapma yetkisini tanımasiyle güttüğü ereke uy-

— 123 — 
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gun olması şöyle dursun, karşıt bulunmaktadır. 
Gerçekten toplu sözleşme yapma yetkisi işçile
rin sosyal ve iktisadi durumlarını düzeltmek için 
onlara tanınmıştır. Görüşmeler sırasında işveren 
karşısında güçlü ve desteklenmesi hemen hemen 
kesinlikle beklenen bir varlık olarak bulunan 
işçiler sosyal durumlarını düzelten ve daha iyi
ye götüren toplu sözleşmeler elde edebilirler.» 

Devam ediyorum. «Bu gerçekler karşısında 
Anayasanın 47 nci maddesndeki işçiler sözün
den güçlü işçi kuruluşlarında, başka deyimle 
güçlü işçi sendikalarında birleşmiş işçileri anla
mak istediği Anayasanın herkesten önce işçileri 
korumak ereki ile bu hükmü koymuş bulundu
ğu dahi göz önünde tutularak kabul olunma
lıdır. > 

Cümle tamam mı efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Her ne 

kadar... Aşağı da... 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜEK (De
vamla) — «Her ne kadar Uluslr arası Çalışma 
örgütü eylemli işçi topluluklarına da toplu söz
leşme yetkisi tanınmasını sağlık vermiekte ise de 
sendikacılığın günden güne gelişmekte olduğu 
ülkemizde böyle bir yetkinin tanınmasına yer 
yoktur.» 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Efen
dini rica ederim, okuyalım. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜEK (De
vamla) — Okuyayım, devam edeyim oradan bir 
şey çıkmaz. Devam edeyim hepsini okuyayım is
terseniz? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben 

okuyacağım, oradan hepsini. 

AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 
Okuyacaksa tekrar okunmasın. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Bakan, lütfen 
okuyun da bir daha okunmasın. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜEK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, 14 Siayfadır, 
yani hakikaten meselemizi vuzuha götüren hü
kümler var. Fakat çok uzun, müsaade ederseniz 
buradan bir, iki pasajı okuyayım. 

«İşverenlere karşı yeterince güçlü olmıyan 
bir sendikanın toplu görüşmelere girişmesinden 
çok kez olumlu bir sonuç beklenemiyeceği için 
3 yerde çıkan gazetelerin ilân giderlerine bile 

katlanamıyaoak durumda bulunan bir sendika
nın, toplu göttiaşmelere malî güçsüzlük yüzün
den girişememesi, işçiler bakımından zararlı ol
mak şöyle dursun yararlı olacağından, bunun 
sendikalar arasında kanun karşısındaki eşitliği 
bozduğu ileri sürülemez. Zira bu hüküm haklı 
nedene dayanmamaktadır ve haklı nedene da
yanan ayrımlar eşitlik ilkesine ve bunu düzen-
liyen Anayasnın 12 nci maddesine dahi aykırı 
sayılamaz.» 

Devam ediyor. Tam okudukları saman zan
nediyorum kanaatleri birleşecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada Anayasa 
Mahkemesi, Anayasanın 46 ve 47 nci maddesin
deki hükümleri tefsir ediyor. Bir defa Anaya
sanın 46 nci maddesi sendikadan bahsetmiştir, 
sendikayı tarif etmemiştir. Sendika nedir, ne de
ğildir tarif etmemiş. Sendikayı kurmayı ser
best bırakmış, giriş ve çıkışı serbest bırakmış, 
kanunla düzenleneceğini de söylememiş. Şimdi 
birçok hatip arkadaşlarım, Millî Birlik Grupu 
adına konuşan Sayın Vehbi Ersü dâhil, madem 
ki Anayasa kanunla düzenleneceğini söylememiş
tir, o halde kanunla nasıl düzenleriz, kayıt
larız, şartlarız, belirleriz diyorlar. Anayasa Mah
kemesi kararında, dün Sayın. A.P. Grup Sözcüsü 
aynen okudu, bu da vuzuha kavuşturulmuş. 
Anayasanın 5 nci maddesi, yasama yetkisini kul
lanma hakkını Anayasa gereğince Senato ve 
Millet Meclisine, T.B.M.M. ne vermiştir. Binaen
aleyh, Meclis yasama yetkisini Anayasanın çiz
diği sınırlar içerisinde kullanır ve kanun yapar. 
Bu hususta hiçbir tereddüt yok. 

Anayasada kanunla düzenlenir diye bir hük
mün bulunmaması o sahanın kanunla düzenlen-
miyeceği mânasına gelmez. Aksi halde o anarşi 
olur. Hukuk devleti Anayasasında anarşiye yer 
yoktur. Bu itibarla Anayasa Mahkemesei kara
rında da, Anayasanın 5 nci maddesine tevfikan 
274 ve 275 sayılı kanunların pekâlâ düzenlene
bileceği, bu hususa matuf T.Î.P. nin itirazlarının 
da yerinde olmadığından reddine ittifak ile ka
rar vermiş. O karar da burada. 

Düzenlemeye hakkımız olduğuna göre hiç 
şüphesiz düzenlemede sınırları tâyin Yüce Mec 
üslerin iradesine adt bir meseledir. Gerekçe belli, 
zaruretler meydanda, tabelâ sendikacılığa kar
şıyız, sarı sendikacılığa karşıyız diyoruz, güçlü 
sendika istiyoruz. O halde yapılacak iş kanunla 
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bir sınırlamayı, bir şartlamayı yapmaktan iba
rettir. Bu konuda ileri sürülen itirazlara yine 
Anayasa Mahkemesi kemdi karan ile cevap ver
miş bulunmaktadır. Kanarımın bir yerimde güç
süz sendikaların faaliyetlerinden ne işçiye, ne 
kamuya bir yarar gelmiyeceği de belirtilmek
tedir. 

Sendikaların denetimi üzerinde de münaka
şalar yapılmıştır. O konuyu da Anayasa Mah
kemesi halletmiş, denetimin yapılabileceği hu
susunu sarih şekilde kararında işaret etmiş bu
lunmaktadır. 

Arkadaşlarımız bu konuda da tereddüt gös
terdiler. Fakat Anayasa Maihkemesi kararının 
metninde kanunların tatbikatçısı olarak icranın 
bu gibi denetimi yapabileceği hususunu karara 
bağlarken, daha şümullü olarak sınıf kavgasını 
kışkırtmak istiyenlere - sendkalarm yardım edip 
etmediğini demokratik sosyal hukuk devleti 
içinde çalışıp çalışmadığı hususlarını tetkik ba
kımından da hükümetlerin yetkili olabileceğini 
kabul etmiştir. 

Yazılı muvafakat mevzuunda arkadaşlaalmız 
tenkidler dermeyan etmişlerdir, bâzı iddialar 
ileri sürmüşlerdir. Bu konuda da yine Yargıtay 
9 ucu Hukuk Dairesinin karan var. Orada da
yanışma aidatını ödemelerine ve taraf işçi te
şekkülünün bu konuda yazılı muvafakatta bu
lunmasına bağlıdır. Yazılı muvafakat şartını 
Yargıtay karan ise tesbit etmiş bulunmaktadır. 
Biz bunu da metin içerisine almışız. 

Elimizde diğer kararlar var, fazla vaktinizi 
almamak için onları okumuyorum. 

Şimdi 9 ncu madde üzerinde bir başka mü
nakaşa, millî sendika, Türkiye çapında sendika. 

Muhterem arkadaşlanm, bu da bir ahlâkilik 
meselesi, hep üzerinde durduğumuz bu. Sendika 
aJhlakmı güçlendirehilmek hem sendikayı güç-
lendirebilmek, hem de sendika ahlâkını güçlen-
direbilmek. 

Türkiye çapında sendika 150 kişi ile olmaz, 
299 kişi ile olmaz. Bu kadar az üyesi olam bir 
sendikanın Türkiye çapımda sendika olarak ken
disini takdim etmeye hakkı yoktur. Bu spekülâs
yondur, bu aldatmadır, bu iradeleri ifsat etme
dir. Yani Ticaret Kanunumda olduğu gibi, ti
cari ahlâkda da vardır, bu mesele. Sermyeasin-
den fa.zla sermaye var göstermek, birtakım. 
gayrimeşru rekabet yollan ile kamu oyunu al

datmak, bunlar kanunla ımenedilmiştir. İşte ge
tirilen. hüküm bu. 

Bu hükmün dayandığı husus da. var. Yine 
Yargıtay karan (aynen şöyle diyor : «Bir sen
dikanın adınım başına Türkiye kelimesinin ek
lenmiş olması, mücerret o sendikanın Türkiye 
çapımda faaliyet gösterdiğinin baibulü dcin ye
terli olmayıp, aynı zamanda o sendikanın hu
kukî yapışıma ve tekmil faaliyetlerinin belli bir 
işkolunda çalışmalan kapsayıp kapsamadığına 
bakmak lâzımdır.» 

Demek ki, sadece isim olarak Türkiye keli
mesini sendikanın başına yazmış olmak kâfi gel
miyor. Türkiye çapımda faaliyeti bulunup bulun
madığını tetkik etmek, bunu araştırmak gerekir 
diyor, Yargıtay. 

Şimdi bu hükmü alıyoruz 9 ncu madde 
içerisinde, Türkiye çapında faaliyette bulun
ması esasıma dayanılarak bir ölçü getiriyoruz. 
Kim Türkiye çapında faaliyette bulunuyor? Onu 
tesbit ediyoruz, 1/3 o iş kolunda çalışan işçile
rin... Ancak onlan temsil etme, edebilme imkânı 
olduğu takdirde Türkiye ismini sendikanın ba
şına koyabilirz. 

Bu ftanunla getirilen, bir başka husus, muh
terem arkadaşlar, sendika idarecileri ne ücret 
alıyor? Bu konuda efkârı umumiyede büyük 
münakaşalar var. Bizzat kendileri istemişlerdir, 
sendikacı arkadaşlanmız. Bir yönetmelikle tes
bit edilsin ve alacağımız ücreti bir limite bağ
lıyalım. 

3 bin üyesi vardır, 10 ar liıra alır, 30 bin 
lira eder. Hesap vermez, hesap almaz, kimse de 
hesap sormaz; gayrimeşru faaliyet içerisinde. 
Buna müsamaha edemeyiz, arkadaşlar, buna mü
samaha edilemez. 

Binaenaleyh, kanun içerisinde bsr metin ge
tiriyoruz. Bu metinle de yönetmeliklerle bağlı 
bulunduğu konfederasyon limitleri tesbit ede
rek sendikacılann aldıklan ücretlerin tavam ve 
tabanlannı tâyin ediyor. 

Muhterem arkadaşlanm, Anayasa bakımın
dan yeniden ileri sürülen itirazlara cevap vermi-
yeoeğim. Çünkü yeterince bu konuda tartışma 
yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi kararları her 
türlü sınırlama, kayıtlama, şartlamayı yapmak 
mümkündür hususunu vâzıı kanun olarak Yüce 
Meclislere bırakmıştır. Bizim mevzuatımızda 
gerçekten bu istikamette kayıtlamalar ve sınır
lamalar vardır. 
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Bilhassa Siyasi partiler Kanununun bâzı hü
kümlerini burada misal olarak, örnek olarak 
vermek isterim. Gerçekten Anayasanın 56 ncı 
maddesinde, siyasi partilerin kuruluşları ser
besttir, der. Faaliyetleri belli esaslara bağlan
mıştır. Fakat çıkarılmış olan 306 sayılı Kanun, 
298 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda birçok 
kayıtlamalar, sınırlamalar getiri'lmiştir. Bizzat 
Anayasanın 85 nci maddesi, meclislerde 10 dan 
aşağı üyesi bulunmamak şartı ile siyasi parti 
gruplarının kurulabileceğini söylemiştir. Yani 
parti grupu olabilmek için 10 üyemiz olacak. 
Bu siyasi haktan men mânasına gelmez. Faali
yette bulunabilirsiniz ama grup olabilmek içim 
10 üyeyi ihtiva edeceksiniz. 

Sayın arkadaşımız dün i'fade ettiler, seçime 
girmek frjin 15 ilde tam teşkilâtın bulunması 
lâzım. Aksi halde seçime girme imkânınız yok
tur. 

Niçin bu yapılmıştır Partiler enflâsyonunu 
önlemek için. Günkü partiler demok^ati'k dyasi 
hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Sendikalar 
da böyledir. Sendikalarda siyasi partiler kadar 

sosyal ve ekonomik hayatta tesirlidirler. 
Nitekim, dün benim Kurucu Mecliste yap

mış olduğum konuşmayı Millî Birlik Grupu Üye
si arkadaşımız okudular. Orada da ifade etmi
şim. Sendikalar alelade bir dernek değildir. Sos
yal ve ekonomik hayatta büyük tesirleri olan, 
memleketim huzuru bakımından da, memleke
tin huzursuzluğu bakımından da tesirleri olan 
kuruluşlardır. 

Binaenaleyh, bu kuruluşların da belli esas
lara istinaden faaliyette bulunması ve bunların 
teşekkül olarak gelişmelerini kanunla düzenle
mek lüzum ve zarureti vardır. Aksi takdirde 
bildiğİMİıi gibi anarşi hareketlerinin devamı 
bu kaynaklardan devamlı olarak gıda alabile
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım, ileri sürülen husus
lardan bir tanesi de uluslararası sözleşmeden 
bahsedilmiştir. Bu konuda da arkadaşlarımızın 
tereddüdü olabilir. Onları izale irji'n arz ediyo
rum. 

Genellikle 87 sayılı sözleşmeden bahsedil
mektedir. Bu sözleşme hakkında Kurucu Mec
liste, Anayasa Komisyonu Sözcüsünün beyanı 
aynen şöyledir : 

«1948 de kabul edilen 87 numaralı Milletler
arası Vesikada bâzı hizmetleri gören şahısların 

sendika hürriyetlerinin kanunla düzenlenebile
ceğini belirtmiştir. En yeni olarak 28 Mart 1961 
de kabul edilen Avrupa Sosyal Misa'kı proje
sinde» 5 nci maddenin son cümlesinde «bâzı ka
mu görevlileri bakımından sendika hürriyetle
rinin kısıtlanması kanunla düzenlenmesi caiz 
sayılmıştır «Komisyon sözcüsü devam ediyor» 
«Biz burada menetmek değil, düzenlemek isti
yoruz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde 
sendika hürriyetlerinden mutlak bahsedildiğini 
ifade etmiş. Evet, beyannamenin 23 ncü mad
desinin 4 ncü bondi sendika hürriyetlerinden 
bahseder. Fakat yine hatırlatmak isterim ki, 
aynı beyannamenin 29 ncu maddesinde kamu 
düzeni ve genel refah icaplarını karşılamak için 
hürriyetlerin kayıtlamalara tabi tutulabileceği 
belirtilmiştir. Binaenaleyh, aynı beyannamenin 
bu hükmünde göz önünde tutmak icabeder» 
Komisyon sözcüsü Profesör Muammer Aksoy. 
Kurucu Mecliste beyan bu. Binaenaleyh, millet
lerarası sözleşmelere aykırı hareket edilmekte
dir, bu bakımdan dış itibarımızla da ilgili bir 
konudur, tarzındaki tenkidin cevabını vermiş 
bulunuyorum. 87 sayılı Sözleşme genel ahlâk, 
kamu düzeni ve genel refah gibi sebeplerle millî 
mevzuatın her zaman muayyen ölçüler içinde 
bu hakları kısıtlıyabileceğini kabul etmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, hatip arkadaşlar 
konuşmalarının bir yerinde, bu tasarı ile belli 
bir işçi teşekkülünün himaye edildiğini söyle
diler. Bu varit değildir. Eşitlik ilkesinin ihlâl 
edildiğini söylediler, bu da varit değildir. Ka
nunlar şahıslara göre, teşekküllere göre hazır
lanmaz. Kanunlar objektif esaslara göre hazır
lanır. 

Türkiye İşçi Pertisi adına konuşan hatip 
arkadaş; hem Devrimci İşçi Sendikaları Konfe
derasyonunun çok güolü olduğunu, hem de bu
nunla belli bir sendikanın himaye edildiğini ve 
böylece diğer sendikanın tasfiye edildiğini söy
lediler. Hayır biz burada bir tasfiye hükmü 
getirmiyoruz ki. Burada biz, bir ölçü getiri
yoruz. Bu ölçüye göre (A) sendikası da, (B) 
sendikası da güçlü olabilir. Eğer güçlü de
ğilse güçlü hale gelebilir. Çalışacaktır, faali
yet gösterecektir. Emek verecektir ve kanu
nun tâyin ettiği objektif sınırları iktasa-
bettiği, aştığı zaman da o kanunda belli edi
len haklardan yararlanma imkânı olacaktır. 
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Şimdi bu mevzuda Millî Birlik Grupu adı
na konuşan arkadaşlarımıza da bir misal arz 
etmem icabedecek. Onların devrine ait ta
sarruf var, elimde. Kanun numarası 344. Ka
bul tarihi 8 . 8 . 1961 Millî Birlik idaresinin 
Çalışma Bakanı Profesör Cahit Talaş. Bil
dirilerde umumiyetle imzası olan ve belli 
görüşlere sahibolan, daha doğrusu sol dü
şüncelerin temsilcisi olan, devrimci olmaktan 
ziyade devirici hüviyete bulunduğu münakaşa 
edilmiyen bir arkadaş. 

ıO zaman kanunda şöyle bir hüküm var : 
«Bu kanunun yayımı tarihinde mevcudolup, 
sendika üyesi işçilerin en az % 40 mı temsil 
eden ve temsil ettiği Çalışma Bakanlığınca 
tesbit edilen işçi konfederasyonu» ve haklar 
veriyor. % 40 m diyor, biz burada 1/3 di
yoruz. Millî Birlik İdaresi de bir ölçü getir
miş, % 40 temsil esasını koymuş, kanuna, 
Konfederasyon olarak onu tanıyor, ondan 
gayrisini tanımıyor, ona bâzı haklar veriyor. 
Kredi ve saire haklardan istifade.. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuatımızda bu 
ölçü var. Birçok yerde var. 506 sayılı Ka
nunda var, 440 sayılı Kanunda var 
274 te var, 275 te var, 931 de var.. 
İbare şudur : «Bünyesinde en fazla işçiyi 
bulunduran konfederasyon.» Ne yapar? Efen
dim, Sosyal Sigortalar Müdürler Kuruluna 
üyeyi o gönderir. Bu bir imtiyaz mı? Ha
yır, kanun bir ölçü koymuş. Bu ölçüyü ikti-
sabeden, o haklardan istifade edecek. 

Hakem kurulları var. Bu Hakem kurulla
rına da yine bünyesinde en fazla işçiyi bu
lunduran teşekkül olarak konfederasyon gön
derir. Biz de bu kanunda aynı ibareyi getir
mişiz. Fakat arkadaşlarımız tenkidlerinde, 
bünyesinde, en fazla işçiyi bulunduran teşek
kül TÜRK İŞ dir. binaenaleyh TÜRK İŞ'e 
göre kanun çıkarıyorsunuz diyorlar. Bu ya
kıştırmadır. arkadaşlar. Ne 506 sayılı Kanun 
çıkarken, ne 440 No. lu Kanun çıkarken, ne 931 
sayılı Kanun çıkarken, ne bundan evvel 
C. H. P. iktidarı zamanında 274, 275 sayılı ka
nunlar çıkarken nasıl en fazla işçiyi! bünye
sinde temsil eden «teşekkül» ibaresi kayde
dilirken, bir art niyet ve düşünce yoksa, bu 
sefer getirdiğimiz bu tadil tasarısında da 
bir başka art niyet aramak insaflı olmaz. 

I Şimdi müsade ederseniz hatip arkadaş
larımın bâzı beyanlarına cevaplarımı arz et-

j mek istiyorum. 
Sayın Vehbi Ersü, bu kanunla getirilen 

hükümlerle bir tuzak hazırlandığını, gayri-
ahlâ'ki olduğunu söyledi. Bunların hiçbirisi 
gerçekle ilgisi olmıyan hissî birtakım fikir
lerdir. 

Yine bu kanunla, belli sendikalara işçi
nin akımı için belli sendikaların kapatılaca
ğını, ifade ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu da yanlıştır. 
Gerçekten 274 sayılı Kanunun 30 ncu madde
sinde hangi şartlarla sendikaların kapatı
lacağı gösterilmiştir. Evvelâ Anayasanın 1, 
2, 3, 4, 19, 57 nci maddelerinde beyan edilen 

j hususlar. Yani, millet, memleket bütünlüğü 
aleyhine, insan haklarına bağlı sosyal hukuk 

i Devletinin aleyhine, hukuk rejimi aleyhine, 
yani bu Anaylasanm temeli olan hükümlerin 
aleyhine faaliyette bulunan teşekülleri yine ka
nunda gösteritbn merci kapatacaktır. 274 sar 
yılı Kanunun 30 ncu maddesi bunu tesbit et
miştir. Ne Çalışma Bakanı falan knogredeki 
beyanı ile, ne çıkarılan kanunun şu mad
desi ile falan sendika, filân teşekkül kapa
tılmaz. Biz burada bir şartlama, belirleme 
ve bir sınırlama yapıyoruz. Kapatma keyfi
yeti yargı organına aittir. Bunun üzerin
de yapılan münakaşaları da tamamen yersiz ve 
mesnetsiz bulduğumu da arz edeyim. 

Tasarıda, «Sendika özgürlüğü kalkıyor.» 
denmektedir. Böyle bir hüküm yok. Sendika 
hürriyeti tamamiyle mevcuttur. Diliyen di
lediği kadar sendika kurup, faaliyette buluna
bilir. Partiler için de böyledir. Türkiye'de bin 
tane, onbin tane parti kurulabilir. Ama Yüce 
Meclislere gelebilmek için muayyen oy nis-
betini almak lâzımdır. Yüce Meclislerde grup 
yapabilmek için muayyen sayıda temsilci bu
lundurmak lâzımdır. Seçimlere girebilmek için 

ı muayyen vilâyetlerde teşkilât olması lâzım-
I dır. Hazineden yardım alabilmek için muay-

yen oyların muayyen nisbetini almak lâzımdır. 
Bunlar kanuni ^altlamalardır. Bunlar hakkm 

I özünü ortadan kaldırmıyor, herkese açık. Sen-
j dikalarcîa da böyledir. Federasyon olmak iste

diğin zaman rrmaĵ yen nisbet arıyoruz, konfe-
j de::asyon ohrak istediğin zaman muayyen nis-
1 bet arıyoruz, Türkiye çapında ıiîillî sendika ol-
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mak istediğin zaman muayyen sayı arıyoruz. 
Batı memleketlerinde % 51 den aşağı değildir, 
bu sayı. Yani, memleketimizde gelişmesini iste
diğimiz sendikacılığın bu nisbeti asgari ölçüde 
tutulmuştur; üçte bir. 

Umumi izahatım içerisinde Sayın Vehbi Er-
sü'nün ileri sürmüş olduğu hususların büyük 
bir kısmını karşılamış olduğum için tekrar et-
miyeeeğim. 

Noter meselesi üzerinde mütalâa yürüten ar
kadaşımız, harçların çok olduğundan bahsetti 
ve işçinin günde 40 - 50 lira para harcıyacağmı 
bunu ise, «... İradenin izharını ortadan kaldıra
cak bir büyük mâni...» olduğunu ifade etti. Yok 
böyle bir şey arkadaşlar. Güven Partisi Grupu 
adına konuşan değerli hukukçu arkadaaşımız 
Sayın Oumralı izah ettiler= İradenin izharı ka
mu düzeni bakımından bâzı ahvalde şekle ve 
şarta bağlıdır. Bunun en bariz misali, gayri
menkul satışlarında kanun mahsus şart ve şekil 
koymuştur. Evlenme akdinde yine şekil ve şart 
koymuştur. Bu iradeyi selbeden, iradenin izha
rını önliyen şekil ve şart değildir. İradenin sa-
lâbetini iradenin izharındaki selâmeti, selâbeti 
temin eden şarttır. Bu bakımdan noter mese
lesi demin de ifade ettiğim gibi, kamu düzeni 
bakımından, genel ahlâk bakımından lüzumlu
dur. Tezgâhının başında oturan, hiçbir şeyden 
haberi olmıyan bir işçinin, oturduğu yerde (A) 
sendikasından çıkıp (B) sendikasına kayıt mu
amelesini. evrakta sahtekârlık, muamelede sah
tekârlık suretiyle icra eden bir düzensizlikten, 
noter muamelesi suretiyle daha resmî ve daha 
ciddî bir düzenlemeye geçiyoruz. 

Sayın Vehbi Ersü'ye ikinci bir hususu söy-
liyeyim. Bunu Türkiye İşçi Partisi Sayın Se
natörü de söylediler. Komisyonda - ek tasarıda 
da vardır. - Türkiye İşçi Partisi Milletvekili 
Rıza Kuas noter kanalı ile istifa edilmesinde 
sulh mahkemesinin tasdiki suretiyle olsun de
di, Yani, o daha muazzam bir şekil tabiî, Vatan
daş mahkemeye gidecek, bekliyecek, hâkim 
çağıracak, bunlara davetiye gönderecek, irade
sini tesbit edecek, karar haline getirecek. Bun
ların da tabiî olarak harcı da var. Yani, Tür
kiye İşçi Partisinin milletvekili, sendikacı dahi 
bu halin devamından şikâyetçi; «Mutlaka bir 
şekil verelim. Ama noter olmasın da sulh hâki
mi olsun.» diyor. Bu gerekçede ne kadar doğru 

ve haklı olduğumuz ve aynı zamanda ne kadar 
isabetli davrandığımızı gösterir. 

Sendikaların infisah hali, ve sair haller, mal
larının nereye gideceği hususuna pelince; bu 
müteameldir. Hukuk mevzuatımızda, bütün ka
nunlarda ve Cemiyetler Kanunu da dâhil, bir 
cemiyetin, bir siyasi partinin feshedilmesi ha
linde, kapatılması halinde veya füsyon olduğu 
zaman, başka yere iltihak ettiği zaman, malla
rının ne olacağı meselesi kanunla gösterilmiş
tir. Bunu biz kanunla göstermişiz. Eski kanun
da da var. Bunu Sayın Ersü, siz şimdiden şu 
teşekkülün mallarını bu teşekküle vermek için 
bir transfer kanunu getiriyorsunuz gibi bir an
layışla tenkid etmek istedi, Yersizdir, gerçek 
espri bu değildir. 

21 nci madde üzerindeki mütalâaları da yan
lıştır. 21 İnci maddeye biz bir «menfaat» keli
mesi ilâve ettik, başkaca metinde bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

Tarım işçileri 275 te istisna edilmiştir. O 
mevzudaki tenkidleri de yersizdir. 

Yine bu teklifin Hükümet ve iş çevreleri ta
rafından hazırlandığını söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım, dün burada açık
lama yapıldı. 1963 yılında meriyete giren ka
nunun değiştirilmesi lüzumu 17 aylık bir tatbi
katla meydana çıktı. Vesikayı okudum. C. H. P. 
Sayın Genel Sekreteri öalışma Bakanı olarak 
söylüyor; «Görememişiz, düşünememişiz, tetkik 
edememişiz, eksiklikleri vardır, Kanunun dü
zeltilmesi lâzımdır.» diye.,. Ondan sonra siyasi 
partiler olarak seçim beyannamelerimize almı
şız ; sonradan iltihak etmiş değiliz. Adalet Parti
sinin seçim beyannamesinde güçlü sendikacılık 
mevzuu ayrı bir hüküm olarak, - Biraz evvel me
mur kısmını okudum. - yer almıştır. «Nasıl olu
yor da Hükümet buna iltihak ediyor?» dendi. 
Hayır arkadaşlar, Hükümet kimseye iltihak et
miş değildir. Aslında, fikrin temelinde Hükümet 
fikir birliği içinde. Metin üzerinde tartışmalar 
vardır. Sonradan bir belli metin yasılmış ve müş
tereken savunmak üzere getirmişiz. Bakalım, se
çim beyannamemizin 58 nci sayfasında ne diyo
ruz? 

«... özellike işçi bütünlüğünün sağlanması ve 
devamı en halisane arzumuzdur. Bu sebeple, 
Türk sendikacılığının demorkatik sistem içinde 
ve demokratik sisteme bağlı olarak güçlenmesine 
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yardımcı olacağız.» Hükümet programında da 
vardır. 

C. H. P, îi altı arkadaşımın, hepsi sendikacı 
ve tecrübeli arkadaşlardır, kanun teklifini ge
tirmişler. Bıza Kuas, Türkiye işçi Partisi Mil
letvekili, o da getirmiş. Dün bunlar burada açık
lanmıştır. Hükümet teklifi de gelmiş, işçi, işve
ren teşekküllerinin temsicileri, D?şişîeri Bakan
lığından ilgili, Maliye Bakanağından ilgili, Dev
let Personel Dairesinden ilgili, Devletin en ileri 
kademesinde vazife görenler bir araya gelmiş, 
tartışmışız. Bir Kıbrıs'taki işçi, işveren teşekkül
lerinin uluslararası alanda ortak üye olması, ol
maması meselesini Dışişleri Bakanlığında ezel 
bir tesbite tabi tutturmuş uzdur. Sonra metin
ler bir araya getirilmiş ve Umumi Eeyete sevk 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, on yıldan beri Parlâ
mentodayım. Bütün siyasi parti gruplarının hiç
bir meselede - Hatırlamıyorum, bir ikisi istisna 
olabilir. - tam bir ittifak içerisinde bulundukları 
görülmemiştir, i lk defa bu meşalede Adalet Par
tisi Grupu taraamiyle, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu ve Güven Partisi Grupu hem oyları ile 
ittifak içinde, hem beyanları ile ittifak içinde bu
lunmuşlardır. Menfi üç tane oy çıkmıştır. Biri
si, Rıza Kuas, ikisi Millet Partisi Suna Tura! 
Hanımefendi ile, Saym Hilmi işgüzar. 230 oy ve
rilmiştir. Tasnifi yapılmıştır, tutana!: dsrgbm-
de çıkacaktır. Böyle bir ittifak ile gel,1i. O gün
den bugüne ne oldu? O günden bugüne kadar 
olan şey, birtakım mihrakların tahriki ile Sendi
kalar Kanununu bahane ederek aslında Türki
ye'de rejim düşmanlığı yapanlar.n bunu vesile 
ittihaz ederek, rejime kasdeden davranışlarının 
birtakım tezahürleri, tahrikleri olmuştur. Biraz 
sonra ona da geleceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Saym Madanoğlu.'-
nun konuşması çok dağmık ve konunun ckşmda. 
Her vesile ile tekrar ettiği şeyleri tekrar ediyor. 
Montaj sanayii ile bunun alakası ne? Saym Kok
sal da bilâhara Yahya Han modelini getirdi, Biz 
burada kanun tedvin ediyoruz. Türkiye'de bir 
Yahya Han arıyorlarsa, Yalıya Han var. O Yalı
ya Han Büyük Türk Milletidir. Büyük Türk P/îi-
leti kendi iradesine sahiptir, hükümrandır. Tür
lüye'de başka Yahya Han'a lüzum yok, (A, ?. sı
ralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

35 milyonluk aziz milletimiz güc ve kuvvet 
bakanından kimden geri kalır? Onun için, birta

kım yanlış fikirleri burada yerli yersiz söyleme
nin faydası yoktur. 

Bakınız, Sovyet Rusya'nın bayrağındaki kı
zıl yıldızı kitabın başına koymuş, «Aydınlık» 
adında bir dergi var. Bu derginin ne olduğunu 
bilirsiniz. Kimler yazar, ne yasar? Müseccel ko
münistler yazı yazar, isimleri de belli. Müsec
cel komünistler yazar. Şimdi, istanbul'daki hâ
diseler hakkında, 274 sayılı Kanuna tepkiymiş, 
falan gibi beyanlar oldu. Bu dergide balanız 
ne diyor? 

«işçi hareketi elli yıllık proleter devrimci mü
cadelenin ürünüdür.» Yani, 16 Haziranda İstan
bul'da cereyan eden hâdisenin 274 le falan alâ
kası yok, bu elli seneden beri Türkiye'de devam 
eden proleter mücadelenin ürünüdür, eliyor. Ne
dir o ürün? Kadıköy Kaymakamlığının yakılma
sı, Cumhuriyet polisinin öldürülmesi. Nedir o 
ürün? Mala kasdedilmesi, cana kasdedilmesi ve 
Türkiye'yi Sovyetleştirme taktiğini," stratejisini 
yürütmek için, Cumhuriyet Ordusuna kasdedil-
mesi arkadaşlar. Yarbayı yaralıdır, subayı ya
ralıdır, askeri yaralıdır. Bunları değerlendirece
ğim Bunun 274 sayılı Kanunla alâkası yok. Bu 
ayrı bir mevzu. Nitekim, kendisi gayet açık ola
rak burada söylüyor. DİSK yöneticilerinin iste
diği gibi, iktidara karsı belli bir kanunun çıkma-
sını önlemek için siyasi bir mücadele olarak baş-
lıyan hareket, gelişen Türkij-e'de sosyalist siyasi 
mücadelenin şiarını ortaya koymuştur. 274 le 
alâkası yoktur. Yani, aslında İstanbul'daki ha
reketler fındıktan başlar, tütüne gelir. Tütünde 
biter, üniversite kapısına gelir, üniversite kapı
sından çıkar, 274 sayılı Kanun dolayısiyle Par
lâmentoya tevcih edilmiş bir hareket olarak gö
rünüyor. Yapılan hâdise bu. Bu acaba hangi 
kaynaklardan, ne türlü beslemiyor? 

Muhterem, arkadaşlarım, bu «devrimci» tâbi
rini çok dikkatli kullanmak mecburiyetindeyiz. 
Dün sayın arkadaşımız da ifade ettiler, Büyük 
Atatürk'ün inkılâp tâbiri devrimci, yani ileri
ye gitmek, hamle yapmak anlayışının dışında 
devirmek mânasına kullanmaktadırlar. Bugün 
belli mihraklar bunu devirmek mânasına kul
lanmaktadır. Neyi devirmek? Rejimi devirmek. 
Neşriyatları öyledir, özledikleri rejim bellidir. 
özledikleri rejimi ben söylemiyorum. Bakan 
çıktı, sendikaları suçladı; hayır. Kendileri ken
di kitaplarında, kendi eserlerinde ifade ediyor
lar. 
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Şu kitap, Türkiye'miz ve Lâstik - iş Sendi
kası. 16 donem çalışma raporu. Türkiye işçi 
Partisi mensubu Milletvekili Rıza Euas'm ba
şında bulunduğu Lâstik - İş Sendikasının çalış
ma raporu. Ok^^alım bakalım, ne diyor, özle
diği rejim, nedir? Rapordan bir pasaj. «Sömü
rü nerede olursa olsun bir gün sona ermeye 
mahkûmdur.» Kari Maksin cümlesi. «Kapita
lizmden önce başka sömürü şekilleri olmuş ta
rihte. Gün gelmiş hepsi sona ermiş. Kapitaliz
min alın yazısı da bu. Nitekim içinde yaşadığı
mız dünyada kapitalist sömürüden kurtulmuş 
toplumlar var. Şimdi seviniyor, övünüyor, di
yor ki; kaderidir nasıl olsa kapitalist rejimin 
sonu, ölecektir, ölmeye mahkûmdur. Nitekim 
dünyada kapitalist sömürüden kurtulmuş top
lumlar var.» Hangi toplumlar varmış, özendiği 
toplum. «Sovyet Rusya'siyle, Çin'i ile, Yugos
lavya'sı ile, Bulgaristan'ı ile, Macaristan'ı, Po
lonya'sı, Çekoslovakya'sı, Arnavutluğu, Küba'
sı ile sosyalist toplumlar var. Sömürüden kur
tulmuş. insanlar oralarda ne dışarıdan, ne içe
riden sömürülmüyor artık. Kaptalizm hâlâ ya-
şağıda ülkelerde bir gün gelip sona erecek. 
Çünkü o bağrında kendi ölümünü yaşatmakta
dır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, tabiî hatip 
arkadaşlarımın beyanlarmdaki kasdı anlamalı 
kolay değil, ama kullanılan terimlere dikkat 
etmek lâzım. Sömürü edebiyatı yapılmaktadır, 
Türkiye'de E... Bu edebiyatın arkasında baş
ka şeyler de vardır ve onlar da söylenmekte
dir. Sınıfsal çatışma sendikal faaliyetin teme-
liymiş. Hayır arkadaşlar. Bizim Anayasamız 
sınıf çatışmasını reddeder. Yani sınıfsal parti, 
sınıfsal çatışma, ne demek bu? Büyük Atatürk'
ün ifade edilen, tekrar edilen ve tekrar edilme
sinde fayda umduğumuz, hattâ «hâkimiyet ka
yıtsız şartsız milletindir» gibi yazıp bir tarafa 
asmamız gereken cümlesi var. İmtiyazsız, sınıf
sız kaynaşmış bir kütleyiz. Millet olmanın esası 
bu. Millet bütünlüğü bu. Sınıfın bilinçlenmesi 
ve sınıfsal çatışmada sendika araç. 

Bir siyasi parti çıkmış milletin huzuruna; 
demiş ki, ben şu düzeni değiştirmek için millet
ten yetki istiyorum. Millet c yetkiyi vermemiş. 
Şimdi, o programa aldığı sol düşünceyi en bü
yük kuruluşumuz olan Türk - is vasıtasiyle, 
genel grevler vasıtasiyle, tahrip vasıtasiyle dev

rimci eylem dediği yıkma, yakma vasıtasiyle 
tahakkuk ettirmeye çalışıyor. Ondan sonra Ana
yasa düzenine bağlıyız. Yok öyle şey. Zikrin-
rinle fikrin birbirine uyacak. Söylediğine ina
nacaksın. inandığını söyliyeceksin. Gördüğü
müz manzara budur. Binaenaleyh, meseleleri 
ortaya koyarken sadece önünde ne var değil, 
arkasında ne olduğunu bilmemiz lâzım. 

Faşist temsilcilerle Erzurum'da anlaşma ya
pılmış. Muhterem arkadaşlarım, Türk - İş kong
resinde Çalışma Bakanı olarak sadece ben bu
lunmadım. Türk - işin bünyesinde, siyasi ka
naatine hürmet ettiğim çok değerli sendikacı 
arkadaşlar var, federasyon mensupları var. Er
zurum'da bu kongre günlerce herkesin önünde 
açık yapıldı. Binaenaleyh Mm nerede, kimin 
için anlaşma yapmış? Bu ithamı reddediyorum 
ve itham sahibini de lütfen delili varsa açıkla
maya davet ediyorum. Türkiye'de karanlık iş
ler yapmak, gizli anlaşmalar yapmak tabibatı 
meşruiyetçi ve hürriyetçi olan, hür ve namuslu 
rejime inanmış insanların kârı ve harcı olamaz. 
Ancak gayrimeşru yollardan, gayrimeşru mak
sada ulaşmak istiyenler gizli anlaşmalara gide
bilir. 

Şimdi müsaade ederseniz C. H. P. Grupu 
alma konuşan sayın arkadaşımız Fikret Gün-
doğan'm ileri sürdüğü hususlara bir - iki cüm
le ile cevap vermeye çalışayım. Derhal ifade 
edeyim ki, senelerden beri kendisini dinlerim. 
Değerli hatip sayın arkadaşımın bâtıl dâvayı 
müdafaada ne kadar sıkıntı içinde olduğunu 
gördüm. Hattâ sıkıntısı bazan kürsünün darlığı 
ve mikrofonun bozukluğuna kadar sirayet et
ti. Meseleleri açık konuşmak mecburiyetinde
yiz. Arkadaşlar tül perde ile gerçekler örtül
mez. Millet Meclisinde Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına konuşulacak, oylanacak. Par
ti yöneticileri tarafından gözden geçecek; Er
zurum kongresinde en mesul temsilci, Genel 
Sekreter «274 ve 275 sayılı kanunlar Geçici 
Komisyondan çıktığı gibi biran evvel kanunlaş-
tır:İmalıdır» diyecek, en yakını. Temeldeki fi
kirleri 1963 tsn bu tarafa okuduk. Ondan sonra 
ne oldu. Efendim, devrimci eylemle beraber 
DİSK'in devirici hareketi arasında bir paralel
lik. Bir takıyoruz C. H. P. si Senatoda fikrini 
değiştirmiş, 180 derece. Bir siyasi partinin 2 
grupu olması tabiîdir. Ama 2 ayrı fikir olmaz. 
Bir fikir birliği içinde olacağız. Saym Fikret 
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Gündoğan kürsüde şunu söylediler : «Biz Cum
huriyet Halk Partisi olarak ender dünya görü
şüne sahip bir teşekkülüz.» Eğer ender dünya 
görüşü 15 gün ara ile 2 grupta 2 ayrı fikri der-
meyan etmekse buna dünya görüşü diyemeyiz;. 
(A. P. sıralarından, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarını, bu meselede vuzu
ha varmak mecburiyetindeyiz. Şimdi Hz Hükü
met olarak, sizler Yüce Senatonun değerli üye
leri olarak, hangi Cumhuriyet Halk Partisinin 
fikrine iltifat edeceğiz. Millet Mec1 bindeki mi, 
buradaki mi? Çünkü arkadaşımız konuşmasının 
basında şöyle bir şey söyledi. «Ben yetkili ku
ruldan yetki aldım geldim,» İL, Oradaki ar
kadaşımız da yetkili kuruldan yetki aldı geldi. 
Bu bakımdan arkadaşımı cidden kr-armyorum. 
Kendisine verilen vazife ağır bir vazifedir Sı
kıntılı bir iştir. Çünkü mesnedi oirryan bâtıl 
dâvayı müdafaa etmek. Hele bu deliller karşı
sında. Anayasa Mahkemesi kararı karşısında. 
yargı organlarının kararı karşısında kendi gru-
punun kararı karşısında, yetkili temsilcilerin ka
rarı karşısında, çıkıp burada bunun aksini söy
lemek güç. Onun için sözlerinin başında benim 
konuşmalarımı bir ölçüde sınırlamaya ve daha 
doğrusu telkinleriyle şunlara şunlara E ayın 
Bakan temas etmesin diye bir sınırlamaya gitti, 
zaten. Ambargo kor gibi... Vaktiyle Genel Sek
reterin dediğini söyleme, grupun Millet Mecli
sinde yaptığı konuşmayı da hatılatma, vaktiyle 
bizim dediğimiz şeyleri de anlatma. Bu İstan
bul'daki hâdiseler üzerinde ele hiç durma O hal
de neyi konusalım. Yalnız kanun fecrinde tek
niktir, önemlidir, özü vardır biraz duralım, 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Siz 
açılın da ben de biraz sonra açılayım. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Şimdi, bir de Senato beyazı meselesi 
çıktı. Muhterem arkadaşlarım, Senato beyazı 
meselesi zannediyorum kanunların olduğu gibi 
Senatodan geçmesi keyfiyetidir. Mümkündür, 
kanunlar Senatodan Meclisten geldiği gibi ge
çer de, değişebilir de. Bundan arkadaşımız şikâ
yetçi. Diyor ki, hep geliyor, Senatonun kaderi, 
geçiyor. Sonra da Hükümetin Meclise sevk et
tiği kanun tasarısının neden değiştirildiğinden 
de şikâyetçi. Hükümetin burada tasarısı var. 
E... Bu tasarı gayet güzel bir tasarı diyor. Niye 
değiştiriyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet tasarısını 
Meclise verdiğimiz gün nen bir açıklama yap
tım.. Açıklamam şu idi : «Gerçeklere göre, ihti
yaçlara göre Bakanlık olarak hazırlayıp, Ba
kanlar Kurulundan geçirdiğimin tasarıyı yüce 
kamu oyuna sunuyoruz. İstişare yapılmıştır. 
Senelerce çakılmıştır. Teşekküllerin mütalâa
ları alınmıştır, Ama kamu oyunda tartışmaların 
ne istikamet alacağını görmek istiyoruz. Kati 
değiliz. Programımızdaki temel espriyi ihlâl 
etmemek şartiyîe yapılacak tadillere karsı bir 
görüşümüz olmaz. Yeterki en iyisini yapalım. 
Türk sosyal hayatına, ekonomik hayatına ihti
yaçlara cevap verecek, hizmet edecek bir ka
nunu bazırlıya!ım,:> Bu beyanatımızı kanunu 
verdiğimiz gün söyledim. Sonra encümene ge
len arkadaşlarımızla birlikte madde madde tar-
tiştık. 

Madde 1. — Sayın Abdullah Baştürk, Bur-
lıanettin Asutay Beyefendi ile dedi ki, «Birlik 
kelimesi geçerli değildir. Anayasanın 46 ncı 
maddesindeki birlik, federasyon konfederasyon
dur. Bunun hikmeti vücudu kalmamıştır. Bu
nu kaldıralım» Kaldırdık arkadaşlar. Doğru. 

Madde iki de; memur - işçi ayırımım biz ge
tirmişiz. Arkadaşlar getirdiler. Bütçe ve Plân 
Komisyonunda günlerce müzakere yapıldı. 657 
s ayılı Kanunda memur tarifi yapılmaktadır. İş
çi tarifini ele 274 e alıyoruz. Bir paralellik sağ
lamak için Hükümet teklifi üzerinde münakaşa
larla, müzakerelerle revizyon yapıldı bir şekil 
verildi. Buna bendyen diğer hükümler de 
uzun boylu tartışıldı. Partiler üstü bir anlayış
la ama, mutlak Türk sendikacılığına batılı mâ
nada demokratik sendikacılığa hizmet etmek ga
yesiyle gerekli hükümleri toplamak suretiyle 
Meclise getirdik ve Mecliste de övgülerle, itti
fak ile - grupların ittifakı diyorum, bunun dı
şında kalan zaten 3 arkadaş var - bu kanun 
gelmiştir. 

Şimdi, tabiî arkadaşımızın şimdiki beyanları 
ile orada konuşan arkadaşlarımız arasında bir 
şey bulamadım. Bunu deminde arz ettim. Ama, 
Hükümetin davranışında bir ricat yok. Hükü
met getirmiş, teklifleri münakaşa etmiş, prog
ramındaki sarih hükme uygun olarak da kamu
nun tedvini için gayret sarf etmektedir. TasJ?k 
halinde olan tasarı ve tekliflerin ancak Yüce 
Meclislerde müzakere ile bir neticeye bağlan
ması da geleneksel bir durumdur. 
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Sendika tekeli meselesini reddediyorum, yok 
böyle bir şey. Sendika tekeli yok arkadaşlar. 
Halen 36 federasyon var. Batı memleketlerinde 
12 sendika, 16 sendika 30 milyonu temsil ediyor. 
Türkiye'de 36 federasyon dahi küçümsenmiye-
cek bir rakamdır. Onun için sendika tekeli di
ye bir şey yoktur. Bütün münakaşa bir nok
tada toplanmaktadır. Eavga sendikalar arasın
daki kavga değil. Sendika anlaym arasındaki 
kavgadır. Biz ne anlıyoruz sendikadan? Biz 
sendikayı Anayasanın 46 ncı maddesine göre, 
47 nci maddesine göre isçilerin işverenlerle mü
nasebetlerinde ekonomik ve sosyal durumlarını 
ıslâh için yapacakları güçlü pazarlığı, kolektif 
mukaveleyi ve onun müeyyidesi olan grev hak
kını memleket yararına., kendi yararlarına en 
iyi şekilde kullanmalarım derpiş eden bir kuru
luş, bir topluluk, "bir sosyete anlıyoruz, Bir 
içtimai varlık. Ama Türkiye'de sendikacılığı 
böyle anlamıyan partiler üstü politika yürütme
sin. Gelsin partilerin vasıtası olsun, ideoloji
lerin vasıtası olsun, Kıyamın vasıtası olsun, 
anarşinin vasıtası olsun, Muhterem arkadaşlar, 
bu a,nlayışm içerisindeki sendikayı anayasa red
detmiş. Anayasa reddetmiş bunu. Sonra Ana
yasanın yanında nasıl duracağız? Hem Anaya
sanın karşısına geçeceksiniz, Anayasanın kur
duğu temel nizamı tahrip için gayri meşru vası
talardan ve usullerden yararlanacaksınız; son
ra da Anayasanın hep beraber savunucusuyuz 
diyeceğiz, olmaz. (A. P, sıralarına an alkışlar, 
bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Madanoğ-
lu ile Sayın Koksalın konuşmalarını ayrı bir 
eleştirmeye tâbi tutmuyorum. Yüce Senatonuz 
bu konuşmaları ÇGII kere dinlemiştir. Kendi
lerine has bir üslup ile ifade ederler. Yalnız 
bir hatırayı tekrara mecburum. Kurucu Mec
liste bu Anayasayı yaparken, C. H. P. Sayın Ge
nel Başkanı, o zaman siyasi liderlerle çeşitli 
temaslar yaparak Millî Birlik Komitesi üye
leri ile bu ihtilâle karışmış savatın ne olaca
ğı meselesi üzerinde hayli tartışma yapmış
ta'. Millî Birlik üyesi arkadaşlarımızın duru
mu, istikbali ne olacak? Yani bunları emekliye 
mi ayıracağım, meclislerde muhafaza mı ede
ceğiz, yoksa kışlalarına mı dönecekler? O za
manki münakaşalardan hatırladığım şudur; kış
lasından çıkmıştır, asker olmaktan ziyade si
yasete girmiştir, siyasetin içinde. Binaenaleyh 

GVL arkadaşlarımızı Senatoda muhafaza^ etmek, 
tarafsız hüviyetleri içinde muhafaza etmek hu
susu Kurucu Mecliste kabul edilmiş ve tabiî 
senatörlük müessesesi böylece yerleşmiştir. 
Arkadaşlarımızın,, o günden bugüne tamamen 
Anayasada şekil ve şartları belli, vasfı tâyin 
edilmiş, tarafsızlık hüviyeti, Cumhuriyetin ko
runması, Anayasanın, hür demokratik rejimin 
korunması ve onların hepsinin üstünde iradeyi 
milliyenin, millî hâkimiyetin üstünlüğü prensi
binin korunması babında gerekli gayreti, faa
liyeti göstereceklerini ümidetmiş ve temenni 
etmiştik. Bu konuşmalar vardır o zamanlarda. 
CrC3e:ı zaman içerisinde görüyoruz, burada ne 
kadar güven kaynağımız olan, şeref iftihar ve-
silenıis olan müesseseler varsa, şahıslar ve mües
seseler, fırsat bulundukça, ele fırsat geçtikçe 
tahribedlmıektedir. 

Tutucu hareketlerin koruyucusu haline 
gelen ordu öyle gösterilmekte. Hayır. 

NEJAT SAELICALI (Balıkesir) — O şahıs 
kontenjan üyesidir. 

ÇALIŞMA BAKANİ SEYFİ ÖZTÜSK (De-
vaıı'îa) — Ben, Millî Birlik kısmını anlatıyo
rum. öünkü vaktiyle Millî Birliğe dâhildi, kon
ttu, jan sonradır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu bir alış
kanlık haline gelmiştir. Bugün örfi idareden 
herhalde şikayetçi olan varsa, evvelâ istanbul'
da oturan arkadaşlarımız biz örfi idareden 
şikâyetçiyiz der. Olabilir, şu yanlıştır, bu doğ-
ı uiı;r, münakaşa edilebilir, örfi idare tasar
ruflarının münakaşa edilebileceğini göstermiş, 
nerede edilir, nasıl edilir; var. Yalnız örfi idare 
makamlarını muayyen arzuların, heveslerin tat
mininde vasıta gibi göstermek, öyle efkârı umu-
miyeye deklere etmek, mutlaka iktidarı vur
mak- sevmsdiği, beğenmediği Adalet Partisi 
İktidarı Hükümetini yaraiıyabilmek ioin? mües
seseleri yaralamaya lüzum yok arkadaşlar. 
BVLÎIC-J müsamaha edemeyiz, Onun için herkesin 
tenkit hakkını muayyen sınırlar içinde kullan
ması icabeder. Burada konu ile hiç alâkası ol-
mıyan, hiçbir irtibatı olmıyan müesseseleri şu 
veya bu sebeple dile getirip, onların mânevi 
haysiyetleri üzerinde bir spekülâsyon yaratma-
37a ve kumar oynamaya bu çatı altında otu
ran kimsenin hakkı olmadığını, asker olan Türk 
milletinin asker evlâdı olarak söylüyorum. 

— 132 



O. Senatosu B : 90 10 . 7 . 1970 0 : 1 

«60 milyon igçi adına bildiriler neşredilmiş
tir. Dünya işçileri, Amerikan sendikacıları ta
rafından protesto edilmiştir, bu kanun» dedi
ler. 

Türkiye İşçi Fartisinin ve devrimci işçi sen
dikalarının yurt dışında temas kurduğu, aşırı 
solcu teşekküller vardır. Roma toplantısına 
iştirak, deklerasyonlar, bunların hepsi vesile 
oldukça Yüce meclislerin zaptına intikal etmiş
tir. 

O teşekküllerden bir çok telgraflar alıyo
ruz, ben de alıyorum arkadaşlar. Hattâ bizi 
gazetelerimiz o telgrafları ezel bir itina ile de 
neşrediyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir taraftan antJ em
peryalist mücadele diyeceksin; dışarıdan içeri
ye müdahalenin karşısındayız diyeceksin, Türk 
milletinin istiklâli üzerinde imtiyazlı bir ko
nuşma yapacaksın, ondan sonra döneceksin, 
diyeceksin ki, Amerika'da 80 milyon işçimi tem
sil eden sendikanın bir telgrafı var ya, kütüle-
di bu kanunu, o halde bu kanun kötü. Bu bü
yük tezattır, millî gururumuzu rencide eden 
bir tezattır. Ve anlıyorum k i bu fikri sahiple
ri belli bir meseleyi tartışmaktan ziyade, ken
di kafaları içerisindelri belli bir fikri tekrar 
ederek propaganda yapmanın hevesindedir
ler. 

Anayasaya ayları olduğunu söylediler, bir 
çok hatipler söyledi. Anayasanın hangi madde
sine bu tasarının hangi maddesi aykırdır, 
bunu söylemiyorlar, Çünkü söyledikleri zaman 
Anayasa Mahkemesi karan burada, okuyaca
ğım. 

-FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — iş ko
lunda. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYPi ÖZTÜEK (De-
vamla) — Sayın Gûndoğan, Anayasaya aykı
rılık varsa, mahkemeye gidersiniz tarzında
ki bir cevabı beğenmediğini söyledi. Onun için 
ben aynı cevabı vermiyeceğim, Anayasa Mah
kemesine gidildi, demiyeceğim. 

Anayasa Mahkemesine gidilse de inancım 
odur ki, Anayasaya ayları tarafı yoktur. Çün
kü tasarı hazırlanırken, Anayasa Mahkemesinin 
direktifi gerekçeye, metne, saydığı esaslar 
alınmak suretiyle tasarı hazırlanmıştır. Bu
nun için Anayasa Mahkemesine gitmeden ev
vel cevabımız şudur; bu tasarının Anayasaya 

aykırılığım iddia etmek demek, yüksek yar
gı organlarının kararını ya bilmemek yahut 
karşı çıkmak demektir. 

Sendika enflâsyonu tabiî bir kanunla ol
maz. Sendika enflâsyonunu önlemek için kanun 
çıkarılır. Nitekim partiler enflâsyonunu önle
mek için seçim kanunlarına bir çok hüküm
ler konulmuştur, siyasi partiler Kanununa hü
kümler konulmuştur, sendikalar Kanununa hü
kümler koymak suretiyle vâzıı kanun, kamu
ya yararlı olmıyan, işçiye menfaati dokunmı-
yan kızıl, sarı ve tabela sendikacılığı gibi, bü
tün millî kuruluşların nefretle reddettiği bir 
takım faaliyetleri önliyebilecek, tedvin edici 
hükümler koyması kadar da tabiî bir şey 
olamaz. 

Zannediyorum teknik bir hususta, bâzı yan
lış bilgilerin tesiri ile bir başka beyanları ol
du. Bugünkü tatbikat eğer yakından izlenir
se, bugün de ekseriyet meselesi üzerinde du
rulmaktadır. Bir işyerinde 5 tane sendika var
dır, en çok üyesi olan sendika yetki alır, top
lu sözleşme yapar. Diğer sendikalar hiçbir şey 
yapamaz. Hepsi yapmaz tabiî toplu sözleşme
yi, bir tanesi yapar, işkolu seviyesindeki me
selelerde de tatbikat öyledir. Daima ekseri
yet ve kuvvet esas alınmıştır, ölçü böyledir. 

«Sendikalaşma hakkını ortadan kaldırı
yor», dediler. Cevap verdim. Anayasaya ay-
kınkğraa, cevap verdim. Hükümet tasarısına 
aykırı. Hayır arkadaşlar, Hükümet tasarısı 
ile bu tasarılar arasında ahenk kurulmuş
tur. Yani, tasarı Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gelen teklif ve tasarıların bir araya ge
tirilmesi suretiyle son şeklini almıştır ve Hü
kümet iştirak etmiştir, şimdi de savunmasını 
yapmaktadır. 

Biz verdiğimiz sözden kolay dönecek, de
ğişen şartlara göre ricat edecek teşekkül de
ğiliz. Adalet Partisi olarak, Hükümet olarak 
verdiğimiz kararı yerine getiririz. Her gün de
ğişen bir kanaat ve kararla milletin huzuru
na çıkıp güven hissini uyandıracağız, de
mekte biraz gülünç olmaktadır. 

Teknik mevzulardaki cevaplan tekrar et
miyorum. Geçici Komisyon çalışmaları üze
rindeki mütalâayı şu şekilde cevaplandıraca
ğım. Encümenler meclislere niyabeten vazife 
görürler ve görülen vazifeyi meclislerimiz ta-
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biî değer verir, dikkate alır, kabul eder veya 
reddeder, değiştirir. Ancak burada bir hüsnü 
tesadüf demiyeceğim, bilinçli, yani şuurlu bir 
harekettir. Encümenden gelen tasarıyı Cum
huriyet Halk Partisi Grupu dâhil, Adalet Par
tisi ve Güven Partisi Grupu - ki bilhassa söy
lüyorum, Güven Partisi Grupunun Senatoda 
yaptığı konuşmadan sonra söylüyorum, milli
yetçiyim diyen teşekkül, hürriyetçiyim diyen 
teşekkül, meşruiyetçiyim diyen teşekkül her 
yerde bunu söyliyebiliyor, orada başka türlü, 
burada başka türlü değil; bu bakımdan hep be
raber savunduk, buraya getirdik ama ne yapa
lım ki, görüş ve düşünce ortaklarımızdan bi
risi yarı yolda ricat etmiş durumdadır. Türk 
sendikcıları da bunu tarihlerine tescil edecek
lerdir. (Alkışlar) 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Yanlış hesap 
Bağdattan döner. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Gere
ken cevabı veririm. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Acaba kendilerini döndüren şöyle bir 
bildiri mi, bilmiyorum ama, müsaade ederse
niz bu bildiriyi okuyayım. Bunun tesiri altın
da kalıp döndülerse cidden üzüntüm büyük 
olur. 

Muhterem arkadaşlarım, 17 Haziran 1970 gü
nü İstanbul Teknik Üniversitesinde dağıtılan, 
«Arkadaşlar» baslığı altında bir bildiri, örfi ida
re mıntıkasında dağıtılıyor. 

«Türkiye'deki devrimci mücadele hızla ge
lişirken, işbirlikçi Adalet Partisi», yani bu 
işbirlikçi kelimesini herhalde ağır buldular 
vazgeçtiler bu fikri birlikten, «iktidarı yeni 
saldırılarını sahneye koydu. Daha önceleri 
millî kurtuluşların kalesi olan üniversiteleri
mize, faşist köpekler, silâhlı saldırılarda bu
lunurken, bakanlardan emir alan Senatoda 
profesörler kapatma kararı aldılar, istanbul 
Teknik üniversitesi Senatosu da işbirlikçi 
Hükümetin yanında olduğunu davranışları ile 
gösterdi. Devrimci işçi sınıfı da, Amerikancı 
Adalet Partisi iktidarının çıkartmak istedi
ği Sendikalar Kanununa karşı direnişe geç
ti. İşbirlikçi Adalet Partisi iktidarı, onbinle-
rin üzerine köpekleri olan polisleri saldırttı 
YO kanlı çatışmalar oldu.» 

Muhterem arkadaşlarım, Amerikancı Ada
let Partisi, Sayın Madanoğlu'nun da konuşma
sında var da, kelimeler birbirine çok benzi-
ynr; onun için Türkiye'de oynanmak istenen 
oyunu hâlâ görmiyen gözler varsa, zannediyo
rum ki herkes gaflet uykusundan biran evvel 
uyanmalıdır. 

Türkiye'de sendikal faaliyet çok yakın bir 
maziye aittir. Ama şunu ifade edelim ki, 23, 
24, 25 senelik sendikal faaliyet mevcutken bu 
kanunun gerisinde şehir şehir, köy köy işyer
lerinde emeğinin hakkını almak için müca
dele eden işçiler ter dökerken, vatanperver, 
komünizmin karşısında, milliyetçi, onların tem
silcisi olan hür ve meşruiyetçi sendikalar, de
mokratik rejim sayesinde var olduğunu bilen 
o sendikalar, onların başında bulunanlar, fe
derasyonun başında bulunanlar, milyonların 
temsilcisi bir büyük teşekkülde toplanmış, o 
teşekkülü kötülemek için hangi yollara baş
vurulduğunu hüzünle seyretmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, o teşekkül işçi hak
larını ivazsız, garazsız temsil ve müdafaa eder
ken, zannediyorum ideolojik akımların aleti 
olmaktan öteye, fabrika yıkmak, işyeri huzu
rum;. bozmak, Türkiye'yi komünizm çizmesi 
altına sokmak hevesinden öteye bir düşünce
ye sahibolmıyan kızıl sendikaların hiçbirisi 
mevcut değildi. Şimdi bakınız ki heyhat, o bir 
avuç insanı iğfal edip, tahrik edip Türk var
lığı olan güzel Anadolu'nun, son kalemiz olan 
bu aziz vatanın düşman çizmesine, ideolojik 
çizmesinin altına girmesini temin için, bir Çe
koslovakya, bir Macaristan yapabilmek için ey
leme geçen, devrmici eyleme geçen ve geçtiği
ni söyîiycnlerle aynı paralelde düşünceye sa-
înbolanlara, sadece acımak lâzım. Toprak işga
li de devrimci eylem, fabrika işgali de dev
rimci eylem, harîmi isteme tecavüz de dev
rimci eylem; ondan sonra arkadaşlar Anaya
sadaki, hak ve hürriyetleri savunacağız. Mül
kiyet hakkı vardı, vatandaşın özel teşebbüs 
hakkı vardı, vatandaşın dokunulmaz mesken 
masuniyeti, şahsi dokunulmazlığı vardı; kür
sülerde bunu söyliyeceğiz. Türkiye'nin her 
günden fazla tesanüde ihtiyacı olduğu bir 
devredeyiz. Herkes neye inanıyorsa onu orta
ya çıkıp söylemeli alacasını göstermelidir, 
gizli kapaklı tarafı kalmamalıdır. Sosyalistsen 
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mertçe çıkp sosyalist olduğunu söyliyeceksin, ] 
anarşistsen çıkıp anarşistim diyeceksin, meş
ruiyetçi isen çıkıp namusluca meşruiyetçiyim 
diyeceksin. Yalnız demek kâfi değil, icraat ve 
fiiliyatın da, hareketin de o istikâmette ola
cak. 

Muhterem arkadaşlar, bu mesele bir parii-
lerarası mesele değildir. Bu mesele çok değer
li arkadaşlarımız arasında yapacağımız bir 
fikir tartışmasından öteye, bir rejimin kade
ri meselesidir. Onun için münakaşaları biraz 
daha başka türlü tutmak, parti tassuplarm-
dan sayılıp birtakım hissi sebeplerin ötesinde 
gerçeği olduğu gibi bütün çıplaklığı ile gör
mek, acı gerçeği görmek ve ona görede de- I 
ğerlendirme yapmak icabeder. Kanun üzerin
de yapılan konuşmaların büyük kısmı teknik 
mevzuun ötesinde, genellikle hâdiselerin etkisi 
altında başka sahalara tevcih edileli ve A. P. 
iktidarı başta olmak üzere kötülemek is
tendi. iktidar olmanın kaderi bütün itham
lara cevap vermekle beraber, inandığımız da
vayı sonuna kadar yürütmeye kararlıyız. 
Bir tarihî vazife yaptığımıza da inanıyoruz. 
Türkiye'de 1985 - 1970 devresinde büyük bir 
tarihî vazifeyi şerefle yaptığımıza inanıyoruz ve 
bu inançla gururla da vazife basındayız. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmacıların ge
nel tenkidleri arasında bir hatalı hususu da 
belirtip sözlerimi bağlıyacağım. Burada biz 
274 sayılı Kanunu görüşüyoruz. Bu kanunun 
adı Sendikalar Kanunu; yapılmak istenen şe
yi belli maddelerde sıraladık. 275 sayılı Ka
nun henüz Millet Meclisinde görüşülmüş de
ğil. Arkadaşlarımız 275 sayılı Kanunun müna
kaşası sırasında mevzuu itibariyle oraya aido-
lan, o kanuna aidolan bir çok iddiaları, ve
himleri, endişeleri, şüpheleri burada saatlerce 
dile getirdiler, onlara cevap vermedim. Çün
kü, 275 sayılı Kanunu henüz görüşmeye baş
lamadık, Millet Meclisi görüşmedi, ne şekil ala
cağını bilmiyoruz; meclislerin iradesini önce
den kestirmek mümkün değil. Onun için 275 sa
yılı Kanunun hudut ve şümulü içinde kaldığı 
aşikâr olan ve burada dermeyan edilmiş olan, 
Sayın sözcülerin ileri sürdüğü bir çok husus
lar, cevapsız kalmışsa, cevap vermek isteme
diğimizden değil, meseleleri usulü yönden ve 
esas yönünden birbirinden ayrı mütalâa etme | 
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zaruretinden doğmuştur, bunu beyan ediyc 
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmaların so
nunda şu hususu belirteceğim. Zannediyorum 
hiçbir kanun tasarısı gerekçesi bakımından, 
dayandığı esaslar bakımından, fikri muhteva
sı bakımından, bu kadar rahat anlaşılatilsin, 
kolay anlaşılabilsin ve haklı savunması bu ka
dar rahat yapılabilsin. 274 sayılı Kaaunun ta
dilinde ittifak ediyormuyuz? En aşırı uetaki4 
T. i. P. mebusu dâhil, bütün siyasi kuruluşlar 
ittifak ediyor; evet 274 sayılı Kanun değişme
lidir. Ne kadarı değişmelidir, Hükümet 8 mad
desi demiş, teklif sahibi 9 maddesi, diğeri 20 
maddesi, görüşülmüş gelmiş. Nedir dayanağı? 
Anayasa Mahkemesinin üç tane kargrı açık 
ve seçik, yargı organlarının ve Umumi Heye
tin kararları ve nihayet bir siyasi partiyi ah
lâki bakımdan mutlaka bağlaması gereken 
taahhütler, hepimizi kendi bünyemizde bağlı-
taaiıhütler, hepimizi kendi bünyemizde bağlı-
yan taahhütler. Yapılmak istenen nedir? Güç
lü sendikacılık. Bunu biraz daha açıklıyalım, 
arkadaşlar. Yani kafalarda bâzı istifhamlar 
olabilir, bunu açıklıyalım; Anayasa Mahkeme
si kararına göre açıklıyalım. 

Sosyal ve ekonomik dengeyi sağlıyabilmek 
için, işçiler güçlü sendikalar etrafında topla
nırsa haklarını daha rahatlıkla alabilirler. 
100 000 temsilcisi olan bir federasyonun mü
zakere masasında meşru yoldan hakkını al
ması kolaydır. Ama, 100 tane üyesi olan bir 
sendikanın müzakere masasında hakkını al
ması mümkün değil. Kendisi bakımından müm
kün değil çünkü, bir ağırlık koyamıyor ve baş
lıyor işverenin oğlunu tehdide, işvereni teh
dide, işyerinde tahribata gayri kanuni zorla
ma ve zorbalık yolları ile hak almaya gidi
yor. İşte tabelâ sendikacılığının ekonomik ve 
sosyal bünyede yaptığı tahribat bu, bunu ön-
lileceğiz. işverenlerle münasebetlerinde güçlü 
sendika, meşru yollardan gelecek hakkını ala
cak. ismini zikretmiyorum 25 kuruş için lodo
sun bulunduğu kış ayında, istanbul'da bir sen
dikamız grev kararı aldı ve greve karar ver
di. Beyler, grev geri tepen bir silâhtır dedik. 
Kadıköy'de toplanan halk grev gözcülerini 
denize atmaya kalktı. Bu öyle mesuliyetti ve 
şuurlu kullanılması lâzımgelen bir silâh ki, ta
bela sendikacılarının elinde, sarı sendikacı-
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larm elinde, ideolojik akımların vasıtası olan 
sendikacıların elinde hem sendikacılığa za
rar verir, hem işçiye zarar verir hem de, mem
lekete zarar verir. 25 kuruş ücretine sam ya
pacağım, hiç hakkı yok. Hak grevi idi. Toplu 
sözleşmeye de aykırı bir durum yok, toplu söz
leşmesi de meri. Mahkemeye gitti mahkemeyi 
bastılar, 13 nolu mahkemeyi. 21 nolu mahke
meye gitti, Asliye Hukuk Mahkemesine, yine 
aynı; başka mahkemeye gitti. Zabıta adaletin 
içerisinden çıkaramadı, niye Sendika hem hak
lı değil, hem güçlü değil. Çünkü, haklı olan, 
güçlü olan baklandan emin olan meşru yol
lardan hakkını alır spekülâsyona girmez, işte 
biz geçmiş yedi yıllık tecrübenin ışığı altında 
ve gayrişahsi olarak, hiçbir arka niyet ve 
hesaba dayanmaksızın, reddederim bunu bütün 
siyasi partilerin ve hususiyle 20 sene 25 sene 
Türk işçisine hizmet etmiş her siyasi partiye 
mensup sendikacı değerli milletvekili ve sena
tör arkadaşlarımı, değerli Bakanlık uzmanla
rının biı- araya gelmesi sureti ile gerçek bir 
ihtiyaca cevap verecek tasarıyı bu noktaya 
kadar getirdik. Her mevzuda münakaşa yapa
bilirim, ama bu kadar gerçekleri yansıtan lü
zum ve zarureti yüksek mahkeme kararları ile 
tescil edilen bir konuda polemik yapmak, 
yersiz isnatlarda bulunmak, birbirimizi küçük 
düşürmek için birtakım karalamalara girmek 
yersizdir, lüzumsuzdur. Mâruzâtımı burada bi
tiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarı kanunlaştığı 
takdirde, Türk işçisine, millî menfaatlere, sos
yal hayatımıza çok büyük yarar sağlıyacak-
tır. Münferit hâdiselerin birtakım, gayrimeş-
ru hâdiselerin ağırlığını, tehdidi, tazyiki ne 
olursa olsun, Cumhuriyet Senatosu ve Türk 
Parlâmentosu hiçbir zaman guyrimeşru zorbala
rın tesiri altında prensip ittihaz ettiği karar
lardan rücu edecek kadar zayıf görünmiyecek-
tiı\ Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. An
cak, şahısları adına dört sayın üye konuştu
ğundan önerge işleme tabi tutulmayacaktır. Eıı 
arada Sayın Gündoğan C. H. P. Grapıı adına 
sos istemiştir, içtüzüğün 61 nci maddesi gere
ğince söz veriyorum. Buyurun Sayın Gündo
ğan. 

C. H. P. GRUPü ADINA FİKRET GÜN
DOĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, çok de
ğerli arkadaşlarım; biraz önce bu Yüce Mec
liste bir mürtedin, bir dönek siyasinin, baş
ka kişileri veya siyasi teşekkülleri döneklikle 
itham ederek kendine yandaş aramasının ha
zin manzarasını gördünüz. C. H. P. ne kimse
nin bugüne kadar yakLşiıramıyasağı, nitelemek 
gerekirse edna seviyede, iftiralarda bulunan 
Bakanı teessüfle kınar, başka bir ceza verme
ye yetkim olsa onu hemen gözümü kırpma
dan yapıştırırdım. 

C. H. P. fikirlerinden dönmüşmüş.. Şeyhin 
kerameti kendinde menkul gibi, gel burada Mc 
Charty ağziyle komünizm ticareti yaparak, 
ayan friplik illetinin ta ortasında koskoca bir 
partiyi millet gözünden, ucuz sokak edebiyatı
na düşürmeye çalış. Teessüfler ederim. Tees
süfler ederim, yerin en edna yerinden, göğün 
en yüksek yerine kadar. Yazıklar olsun. 

Bu kürsüye geldik, haysiyetle vekar ve 
de ciddiyetle meseleleri kendi hudutları için
de bırakmaya âzami gayret sarf etmeyi haki
katen milletseverliğin gereği olarak dile ge
tirdik. Bunu sıçrattığımız takdirde, asıl mah
kûm olacak kişilerin veya kurumların muha
lefet partileri veya belli sendikalara, konfe
derasyonlara bağlı olmıyan kişiler değil,, biz-
sat iktidar olacağını ifade ettik. O yüzden bun
dan kaçınmak istedik. Şayet, Anayasal düze
nin devamını istiyorsak, bu kabîl spekülâsyon
lara bu kürsüde yer vermiyelim, sıçratmıya-
lım, istitaîeie-rine, uzantılarına yer vermiyelim 
diye ricada bulunduk, hattâ istirhamda bu
lunduk. Değerli grupumun mensuplarından bâ
zıları bana, neden bu kadar ricakâr konuştun 
diye tarizde bulundular. Sanki, evvelden bili-
yormuşum gibi, o ricayı ve istirhamı yaptım. 
Ama, gördüm ki, gördünüz ki, o bütün ciddî 
ve vakur teklifimize rağmen, burada şa
hıslarımızı eleştirebildiler. Ben de eleştiriyorum, 
kıyasıya hiçbir şekilde kendisine o ağırlıktan 
ileriye, şahsımıza yöneltilmiş tenkidden daha 
ağır olmamak kaydı ile cevap vermekten gayrı 
bir mukabelede bulunmam; ama meıısuboldu-
ğum partiye dokunanın, en samimî hislerimle 
arz ediyorum, bütün gücümle ve partinin bü
tün gücü ile karşısına dikileceğim, hudutsuz şe
kilde taaıruzda buluunacağım, savunacağım 
çünkü, çok şükür partimin bugüne kadar sa-
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vunma durumuna düşecek bir yüz karası yok
tur. Nereden dönmüşüz biz, niye söylemiyor
sunuz bunu açıkça 1963 senesinde Bülent üice-
vit kanun çıkarken 1/3 veya güçlü sendika te
zini müdafaa etmiş, ama Millet Meclisinde C. 
H, P. nin en çok üyeye sahip grup olarak yi
ne O. H. P. den kurulu Çalışma Komisyonu rei
sinin teklifi ile 1/3 şartından veya belli bir 
kalabalığı ihtiva etmek şartından yine aynı 
Bülent Ecevit'in sözleri ile vazgeçtiğini, kanu
nun bugünkü hali ile çıkmasına rıza gösterdi
ğinizi niye söylemiyorsunuz. İnsan değilmi 
bu, bir fikrin şöylesine veya böylesine ihtimal 
veremez mi ve hele sonunda doğruya, bugün 
savunduğuna gelmişse, onun o hakkını teslim 
etmek sizin insancıl göreviniz değil mi? Buna 
gammazlık denmez mi? Buna iftira dcnmos 
mi? Sayın Bülent Ecevit 1963 te böyle eledik
ten sonra kesip, bilâhara yaptığını da ifads 
etmezsen ne hale düşersin? Getir buraya Mec
lis zabıtlarını, okuyalım Bülent Ecevit'in lâ
fızlarını. Beni.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne 
lüzumu var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Otur 
be kardeşim yerine, 7 senedir senden bıktım 
bo... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan rica edeyim 
karşılıklı konuşmayınız. Sayın Ege, siz de mü
dahale etmeyin, rica edeyim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Hatip kız
maz böyle şeylere. Hatip sakin konuşur. 

BAŞKAN — Sayın Ege rica edeyim. Sayın 
Ege. Sayın Gündoğan biraz sakin olun, sakin. 
Sayın Tığlı rica edeyim, Sayın Tığlı rica ede
yim Sayın Gündoğan biraz sakin olun, sakin 
olarak konuşun. Sayın Ege sizden de rica ede
yim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — C. H. 
P. bu kanun teklifi geldiği zaman oturup da ne 
büyük karar organı olan parti meclisinden bir 
karar almamış. C. H. P. bu kanun teklifi gel
diği zaman, hattâ grup kararı dâhi almamış. 
C. H. P. hattâ bu kanun teklifinin en önemli 
noktası, en önemli maddesini teşkil eden 9 ncu 
maddede grup adına söz dâhi söylememiş. Mec
lis zabıtlarını getirin. Burhanettin Asutay isim
li Millet Meclisi mensubu arkadaşımıza 9 ncu 

I maddede Halk Partisi adına savunma yaprnı-
yaeaksnıız talimatı verilmiş, aynen işlenmiş
tir, talimat yerine getirilmiştir. C. H. P. Se
nato Grupıuıa tasarı geldiği zaman, Senato 
Grupu toplanmış, tasarının sakıncalı nokta
ları vardır diye düşünmüş, tasarının bâzı mad
delerindeki sakıncalı noktaları izale için, na
çiz arkadaşınıza yetki vermiştir. Bu arkada
şınız gitmiş, C. H. P. nin en yetkili organı olan 
ve genel politikasını tâyine tek başına salahi
yetli olan Parti Meclisine müracaat etmiş, Par
ti Meclisi 4 gün müddetle konuyu müzakere et
miş ve 4 ncü günün sonunda C. H. P. nin ge
nel politika anlayışı içinde 274 saylı Kanunun 
bâzı maddelerindeki sakıncaların izalesi için 
O. H. P. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ne za
man olmuş? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — C. H. 
P. Senato Grupu bu kanunun sakıncalı yer
lerini izale için faaliyette bulunmasını öngö
ren bir karar almış ve kararı bir bildiri ile ka
mu oyuna iletmiş, bildiride açıkça mesele or
taya konmuş ve C. H. P. nin Kurultayında Par
ti Meclisi tarafından alman ve Cumhuriyet Se-
natosundaki C. H. P. Grupuna vazife olarak 
verilen düzeltme işleminin aynen yürütülme
si bir anadâvaiar Komisyonu kararı olarak 
getirilmiş ve Kurultayda da kabul buyurul-
muştur. 

Şimdi siz bunları bırakacaksınız, Millet 
Meclisinde de bir sözcünün, sözcümüzün kanu
nun olumlu yönlerini kastederek.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜ3K (Burdur) — 5 üye başka şekilde 
oy vermiş. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Vere
bilir. Gruptan bağlayıcı karar alınmadıkça hiç
bir milletvekili veya senatörün bir kanun üze
rinde şu veya bu istikâmette oy vermesine ka
nsan antidemokratik bir tüzükle idare edilmi
yoruz, biz. Bağlayıcı karar aldığımız haller 
müstesna, her parlâmento üyesi, her kanun
da oyunu kullanmakta serbesttir. Hal böyle 
iken resmen büyük bir kurulumuzun, yetkili 
kurulumuzun kararma iktiran etmiş bir du
rumu, bâzı maddelerin değiştirilmesi için bu
rada sarf ettiğimiz gayreti döneklik diye ifa
de edenlerin kendileri dönektir. Nasıl mı? is-

I pat edeceğim. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Edemezsin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Biz 
kendi içimizde, kendi organlarımız içinde, ken
di insanlarımızla, kendi mercilerimizde fikir
lerimizi oluşturmuşuz. Dışardan hiçbir tesire 
kapılmamışız. Kanun oradan gelmiş, geçerken 
talimat vermişiz, önemle 9 ncu madde üzerin
de grup sözcülüğü yaptırmamışız, özenle başka 
maddelerini ifade ettirmemişiz, yalnız kanunun 
bâzı iyi maddelerini, meselâ 2 nci maddesin
deki işçi - memur ayrılığını, meselâ 13 ncü mad
desindeki delege meselelerini, meselâ 29 ncu 
maddedeki kontrol meselelerini, meselâ 21 nci 
maddesindeki bâzı hususları, elbetteki biz de 
beğeniyoruz. Bunları kendi iç organlarımızda, 
kendi iç düzenimiz içinde düzeltmişiz ve bu
günkü hale gelmişiz. Ya siz ne yapmışsınız, bize 
dönek diyen dönekler? Bakınız ne yapmışsı
nız? Dinleyiniz şimdi ibretle; bizi kimse dön
dürmemiş fikrimizden, kendi içimizde oluştur
muşuz her şeyi, ama sizi başkaları döndür
müş her şeyden ve siz bir sürüklenme, bir uy
du haline gelmişsiniz. Bizim hiçbir zaman 274 
sayılı Kanunun değişikliği altında partinin 
kendi damgasını, bizzat C. H. P. mânevi çerçe
ve damgasını taşıyan bir belgemize rastlaya
mazsınız ama, ben sizin Hükümetinizin belge
sini şimdi, imzalı belgesini ortaya koyaca
ğım. Hükümetinizin asıl nasıl döneklik etti
ğini, size ispat edeceğim sizin vesikalarınızla. 
Buyurun, şimdi 9 ncu madde üzerinde özellik
le, 5 nci maddede de öyle, 6 nci maddede de 
öyle, 9 da da öyle, 11 de öyle, 14 te öyle, 21 de 
öyle ama, en önemli 9 ncu madde üzerindeki 
dönekliğinizi size şimdi okuyayım da imzala
rınızı ya alın geriye, yahutta kabul edin ve bu 
dönekliğinizi kendi içinizdeki formasyona, da
ha doğrusu formülâsyona bağlıyamazsınız, bağ-
lıyamıyacaksmız, anlattığım süreci doldurama
mışsınız içinizde. Bakınız ne yapmışsınız, sizin 
9 ncu maddeniz ne Bugün G-eçici Komisyon 
diye nitelendirdiğimiz Komisyonun kabul ettir
diği geçici madde ne? Okuyorum ve dikkat edin, 
lütfen. Bana itiraz edenlere rica ediyorum, ev
velâ şu kanunları okuduğunuzda, inançlarınız 
hangi istikâmette ise, onların adına, başına 
yemin edin de ondan sonra benimle münaka
şa edin. Biliyorum ki daha tasarıyı elinize al
madınız. Bakınız Hükümet tasarısı ne diyor: 

«Sendika, birlik, federasyon ve konfederas
yonların kuruluş şartları. 

Madde 9. — 1. İşçi sendikaları, aynı işye
rinde veya aynı işkolundaki işyerlerinde çalı
şan işçileri veyahut birbirleriyle ilgili işkolla
rında çalışan işçileri içine alır. 

İşveren sendikaları, aynı işkolunda veyahut 
birbirleriyle ilgili işkollarında çalışan işveren
leri içine alır. 

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

b) Federasyonlar, aynı işkolunda ve o iş
kolunda ve o işkolu ile ilgili işkollarında mev
cut sendikalardan en az ikisinin; 

c) Konfederasyonlar, mevcut birlik, fede
rasyon ve - Türkiye çapında faaliyette bulun
mayı hedef tutmak şartiyle - işkolu esasına gö
re kurulu sendikalardan en az ikisinin; 

Üye sıfatiyle bir araya gelmeleri suretiyle 
kurulurlar.» 

Bu sizin, 24 tane bakanın ve Barbakanın im
zasını taşıyan tasarınız. Meclise sunduğunuz ta
rih ; özür dilerim bu manipülâtik işlerden pek o 
kadar fazla anlamam ama, 3 . 2 . 1970, bu se
nenin 2 nci ayının 3 nde sunulmuş tasarınız. 

Şimdi bu tasarıya sahip misiniz? İmzanız 
var mı? Var. Ondan sonra bizim yaptığımız gi
bi, kendi iç düzeninizde, kendi mercileriniz, 
kendi insanlarınız, kuruluşlarınızla mı, yoksa 
başka, içinizin dışında başka birtakım tesirlerle 
ve Mecliste kurulan G-eçici Komisyonda birçok 
teşekküllerin veya kişilerin bir hayli zorlama-
siyle, şimdi dönüştürdüğünüz metin arasındaki 
farkı ne ile izah ediyorsunuz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu 
kadar lâubalilik olmaz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şimdi 
okuyacağım metni. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Gündoğan. 
Buyurun efendim. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 
bir hususu arz etmek isterim. Bir tasarı, bir ka
nun teklifi meclislere gelir, meclisin her hangi 
bir komisyonunda değişjikliğe uğrıyabilir. Mil
let Meclisinin iradesi, Cumhuriyet Senatosunun 
iradesi Hükümetten gelen tasarıları aynen ka
bul etmek mecburiyetinde değildir. Sayın Gün
doğan Senatomuzun üyesidir.... 
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O. H. P. GRUPU ADINA FÎKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Ben mi konuşacağım, o mu 
konuşacak? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gündoğan, 
arkadaşımız sözünü bitirsin. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Mutlak suret
te Hükümetten Meclislere gelen tasanllar aynen 
kabul edilmez, Sayın Balkan. Hükümetin tasa
rısı değiştirilmişise, Millet Meclisinin iradesi bu 
şekilde tecelli etmişse burada bir Hükümeti, bir 
komisyonu döneklikle itham etmek, Meclislerin 
haysiyetiyle oynamak demektir. Çok rica ediyo
rum Sayın Gündoğan arkadaşımız... 

9ALÎH TÜRKMEN (Ağrı) — Ya Millet 
Meclisinin kabul ettiğinin aksini müdafaa et
mek döneklik midir? Biz de serbest değil miyiz? 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, bir dakika. Sa
yın üyeler Başkanlığın görevi burada konuşan
ların... (A. P. sıralarından gürültüler) 

ÎSA BİNGÖL (Muş) — Aksini müdafaa et
mek nedir? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Dö
nekliktir. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl, Sayın Ege bir 
dakika... Sayın arkadaşlarım, Başkanlığın bura
daki görevi usul çerçevesi içerisinde hatiplerin 
görüşlerini serbestçe ifade etmelerini temin et
mektir. Karşılıklı ithamlar olacaktır, karşılıklı 
sert görüşmeler olacaktır, bunlar fikirlerdir. 
Fikirler söylenecektir, fikirlere karşılıklı ta
hammül edeceğiz, karşılıklı bunlar söylenecek
tir. Şüphesiz ki, Balkan da aynı şekilde konuştu
lar, Sayın Fikret Gündoğan da konuşacaktır. 
Fikirlerdir, bunlar ifade edilir. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Ben bir şey 
demiyorum bunlara. Benim arz etmek istediğim, 
bir tasarı... 

BAŞKAN — Anlıyorum Sayın Karaöz, di
yorsunuz ki, bir tasarının Hükümet tarafından.. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Burada da de
ğişebilir, orada da değişebilir. İki Meclisli bir 
Parlâmentoyuz. Arz etmek istediğim husus bu
dur. 

BAŞKAN — Sizin fikrinizde de hukukî bir 
taraf vardır. Sayın Gündoğan'm da kenidisine 
göre bir görüşü vardır. Başkanın burada yapa
cağı şey, hatiplerin konuşmasını temin etmek
tir. Hatipler de şüphesiz ki, konuşmalarında 

yüksek kurulun selâmetle çalışmasını temin 
edecek bir görüşme üslûbunda bulunabilsinler 
temennimiz budur. Bunu hepinizden ayrı ayrı 
rica ediyorum. 

Sayın Gündoğan, buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Millet 

Meclisine gelen bir kanun tasarısının aynen 
Millet Meclisinden geçmiyeceği veya değişikliğe 
uğrıyacağı kaziyesini ifade eden Sayın îlyas 
Karaöz arkadaşımın bu fikrine bütün varlığım
la iltihak etmiş bir arkadasınız olduğumu biraz 
evvel burada Sayın Bakan da belirtti. Ben bu 
yılbaşından beri Senatodan geçen bütün kanun
ların hemen % 99 unun Senato komisyonları 
tarafından ve Senato Genel Kurulu tarafından 
hidbir değişikliğe uğratılmadan geçirilmesini 
kınadım ve Prusya mavisi, Endiko kırmızısı 
giibi Senatomuzun da Senato beyazı diye bir 
yeni kimyasal renk icadettiğini söyledim. İşte 
bakınız Millet Meclisinden gelen metni kapsı-
yan tasarının sol sayfasına, bakınız Senatoda 
yapılan muameleye. Bembeyaz, işte buna Senato 
ıbeyazı derler. 

Değerli Sayın Karaöz, keşke her metin yahut 
teklif yahut tasan Hükümetten geldiği gilbi çık
masa da her iki Mecliste istenildiği gibi enine 
boyuna görüşülse de bu beyazlıklar kalksa. Bu 
Senato beyazı ortadan kalksa. Keşke bütün bu 
Meclisler çalışsa da bu kürsüler yerine insanlar 
burada otursa, bu oturaklar yerine.. Ama o se
nin söylediğini senin iktidann başaramaz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sizin deyin. 
FÎKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sizin. 

Efendim, istirham ederim, ben kötü kasıtla ko
nuşmadıktan sonra... 

BAŞKAN — Tabiî efendim, gayet tabiî. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Kasda 

bakılır, senin derim, sizin derim. 
BAŞKAN — Sizin demek istiyorsunuz, 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sizin 

iktidarınız bunu başaramaz. Sizin iktidarınızın 
bu memlekette başaracağı bir tek çey kalmıştır! 
Gitmek,., 

İSA BİNGÖL (Muş) — Hadi canım sende... 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Başka 

hiçbir şey kalmamıştır. Ama bunu korkunuzdan, 
aczinizden, za'fınızdan, bacaklarınızın.,.. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Hadi oradan canım 
sende, „ 
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FİKRET GÜNDÖĞAH > Drrar.vJa s — Ba
caklarınızın yeterleri koptuğumdan otu-'duğ* -
nus yerden kalkamadığınız; için bunu da beoero-
miyorsunuz ve beceremeyeceksiniz de. Sisi de 
yine götürecekler Allah bilir. (A ,1b siyaların
dan, gürültüler) 

İşte beyaz. 
Şimdi, biras eyyel Hükümetin imsasım taşı

yan tasarıyı okudum. Şimdi Geçici Komisyon
da tasarının aldığı şekli okuyacağını. Görürüz 
bakalım kim nereden nasıl dönmüş, haricî b i r 
lerle; iç mekanizması ile değil. 

«Madde 9, —• 1. İşçi sendikaları, aynı iş 
yerinde veya aynı iş kolundaki işyerlerinde ça
lınan işçiler veyahut birbirleriyle ilgili iş kolla
rında çalışan isçileri ieine alır, 

İşveren sendikaları, aynı işkolunda veyahut 
birbirleriyle ilgili işkollarında çalışan işveren
leri içine alır.» 

Madde 9? bend 2. fıkra (a ) ; büyük değişik
lik burada başlıyor. İsterseniz önce bu değişik
liği. sonra Hükümet tasarısını bir kere daha 
okuyayım. Fasıl koyu bir değişiklik içine- gi
rildiğini görelim, İşte bakmış Geçici Komisyon 
tarafından değiştirilen metin şu : 

«Bir işçi sendikacının Türkiye çap"uda faa
liyet gösterebilmesi için kurulu bulunduğu iş
kolunda çalışan sigortalı işoib-rm en as (l^'S) 
imli.» 

Bakalım şimdi, Hükümet metnindeki S nuı 
maddenin 2 noi beudiuin (a) fıkracına, 

«Sendika birlikleri, belirli bir mahal veya 
bölge sınırları içinde birbirleriyle ilgili okuıyan 
çeşitli işkollarında dahi olsa, mevcut ser-dura
ların en as ikisinin;» 

Hiçbir tarafı benzemiyor. 

£Hnıdi bakalım elimizdeki (bbşici Komisyon 
tarafından değiştirilen metnin 2 nci bendin (b) 
fıkrası ne diyor? 

«İşçi federasyonlarının aynı işkolunda mev
cut sendikalardan en az 2 Binin bir ayaya gel
meleri ve o işkolunda caluan nigortalı işçilerin 
en as 1/3 ünü temsil etmeleri gerekir.» 

Şimdi bakalım Hükümet tasarmnda ne ya
sıyor? 9 ncu maddenin 2 nci bendinin (H f-k-
racı : 

«Federa?yonlar; aynı işkolunda ve c işko
lunda ve o işkolu ile ilgili işkollarında mevcut 
sendikalardan en as ikisinin;» 
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Şimdi metindeki konfederasyonlar için de; 
«îşçi konfederasyonları, (a) ve (b) fıkralarına 
göre sendika ve federasyonlardan en as 1/3 ünü 
Türkiye'deki sendikalı işçilerin en as 1/3 ünün 
üye sıfatiyle bir araya gelmeleri suretiyle kuru
lurlar,» Bakalım Hükümet tasarısı ne diyor? 
«Konfederasyonlar, mevcut birlik, federasyon 
ve - Türkiye çapında faaliyette bulunmayı he
def tutmak şartiyle - işkolu esasına göre kuru
lu sendikalardan en as ikisinin;» 

Değerli arkadaşlarım, kanun müzakere edi
yorsanız şu iki metin arasındaki çok derin, çok 
özel, çok kasıtlı farkı görmezlikten gelemezsi
niz. Bu derin, özel, kasıtlı değişiklik velev fay
dalı dahi oha, bu tarafını biiâhara mütalâa et
mek. değerlendirmek hakkımız baki kalmak 
şartı i!e. bu tadarı üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisinin fikir değiştirdiği iddiasında bulu
nanların ne halde bulunduklarını kendilerinin 
kendi içlerinde değil, dışlarındaki güçlerin ağır 
baskısı ile, bu senenin ikinci ayında Meclise 
sundukları tasarılarını ne hale getirdiklerini 
göusünk-r ve ondan sonra biraz evvel verdiğim 
i sanata Cumhuriyet Halk Partisinin kendi için
de geliştirdiği fikrî seviyeye imrenle baksınlar. 
Yoksa kıskançlıktan çatlıyarak iftiralara kaç
ma-unlar. Bunu böylece hatırlatıyorum. 

İkinci ve çok mühim büyük bir avamfiripli-
ğo burada tekrar değinmek istiyorum. Değerli 
arkadaşlarım, güya bu tasarının bu hali, Ana
yasa Mahkemesinin verdiği kararlara tıpatıp 
uygun olarak tasarıya geçirmek gibi bir faali
yetin sonucu imiş. Bu büyük bir yalandır, Ke-
1 i menin harflerinin ihtiva ettikleri saha; her bi
rinin kinetik enerjisini bilerek söylüyorum. Bu 
bir yalan, Neden mi? Anayasa Mahkemesi bir 
defa - yalanı teşkil eden kaç unsur var - 274 sa-
3y.l1 Kanun hakkında karar vermemiş. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Verecek, 
iptal edecek. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Şim
di, Bakanın buradan okuduğu, ismini, cilsmini 
söylediği 2 . 5 . 1969 Cuma günü Resmî Gaze
tede yayınlanan karar, 274 sayılı Kanunla il
gili değil. 275 sayılı Kanunla, toplu iş söz
leşmesinin yapılması için işçilerim... 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milltvekili) — 274 ile ilgili Anayasa 
Mahkemesi kararı... 
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FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efen

dim, istirham ediyorum, rica ediyorum... Baka-
nm buradan okuduğu benim de takibettiğim, de
diğim kararı okuyorum, efendim, Toplu i's söz
leşmesi müessesesi 274 de değil 275 sayılı Ka
nundadır, efendim. «275 sayılı Kanunda toplu 
iş sözleşmesi yapma hakkının sendikalara:, fe
derasyonlara, birliklere ve konfederasyonlara 
bırakılmasının doğru olmadığını, isçiler sözü 
ile Anayasanın 47 nci maddesinde herkesi kas-
dettiği, binaenaleyh işçi olan herkesin toplu 
sözleşme yapma haklanın var olabileceğini, 
esasen hizmet akdi ile bağlı bulunan kimile
rin mutlaka sendika şeklinde örgütlenerek 
toplu sözleşme yapmaya mecbur edilemiyecek-
lerini dâva eden bir partinin dâvasına kargı 
Anayasa Mahkemesi...» Bakanın okuduğu bu. 
Resmî Gazetedeki kararda... 

ÇALIŞMA BAKANI SSYFi ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — iki karar okudum. 
Tahrif etme. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sizin 
okuduğunuzdan bahsediyorum, beyefendi. 

Sayın Başkanım, bu kararın hangi karar 
olduğunu yerimden sordum. Sayın Zihni Be-
til yanımda idi, galiba. Onunla beraber otur
duk kırmızı kalemle yeniden işaretledik, ta 
sonuna kadar. Hattâ bir ara ben okurken 
dedim ki, evet evet devam edin; şurada her 
ne kadar uluslararası çalışma günü, örgütü, 
eylemli işçi topluluklarına toplu sözleşme 
yetkisi tanınmasına salık vermekte ise de, 
fıkrasını da okusun diye ikazda bulundum, 
okudular da. Münakaşamız bunun üzerine. 
Ama ben sizin gibi yapmam, müsaadenizle 
bu kürsüde öyle yapılmaz. Her şeyi birbirine 
karıştırıp, komünizm ticareti yapıp, Max Car-
ticilik usulleriyle memleketin gözünü korku
tup, Erzurum'da dediğiniz gibi, DİSK'i, ka
patmak için kanunu getirmem, buraya; ki 
DİSK'in ne müdafiiyim, ne avukatıyım, ne 
yanındayım, ne karşısındayım dedim. Geçen 
sefer söyledim. Biz böyle kasdı mahsusla ha
reket etmiyoruz. Eğer kasdı mahsus ararsa
nız falan filân edebiyatına giderseniz, çok de
ğerli ismet İnönü'nün bir vakitler «Yeşil ordu, 
falan filân» dediği gibi, ben de burada, siz de 
Erzurum Kongresinde DİSK'i kapatacağız diye, 
bangır bangır bağırdığınızı ben burada dile 
getirmedim. DİSK'i kapatırsınız, kapatmazsı-

I smız, kapatabilir misiniz, kapatamaz mısınız? 
Dayandığınız Anayasa Mahkemesi kararı buna 
cevaz verir mi, vermez mi? Şimdi anlataca
ğım bakalım, kapatabilir misinüz? O ayrı 
şey, fakat DİSK le bizim ilgimiz olmadığını, 
ve olmamasının sebebinin de onların komünist 
veya hangi kongrelerinde bir rapor hazırla
yıp, içlerinde bilmem ne yazdıkları korkusun
dan değil; parti olan haysiyeti ile dışlarında 
bulunduğumuzu, içlerinde bulunmadığımızı, 
üstlerine çıkmak zorunda olduğumuzu, bizim 
sınıflarla olan münasebetimizin tarihten ge
len anlayış içilnde özenle, özellikle düzen
lendiğini ifade ettim, ama siz durmadan din
lemeden bütün cümle âlemin önünde İstan
bul'da yürüyüş yapan işçileri rahatlıkla, 
gizli emellerini tahakkuk ettirmek isteyenle
rin elinde bilinçli, kaymakamlık binasını ya
kan, malı, mülkü tahribeden cana kasdeden 
bir proleter sınıf ayaklanması olarak nitelen
dirdiniz. Ben bunları burada konuştum mu? 
özenle bundan uzak duralım diye istirham 
ettim. 

Siz tuttunuz, bu istirhamımı, bu münakaşa
nın burada açılmamasını arzu etmemi, bilerek 
acaba Türkiye'de iktidar aczi yüzünden askerî 
otoritenin yardımına zaruret hâsıl olma gibi, 
hakikaten demokratik hayatla bağdaştırılması 
çok zor olan ve bütün mesuliyeti Adalet Par-
'i:i iktidarına aidolan bir durumu buraca dile 
getirip de, demokrasiyi zayıflatmıyalım dediğim 
zaman ris kalktınız burada tana «Sayın Oün-
doğan kendisine verilen vazifenin ağırlığı içinde 
ne yapsın işte bocalıyor», dediniz. Ben vazifeyi 
alırken eğer parti vasifesiyse ve partimin demin 
ar3 ettiği::ı gibi, en yüksek organlarının tasvi
binden vs tasdikinden geçmişse, genel başkanı-
mm rıkıyönstim karanmn onaylanmadı isteğini 
kürüsye getiren, Meclise getiren Hükümetin bu 
isteğine karsı par":i adına yaptığı konuşmada 
belirttiği istikamette bir vazife yapıyorsam, 
~arti Meclisimin kararının gereğini yenme gmi-
riyorsam, Farti Meclisimin onaylandığı kurul
tayın kararını yerine getiriyorsam, ben hiçbir 
-aman bocalamam, Şerefle inandığım bir vazi
feyi yapıyorum ve trupumda bu kanunun aksak
lığını sezmiş olarak parti meclisine götürmüş 
bir insan sıfatiyle hareket ediyorsam, ben şeref 
duyarım. Ama siz Erzurum'daki konuşmaları
nızı, İstanbul'daki olaylar üzerine sıkıyönetimi 
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çağırmanızı, bütün işçi teşekküllerinin yürüyü
şünü bir komünist devlet kurma kastına mak-
run yürüyüş olarak nitelendirmek suretiyle mil
letin gözünü korkutmaya çalıştığınızı, dile ge
tirmeye mecbur kaimıyasınız diye ben orada size 
teklifte bulundum. Asıl bocalıyan ben değil, 
sizsiniz. 

Pekâlâ Yahya Han var, bu memlekette. Var 
tabiî memlekette, biz bunu istiyoruz. Onu biz 
icadettik, siz değil. Binaenaleyh, şimdi çok 
rica ederim, bir kere bu karar 275 sayılı Ka
nunda toplu iş sözleşmesi esasının münakaşası-
dır. Nasıl münakaşa edilmiş hiliyormusıınuz, 
şunu okuyalım lütfen. Demiş ki, işçi Partisi dâ
vasında burada yazıyor, vaktinizi alacak diye 
okumuyorum, Dâva konusu kanunun birinci 
maddesi, tabiî 275 sayılı Kanunun birinci mad
desi, bildiğiniz gibi 274 sayılı Kanunim birinci 
maddesi bu değil. Bir sayılı bendi «toplu iş 
sözleşmesinin yapılabilmesi için yalnız hizmet 
aktini esas tutmuştur. Borçlar Kanunu düzen
lenmiş bulunan hizmet akdi çalıştırmaya ilişirin 
olan akidlerin hepsini kapsamına alan bir akid 
değildir. Yalnız Borçlar Kanununun düzenle
diği konu çerçevesi içinde kalan çalıştırma iliş
kilerini kapsamaktadır. Halbuki Anayasada 
işçi veya çalışan deyimi ile anlatılan kimseler 
hizmet akdinde müstahdem diye adlandırılan 
kişilerle kıyaslanmayacak ölçüde çoktur. Borç
lar Kanununun hizmet akdine ilişkin hükümleri 
hizmet akdinde geniş ölçüde yorumlanıyor. Ana

yasanın 47 nci maddesindeki işçi kavramına 
ulaşmak» demiş ve böylece işçilerin de sendika, 
birlik, federasyon, konfederasyon şeklinde ör
gütlenmeden de toplu iş sözleşmesi yapabilece
ğini... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan saat 13,00. 

FİKRET GÜNDOÖAN (Devamla) — Saat 
13,00 se burada keselim. 

BAŞKAN — Daha bir dakika var. 
FİKRET GÜNBOĞAN (Devamla) — Bura

da ne yapabileceğini istitraden arz edeyim. Bu 
karamı çıktığı zaman, yahut dâvanın açıldığı 
zaman 931 sayılı İş Kanunu da yok. Çünkü işçi 
fcismet akdi tarifleri 931 sayılı Kanunla Borç
lar Kanununun, eski İş Kanunu arasında fark-
Mjklar getirmiştir, tabiî bildiğiniz gibi. Ha işte 
şimdi bunu karara.... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bir dakikanı
zı rica edeyim. Sait 13f00. Çalışma saatimiz 
dolmuştur, Yalnız, konuşmanız acaba 5 - 10 da
kika içerisinde bitecek ise konuşmanızın kesil
meme si için. buna göre... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Biti-
remiyeceğim konuşmamı, Şahsım adına konuş
muyorum, çünkü. 

BAŞKAN — Çalışma düzeni gereğince bu
gün saat 15,30 da toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum.. 

Kapanma saati : 13,00 

mmot OTURUM 
Açılma saati : 15,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Zerin Timin (Cumhurbaşkanınca S ü.), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANÎNİN 

1. — Eskişehir Üyesi Ömer VcuzaVın; İçtü
zük'ün bâzı maddelerinde değişikli]; yeiudma-
sma dair teklifinin geri alınmasrni isti yen öner-
fiesi. 

HNEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — 2 önerge vardır, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün bâzı mad
delerinde değişiklik yapılması hakkındaki tekli-
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fimin havale olunduğu Anayasa ve Adalet Ko
misyonundan geri alınmasına müsaadelerinizi 
arz ve rica ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Japonya Temsilciler ve Müşavirler 
Meclisi Başkanlarının vâki davetine icabet ede
cek bağımsız üyenin tesbitine dair Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi, 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 
Japonya Temsilciler ve Müşavirler Meclisi 

Başkanlarının, Türkiye Büyük Milet Meclisin
den bir Parlâmento Heyetini, Ağustos 1970 ayı 
içinde Japonya'yı ziyarst maksadiyle davet et
tikleri yüksek malûmlarıdır. 

Anılan davete katılacak heyetin tesbitine 
esas olacak oran cetveli ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Oran cetvelinde belirtildiği üzere, siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlar için bir kontenjan 
ayrılmış bulunmaktadır. 

378 sayılı Kanun ve bu kanunun tatbikatın
da uygulanan Yönetmeliğin 10 ncıı maddesinin 
(c) fıkrası hükmüne göre seçimin mensubu bu
lunduğu yasama meclisinde siyasi parti grupu 
mensubu olmıyanlar arasından vapılması gerek
mektedir. 

Bu itibarla, Senatonuz bünyesinde bulunan, 
siyasi parti grupu mensubu olmıyan üyeler ara
sından Senatonuzca yapılacak secim neticesinde 

tesbit edilecek bir üyenin adının başkanlığımıza 
bildirilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — İsmin bildirilebilmesi için şüp
hesiz ki seçim gerekmektedir. Ancak bugün, 
sabahleyin almış olduğumuz karar gereğince 
Başkan seçimini gelecek birleşime bıraktığınız
dan, bu sebeple izin verirseniz bu seçimi ve 
Ortak Pazara yapılacak seçimi de Pazartesi gü
nü yapalım. 

3. — Pazartesi ve mütaakıp günlerde Genel 
Kurulun saat 10,00 - 13,00 ve 11,30 - 19,00 ara
larında çalışmasına dair önerge. 

BAŞKAN — Çalışma nizamı ile ilgili bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Pazertesi ve mütakıp günlerde yapacağımız 

toplantıların sabah saat 10,00 - 13,00, öğle
den sonra 14,30 - 19,00 arası yapılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Gaziantep Aydın 

i. Tevfik Kutlar Delâlettin Coşkun 
Ankara 

Mansur Ulusoy 

BAŞKAN — Çalışma saatlerini yeniden dü
zenlemek üzere verilmiş olan önergede çalışma 
saatleri değişmektedir. 

Önerge üzerinde söz istiyen?.. Yok. önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile 
bu kanuna 2 gerici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet, Sosyed İsler ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 4 er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/194; Cumhuriyet Senatosu 1/1123) (S. 
Sayısı : 1453 (Devamı) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, konuşmanıza 
devam etmek üzere buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, ara vermeden evvel yapmakta ol
duğum konuşmaya kaldığım yerden devam ede
ceğim. 

Yanlış hatırımda kalmadı ise, bu kanunun 
özellikle bâzı maddeleri üzerinde hassas oluşu
mun sebeplerini anlatmıya çalışıyorum. Ve bu-
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na mukabil de bu kanunun bası maddelerini çok 
olumlu karşıladığımızı müteaddit defalar ifade 
etmiş idim. Fakat, hassasiyetle üzerinde durup 
yüksek dikkatinizi çekmek istediğimiz maddele
ri kürsüden dikkat nazarlarınıza arz etmiye ça
lışacağım ve niçin hassas olduğumuzun sebep
lerini de böylece ifade etmiş olacağım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bugün halen 
mer'i olan 274 sayılı Sendikalar Kanununun de
ğiştirilmek istenen 9 ncu maddesi ile, getirilen 
esas biraz evvel okuduğum gibi şu esastır. 

Bundan böyle ister kurucu olsun, ister yeniden 
kurulmak üzere harekete geçirilme!-: istensin, 
Türkiye'de sendika hüviyetini ihraz edebilmek 
için bir iş kolunda - dikkat buyurun lütfen, iş
yerinde değil, bir işkolunda - örneğin, tekstil sa
nayiinde çalışan işçilerin her birisinin meydana 
getirdiği topluluk tekstil in kolunda çalışanların 
yekûnu demektir, Siz şimdi bir sendika olarak 
yaşamak istiyorsanız, ya da yeniden kurulmak 
istiyorsanız is kolunda ne kadar isçi varsa o ka
darın 1/3 ünü asgari sendikanız bünyesinde top
lamaya mecbursunuz, aksi takdirde yaşama ola
nağınız yoktur. Bu, Türkiye çapanda faaliyette 
bulunamaz anlamına gelen bir olanaksızlık değil
dir. Sadece, sade olarak, nebati olarak yaşıya-
bilmek, var olabilmek, tüzel kişilik kaşanabil
mek için iş kolunda çalışanların 1/3 ünü mut
laka kapsamanız gerekir, bu yeni tadil ile. (A. 
P. sıralarından «2 sene» sesleri.) Hayır efendim, 
öyle değildir. Sendika kurma csgûrlûğü var
dır, istiyen 5 - 10 işçi dahi ya uyana gelerek sen
dika kuraklar diyenler, affedersiniz efendiler, şu 
yazılı metin karşısında tam uıânasiyle bir avam-
firiplik içindedirler. Mümkün değildir, is ko
lundaki isçinin l/S asgari oranını ihtiva etmedi
ğiniz takdirde sendika olarak yaşamanız. Nasıl 
olur, efendim? Biz beyle bir şey getirmedik. Ge
tirdiniz, efendim. Bir sendikanın, bırakalım baş
ka türlü faaliyetlerini, yaşaması için en asgari 
ihtiyacı, bitki ihtiyacı, bitkisel ihtiyacı üyelerin
den aidat alabilmektir. Bu kanunda yapılmak 
istenen tadilât ile özellikle 23 ncü maddedeki ta
dilâtla bir sendika iş kolunda l/S işçiyi ihtiva 
etmediği takdirde üyelerinden aidat alamaz ve 
tabiî alamadığı için de elini, kolunu kıpırdaya
maz. Nereden çıkardınız bu fetveyı demek ister
ler. Gayet basit. 9 neu maddede bir işçi sendi
kasının Türkiye eapmda faaliyet gösterebilmesi 
için kurulu bulunduğu is kolunda çalışan sigor

talı işçilerin en az 1/3 ünü kapsaması gerekti
ğinin mecburi kılındığı yanında, 23 ncü maddede 
aidat alabilme olanağının nasıl sınırlandı ğ>nı si
ze şimdi okuyarak anlatırsam, demek ki, 9 ncu 
madde ile 23 ncü madde arasındaki müşareket, 
beraberlik Türkiye'de sendika kurma özgürlüğü
nü nasıl bir oranla, iş kolunda çalışanların hangi 
oranı ile tahdidediyor, onu anlıyacaksınız, 

Bakınız ne diyor 23 ncü madde, «Kurulu bu
lunduğu iş kolunda yetki almış sendikanın veya 
yetki alınmamış ise işyerinde çalışan işçilerin» 
Şimdi 23 ncü maddeye göre, bir işçi sendikasının 
üyelerinden aidat alabilmesi için, kurulu bulun
duğu iş kolunda yetki almış olmasını veya yetki 
abnmamışsa, almamışsa değil, alınmamışsa, al
mamışsa ihmal etmiş, hayır alınmamış ise, an
cak alınmamış ise 1/4 ünü ihtiva etmesi gereki
yor. Peki iş kolunda yetki almış olmak ne de
mek? Bu kavrama ünsiyet peydah etmek, daha 
doğrusu bu kavrama agâh olmak lâzım. Ne de
mek yetki almak? Onu da 275 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi; Grev ve Lokavt Kanunu kapsıyor. 

Şimdi düzenlenen ve Geçici Komisyon mari
fetiyle bu sekile sokulan 275 sayılı Kanunun 
7 nci maddesini de okuyorum. Sakın kimse efen
dim. bu kanun henüz Meclise gelmedi, Geçici 
Komisyonun değiştirisiyle bizim ilgimiz yoktur, 
demesin. Çünkü Sayın Hükümet mümessili Ba
kan «Svet Geçici Komisyonun metni bizim met-
nimizdir.» diye ifade buyurdular. Bunu da ka
bul ettiler ve zaten bizim de üzerinde İsrarla 
durduğumuz husus, Geçici Komisyon metninin 
Meclisten olduğu gibi, buradan da kâğıtlara bir 
şey yazılmaksızın geçtiğidir. 

Bakınız şimdi yetki almış sendikanın veya 
yetki ahnmanuş ise tâbirinin, medlulü taallûk 
ettiği husus; getirdiği müessese nedir? Onu da 
275 sayılı Kanunda, yetkiyi düzenliyen maddede 
nasıl kaleme alınmış ise okuyacağım, hükmünü 
siz vereceksiniz, «Genel yetki» başlığı altında 
düzenlenmiş olan 275 s ayık Kanunun 7 nci mad
desi şöyle diyor. «Toplu iş sözleşmesi yapmaya, 
o iş kolunda en çok üyeye sahibolan; o iş kolun
da, işyerinde falan değil, o iş kolunda, «en çok 
iijeyo sahibolan ve her halde o iş kolundaki si
gortalı işçilerin en az % 35 ini temsil eden işçi 
federasyonu veya Türkiye çapında faaliyette bu
lunan isçi sendikası yetkilidir,» 
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Şimdi, yukarda iş kolunda en çok üyeye sa-
hfbolan sigortalı işçilerin en az % 35 ini temsil 
eden isçi federasyonu var, 

A r , . -
;n sevı-

yesmae Dır ıştır ffıyeceKsımm Ama arkaemdan 
isçi sendikanı yetkilidir lâfı da var diye sendika
ların dahi her hangi bir şart aranmaksızın doğ
rudan doğruya yetki alabilme, yani topm söz
leşme yetkisi alabilme yetkisine sahi e olduğunu 
sanmayın. Günkü o sendikanın da şartı var. Tür
kiye çapında faaliyette bulunan sendika ise bir 
iş kolunda 1/3 asgari isçiyi ihtiva eden sendika
dır. Onu nereien çdmr-yorum? 274 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesinin 2 nci bendinin fa) fıkra-

Mdi? Demek ki, 
ı ^rİA-îh esıneıe 

274 myil ı 
sendikanın 

her kini isterse yanyana ge-
ndikaîar istedikleri şe-
, Edeuıesle"'\ Edemezler, 
kaplamazsa, belli eayı-

'•mdmdığ.mı bpat etmez-
:i:'n:1e, ne do sendika se-

mahrnra kala-
maiik oirmya-
• ve c takdirde 

smdan. Ne oldu 
Kanunun 23 neü 
kendi mensuplarından aidat alabilmesi için şart 
koşulan, kurulu bulunduğu is kolunda yetki al
mış sendika olabilmek için, 275 sayılı Kanunun 
7 nei maddesindeki sendika elman veya federas
yon olman lâzım. Kas.d dryorsunus bana, sendi
ka özgürlüğü. va.ı 
lir, onların kurduğu s 
kilde hareket edebilirle; 
çünkü belli sayıda isçiyi 
da işçiyi bünyelinde be 
se ne federasyon seviye 
viyesinde aidm elma olanağından 
çaktır. Daha doğrusu o obneğa 
çaktır, bundan mahrum kalacaktı 
sendikanın kurulması da, yasaması da D ncu 
maddenin getirdiği sartkır d-mnda mümkün de
ğildir dediğim:.-; mıman, ortaya koyduğum !iz ka
fiyeyi isbatlamış olurum, 

Şimdi, bunun başka türlü olduğunu bura
ya gelip s eylemek de yetişmez. Meselâ Sayın 
Bekan yahut Komisyon Semimi gelip, «efendim 
öyle yazıbycr ama bis öyle yapmayacağız» ; ol
maz bu. Kanun çıkarılırken dikkat edilmez ise, 
sonra tatbikatçıların basma geleceklerin vebali 
çıkaranların üzerine olur. 

ili, badm türlü ça
ya hiç imkân yok. 

B..mun böyle olduğu b 
resi yok, başka türlü ani 
Çünkü bu kanunlardaki bisim üzerinde hassasi
yetle durduğumuz değişiklik zaten bunun için 
getirilmiş. 

Şimdi söylüyorum, olacağını söyliyeyim. Bit
iş kolunda bir tek sendika veya Türkiye çapında 
olmak kaydı ile tabiî yahut federasyon 1 3 isçi
yi ihtiva etti. Fakat başka federasyonlar veya 

sendikalar var aynı iş kolunda. Bunların kendi 
bünyelerinde topladıkları üyelerin oranı, o iş ko
lundaki isçilerin 1/3 oranına yetişemiyor, çeşit
li sendikalarda oldukları için hattâ üç sendika 
da oldukları bile nazarı itibara alınabilir; o 
takdirde siz 1/3 veya % 35 diyelim daha iyi, 
% 35 in karşısındaki % 65 ikiye ya da üçe bölün
dü diye, % 35 i ihtiva eden federasyonu veya 
sendikayı % 65 in bulunduğu sendikaların irade
sine hâkim kılacaksınız. O % 65 zorunlu olarak 
% 35 i istediği istikamete getirmeye mecbur ka
lacak. Başka çaresi yok. Yetki almak demek. 
Yazmışlar, toplu iş sözleşmesini yapabilmek için 
bir sendikanın o iş kolunda çalışanların % 35 ini 
ihtiva etmesi lâzım. Fakat % 65 bir sendikada ve
ya federasyonda birleşmediği, % 35 i bir geçme
diği takdirde, üç, dört sendikaya dağıldığı tak
dirde, onların iradeleri yoktur. 

Şöyle büyük bir rakam alalım; 200 bin işçi 
var. % 35 i 70 bin yapar, geri kalır 130 bin. 130 
bin işçi de üç tane sendikaya bölündü farz ede
lim, 65 er, 65 er bin gider. 65, 65, 65 durur, ama 
70 bin yürür. Bu, bu. Başka nasıl izah edecek
siniz? Başka çaresi yok. Böyle yapılmak isten
miş bunda fayda vardır. Neden fayda vardır? 
Günkü sarı sendikacılık vardır, çünkü tabelâ 
sendikacılığı vardır; tamam. Ama bu yalnız bel
li bir konfederasyona bağlı olmıyan sendikalar 
da vardır, yahutta kızıl sendika vardır, o da 
bel]i bir sendikada toplanmıştır diyorsanız, hele 
sarı sendikaların mevcudiyetini ortaya koyarsa
nız, bunun bir tek çaresi vardır, değerli arka
daşlarım. 

Bu kanun, aman aman bugünden yarma haya
ti öneme haiz bir kanun çıkmadığı takdirde her 
şeyin perişan olacağı bir kanun deyip, aksine 
olayların seyrine bakarsanız, bekletilmesinde 
fayda olan bir kanun. Gelin elbirliği ile Sayın 
Adalet Partisi Grupuna el uzatıyorum, elbirliği 
ile bir araştırma komisyonu kuralım, sendikacı
lık hayatımızı tetkik edelim, özel okulları nasıl 
tetkik ettik, bakalım sarı sendikalar nerelerdedir, 
kızıl sendikalar nerelerdedir? Yakalarız işte kı
sılan ; Hükümet yakalıyamıyorsa biz yakalarız, 
o kadar şikâyet ediyor, ediyor, ediyor bitmiyor 
şikâyet. Hem yakalanmıyor, hem var, bunlar. Biz 
bari gidelim elimizle arıyalım, araştıralım kızıl
lar nerede, sanlar nerede, beyazlar nerede onu 
araştıralım. Fena mı olur bu teklif, ham mı gel
di? Hayır. Bir araştırma önergesi verdiğim za-
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man kabuî etmiyecek misinis? Ya o zaman k'-d1 

sendikalar], sarı sendikaları birer birer buma) 
ortaya getirir koyarsak, bu ülkeye, bu re illete 
fayda teinin etmiş elmas mıyız? Eğer eyle i-e, 
sarı sendikacılardan şikâyetiniz varsa, yol bu de
ğildir. Bu daha çok sarı sendikacılığa sevk ede
bilir Türk işçisini. Çünkü, hattâ Inzıl sendika
cılığa sevk edebilir. Ne biliyorsunuz sendikalım 
hangisinin 1/3 nün basına kızıl veya sarısı geçe
ceğini, nereden kestiriyorsunuz, elinizde temi
nat var mı? O zaman korktuğunuz şey başınma 
gelmez mi? Tasfiye etmek istediğiniz, söylediği
niz sendikaları tasfiye yerine gûolendirmes mi
siniz? Meselâ bütün bunların dışına çıkmak lâ
zımdır, dedim. Bunları olaylarla, kızıllıkla, ko
münistlikle, o fobi ile, Makkartis usulleriyle hal-
letmiyelim dedim. Bunu âdil saydılar. Şimdi 
ortaya koyuyoruz. Cevap verir miymiş bana? 
Burada bir rapor var. Bir konfederasyonda 
400 bin kişi var, bir konfederasyonda 60 - 70 bin 
kişi var. Ama Türkiye'de 1 276 000 sendikalı 
işçi var. Sigortalı, sendikalı işçiyi birbirine ka
rıştırmışlar tekliflerde, sendikalı sonra sigortalı 
olmuş, ne münasebetle düşünülmüş ise. Türki
ye'de sigortalı olmayanların sendika kurması da 
yasaklanıyor, bu şekilde. Çünkü hep sigortalı 
olacak sendika kurmak için. Sendikaya girme
yen, sigortaya girmiyen olmaz mı? E,, Olman; 
derseeniz olmaz. Peki geri kalanların serbest sen
dika olduğunu söylüyorsunuz, yahut cyîe söylü
yorlar. E.. Serbest sendikaların, çimdi o i? ko
lunda 1/3 isçiyi ihtiva etmiyeceği, yz da yetki 
almak için o is kolunda % 30 kaiyi ihtiva efmi-
yeceği bir gerçek ise, etmediği bir vaka k.6, '-un
ların her birisinin yarın kapanması gerekmem 
mi? Kızılından da korkuyoruz, saramdan da 
korkuyoruz. Pekâlâ o güzol bir şey, birinin adı 
DİSK, birinin adı Türk - İş; kimimiz ona, ki
mimiz ona yanaymışız biz, çok şükür yana veya 
karşıya almadık hiç birisini de; hepsini muhte
rem farz ediyoruz; kanunlar dairesinle çalılık
ları takdirde hiçbir sözümüz yoktur dedik, mü-
taaddit defalar belirttik, belirtmekte devam ede
ceğiz, kimseden yana değiliz. Ama Darıların ve 
kırmızıların dışındaki sendikaların yaıaıa olanağı
nı siz kaldırdığınız takdirde, neden d ok yi rai
lere yardım etmiş olduğunuzu iddia etme hak
kını elde ediyorsunuz, anlamak mümkün değil 

Tekrar ediyorum, bunu araştıralım, sarının 
araştıralım, kırmızısını araştıralım, görelim, tes-
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bit edelim ona gere tedbir alalım, Ama bunları 
san, kırmışı demeden bir yerde topiryalım, on
dan sonra bir çaresine bakarız gibi düşünürse
niz bu sendikacılıkla alâkalı bir hareket olmaz 
ki; hani siz sendikaların, ki ben teklif etmiştim, 
sendikacıların mücadelesine girmiyecektiniz? Bu 
aslında sendikacıların mücadelesi, öyle ki, sen
dikacılardan bir tanesinin teessüfle burada ifa
de etmek isterim, Millet Mecisindeki müzakere
lerde Danııtay 9 neu Dairesi Başkanın ver
diği karardan dolayı, mükâfatan bilmem hangi 
memlekete gönderildiği ifade etmesi kadar in
sanı dilhan edecek as vaka bulunur. Danıştay 
0 ucu Dairesinin bu işle hiç alâkası olmadığı, 
bayie bir karar vermediği bilinmesine rağmen, 
ama görüyor musunuz mücadele nerede başla-
yıp nere da bitiyor? Buna ne diye meydan verme
ye mecburuz? 

İsçi sınıfının menfaatleri bu değil. Güçlü 
sendika demek, birinci konuşmamda ifade et
tim, çok kimseyi bünyesinde toplıyan sendika 
demek değildir. Çünkü güçlülük çoklukta de
ğildir. işçi?inin hakkını işverenden en iyi ko
paran sendika güçlü sendikadır. İşçi için öyle. 
Çok işçi var, güzel, çok işçi var demek çok 
menfaat koparmak demek değil ki; tekrar et
meme müsaade eder misiniz, Amerika'da 1929 
buhranının atlatılması sarı sendikacılıkla ol
muştur. Bunu sizin daha çok beğenmeniz lâzım 
dediğim zaman, siz, bana cevap vermediniz. Ama 
tuttunuz burada partimin genel politikasını 
eleştirmeye bigünah hakkınız olmadığı halde, 
ben bundan sureti katiyede içtinabetmek ri
casında bulunduğum halde, kendimizin üzeri-
1İ113 çıkmayı teklif ettiğim halde, bunu bir 
âsiz müracaatı olarak kabul ettiniz ve sosya
list olmuşsanız, sosyalistseniz bilmem ne 
gibi lâflarla, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, yeşil ordu falan filân hesabı, güya 
halkın gözünden bizi düşürmeye çalıştınız, 
mümkün değil beyefendiler. 

Sosyalist olduğumuz zaman, kendisine sos
yalist diyecek kadar kendisine saygısı olan 
bir partiyiz. Olmadığımız zaman da bir şeyin 
tafrasını satacak kadar küçülmeyiz. Biz bu 
partiyiz, biz Halk Partisiyiz. Her kanada açık 
söylüyorum, sosyal güçlerin toplanması gere
ken halkçı, devrimci bir yöntem takibeden bir 
partiyiz. Varmı buna sözünüz? Böyle bir par-
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tiyiz biz, genel anlayışımız bu.. Anti emperya- j 
listiz, evet. Anti feodalistiz, evet, toprak ağa
larına karşıyız, evet; sömürüye karşıyız, evet; 
fömürü edebiyatı yapmıyoruz, sömürünün gö-
züne ateş sokuyoruz, edebiyat yapmıyoruz. El- j 
bete nij/e bizim, içimizden adamlar çıkıp çıkıp 
gidiyorlar, sınıfsal işlerini takibediyorlar, bi
liyoruz. Biz bu ayrımı yaptığımız zaman, neyi 
alacağımızı, neyi vereceğimizi; kütle ile sı
nıf arasındaki farkı biliriz. Ama biz bir sınıfın 
partisiyiz demedik, sınıf partisi de demedik. 
Son sosyal güçlerin toplandığı yerlerdeyiz, de
ri edik. Ne demek istiyorsunuz? Kütle. Hayır. 
Onun karşılığı sınıf değildir; sınıf da olur. Ama I 
tugün Türkiye'nin gerçeklerinin bizi getirdi
ği nokta o değildir. Halk tabiri de böyledir, 
yaptığı mücadeleye göre değişir, Bunu bilmek 
lâzım. Burada böyle komünist iftiraları, taz
yikleri, kışkırtmaları yapmakla bir partiyi kü-
çültemezsiniz. 

Şimdi bıı kanunun dokunduğum noktala
rını arz etmiştim, buruları lütfen beraberce 
halledelim diye tekrar tekrar ricada, bulun-
rıııstum. Bu 5 nci ve 6 ncı maddelerdeki iyi
likleri saydı sayın bakan, 'kısaca 'dokunup ge
çeyim. Aslında biz de, bâzı iyilikler getirdiği 
kanısındayız, bu kanunun. Meselâ 2 nci mad
deyi, beğeniyoruz, isçi memur ayırımı iyi bir 
şey. Fakat gelin görün ki, Geçici Komisyonun 
getirdiği 2 nci maddenin metnini okuyun,, D ve 
E cetvellerinden maaş alan adamların memur I 
mu, işçi mi olduğu burada halledilmedi. Göre
ceksiniz adamlar gene ortada kalacaklar, me
mur mudur, işçi midir belli değiller. Deve mi
dir, kuş mudur misali öyle gidecek adamlar. 
Okuyalım, hukukçu var bu kadar, isterseniz bi
lirkişiye havale edelim. Çağıralım burada Dev-
:tt Personel Dairesi Başkanını, nedir bu adam
lar. Göreceksiniz ki, bizi halkı görecekler. 5 nci 
maddede düzeltme yapılmış ve orada şimdi | 
işçinin hakkı korunmuş. Yok canım, o kadar 
da değil.. Hile kaldırılmış. Hayır efendim,. Hi- | 
îe olduğu gibi duruyor. Bakınız okuyayım, 
izah edeyim anlıyacaksınız ki, hile duruyor. 
Ne diyor 5 nci madde, Geçici Komisyon met
ni ille; «üyelik üye kayıt fişinin veya kayıt 
defterinin imzalanması ve meslekî teşekkülün 
yetkili organının kabulü ile kazanılır.» Niçin -
miş bu üyeliğin kazanılıp kazanılmadığım 
tevsik etmek? Yetki almada ihtiva ettiği üye 

adedini anlamada önemli imiş.. Pekâlâ niçin bu 
maddede üye kayıt fişinin veya defterinin 
kaydı devam ediyor. Şimdi bir sendikaya bir 
İşçi gelecektir, kendisini kaydettirmek isteye
cektir; üye kayıt fişine veya defterine imza
yı. atacaktır. Sendikacı, duruma göre isterse 
kayıt fişini, isterse defterini gösterecektir. 
Mahkemeye düşerse fişini gösterecek, yetki 
almaya giderse defterini gösterecek, ikisine 
birden kaydetmeye mecbur değil. Böyle bir 
şey yok. Ama üye kayıt defterini ve fişini im
zalamaya mecburdur. Bu üye kayıt defteri 
her halde öyledir; noterden tasdik edilmiş 
defterdir. Bir dereceye kadar anlaşılır. Ama 
bununla üye kaydının normalleştiğini iddia et
mek abestir. 

6 ncı madde keza, «notere gitmek sure
tiyle üye istifasının» sağlam bir kazığa bağ
landığı iddiası da, biraz evvel arz ettiğim, 5 
nci maddede ileri sürdümüğ iddia gibi hayal 
mahsulüdür. Şimdi notere gitmek lâzımdır. Ne
yi ispat edermiş bu? istifayı. Adam işe alı
nırken elinden beş tane, on tane kayıt müra
caat fişi, yahut talebi alsa, her istifa ettiğinin 
arkasından da o açık sendikaya girme mü
racaatını işleme koysa, böylece istifasının hiç
bir önemi kalır mı işçinin?. Kalmaz. Ama fena 
bir tekniktir, değildir münakaşasını yapma
dık, biz. Biz bu kadar teferruata inmedik. 
önemli maddelerde, sendika özgürlüğünü kur
ma, yaşatma özgürlüğünü önllemeyiniz dedik. 

Bir taraftan sendikayı yaşatmak için gere
ken aidatı verdirmiyeceksiniz, Türkiye çapın
da faaliyette bulundurmıyaeaksmız, 14 ncü 
maddede yazılı 21 aded sendikal faaliyeti an
cak belli sayıda üyeleri olan sendikaları tanı
yacaksınız, ondan sonra sendika hürriyeti var 
diyeceksiniz. Pekiyi hakikaten sendika hürri
yeti varsa, şu 11 nci maddede bir kayıt var, 
bunun hürriyetle telifi kabil olan tarafı neresi
dir? Okuyarak soracağım. Diyor ki, 11 nci mad
denin 3 ncü bendinde, «Türkiye'de en çok iş
çiyi temsil eden işçi konfederasyonu veya kon
federasyona bağlı sendikalar uluslararası mes
lekî teşekkül kurabilirler.» Pekiyi uluslararası 
meslekî teşekkül kurabilmek için en çok üyesi 
bulunan konfederasyona bağlı sendikalardan 
gayrı işçi teşekküllerinin uluslararası meslekî 
teşekkül kurmalarını neden önlüyorsunuz, öz-
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gürlükle nasıl bağdaştırıyorsunuz bunu? Biraz 
evvel verdiğim hesap, % 35, % 65 misali. Bir 
sendikaya, bir konfederasyona % 35 olabilir 
de, diğer konfederasyonlarda olmıyabilirse o 
konfederasyonlar % 65 işçiyi ihtiva etseler da
hi, mücerret bir tanesinin % 35 i ihtiva etme
mesi sebebiyle uluslararası teşekküllere üye ol
ma imkânları elinden almıyor. Bu sizin Hükü
met olarak tasarınızda yoktu, Sayın Abdullah 
Baştürk'ün tasarısında da yoktu, ama Geçici 
Komisyonda ilâve oldu. Buna bir şey demiyo
ruz, takılmadık. Ama burada bakan, «15 gün 
içinde ne oldu da fikir değiştirdiniz» dedi. Biz 
kendi içimizde, kendi organlarımız arasında 
sımsıkı bir murakabeden geçirerek meseleyi 
ve toplumsal olayları gayet iyi değerlendirerek 
belli bir aşamaya gelmişiz. Ama, izah ettiğim 
gibi tasarınızda olmıyan, arkadaşlarınızın da
hi getirmediği şu kaydı koyduğunuz zaman, 
imtiyaz ya da özgürlüğü zedeleyici harekette 
bulunuyor musunuz? 

Bir başkasını vereyim size misal olarak. 
14 ncü maddede, (J) fıkrası şöyle yazıyor: 
«Üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalış
mak veya bu gibi teşebbüslere yardım etmek, 
veyahut bizzat kooperatifler kurmak, veyahut 
nakit mevcudunun % 30 undan fazla olmamak 
ve ilgisine göre en çok üyesi bulunan işçi ve
ya işveren konfederasyonunun muvafakatini 
almak kaydiyle sınai ve iktisadi teşebbüslere 
yatırımlar yapmak.» 

Hani sendikalar ticaretle uğraşamaz diye 
bir kaide vardı? Şimdi bozmaya çalışıyorsu
nuz. Biraz sonra gelecek 15 nci maddede bir 
gariplik de var. Buraya risturun hesaplarını 
koymuşsunuz. Burada ticari ve iktisadi faali
yette bulunmak, sınai ve iktisadi teşebbüslerde 
yatırım yapmak dediğiniz zaman smai ve ikti
sadi teşebbüsün içinde ticaret de bulunabilir. 
Bunu mahkemeler bal gibi kabul ederler. Son
ra bunun kârlarını nasıl dağıtırsınız? Bu ristu
run hesabına benzer mi benzemez mi? Bunları bir 
tarafa bırakıyorum. Pekiyi ama, niye smai ve 
iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak istiyen 
sendikaların, en çok üyesi bulunan işveren 
konfederasyonunun veya işçi konfederasyonu
nun muvafakati almaya mecbur tutuyorsunuz, 
özgürlükle bağdaşır mı bu? Ya o işveren kon
federasyonu belli türde bir sanayiin gelişmesi 

için bu kamu fonunu hababam oraya aktarırsa; 
önümüzde bir misal var. Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığının elindeki milyonlar otelcilik
le battı. Otelcilik yapıyor, Devlet bir anlamda. 
Yapmaz mı? O zaman da devletçilikle boğu
şanlara yatırdığınız şu işe bak demeye hakkı
mız olur. Nasıl şey bu. Kamu fonlarını sağa so
la dağıtmanın ne mânaya geldiğini burada uzun 
uzun izah edip başınızı yormak istemiyorum. 
Zaten nedense bugünlerde herkesin başı çok ça
buk yoruluyor. Şimdi en büyük işveren konfe
derasyonuna veya sendikaya bağlı, isterse işve
ren konfederasyonuna isterse işçi konfederasyo
nuna müracaat edecek, işçi konfederasyonuna 
müracaat ettiği zaman, hadi bir dereceye kadar, 
diyelim ki, sınıfsal dayanışma içinde yatırımları 
belli istikamette yöneltmek imkânını bulabilir, 
o sendika. Pekâlâ sendika işveren konfederas
yonuna müracaat ederse? Milyarlar işveren kon
federasyonunun emrinde belli sahalara akarsa. 
işbirlikçi sanayi dallarına akarsa, yabancı ser
mayenin kredi gibi kullanacağı birtakım yar
dımlara giderse, tamamen ticarete giderse, kü
çük işletmelere giderse, tüketim eşyası yapan 
sanayie giderse, çok muhtacolduğumuz kamu 
fonları ağır sanayie, makina sanayiine yatır
mak diye plânınızda emir var. Değil mi böyle? 
Soruyorum şimdi, Devlet büyüklüğü yapmış 
kişilere. Nerede Emekli Sandığının fonları? 
Boğazlarda otel, Ankara'da otel. Ondan sonra 
emekli olacak bir kişi Emekli Sandığının kapı
sında, Osmanlı devrinin en son zamanlarında 
olduğu gibi, maaşını beş ayda alamıyan memur 
gibi bekliyor. 973 ten evvel emeklilik yok, ee.. 
para yok. Sordum geçen gün müdüre ne yapı
yorsunuz, dedik, Hükümet bilir dedi. Nasıl bi-
îirmiş Hükümet? Benim verdiğim paralardan 
teşekkül etmiş o fon. Ona nasıl el atıyorsunuz? 
Şimdi buna da atacaksınız. Atınız, neymiş bu, 
özgürlük, işveren konfederasyonu olarak, ya
tırım yapmak ticari veya sınai özgürlük. Helâl 
olsun. Hükümet tutmuş, federasyonla toplu iş 
sözleşmesi yapıldığı zaman nasıl sendikaya üye 
olmıyan kişinin dayanışma aidatı vermek kay-
dı ile toplu iş sözleşmesi yapan sendikanın mu
vafakatine ihtiyaç olmaksızın ondan istifade 
etme olanağını getiren bir madde düzenlemiş. 
Dolaşmış, dolaşmış, şimdi sendikanın muvafa
kati istenmiş; güzel. Niye? Bilmem Mm, Yargı
tay demiş. Yargıtay kararlarını okuyacağım. 
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FABUK KINAYTÜRK (Burdur) — Yargı- I 
tay bilmem kim olur mu, Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Çok 
muhterem Yargıtay. Bakla ağzımda duracak, 
merak etme. Evet Yargıtay demiş, diyebilir be
yefendi. Ama niye demiş bunu bilmek lâzım. 
Burada en çok bulacağınız şey hukuk allame-
sidir. Soruyorum, bir karar Anayasa Mahkeme
sinden dahi çıksa, sadece sadece taallûk ettiği 
meseleye hüküm g-etirir. Bunun dışında hüküm 
getirmez. Sonra o kadar çok Yargıtay veya yar
gı organları kararma hürmetkârmışsmız gibi 
konuşmaya hakkınız yok, sizin. Sizin devriniz
de kazai organların kararlarını uygulamamak 
gibi Türkiye tarihinde eşi görülmemiş bir bü
yük sosyal vakıa vardır, hukukî vakıa vardır. 
Bütün ilâmlar insafsızdır ve Devlet bu yüzden 
milyonlar ödemeye mecburdur, mecbur bırakıl
mıştır. Bu kadar hürmetkar olduğunuzu san
mıyorum, o ilâmlar orada dururken. 

Şimdi Hükümet tasarısını değiştirmiş; so
ruyoruz sendikacılara, niçin böyle, geçen eski 
kanunda da vardı, metinde de vardı, niçin böy
le, yapıyorsunuz, neden bu muvafakat zorunlu-
ğunu koyuyorsunuz? Diyorlar ki, işçiyi de bi
raz cebretmek lâzım, Niye cebretmek lâzım? 
Sendikaya üye olmaya cebretmek lâzım. Bu as
lında hürriyeti tehdide dici bir hükümdür ve 
özgürlükle bağdaşması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, tesirini kaybetmesin 
için daha fazla huzurunuzu işgal etmiyeceğim. 
Ama her maddede gelip bir kere daha bu ger
çekleri açıklamaya gücümün yettiği kadar ça
lışacağım. Tekrar ediyorum; asla her hangi bir 
korku ya çekingenlik veya bir kompleks de de
ğil, bu kürsü bu kanun dolayısiyle, komünizm 
ticareti yapanların açık pazarı haline getiril
memelidir. Bu kürsü, otoritenin aczini kapat
mak için insanların vatan, millet, insanlık duy
gusuna hitabedebilecek yer olmaktan çıkarıl
malıdır. Bu kürsü belli işçi topluluklarının 
içinde bulundukları işçi teşekküllerini kırmızı
ya, beyaza, sarıya boyamaya yarar bir tezgâh 
haline getirilmemelidir. Bu kanun özü ile dü
şünülmeli ve işçi sınıfına, sınıfsal hak olarak, 
sınıfsal mücadele olarak verilmesi iâzımgelen 
şeyin hangi özgürlük ölçüsü içinde tutulması 
gerektiğini iyice hesaplıyarak düzenlenmesi 
gereken bir kanundur. 

Tekrar ediyorum, bu kürsüde bundan böyle 
gereksiz ve bu kanun dışı münakaşalara yol 
açrnıyaiım. Bunun sonu işçilerin aleyhine olur 
ve sabahki konuşmada sanıyorum ki, öyle ol
muştur. Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güvenç. 
VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 

Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun değerli üyeleri, görüşmekte olduğumuz 274 
sayılı Sendikalar Kanununu değiştiren kanun 
tasarısı hakkında uzun süreden beri geniş tar
tışmalar olmaktadır. Yüce Senatonun içerisin
de bu konuda ihtisas sahibi bir kişi olarak geti
rilmiş olan bu tasarıyı Yüksek huzurlarınızda 
enine boyuna, tarafsız bir gözle inceliyerek ha
fızalarınızda yer etmek istenilen bâzı fikirleri 
silmeye çalışacağım. Benden evvel gerek grup 
adına, gerekse şahsı adına konuşan sayın üye
ler şuna eminim ki, bu kanunu tam mânasiyle 
tetkik etmeden huzurlarınıza gelmişlerdir. Bun
ları teker teker beyan ederek gözlerinizin önü
ne sereceğim ve kimlerin kimlere istişarede bu
lunduklarını da huzurlaımızda söylmeden ge-
çenıiyeoeğim. 

Değerli arkadaşlarım, 274 sayılı Sendikalar 
Kanununda hali hazır meri bulunan kanunda, 
«birlik» kelimesi vardır. Üzerinde durulan hu
suslara bizatihi önem vereceğim. Fakat bu 
«birlik» kelimesi 5018 sayılı Kanunun öngör
düğü «birlikler» anlamında değildir. Eğer dik
kat buyurulacak olursa, Kurucu Meclis Anaya
sa Komisyonu sözcüsü de bir sual üzerine bunu 
ifade etmiştir. «Buradaki birlik sözü, Anayasa
nın 46 ncı maddesindeki birlik sözü, hali hazır 
federasyonlar ve konfederasyonlar mânasına 
kullanılmıştır» demiştir, öyleyse bunun üzerin
de münakaşa yapmak doğru değildir ve aslın
da önemini kaybetmiş olan kendiliğinden orta
dan kalkmış olan, mahallî birliklere yeni baş
tan kanunda hüküm getirerek onları ihya et
mekte sanırım ki, doğru bir yol olmıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yine kanunun getir
miş olduğu yeniliklerden biri, işçi memur ayı
rımını bir neticeye bağlamaktan ibarettir. 274 
sayılı Sendikalar Kanunu 7 seneden beri meri-

I yettedir. Bu 7 senelik zaman içerisinde işçi me
mur ayırımı meselesinin münakaşası her gün 
devam edegelmiştir. Getirilen bu hükümle bu-

j na bir son verilmek istenmektedir. Yine eğer 
I bu yeni tarife göre münakaşa devam edecek 
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olursa, Yüksek Hakem Kurulu durumu incele
yip bir neticeye bağlıyacaktır. Demek oluyor 
ki, akşam işçi yatan, ertesi gün sabahleyin bu 
teklif kanunlaştıktan sonra memur olmıyacak-
tır, ya da akşam memur yatan sabahleyin işçi 
olmıyacaktır. Bu da bir boşluğu doldurmakta
dır. 

Üzerinde en çok münakaşa edilen konular
dan biri, üye kayıt fişinin yeni kanunda yer 
almış olmasıdır. Muhterem arkadaşlar, hali ha
zırda meriyette olan 274 sayılı Sendikalar Ka
nununun 28 nci madesinde zaten tutulması lâ-
zımgelen refterler arasında üye kayıt defteri 
vardır. Ancak tatbikatta üye kayıt defteri, ya
pılan çalışmalar sonunda, tatbikat sonunda gös
termiştir M, yapıştırılan resimler dolayısiyle, 
fotoğraflar dolayısiyle taşınmaz hale gelmiştir. 
Nitekim mahkemeler ileriden beri sendikaların 
tutmakta olduğu üye kayıt fişlerine önem ver
mişlerdir. Bölge çalışma müdürlükleri de yet
ki uyuşmazlıklarında üye kayıt fişlerinden 
tetkik yapmaktadır. Demek istiyorum ki, hali 
hazır meri kanunda üye kayıt fişi olmamasına 
rağmen üye kayıt fişi tatbikatta kullanılmak
ta, gerek Çalışma Bakanlığının teşkilâtları, ge
rekse yargı organları tarafından da mâkul ve 
muteber görülmektedir. Onun için üye kayıt 
fişi getirilmiştir. Doğrudur. Üye kayıt fişinin 
ya da üye kayıt defterinin imza edilmesiyle 
meselenin bitmesi doğrudur. Ama burada bâzı 
arkadaşlarım yanlış bilgi almış olsalar gerek 
ki, yetki meselesinde icabederse üye kayıt fişi
ni göstereceksiniz, icabederse kayıt defterini 
göstereceksiniz gibi yanlış bir ifadenin içerisi
ne girmişlerdir ve o arkadaşlarımız meseleyi 
tetkik etmemişlerdir, demiştim. Buradan anlı
yorum ki, gerçekten de tetkik etmemişlerdir. 
Hali hazır elimizdeki taslağın 28 nci maddesin
de durum vazıh ve açık şekilde yazılmış. Orayı 
görmemezlikten mi geliyorlar, yoksa meseleyi 
tetkik etmediler mi? Zannediyorum ki, mesele
yi tam mânasiyle teker teker tetkik etmediler. 
Kulislerde önlerini çeviren bu kanuna karşı 
olan kişilerin söylemiş olduğu sözlerle kulak
ları dolu olarak buraya geldiler, ben buna emi
nim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, konuşmacı bundan evvelki konuşmacıla
rın kulislerdeki sözlerle kürsüye geldiklerini 
ifade ediyorlar. Sayın Başkan, buna müdaha

le buyurursa iyi olur; hatibin kimseyi ithama 
hakkı yoktur. Genel Kurulda yalnız görüşleri
ni açıklarlar sanıyorum ve ben de söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Peki, Sayın Gündoğan sataş
malara mahal vermiyecek şekilde konuşmanızı 
rica edeceğim. 

VAHAP GÜVENÇ (Devamla) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Konuşmanın sonunda sataşma
dan dolayı söz alırsınız, devam edin efendim. 

VAHAP GÜVENÇ (Devamla) — Ben fikir
lerimi söylüyorum; söylediğimi de ispat edecek 
kudretteyim. Elimde öyle bir doküman da var. 
Eğer şunu okuduktan sonra bu sözlerimi sataş
ma olarak kabul ederseniz razıyım. 

Üye kayıt defteri ve üye kayıt fişleri; 28 
nci maddenin (a) fıkrası; «Sendika üyeliği 
üye kayıt fişleri ve üye kayıt defteri ile tevsik 
olunur,» diyor. Her ikisini birden getirip tev
sik edeceksiniz. Yani sayın üyelerin söylemiş 
olduğu sahtekârlığı ortadan kaldırıyor. Zanne
diyorum ki, burayı okumamışlar. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki, bir üyenin 
üyeliğe kabulü yetkili organın onayı ile kabul 
karan ile tescil edilmiş olmalıdır. Her önüne 
gelen, kanunların yasakladığı fiileri işlemiş 
olanlar, teşkilât tüzüğünde yazılı yasak fiilleri 
işlemiş olanlar, her müracaatlarında sendikaya 
üyeliklerini yaptırabilmeiiler midir? Elbette 
ki, değil, elbette ki, kanunların yasak saydığı 
fiilleri işliyenîer, elbette ki, tüzükte yazılı olan 
yasak fiilleri işliyenîer, sendikanın üyeliğine 
alınmazlar. Bundan tabiî ne olabilir? 

Yine bu konuda Sayın Bakan da burada ko
nuşurlarken bir karar okudular. Bu karar üye
liğin kabulü ile ilgilidir Ben de Yargıtay 9 ncu 
Hukuk Dairesinin 16 . 11 . 1964 gün 7563 esas 
ve 7542 sayılı kararını okuyacağım. Yargıtay 
9 ucu Hukuk Dairesi kararında şöyle diyor: 
«Anayasanın 46 ve 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunun 5 nci maddesi gereğince meslekî teşek
küllere üye olmak, serbest ve tamamen ihtiya
ridir. Hiç bir işçi belirli bir teşekküle girmeye 
zorlanamaz. Üye olmanın yazılı başvurmaya 
bağlı olması da yine 5 nci madde hükmü gere
ğidir. Fakat üyelik sadece başvurma ile kaza
nılmış olmaz. Teşekkülün kabulü lâzımdır. Di
ğer bir deyimle sendika üyeliği, üye olmak isti-
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yenin yazılı başvurması ve teşekkülün kabulü 
ile gerçekleşir. Ne Sendikalar Kanununda ne 
de davalı sendikanın tüzüğünde üyeliğin yazılı 
başvurma ile kazanılacağını gösteren bir hü
küm vardır. Aksine davalı sendika tüzüğünde 
sendika üyeliğinin kazanılması için gereken 
şartlar sayılmış ve sıralanmış bulunmaktadır. 
Bu bakımdan üyelik hakkının kazanılması için 
yazılı kabul isteğinin, teşekkülün yetkili orga
nı tarafından kabul edilmesi, yani reddedilme-
mesi şarttır. Teşekkül bu alanda bir serbestli
ği haiz olup başvurmayı kabul zorunda değil
dir. 

«Okuduğum şu Yargıtay kararma göre de 
elbette ki, üyeliğin kabulü yetkili organın kabul 
kararı ile mümkün olacaktır. Bunun sebebi de bi
raz evvel söylediğim gibi, yasaların yasakladığı 
fiilleri işliyenlerin bu sendikalara girmesini ön
lemek içindir. Ve Yargıtay kararları ile, kanun
la yerlerine göre yerleştirilmiştir. Biraz sonra 
okuyacağım Anayasa Mahkemesi kararları da 
öyle. Bunun Anayasaya aykırılığı neresinde, 
bunun tutuculuğu neresinde? Nizam getiriyor, 
intizam getiriyor, disiplin getiriyor. Anarşiyi 
kabul etmiyor. Bunun karşısına çıkmak neden 
icabediyor, bilemiyorum. 

Yine en çok sözü edilen konu, noter huzu
runda münferiden kimliğin tesbiti ve istifa ede
cek kişinin imzasının tasdikini öngörecek üye
likten çekilmeyi bir şekle bağlıyan maddedir. 
En çok üzerinde konuşulan konu budur. 

Değerli senatörler, esasen tatbikat seneler
den beri bu yolda cereyan etmektedir. Halen 
faaliyette bulunan birçok sendika, tüzüğüne, 
anılan hükmü koymuştur. Sendikalar tüzükle
rinde çekilmeyi bir şekle bağlamışlar ve hü
küm olarak da koymuşlardır. Noter huzurun
da istifayı kendi tüzüklerinde getirmişlerdir. 
Bugün bunun mücadelesini yapan DİSK'e bağ
lı sendikalar daha önce bunu yapmışlardır. Di
ğer sendikalar da ondan örnek almışlardır, işin 
içerisinde bulunan bir arkadaşınız rahatlıkla söy
lüyorum ama, bugün DİSK kendisi bunu icadet-
miş ortaya çıkarmış olmasına rağmen bugün tam 
karşısında ve aleyhindedir. Onun görüşünü pay
laşanlar da aynı şekilde şimdi bu usulün aleyhin
de. Bu konuda da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
nun karan var. Onu da zabıtlara 2'?'?^—i has
mından huzurunuzda okuyacağım. 

«Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı -
Esas : 9-1144 Karar : 299 tarihi 23.11.1966. 

Davacı, mensubu bulunduğu Bank - İş, Tür
kiye Banka işçileri Sendikasına gönderdiği ya
zılı çekilme isteğinin geçerli sayılmasını ve 
sendika anatüzüğünün 13 ncü maddesinin ipta
lini, bu sendikaya karşı açtığı işbu dâva ile is
temiştir. Mahkemece yazılı istifanın geçerli sa
yılmasına, Bank - iş Sendikası tüzüğünün 13 
ncü maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkralarının ip
taline karar verilmiş, hüküm davalı vekilinin 
temyizi üzerine özel dairece yazılı istifanın ge
çerli sayılması yolundaki hükme yöneltilen tem
yiz itirazı reddedilerek tüzük hükmünün ipta
line karar verilmesine ilişkin hükmün, kısmı 
bcsıılmuş, mahkeme eski hükmünde direnmiş
tir,» Evveliyatını bilerek okuyorum M, bu şu 
konudayd?. denmesin diye. «Tüzüğün 13 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası hükmünce, çekilme no
ter kanaliyle gönderilecek vasılı müracaatla 
olur. üçüncü fıkrası uyarınca da üyenin sen
dikaya şahsan müracatı halinde noter şartı 
aranmaz. 15 . 7 . 1963 gün ve 274 sayılı Sen
dikalar Kanununun her üye istediği zaman 
üyesi bulunduğu meslekî teşekkülden çekilebi-
'', Çekilme yazı ile olur hükmünü öngören 

altıncı maddesinin birinci bendindeki, çekilme 
yazı ile olur kayıt ve şartının tüzük hükmünü 
zedelediğinden söz edilemez. Zira, tüzükte yer 
alan yazılı çekilme isteğinin noter kanaliyle 
veya üyenin şahsan müracaatı suretiyle yapıl
ması kaydı, çekilme isteğinin sendika mensu
buna aidolup olmadığını, bir yanılma veya al
danma bulunup bulunmadığını, açık ve seçik 
şekilde tesbit bakımından bir belgelendirme, 
tevsik etme şartıdır. O halde yerinde olan özel 
daire bozulma ilâmına uyulmıyarak, eski hü
kümde direnilmesi isabetsiz bulunmuştur.» Bu 
konuda da Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ka
rarı var. 

Demek ki, bu çalışmaları yapan Meclis Ge
çici Komisyonu, okumuş olduğum bu kararları 
da nazarı itibara alarak maddeleri kaleme al
mışlardır. Bu konuda da ileri sürülen iddialar, 
şu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı uya
rınca yersizdir. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Birlik Toplulu
ğu adına konuşan sayın senatör, bilhassa bu 
noktada fazlaca durdu. Noterin işçiler için 
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masraf bakımından güç olacağını ve zaten 
20 - 30 lira civarında kazanç elde edenlerin 
60 - 70 lira gibi bir para vermelerinin doğru 
olmıyacağmı, ileri sürdü, pazar yevmiyesini 
notere gitme dolayısiyle işçilerin kaybedeceği
ni de sözlerine ilâve etti. 

Muhterem arkadaşlar, tatbikatta işçilerin 
bizatihi notere gittiği varit değildir. Ekseriya 
mücadele halinde bulunan sendikalar noteri iş
çilerin ayağma getirmektedir ve masrafını da 
sendikalar çekmektedir. Zannediyorum ki, bi
zatihi cebinden para veren bir tek işçiyi dahi 
bulmak mümkün değildir. Bırakın bunu işçiler 
münferiden notere gitmiş olsalar bile ekseriya 
izinli günlerini tercih etmekte, ya da istirahat-
li olduğu günlerde notere gitmektedirler. No
ter masrafı da 8,5 lira ile 12,5 lira arasında de
ğişmektedir. Şimdi notere giderek bir sendika
dan istifa etmek istiyen bir işçi, kendisine daha 
çok hak getireceğine inandığı bir diğer sendi
kaya gideceği için, bir menfaati olduğu için 
notere gidecek, sendikanın birinden istifa ede-
cek diğerine girmek istiyecektir. Bir menfaatin 
bahis konusu olduğu yerde elbette ki, bir mas
rafın da bulunması gereklidir. Şimdi şunu söy
lemek isterim; iş menfaate geldiği takdirde 
Adıyaman'da asgari ücret 15,5 liradır, istan
bul'da 19,5 lira. Adıyaman'daki işçi kalksa de
se M, «Ben İstanbul'da çalışmak istiyorum. 
Orada asgari ücret 19,5 lira, benim oraya git
mekte menfaatim var. Binaenaleyh, benim yol 
paramı vereceksiniz, nasıl karşılarsanız karşı
layın.» verilecek cevap «peki» mi olacaktır. El
bette «hayır» olacaktır, öyle ise menfaat için 
yapılan işlerde külfet olacaktır. O külfete de o 
sendikadan istifa eden, münferiden gidiyorsa 
katlanması gerekir. Bundan tabiî birşey olma?;. 

Bu, işi zorlaştıran bir yol da değildir. Esa
sen işçi Partisi Milletvekili Rıza Kuas'm yap
mış olduğu teklif, işi daha çok zorlaştıran, sulh 
hukuk mahkemeleri kapısında işçileri, binlerce 
işçi bir anda istifa etmek isterse, günlerce ora
da bekletebilecek, günlerce yevmiyesinden ede
cek hükmü teklif etmiş, getirmiştir. Teklifinde 
işçinin istifası sulh hukuk mahkemesi kanalı 
ile olsun demiştir. Bu işçilere daha çok zorluk 
çıkaran, masrafa sokan, sendikaların birbiri ile 
mücadelesini daha çok öngören bir teklif. Geçi
ci Komisyon onu da nazara almamış, Millet 

Meclisi onu da nazara almamış. Millet Meclisin
de müzakereler yapılırken bu konuda da ds-
ğerli milletvekilleri grup sözcüleri ve hepsi le
hinde konuşmuş, aleyhinde konuşan kimse yok. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu kanunun en 
çok üzerinde konuşulan hükümlerinden bir ta
nesi de, Türkiye çapında faaliyet gösteren sen
dikanın o iş kolundaki sigortalı işçilerin üçte 
birini bünyesinde toplaması lâzımgeldiği yo
lundaki maddesi olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu bir şekillendirme
den öte birşey değildir. Kanun bir şekillendir
me getirmektedir. Halen Türkiye'mizde mer'i 
birçok kanun vardır ki, burada sayın üyelerin 
söylediğinin tam tersine, değil üçtebir tümü
nü alacak şekilde yapılmıştır. Meselâ bunlar
dan bir tanesi 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sa
natkârlar Kanunu. Bu kanunun burada müza
keresi yapıldı, Mecliste müzakeresi yapıldı. 
Avukatlık Kanunu, Barolar Birliği Kanunu, 
Barolar Kanunu. Şimdi bunlar Anayasaya ay
kırı değil, Türkiye çapında faaliyet gösteren 
bir sendikanın o iş kolunda 1/3 sigortalı işçiyi 
bünyesinde tutması halinde, Türkiye çapında 
faaliyet göstermesi hali, Anayasaya aykırı. Bu 
da doğru değil. Bu madde de, bu hüküm de 
tamamen Anayasaya uygundur. Ve buna dair 
aynı paralelde olan işlerden dolayı Anayasa 
Mahkemesinin kararları vardır. Oraya gelme
den evvel şu 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanat
kârlar Kanununun besinci maddesini huzuru
nuzda okuyacağım: «ikinci maddede belirtilen 
esnaf ile hizmet, meslek, küçük sanat sahiple
ri ve aynı niteliği taşıyan yanlarında çalışanla
rın meslekleriyle, en yakın konuda kurulu Es
naf ve Küçük Santkârlar derneklerine kayıt
ları zorunluğu vardır. Dernek olmıyan yerler
de işbu sorunlıık, birlik ajanlığına kayıtla ye
rine getirilir.» 

Aynı kanunun dördüncü maddesi de şöyle 
diyor: «Esnaf ve küçük sanatkârlar dernekle
rinin çalışma bölgesi, bulundukları yerin bele
diye sınırlarıdır. Aynı bölgede, aynı konuda 
birden fazla dernek kurulamaz. Konularının 
değişik olup olmadığının belli edilmesi yönün
den çıkacak anlaşmazlıklar 6 ncı maddede söz 
korusu komitece çözümlenir.» Aynı mahalde 
ikinci bir kuruluş istemiyor, tek olacaksın di
yor. Anayasanın espirisi de o. Anayasamız da 
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birleştirici; bölücü, paralayıcı değil, bir araya 
getirici espri içerisinde hazırlanmış bir Anaya
sa. 

Federasyonlar, konfederasyonlar bakımın
dan da misal vermek için aynı kanunun 66 ncı 
maddesini de huzurlarınızda okumak istiyorum. 
< Federasyon kurulabilmesi için bu kanuna gö
re bütün illerde aynı konuda kurulmuş der
neklerin en az % 60 mm istekli bulunması ve 
kurucu dernek adedinin 50 den aşağı olmama
sı şarttır.» Ne kadar zorluk çıkarıcı, ama Ana
yasaya aykırı değil. Kimsenin de şikâyeti yok. 
Biz de memnunuz, sendikalar olarak sendika
cılar da memnun. «Kuruluş yeri Hükümet mer
kezi olup, aynı konuda birden fazla federasyon 
teşkil edilemez.» Mer'i kanun bu. Avukatlık 
Kanunu da öyle; barolar, baro birlikleri bura
da müzakeresini yaptık. Müzakeresi sırasında 
burada bulunmak şerefine de nail olmuştum. 
Sosyal Sigortalar bakımından bâzı hususlarına 
da karşı gelmiştim. Onlar da var. Şimdi hali ha
zır diğer kanunlar da var. iş mahkemelerine 
üye seçiminde, en çok üyesi olan konfederas
yondan üye alınıyor. Sosyal Sigortalar Kuru
muna delege seçimi. Çalışma Bakanlığında topla
nan ceza paralarının tevzii; depremde, yangın
da, diğer felâketlerde. Hür dünya çalışma teş
kilâtına gönderilecek delegelerin tesbiti. Yük
sek Hakem Kuruluna verilen üyeler ve niha
yet 440 sayılı Kanun gereğince yönetim kuru
luna ve işçi komitesine seçilen üyeler bakımın
dan da en çok üyesi bulunan konfederasyon ve
yahut sendikalar veriyor. Halen mer'i bunlar. 
Bunlar için şimdiye kadar şikâyet de bahis ko
nusu değil. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 
46 ncı maddesiyle, bu konuda, 56 ncı maddesi 
arasında da bir paralellik kurmak, işi bir de 
0 yönden incelemek gerektiğine inanıyorum. 
Anayasanın 46 ncı maddesiyle 56 ncı maddesin
de sadece bütün cümleler aynı, birinde sendika 
diğerinde siyasi parti kelimeleri vardır. Cümle 
kuruluş şekli aynıdır, kelimeler aynen yer al
mıştır. öyle ise, itiraz Anayasanın 46 ncı mad
desinin 1 nci ve 2 nci fıkrasmadır. Bâzı sena
törler buradan söylediler, Sayın Ecevit de söy
ledi, dedi ki; «Anayasanın 46 ncı maddesinin 
1 nci ve 2 nci paragrafındaki hakların kanun
la düzenleneceğine dair bir hüküm yoktur. İş
çiler toplu sözleşme yapabilirler.» Teker teker 

nasıl yapacaklarsa, böyle bir fikir de ileri sür
düler. Onu da cevaplandıracağım sırası geldi
ğinde. Anayasa Mahkemesinin o konuda da ka
rarı var. Anayasa Mahkemesinin kararlarını 
tetkik etmeden, görmeden söz söylemek çok ko
lay. Ama şuradan konuşurken biraz meseleleri 
tetkik ederek konuşursak, daha rahat konuşma 
imkânını buluruz. Sıkıntılı konuşmalar yapma
yız. Kendimizi de fuzuli yere üzmüş olmayız. 

Elimde Anayasa Mahkemesi kararlarına ait 
«Anayasa Nizamı» adlı ve Anayasa Mahkemesi 
raportörü Sayın Fuat Azgur'un kaleme almış 
olduğu bir kitap var. Bu kitabın içerisinde hep
si toparlanmış vaziyette. Hepsini okudum ki, 
arzu eden olursa, alsın okuma imkânı bulsun 
diye. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, kanunla düzen
leneceğine dair hüküm olmadığına göre 274 sa
yılı Sendikalar Kanunu, topyekûn Anayasaya 
aykırıdır, bu kanun çıkarılmamalıdır, çıkması 
da doğru değildir, gibi bir ifade tarzında bu
lunan birçok senatör oldu, burada. Konuşanla
rın çokları söylediler. 

Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kara
rının en son bununla ilgili kısmını sizlere oku
yacağım. Gerçi Anayasanın 46 ncı maddesi sen
dikalar ve sendika birlikleri kurma, bunlara 
serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hak
larını temel haklardan saymıştır. Fakat, bu 
haklar da Anayasanın 11 nci maddesi gereğin
ce diğer temel haklar gibi kamu yararı nede
niyle kanunla sınırlanabilir. Kanun çıkarılabi
lir diyor. Anayasanın 5 nci maddesi gereğince 
de Yasama organları kanun vazetmişlerdir, çı
karmışlardır. Bunun neresi Anayasaya aykırı
dır? Anayasa Mahkemesi kararma göre neresi 
Anayasaya aykırıdır, sormak lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 46 ncı 
maddesi ile 56 ncı maddesi arasında da bir pa
ralellik kurmak, işi o yönden de incelemek ge
reklidir, demiştim. Şimdi bu konuda da Ana
yasa Mahkemesi kararları var, onları okuyaca
ğım. 

306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu yö
nünden incelenmiş bir hüküm var, okuyaca
ğım. Bu bir şekillendirmedir, dedim. Anayasa 
Mahkemesi de 56 ncı maddeye göre çıkarılmış 
olan kanunları bir şekillendirme olarak ele al
mış ve gerekli değerlendirmeyi yapmış. Aynen 
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kitaptaki şekli okuyorum, sayın raportörün de 
birkaç cümlesi var, onu da okuyacağım: 

«Yukarda anılan kanunun değişik 6 ncı 
maddesinin son fıkrasındaki, siyasi par
tilerin seçime katılabilmeleri için en az 15 ilde 
en az 6 ay önce il ve ilçe teşkilâtını kurmuş ol
maları» şartını öngören hükmün iptali istemiy
le açılan dâvayı, Anayasa Mahkemesi şu ge
rekçe ile reddetmiştir. Kararı okuyorum: «Si
yasi partilerin serbestçe faaliyette bulunacak
larına dair hükmün seçimle ilgili davranış ve 
işlemleri kapsadığı kabul edilemez. Parti faali
yetleri arasında dahi ele alınsa seçimde başlan
gıç ve son araç ve gereç vatandaştır. Anayasa 
ue yukarıda da değinildiği üzere vatandaşın 
sbçme ve seçilme haklarını kullanmasını ser
best bir faaliyet saymamış, tersine bunun bir
takım şartlara uygun bulunması gerektiğine 
ve şartları da kanunun göstereceğine işaret et
miştir. 

Seçme ve seçilme faaliyetini vatandaştan 
ayırarak, siyasi partiler için başkaca bir kural 
düşünmek mümkün değildir. Kaldı ki, Anaya
sanın serbestçe faaliyette bulunma hükmü ile 
partilere diledikleri konularda ve alanlarda 
diledikleri gibi davranma özgürlüğü verilme
miştir. Bu hüküm ancak partilerin yasa içi ça
lışmalarında baskı ve engellerden uzak kala
caklarının inancasıdır. öte yandan siyasi par
tilerin faaliyetleri yalnızca seçimlere girmekten 
ibaret sayılamaz. Nitekim, başlıca gerekleri ik
tidara geçmek olan siyasi partilerin bütün fa
aliyetlerini bu yöne çevirdikleri halde, yıllarca 
ereklerine kavuş anlamalarının serbestçe faali
yette bulunmalarını durdurduğu veya sınırla
dığı nasıl diişünülemezse, bir partinin kanunun 
koyduğu belirli seviyeye henüz varamadığı için 
bir süre seçimlere girememesinin onun niteliği
ne eksiklik, parti faaliyetlerine aksaklık geti
receği düşüncesine de yer verilemez.» diyor. 
Anayasanın 56 ncı maddesine göre yapılan yo
rum da bu. 46 ncı madde ile 56 ncı madde ara
sında en ufak bir fark yok. Sadece isim farkı 
var. 

Gene konu ile ilgili bir karar daha var. 
'Seçme ve seçilme haklarını kullanacak kişiler 
için kanun nasıl birtakım şartlar ve nitelikler 
arıyorsa, seçime girecek siyasi partiler için de 
gerekli ölçüleri koymuş ve açıklamıştır. Bu öl
çüler, ayırdetmeksizin bütün partileri kapsa

maktadır. Bir partinin ölçülerin işaretlediği 
seviyeye varmasını engelliyecek sınırlamalar 
da konulmuş değildir. Böyle olunca bir üstün
lüğün bir eşitsizliğin sözü edilemez. Her hangi 
bir partinin zamandan, tecrübelerden, geçmiş 
hizmetlerden yahut kendi özelliğinden doğmuş 
bir üstünlüğü varsa, bu onun kazanılmış hak
kıdır. Böyle bir hakkın hukukî eşitsizlik ola
rak nitelendirilmesi mümkün değildir.» 

Anayasa Mahkemesi bunları söylüyor. Eni
ne boyuna incelemiş. Burada Sayın Fikret Gün-
doğan konuşmaları sırasında dedi ki; «274 sa
yılı Sendikalar Kanunu Anayasa Mahkemesi
ne hiç gitmemiştir.» Bunlar nereden çıktı? Ana
yasa Mahkemesi 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunu birçok yönlerden eleştirmiştir, yapılan 
müracaatlara göre. Hepsi var burada, 8 - 9 mad
de halinde eleştirme yapmıştır. 8 - 9 defa mü
racaat edilmiştir. Sayın Fikret Gündoğan, 274 
sayılı Sendikalar Kanunu Anayasa Mahkeme
sine gitmemiştir, diyor. Oradan bir sayın üye 
de diyor ki, bu sefer gidecek, gene eleştirile
cektir. Gitti, Anayasa Mahkemesinin kararları 
da var. 

Gene bu konu üzerinde konuşma yapan sa
yın senatörlerden bâzıları, zannediyorum Sa
yın Vehbi Ersü, referandumun üzerinde durdu. 
Hani sandığa inanıyoruz da niçin sandık koy
muyoruz, dedi. Sandık koyalım herkes gelsin 
istediği sendikayı orada seçsin, dedi. Zaten 
üye sendikaya girerken bu hakkını kullanıyor. 
üye olarak gireceği zaman kullanıyor. Sendi
kayı seçiyor. Üstelik referandum da yapıldı. 
Kanımda yeri olmamasına rağmen, referan
duma yer verilmemiş olmasına rağmen, İstan
bul'da referandum da yapıldı. Bu işin karşısına 
çıkan DİSK'e bağlı işyerlerinde, bağımsız diye 
ortaya çıkan ve şu kadar işçiyi temsil ediyoruz 
diye çeşitli propagandalar yapan, siyasi parti
lerin gruplarını diğer toplulukları ziyaret ede
rek, konuşmalar yapanların bağlı bulunduğu 
işyerlerinde de fererandum yapıldı. Hepsinde 
Türk - iş'e bağlı sendikalar referandum sonu
cunu aldılar. Ama ne var ki, kendilerinin söyle
diği gibi 3 - 5 tane üye fişi girişi önceden al
mak kayıt ve şartı ile son anda yetkiyi de aldı
lar. Yanımda onlar da var. Ama zamanınızı al-
•;<ıak istemiyorum. Hangi işyerlerinde hangi 
.sendika ne kadar oy almış. Hepsi var. Ama 
bunları söylemiyorlar. 
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Değerli arkadaşlarım, seçim kadar iyi bir- ı 
şey yoktur. Sendikaların iç bünyesinde seçim 
\ ardır. Sendikaya giren üye esasen girerken 
seçimini yaparak girmektedir. Tercih hakkını 
kullanarak girmektedir. Toplu sözleşme yapma 
sırasında bir fereranduma gitmek işçiyi satışa 
çıkarmak elemektir. Ağzı güzel lâf eden ortaya I 
çıkacak, çeşitli nutuklar çekecek, memleketin 
iktisadi hayatını allak bullak edecektir. Seçim 
propagandalarından usanmış bir memlekette ! 
siyasi seçimleri bir araya almak, her sene seçi
mi kaldırmak için Anayasada tadil yapılırken 
sendikaların iç bünyesinde referandum yap
mak için seçim propagandasını getirmek isti
yorsunuz. Düşünün, bugün Türkiye'de her gün 
toplu sözleşme müzakereleri vardır, Her gün 
toplu sözleşme yetkileri almak için mücadele
ler vardır. Her referandumun sonu seçimdir. 
Referandum demek seçim demektir. .Seçim olan 
yerde propaganda vardır. Bu propaganda da 
elbette sınırlı olmıyacaktır. Bugüne kadar me
suliyet duygusu içerisinde olmadan söylenen 
sözler de vardır. Kimlerin söylediği de hepiniz 
tarafından bellidir; gazetelerde okuyorsunuz. 
işgaller, boykotlar neden çıkmıştır? Bunları 
kimler yapmıştır? Hepsini biliyorsunuz. Söyle
meme lüzum yok ki. 

Bu tasarı kanunlaşırsa, tekelci sendikacılık 
olarak değerlendirildi, sendikalar tekel sendi
kası olacaktır, denildi. Değerli arkadaşlarım, 
sendikaların iç bünyesinde seçim müesseseleri 
vardır. Sendikaların iç bünyesinde seçimle il
gili her türlü faaliyet vardır. Anayasamız bir
leştirici, bir araya getirici bir Anayasadır. Bö
lücü, parçalayıcı değil. Biraz evvel söylediğim 
sözlere tekrar dönmek istiyorum. Barolar me
selesinde; burada da barolara mensubolan bir
çok sayın üyelerimiz var; neden bir vilâyette 
3 tane baro kurulsun bir adliyede 5 tane baro 
kurulsun, birden fazla kurulsun, demiyorlar. 
Kanun bir tane diyor. Birden fazla kuramaz
sınız diyor. Niye demiyorlar? Birlik ve bera
berliğin bir kuvvet doğuracağını biliyorlar. 
Onun için demiyorlar. E, işçilerden bir kısmı 
bağırıyormuş; «benim sendika kurma hakkım 
elimden almıyor.» Gerçi sendika kurma hakkı 
kimsenin elinden alındığı da yoktur. Şimdi bir 
fesim arkadaşlarımız işçiler böyle bağırıyor
lar, bunlar parçalanmayı, bölünmeyi kuvvetsiz 
hale gelmeyi istiyorlar. Onların sözlerine kulak 
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asalım ve bunları birlik ve beraberlikten uzak
laştıracak ne tedbir varsa onu da alalım, dere
cesine burada konuşmalar yapılıyor. Aslında 
tekelci sendikacılık değil. Türkiye'deki aynı 
işkolundaki işçileri bir araya toplayıcı bir hü
küm getiriyor. Onları daha kuvvetli kılacak, 
haklarını daha çabuk, tesirli, alabilecek hale 
sokuyor. Parçalarsanız, bölerseniz hiçbir şey 
yapamazsınız. Onların bağırmalarını, çağırma
larını da uzun müddet seyirci kalarak izlersi
niz. 

Değerli arkadaşlarım, toplu iş sözleşmesi 
yapmak bakımından da Yargıtay 9 ncu Hukuk 
Dairesi bir karar daha vermiş. Diyor M; İşko
lunda toplu sözleşme yapabilmek için o işkolun
daki işçi sayısının yarıdan fazlasını o sendika
nın bünyesinde toplanmış olması lâzım diyor. 
E, kanun 1/3 getiriyor. 1/3 olursa ancak Tür
kiye çapında faaliyet sarf edeceksin, diyor. Da
ha ileri bir hüküm. 1/3 i alan işkolu toplu söz
leşme yetkisine de sahibolacak. Hali hazır ka
nunda yarıdan fazla... Bir pasajını okuyorum: 
Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesinin «Esas 2639, 
Karar 16, Tarih : 19 . 3 . 1966) Her şeyden ev
vel şunu belirtmek gerekir ki; işkolu seviye
sinde kurulu ve bu seviyede toplu iş sözleşmesi 
yapmak istiyen işçi kuruluş için çoğunluk, iş
kolu itibariyle aranması gereken bir çoğunluk
tur. Başka bir deyimle, işkolu kapsamına gi
ren işyerlerinin her biri için ve aynı çoğunlu
ğun aranmasına lüzum yoktur.» 

İşte Yargıtay kararı. Bir pasajını okudum. 
Tarih, sayı, numarasını da verdim. 

Hali hazır mer'i kanun, işkolu toplu sözleş
mesi yapabilmek için o işkolundaki işçi sayısı-
mn yarıdan fazlasını bünyede toplaman lâzım 
diyor. Yeni getirilen Sendikalar Kanununda 
1/3 ini bünyesinde tutan işkolu yetkisi alabili
yor. Her cemiyet 3 kişi ile kurulur. Ama bu 
propagandasını yapar, doğruluğunu dürüstlü
ğünü gösterir, çığ gibi büyür gider. A. P. de 
1960 ihtilâlinden sonra sıfırdan kurulmuştur, 
iktidara gelmiştir. Kısıtlayıcı bir hüküm mü 
var? Yok. Kendini sevdirirsin, beğendirirsin, 
hizmetlerinle ispat edersin sana oy verirler, sa
na gelir üye olurlar, iktidar olursun, büyük iş
ler başarırsın. Büyük sendika olmak da öyle. 
Herkesin birdenbire aynı büyüklükte bir kuru
luş yapması mümkün mü? Tatbikat da bu yok 
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da. Türk - îş de kurulduğu gün 3 kişi ile ku
rulmuştur. Ama bugün 700 bin üyesi vardır. 

Yine buradan söylenildi, eğer temas edilme
miş olsaydı bu kısımlara sükût ikrardan gelir 
kabîlindan kabul ettikleri mânasında aîıp kc-
nuşmıyacaktım. Ama burada söylendi. Söylen
diği için söylemek mecburiyetindeyim. Sayın 
Fikret Gündoğan diyor ki; «9 ncu madde mü
zakere edilirken bizim gruptan kimse lehinde 
konuşmamıştır. Arkadaşlara söyledik, «aman 
konuşmayın, birşeyler bulduk, fazla konuşma
yın dedik diyor. Neden çekinmişler de, «aman 
konuşmayın» demişler. Keşke orada karşısına 
eıksalardı. Bunda şu var falan diye... Yani, ne 
biçim iş anlıyamadım? Konuşturmamışlar, bu
raya Senatoya saklamışlar. Burada nasıl ola
caksa,.. 

Bu öğlen arasında C. H. P. işçi milletvekili 
Sayın Baştürk'ü gördüm. Ona söyledim. De
dim ki, Sayın Fikret Gündoğan böyle bir ifa
dede bulundu; ama ben biliyorum ki, size böy
le birşeyler söylenmedi. Çünkü Millet Meclisin
deki kanunun müzakereleri sırasında durumu 
adım adım takibettim. Aynen; «Vahap Bey 
mezunsunuz. Bize kimse böyle birşey söyleme
di. Aleyhinde konuşan olmadığı için 9 ncu 
maddenin lehinde konuşma imkânını bulama
dık» dedi. Elbette sükût ikrardan gelir.. 

Yine işçi sendikası kurulabilmesi için ilgili, 
işkolunda en az 3 yıldan beri fiilen çalışır ol
mak şartını ve o maddenin içerisinde Kıbrıs'
taki işçi ve işveren teşekküllerinin Türkiye'de
ki işçi ve işveren teşekküllerine, konfederas
yonlarına üye olma durumunu getiren madde 
üzerinde de konuşuldu. «Herkes işçi sendikası 
kuramaz» denildi. Yani, «sendika kurabilmek 
için bu nasıl iştir ki; 3 sene o işkolunda çalışa
caksın, ondan sonra sendika kuracaksın.» El
bette ki, öyle, tatbikat göstermiştir... Sendika
lar cazip hale gelince öğretmenliğini bırakan 
gelmiş, işçilere güzel bir nutuk çekmiş 3 kişiyi 
başına toplamış bir sendika kurmuştur, Çalış
ma Bakanlığı müfettişliğinden ayrılıp işçi sen
dikası kuranlar vardır. Bunlar işyerinin özel
liklerini bilmezler, işyerinin kapasitesini bil
mezler, işyerinin malî durumunu bilmezler, 
ağızları güzel lâf ediyor, güzel edebiyatları var 
tabiî, gelip 5 tane arkadaş bulup sendika kur
muşlardır. Sendika kurabilmek için hic değilse 
o işyerinin, yahut o işkolunun bazi özellikleri

ni bilmek lâzım. Bilmek de dışardan gelmekle 
olmaz. Bilfiil işin içerisinde bulunursanız öğre
nebilirsiniz. Bu öğrenme de kolay olmaz. 3 sene 
bile az, bütün inceliklerini öğrenmeye çok de
fa 3 sene bile kâfi gelmez. Sendikacılık bugün 
bir meslek haline gelmiştir. 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — Niye 
kuruyorlar? 

VAHAP GÜVENÇ (Devamla) — Menfaat
leri var. Kendilerine büyük maaşlar bağlamak 
için. Çok şükür Türk - îş Erzurum kongresin
de onu da bir neticeye bağladı. Bir yönetmelik 
çıkaracak ve o yönetmeliğe göre alacağı maaş
ları tesbit edecek. 10 - 15 bin lira maaş alan 
sendikacılar var. Menfaatleri elden gidiyor di
ye birçok kulisleri yapanlar var. Bunları biliyo
ruz. Söylemek suç mu? Memlekete nizam getir
mek istiyoruz. Sahtekârlığı, yolsuzluğu, hırsızlığı 
Önlemek istiyoruz, işçileri istismardan kurtar
mak istiyoruz. Onun için bu kanunları getiri
yoruz. Niçin bunların karşısına çıkıyoruz? İlle 
yolsuzluk devam mı etsin? öbür taraftan me
mur inim inim inlerken beri taraftaki, işçiler
den aldığı aidatların büyük bir kısmını cebine 
mi indirsin yani? Bu memleketin nizamını boz
maktan başka bir şey değildir. Bu nizamı te-
essÜFi ettirmek istiyoruz. Topladıkları aidatları 
hovardaca sarf edenler var. Biraz sonra oraya 
da geleceğim. Suiistimal edenler var. Bilir kişi 
raporları ile tesbit edilmiş olanları var. Kendi 
kendini ibra edenler var. Bu memlekette onlar 
da var. Bunları önlemek istiyoruz ve yerinde
dir, doğrudur. Her önüne gelen işçi sıfatını ka
zanır kazanmaz sendika kuramamalıdır. 3 sene 
o işin kahrını çekmelidir, inceliklerini öğren
melidir. işçiyi tanımalıdır. İşçi kendisini her 
yönü ile tanımalıdır, tanıma fırsatı bulmalıdır. 
Bu konuda da kuruculuk, idarecilik için Ana
yasa Mahkemesinin vermiş olduğu karar var. 
Okumak istemiyorum; biraz uzunca. 

Değerli aıkarVkrrım, Kıbrıs'taki isçilerin 
anayurttaki k'-r/federasyonlara ballanırsa meşe
leri da gurur verici bir iştir. Senato Hederi 
Komisyonunda görüşüldüğü sırada buna dair 
ele hü7,ı sualler fornldn. Orada endişeler belir
tildi. Bugün Kıbrıs'ta kurulu Türk isçi sendi-
k^lan anayurttaki federasyonlara, konfederas
yonlarına raçlanma hakkından yoksun ama 
Eum isçi sendikaları Yunanistan'daki konfede-
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rasyona bağlar, onların kongrelerine, toplantı
larına gidiyorlar. Onlardan bu yolda her türlü 
bilgi yardımını alıyorlar. Ama bizimkiler mah
rum. Bununla Türklere de bıı hak getirilmiş
tir. Bunu düşünüp getirenlere teşekkür etmek 
lâzım. 

Bu konuda da dışarıdan, böyle dediğim gibi 
öğretmenlikten ayrılmış. veya kovulmuş, memu
riyetten kovulmuş veya ayrılmış kişler sendika
lara, işçi sendikalarına hemen işçilerin basma 
musallat oldular, kurmaya başladılar. Bu husus
ta da bir Yargıtay kararı var, işçi değildir bu, 
kuramaz diye mahkemeye gidilmiş, Yargnıaya 
kadar iş gitmiş. Yargıtayın bu hususta kararı 
var. Bunu da okuyacağım. 

Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesinin 16 , 4 . 1968 
gün, 872 esas ve 5033 sayılı kararı: «Bir kim
senin işçi sendikası üyeliğini kazanabilmesi için 
274 sayılı Kanunda öngörülen diğer şartlar ya
nında işçi sıfatını taşıması ve sendikaya üye ol
masını engelliyen bir kanuni durumun bulunma
ması gerekir», diyor. 

Yargıtay bu kararında da bunları söylüyor. 
Üye olmak için de böyle olması lâzım diyor. Sen
dikayı kurabilmek için, kurucu olabilmek için 
üye olmak lâzımdır. Üye olmazsa kuramaz, isçi 
sıfatını taşıması gerekir. Şimdi daha açıklık 
getiriyor, o iş kolunda 3 yıl çalışmış olma şartı
na bağlıyor, şekillendiriyor. İstismardan kur
tarmak için bu hükmü getiriyor. 

Yine kanunda kongrelerin delege ile yapıla
cağına dair bir hüküm yoktu, tatbikatta zor
luk çekiliyordu. Teşekküller tüzüklerine de
lege usullerini koymuşlardı, ama kanunda yok
tu. Birçok sendikalar da bu yokluktan istifade 
ederek delegeleri bizatihi kendileri tâyin etme 
durumunda bulunmuşlardı. Bunu önlemektedir 
bu. İşçilerin bir araya toplanarak kongre j/ap-
malarmı, seçim yapmalarını mümkün kılacak 
salon da bulmak mümkün değil. Düşünün 
20 000 kişilik, 30 000 kişilik bir sendikanın 
kongresini, nerede yer bulacaksınız, onları bir 
araya toplıyacaksınız? Elbette ki bir delege sis
temine işi bağlıyacaksınız ve delege yoluyla ya
pacaksınız. Kanun bu hükmü getirmiştir. 

Yine bu kanunla yeni bir hüküm daha geti
rilmektedir. Onun ürerinde de konuşma olduğu 
için değiniyorum. Sendikaların nakit mevcudu
nun % 30 undan fazla olmamak kaydı ile ve il- j 

— 157 

gisine göre en çok üyesi bulunan işçi ve işveren 
konfederasyonunun muvafakatini almak kay-
diyle sinai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlar 
yapmak hükmüne karşı itirazlar oldu. Bu hük
me pek itiraz etmediler de, kullanılma şeklinde 
bası hareketler olabilir, plânın öngörmediği sa
halara yatırımlar yapılabilir gibi endişeleri ileri 
sürdüler. 

Elbette ki en çok üyeli konfederasyon kendi
sine bağlı teşekkülün veya sendikaların nakitle
rinin % 30 undan fazla olmamak kayıt ve şar-
tiyle bir yatırım yapmak isterse, elbette ki bir 
plân dâhilinde olmalıdır. Bu plânı da elbette 
ki konfederasyon yapacaktır. Elbette ki kon
federasyon da Plânlama Dairesiyle müştereken, 
onun görüşüne uygun olarak yatırım yapmak yo
luna gidecektir. Asıl maksat, zaten konfederas
yonun görüşünün alınması isteğinin buraya 
konulması bunu önlemek içindir. Kanunlar kö
tü şeyleri önlemek için yapılır, istismarı önle
mek için yapılır. Bunları önlemek için konul
muştur. Konfederasyon diyecektir ki: Hayır 
Plânlama şuraya yatırımı öngörmektedir, siz 
yatırımınızı buraya yapacaksınız ve müsadeyi 
oradan alacaktır. Konfederasyon da, en çok 
üyeli konfederasyon da, Plânlama ile işbirliği 
yaparak bunu âtıl halden işler hale getirecektir. 
Birçok vatandaşı iş sahibi edecektir, memle
ketin kalkınmasında, sanayiinin kalkınmasında 
da bankalarda duran âtıl paralar hareket haline 
gelecektir, memleket sanayiine yardımcı olu
nacaktır. Endişeler nereden duyuluyor bilmi
yorum. Tatbikatı görülmemiş bir hususta endi
şeyi ortaya koyup söz etmek ne derece doğru 
onu da bilemiyorum. 

iki gündür Sayın Fikret Gündoğan burada 
konuşuyor, 4 saate yakın konuştu. Her defa 
kürsüye gelmesinde yeni bir şey getirir. Sebe
bini ben biliyorum. Dışarı çıktıkları zaman bâzı 
kişiler var, bu işin peşinde olan, onlar hemen 
yakalıyorlar. Beraber oturuyorlar, konuşuyor
lar. Fikret Beye bir şeyler anlatıyorlar. Fikret 
Bey kurultaydan çıktı, eminim bu işin üzerinde 
tam mânasiyle çalışamadı. 

Biraz evvelki 23 ncü madde hakkındaki ko
nuşması da ondan ileri geliyor. Daha evvel 
eleştirdi, daha evvelki konuşmasında 23 ncü 
maddeyi de söylemişti. Bu defa konuşmasında 
tekrar 23 ncü maddeye geldi. 
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Değerli arkadaşlarım, 23 ncü madde aidat 
maddesi. Elbette ki, toplu sözleşme yapma yet
kisini almış olan, o niteliği kaşanmış olan sen
dika aidat kestirecektir. O sendikanın aidatı 
kesilecektir. Toplu sözleşme yapma yetkisini, 
niteliğini kazanmamış bir sendikanın aidatı ne
den kesilsin? Bundan daha tabiî bir şey olur 
mu? 

Sonra, aidatların almmıyacağına dair bir 
hüküm de yoktur. Bu sendikalar aidatları el
bette ki, toplarlar. Üyesidir, gider aidatını ver 
der, alır. O, güç kendisinde yoksa, illâ 20 kişiyle 
de kalsam benim aidatımı kanun zoruyla ala
caksınız, bana vereceksiniz demek doğru mudur? 
Tabelâ sendikalarını yaşatmak için bir hükmün 
mutlaka getirilmesi lâzım mıdır? 

Bugün büyük sendikalar gerek işyerlerinde, 
gerek iş kollarında toplu sözleşme yapıyorlar. 
Bu tabelâ sendikaları onların toplu sözleşmesi
ni bekliyor, onlar toplu sözleşmeyi imza ettik
ten sonra gidiyorlar işverenle aynı mealde, böy
le virgülü değişmiyen toplu sözleşme imzalıyor
lar. Niçin kuvvetli, güçlü, daha çok üyeye 
sahip sendikaların yanıbaşmda sırf şahsi men
faatleri, maaşlarını teinin edebilmek için yaşa
sınlar? Gitsinler diğer sendikaların içerisine 
girsinler; mücadelelerini orada yapsınlar. Ma
alesef tatbikat böyle. Aidat toplamanın önüne 
geçecek bir hüküm yoktur, gider alırsınız. Ve 
çok iyi biliyorum bunun mücadelesini yapan 
arkadaşlarımdan b?zıları var, Değil aidat, işve
rene gittiği zaman falan derneğe şu kadar yar
dım da yapacaksın der, zorla alır. Onlan da 
biliyorum, 

Kongreler, esaslı bir gerçeğe dayanılarak iki 
seneden üç seneye çıkarılmıştır. Toplu söyleş
ine düzeni içerisinde harekette bulunan sendi
kalar her gün. aşağı yukarı toplu sözleşme yap
ma işiyle meşguldürler, Sendikaların mcrsls-
ketirnizde yeri önemli bir mevkie gelmiştir, 
Her konu, memleketin her derdiyle ilgilenmek 
durumundadır. Ben buradan sayın senatörle
rin hepsini, davet ediyorum. Grelsinler Tür - İş'i 
ziyaret etsinler, görsünler, çalışmaları izlesin
ler. Ziya G-ökalp Caddesi üzerinde evi bulunan
lar, sendikaya karşı evi olanlar, onlara da ri
ca ediyorum, benim sendikam TEKSİF'e buyur
sunlar. Çalışmaları görsünler. Bir de şu fikrin 
karşısında olan sendikalara gitsinler, onları da 

ziyaret etsinler, görsünler, konuşsunlar, çalış
ma şekillerini görsünler, muhasebe tarzını gör
sünler nasıl çalışıyor. Ondan sonra bir neticeye, 
bir yargıya varsınlar. 

Değerli arkadaşlarım, gruplarda bu gelen 
heyetleri dinliyenler çok iyi bilirler. Konten
jan topluluğunu ziyaret eden Türk - İs Heyeti
ni de, DİSK Heyetini de. bağım «ıslar diye ken
dilerini adlandıran!av,ı da şahsan dinleme şe
refine nail oldum.. Bu arkadaşlarımız, bilhassa 
bağımsızlar - bağımsızlar diye kendilerini adlan-
dıranlar - denetime de karş^düar , hatırladığı
ma göre. Sendikalar idari yünden denetlenme
sin, sendikala:!' bilançoları*1: sermesinler, Hükü
mete niye versinler, I* evlât de bir işveren du-
rumundü; bllâ-şcys, v;:ksE' sssılikanr-ı gücünü 

( ve kuvveiird lievlst tereni.".. bimııraleyh, top
lu sözleşmelerde zorluklar' çıkarırlar gibi, bir 
gerekçe ile bilançolarını?! Çalışma Sakarlığına 
verilmesini istemiyen bir tutum ve davranış 
içerisinde bulundular. Bundan rrısksadm ne ol-

| duğunu ben çok iyi biliyorum, lliHrçoru-ı ve
rilmesi, dene t imin 'rssk ksûmarım sonuç-unun 
nerelere varacağını çok iyi. biliyorum, 

Değerli arkadaşlarını, Anayasa Mahkemesi 
bu kanunları da neticeye bağlamıştır, karar 
vermiştir. Devlet denetimi yapacaktır, yapması 
Iszımgekr. Anayasa Mahkemesi kararları var, 
hem bilanço bakımından, hem. denetim bakımın
dan. Şu söylemiş olduğum kitabın içinde var. 
Uzun süre vaktimizi aldığım iobı onları okumı-
yacağını, Ama gerekirse her madde hakkında 
sön alınacağın-ı söylediler biracını da oraya 
paklıyorum. O zam.ar. ordarı da okuruz, okuma 
fırsatını in saallah buluruz . 

Değerli arkadaşlarım, su vermiş olduğum 
izahata göre bu 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun bası maddelerini deriştiren bu teklifte, ta
sarıda görüleceği gibi Anayasaya aykırılık yok
tur. Yoktur da DİSK neden Anayasaya aykı
rılığı ileri sürmüş ve îstarbıd'dakf. Sıkıyöneti
me kadar varan ayaklanmaıım öncülüğünü yap-
miştır? Bu ayaklanma 274 sayılı Sendikalar 
Kanunu ile alakalı değildir. £74 sayılı Sendikalar 
Knunu bir vesile ittihaz edilmiştir. Senelerden 
beri aranan fırsat ancak ele geçmiştir. Onun 
için DİSK yöneticileri İstanbul'da bir ihtilâl 
provası yapmışlardır. Başka bir şey değildir, 
İstanbul'daki ayaklanma bir ihtilâl provasıdır, 
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Devlet kuvvetlerine karsı gelmişlerdir, Devle
tin emniyet kuvvetlerine karşı gelmişlerdir. Gü
zide ordumuzun mensuplarına karşı gelmişler
dir. Buraya katılanların hepsine işçi demek de 
doğru değildir. 

İşçi Partisinin belirli drij anları bu işin ön
cülüğünü yapmıştır. İstanbul'da işçiler aldatıl
mıştır. Yapılan propaganda da 506 sayılı Ka
nun ile getirilen emeklilik hakkınız da elinizden 
almıyor, denmiştir. Grev ve toplu sözleşme hak
larınız da elinizden almıyor, denmiştir. Bir, iki 
gün içerisinde yapılan geniş propagandalar so
nunda işçilerin kendilerine bağlı yerlerdeki iş
çileri sokağa çıkarmayı başarmışlardır. Sokağa 
çıkan gruplar yol üzerindeki fabrikalara gir
miş, bu harekete ayak uydurmak istemiyenleri 
de zorla dışarı çıkarmışlardır. 

İşverenlerin büyük bir kısmı gelen bu top
luluk tarafından fabrikalarının imha edilmeme
si, makinalannm kırılıp sarılmaması için kendi
leri işçileri dışarı çıkarmışlardır. Dışarı çıkan
lara da aynı propagandalar yapılmış, arzuları
nı tahakkuk ettirebilmek için kendi zaviyele
rinden yürüyüşün sebepleri anlatılmış ve işçile
rin büyük bir çoğunluğu aldatılarak sokalara 
dökülmüştür. Ve maalesef bu yürüyüşlerin içe
risinde işçilerin dışında olanlar da vardır. O 
hareketleri İstanbul'da takibedenler bunları çok 
iyi teşhis etmiş olmaları lâzımdır. 

T. İ. P. Milletvekili Rıza Kuas'm Millet Mec
lisindeki konuşmalarını bir nebze hatırlarsak 
ayaklanmanın daha önceden nasıl plânlanmış 
olduğunu çok yakinen görürüz. 

Rıza Kuas diyor ki, - aynen oradan not al
dım. Ufak bir nüans farkı ile böyle söyledi zan
nediyorum - «Devrimci işçiler bu tasarı kanun
laştığı takdirde sonuna kadar direnecektir. So
rumlusu da bu kanunu çıkaranlar olacaktır.» 
Yüce parlâmentoyu da tehdidediyor. «Sorum
lusu da onlar olacaktır.» Ben gideceğim işçileri 
ayaklandıracağım sorumlusu da Parlâmento 
olacaktır, diyor. 

Bildiğiniz gibi bu konuşma akabinde he
men ayaklanma gerçekten de İstanbul'da olmuş
tur. Hiç ilgisi olmıyan vatandaşın camı çerçe
vesi kırılmış, geçilen yol güzergâhmdaki araba
lar tahribedilmiş cana, mala kıyılmıştır. 

Direnme midir bu? Sıkıyönetim Mahkeme
sine gönderilen sanıklar hakkında ayaklanma

dan dolayı her hangi bir hükümle gönderilme
miştir, Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhale
fetten gönderilmiştir, deniyor. Yani sanıkların 
mahkemeye şevkinde bile ayaklanma tâbiri yok
tur. Dışarıda kuliste konuşuyorduk, bu ayak
lanmayı nereden çıkarıyorsunuz diyenler oldu. 
Şu kürsüden söylemek lüzumunu duydum. 

Huzur içerisinde çalışan, yarınından emin ol
mak istiyen bakkalın ne günahı var, evinde işi 
ile meşgul olan, çocuğuna bakan kadının pence
resinin taşlanması ile ne ilgisi var bu işin, ca
mının kırılması ile ne ilgisi var? Bunlar mem
leket severlik midir? Bunları doğru karşılamak 
da memleket severlik midir? Bunlara prim ve
recek şekilde konuşmak da memleket severlik 
midir? 

Değerli arkadaşlarım, bu memleket bizim 
memleketimiz. Bu memleketin yücelmesi, kal
kınması için, huzur içerisinde daha ileri bir 
seviyeye gelmesi için elbirliği ile çalışmamız 
lâzımgelir. Buradan suçluyu yakalıyan polise 
bu kürsülerden hücum edersek o polis iş yapa
maz. Emniyet kuvvetlerine hücum edersiniz, 
cop kullanmıştır, göz yaşartıcı bombo kullan
mıştır diye hücum edersiniz, o polisi iş yapa
maz hale getirirsiniz. Aslolan kanunu korumak
tır. Devletin emniyet kuvvetleri kanunları ko
runakla mükelleftir. Kanunu koruyana karşı 
siz burada, kalkar başka şekilde konuşur, anar
şiye prim verecek şekilde konuşmalar yapar
sanız bu memleket elbetteki hercümerç içerisi
ne gire:;. Huzur olmaz, hepimizin huzuru ol
maz. 

Değerli arkadaşlarım, bu ayaklanmayı Tür
kiye İşçi Partisi de desteklemiştir. Destekledi
ğini de açıkça beyan etmiştir. Bu suçta ortak
tır. Elimde Türkiye İşçi Partisinin bu ayaklan
mayı desteklediğine dair çeşitli vilâyetlerde ya
yınlamış olduğu bildiriler var. Denizli'de, Kon
ya Ereğlisi'nde, İstanbul'da Adapazarı'nda bir
çok yerlerde yayınlamış oldukları bildiriler var. 
«Ben anarşiyi, ayaklanmayı destekliyorum. 
Hakkınızı zorla alm» diyor. Şimdi bir deyim 
daha çıktı: Devrimci eylem. Zorla mal almak. 
Onu da destekliyenler çoğalıyor. Ama memle
ketin hali nereye varacak? 

Rıza Kuas'm teklifinde, hiç kimse değinme
di o noktaya. Partilere sendikalardan yardım 
yapılması hükmü de konulmuş. Kendi teklifin-
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de var, Rıza Kuas'm. «Sendikalar partilere yar
dım edebilmeli, partilerden yardım alabilmeli» 
diyor... E... saten şimdi yapıyorsunuz gizli ka
paklı. Bir de kanuna dercederek açıktan yap
mak istiyorlar. 

Biz biliyoruz DİSK in Türkiye'de ne kadar 
arabası var. Ve bu arabalar nereden geldi. 
AİD kanalı ile Türk - İs yardım almış da bil
mem ne yapmış. Evet, o rapora koymuş aldı
ğı yardımları, saklamıyorki, düne kadar Çalış
ma Bakanlığı kanalı ile eğitimde kullanılan yar
dım, bugün Türk - isle işbirliği halinde eğitim
de kullanılıyor. Raporda da söylemiş. Ama 
DİSK niye söylemiyor, nereden yardım aldı
ğını? 

Kaç tane arabası var, seçimlerde o arabala
rın Türkiye işçi Partisi lehine nasıl hareket et
tiğini bilmiyen var mı?... Rıza Kuas «Şimdi bu 
durum bir gün başımıza bir iş çıkartır, bunu 
bir kanun metnine getirisek daha rahat hare
ket etme imkânını buluruz» diye öyle bir tek
lif yapmış, o teklif de var. Ondan da kimse 
burada söf. etmedi. 

Değerli arkadaşlarını, sözlerimin sonuna 
doğru ge]İ3'Toruııı. Bu tasarı geçen yasama dö
neminde de teklif olarak verilmiş fakat ka-
dük olmuş idi. Bu defa tekrar ele alındı. Hü
kümet teklifi, G. H. P. ne bağlı sayın işçi mil
letvekilleri tarafından verilen teklif ve yine 
Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Rıza Kuas'm 
vermiş okluğu teklif Meclis Geçici Komisyonun
da enine boyuna taraflar dinlenerek müzakere 
edilmiş ve huzurunuza gelen şeklini Meclisten 
de geçerek almıştır. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerim arasında söy
lemiştim. Millet Meclisinde bu kanun müsake-
ra edilirken başından sonuna kadar izleme fır
satını buldum. Orada Sayın C. H. P. ye men
sup arkadaşlar grup adına yapmış olduğu ko
nuşmalarda, şu müzakeresini yapmakta oldu
ğumuz, üzerinde konuştuğumuz kanunun aley
hinde tek lâf etmediler, Tek lâf duymadım. 

Fikret Gündoğan bey burada diyorlar!:!: 
9 ncu madde üzerinde Âirnseyi biz konuşturma
dık. Halbuki soruyorum Sayın Baştürk'ten, 
böyle bir konuşma olmadı, diyor. Aleyhinde 
konuşan olmadı ki, lehinde konuşalım. E... ne 
oldu şimdi? istanbul'da ayaklanmalar olduktan 
sonra, bir değişiklik oldu 

Değerli arkadaşlarım, bıı memleket Meclis
lerden mi, sakaktan mı idare edumelidir? (A. 
P. sıralarından, «Bravo» seleri, alkışlar.) Esa
sen cevap verilecek nokta burasıdır. 

«Sonradan tetkik ettik de bâzı aksaklıklar 
gördük de, onun için karşısına çıktık.» Een bu
na inanmıyorum. Köklü bir parti meseleyi tet
kik etmeden Meclis kürsüsüne kadar götürmez. 
önceden tetkik eder ve tetkik edilmiştir de. 
Zannetmiyorum ki, işçi milletvekilleri, komis
yonda bulunan diğer milletvekilleri ilgililerle 
temas kurmasınlar, kendi kendilerine bir iş 
yapsınlar. Yani partinin de bir disiplini vardır. 
Hele 0. H. P. ırm nasıl bir disipline sahiboldıı-
ğunu çok iyi biliyorum. Mümkün değil. 

Arifi bu •? "akkT* ir a olduk''fin sonra değiş
miş*)"*". Br.ru bnykerj tetkik e^r^kte fayda var. 
Onun için diyorum ki, bu memleketin idaresi 
Yasama Meclislerince yapılmalıdır. Sokaktan 
gelen hareketlere, hareket geldikten sonra ku
lak a.vmak doğru değildir. Devlet idaresini 
za'fa düşürür, usul haline gelir, Her konuda 
ayaklananın isteklerine boyun eğmek zorunda 
kalırsın. İdare şeklini değiştirmek zorunluğu 
ortaya çıkar. Altından çıkılmaz hale geliriz. 

Bunları bir işçi söylüyor. 
Değerli arkadaşlarım, şu konuşmamda 

DİSK ide b:V: parça eleştirmiş oldum. DİSK e 
bağlı sendikalar nasıl hareket ediyor Bunu 
birçok defalar dinlediniz. Bunun en iyi misali
ni, en iyi incelemeci G. P. ÎIİÜI Sayın Başkanı 
Turan Feyzioğlu yaptı. Onun gerek Millet Mec
lisinde söylediği sözlere, gerekse bu konudaki 
dışarda vermiş olduğu beyanatlara katılmamak 
elden gelmiyor. Doğru söylüyor. Lâstik - İş'in 
faakiyet raporunda gerçekten de Turhan Feyzi-
oğbvnun ortaya koyduğu hususlar vardır. Lâs
tik - İs Sendikası; Küba'da. Polanya'da, Avus-
turalya-'da. Bulgaristan'da işçiler ne içeriden 
ne dışardan artık sömürülmüyor.» diyor. Bu bir 
özenti. Ama bilmiyor kiv o ülkelerde tatbik edi-

I len rejim geldiği takdirde ilk defa kendisinin 
i kafası gidecek. Güdümlü sendikacılık istiyor. Ne 

istediğini de bilmiyorlar. Bir taraftan bir şeyin 
müdafaasını yaparken öbür taraftan bir açık 
veriyorlar. 

Burada, «Gemi} sendikalar hürriyeti istiyo
ruz» diyorlar. Haddinden fazla hürriyet var
ken, öbür tarafta kısıtlı bir sendikacılığın içi
ne gvrmek istiyorlar. 
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Değerli arkadaşlarım, sosyalist ülkelerde sen- j 
dikacılığın nasıl olduğunu biz biliyoruz. Geçen 
sene Mısır'a yapmış olduğum bir seyahatta Mı
sır sendikacılığının nasıl olduğunu bir nebze in
celemek fırsatını buldum. Mısır'da da sendika
cılık var, Mısır sosyalist bir ülke; Mısır sosya
lizmi» Kasır sosyalizmi diyorlar. Orada da sen-
-d?Tıa var. Toplu sözleşme yapma hakkı yok, adı 
sendika. Demirperde gerisi komünist ülkelerin 
hepsinde sendika var, böyle. Bu işi en çok in-
celiyen biv arkadaşınız olarak ifade ediyorum, 
orada da sendi&a var. Ama, toplu sözleşme hak
lan yok. Sendikaların başında komünist parti
sinin bütün şartlarını kabul ettim.» diye birinci 
maddelerinde yazılı, kabul etmek mecburiyetin
de. Orada seçim. yok, orada tâyin var. Bir sen
dika okulu diye okul kurmuşlar. O okulda iste
dikleri adamları gönderiyorlar, bir sene müd
detle okutturuyorlar. Oradan çıktıktan sonra, 
<c<Sen falan sendikanın sekreterisin, sen falan 
sendikanın başkanısın» gibi. Ve partimin em
rinde olarak işçiler orada sömürülüyor, işte. 
Böyle bir rejimin özentisi arkadaşlarımızda na
sıl vardır anlıyamıyorum? Bir başka sebebi ol
sa gerek. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda bir husu
su daha eleştirmekte fayda vardır. Bu konuda 
da görevimi yerine getirdikten sonra huzuru
nuzdan ayrılmak istiyorum. G-önlüm bu konuda 
Türkiye'nin en güçlü işçi örgütü olan Türk-iş'-
in de neler söylediğini bu kürsüden ifade etme
yi isterdi. Ancak, uzun huzurunuzu işgal etti
ğim -için fırsat düşerse onu da buradan dile ge
tirmek üzere şimdilik değinmek istemiyorum. 
Yalnız, bu kanuna karşı gelen DİSK i bir hayli 
eleştirdikten sonra, bir de bağımsız sendikalar 
vardır. Onları da eleştirmekte fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, kendilerini bağımsız 
diye vasıflandıran, isimlendiren ve bu kanuna 
karşı harekete geçen, Çalışma Bakanını açık 
oturuma davet eden, parlömanterlere yazmış ol
dukları bildiride hakaretimiz lâflarla meydan 
okuyan kuruluşları da eleştirmek lâzım. Onlar 
da şart. 

Şimdi, bu kuruluşların büyük bk kısmı 
Türk - iş'den kopmuş kuruluşlardır. Sebebi, söz
lerimin arasında söylediğsm gibi, yapmış olduk
ları mücadelelerde seçimi kaybettiklerinden 
menfaat kapıları kapanmış olanlar hemen git- | 

I miş üç, beş tane adam bulup bir sendika kur
muş, onu genişletmeye çalışmışlardır. Yani, men
faat için kurulmuş bir sendikacılıktır. Seçimi 
kaybettiklerinden gitmişler, bir sendika kurmuş
lardır, menfaatlerini ve nafakalarını devam et
tirmek için. Diğer bir kısmı da, - Maalesef hu
zurunuzda söyleyeceğim - işçilerden toplamış ol
dukları aidatı suiistimal ederek, Türk-iş bün
yesine bağlı sendikalardan atılan kişilerin kur
muş oldukları sendikalardır, işte, elimde, «Sui
istimal olayı» diye bir kitap var. Ankara 10 ncu 
Asliye Hukuk Mahkemesince seçilen bilirkişi he
yeti raporu. Kendilerine emanet edilmiş olan ve 
kelerden toplanan aidatları hovardaca harcı-
yan ve 527 bin lira gibi bir suiistimal yapan, 
suiistimal zanlısı oldukları için mahkemelere ve
rilen, bünyeden çıkarılan ve halen ağır ceza
da mahkemeleri devam eden bu kişiler de men
faat kapıları kapandığı için gitmiş, sendika kur
muşlardır. Ve maalesef, bunlar daha ziyade 
Anadolu'nun küçük şehirlerinde yaşama imkânı 
bulamıyanlardır. İstanbul gibi büyük şehirler
de yaşama imkânını daha çok buluyorlar. Çün
kü, istanbul'a günde 20 - 30 bin ki}i gelip git
mektedir. Anadolu'dan gelmiş ve bu meseleleri 
Mlmiyen, fabrikaya intisabetmiş işçileri hemen 
kandırıp, üye yapıyorlar. Bunlar, onlardır. Bun
lara da dikkat etmek lâzım. Şurada Senato'nun 
bir üyes:i bulunmaktayım. Bu gibi temasları ya
parken, burada geçen konuşmaları yapan arka
daşlarımın benden de bir şey sormaları gere'kir-
:1i. En güvenilir kişi olarak kendilerini en iyi 
dokümanları, en iyi bilgileri verirdim. Ama gel 
gör ki, yanyana oturduğumuz halde benden bir 
^ey sormadılar ve başkaları ile konuştular. Bu 
saydığım kişiler gittiler, onlara yanlış bilgiler 
-erdiler. Bunun en açık misalini verdim. işine 
gelirse, üye kayıt fişini, işine gelirse üye kayıt 
defterini gösterecek bir hüküm getirmiştir.» de
diler. Bunun 28 nci maddeye göre her ikisini 
birden göstermek lâzımgelldiğini söyledim. Oku
dum burada ve bunu ispat ettim. 

Muhterem arkadaşHar, daha fazla vaktinizi 
almak istemiyorum. Bu kanun memlekete hu
zur getirecektir. Bu kanun Türkiye'de sendika
cılığı dürüst, denetime tabi eller altında çalış
maya teşvik edecektir. Bu kanun, işçi hakları
nın parçalanarak zayi olmasını önliyecektir. 
Bu kanun, işçiler yönünden disiplin getirecek, 

I memlekete huzur getirecek, iç bünyede müna-
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kasayı davet edecektir. Ve böylece işçilere hiz
met yapmak istiyorsanız, bu kanuna kabul oyu 
vermenizi diliyor ve hepinize saygılar sunuyo
rum. (Adalet Partisi sıralarından alkışlar.) 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Grup adma 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ersü. 
Sayın Güvencin konuşması sırasında aynen 

şu kelimeler geçmiştir : 
«... Zannediyorum ki, meseleyi tam mânasiy-

le teker teker tetkik etmediler. Kulislerde (raile
rini çeviren, bu kanuna karşı olan kişilerin söy
lemiş olduğu sözlerle kulakları dolu olarak bu
raya geldiler. Ben buna eminim...» şeklindeki 
cümlesi, Sayın Güvenç'in konuşmaları arasında 
geçmektedir. Sayın Güvenç burada konuştuğu 
sırada Türk - İş'e sayın üyeleri davet edip, ça
lışmaları görmeye de davet ettiler. Demek ki, 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri çalışmalarında 
davet edildikleri gibi, koridorlarda yahut her 
hangi bir yerde vatandaşlar tarafından kendi
lerine bilgiler verilebilir, dertler anla tılabilir 
ve görüşler tek veya karşılıklı taraf olarak bil-
dirilebilir. Bunları, sayın üyeler için her hangi 
bir şekilde nakîse olarak görmeye imkân yok
tur. Ve zannedersem, Saym Güvenç de bu an
lamda söylememişlerdir. Yani, üyeler için dert
lerin anlatılması, şahısların görüşlerini ifade 
etmeleri asla bir nakîse değildir. Ve yasama 
organı üyeleri kendilerine müracaat eden her
kesi dinlerler. Haklı veya haksız ama, görüşle
rini kendi vicdanlarına göre ve kendi zaviyele
rinden burada dile getirirler. Bu sebeple, bunu 
bir sataşma olarak kabul etmiyorum. Zanne
dersem.. Sayın Güvençle arkadaşlarımıza bir 
sataşma maksadiyle bunu ifade etmemişlerdir. 
Değil mi Sayın Güvenç? 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) —Evet. 

BAŞKAN — Evet, bu anlamdadır, o halde 
mesele kapanmıştır. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Ben grup adı
na söz istedim, sataşma için değil, 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz. O halde, ger
çi beş saym üye konuşmuştur. Yeterlik önerge
leri de vardır. Ama, altı saym üye konuşmama
sı sebebiyle yeterlik önergesini oylamaya ko
yamayacağım. Bu arada, sırada saym üyeler 
de bulunmaktadır. Fakat, grup adına söz iste

nince, İçtüzüğün 61 nci maddesi gereğince söz 
vermeye mecburum. Yalnız, Sayın Ersü, rica 
edeceğim, konuşmanız bu şekilde vuzuha kavuş
turduğumuz kısma artık intikal etmesin ve kar
şılıklı bir görüşme konusu olmasın. 

Buyurun. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA VEHBİ 

ERSÜ (Tabiî Üye) — Değerli arkadaşlarını, 
ikinci defa huzurlarınızı işgal ettiğim için özür 
dilerim. 

Ben sanıyorum ki, burada konuşan bütün 
senatör arkadaşlar, konuşmadan önce ciddî ha
zırlıklar yaparak, ellerindeki konulan memle
ket yararına en iyi şekilde çözecek bir inanca 
kavuşur, ondan sonra da bu kürsüyü işgal eder
ler. Bu inanç da tümümüze şâmildir. Ne ben, 
ne de bir diğer üye arkadaşın diğer arkadaşları 
küçümseyen, «hazırlıksız buraya gelen...» gibi 
kötü ve çirkin ithamlar altında bulundurmaya 
haklan olmadığı gibi, umuyordum ki, bu tip 
konuşmalar karşısında da bütün senatör arka
daşlar bir protesto mahiyetinde görüşlerini te
zahür ettirsinler. Huzurlarınızı bunun için işgal 
etmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kürsüye gelen hatip
lerin hiçbirisi vicdanî kanaate ulaşmadan gu 
Veya bu şekilde, şu veya bu çevreye yara-ı-
mak için konuşma yapmaz. Bunu, evvelâ za
bıtlara böyle geçmesi için söylüyorum. 

ikinci husus, kimseyi tahdidedemez. 

BAŞKAN — Sayın Ersü bu konuyu açık
lığa kavuşturduk. Size grup adına söz ver
dim. Sataşma dolayısiyle veya fikirlerinizin 
anlaşılmaması sebebiyle 58 nci maddeye göre 
söz vermedim. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Saym Baş
kanım, mâruzâtımı göreceksiniz ki, aynı şe
kilde gruplar itham altında bulunduğu için, 
grup adma, aynı şeyi tavzihe çalışıyorum 
efendim. 

Arkadaşlarımız, «Kimlerin kimlerle temas 
etiklerini açıklıyacağım.» diyorlar. Değerli 
arkadaşlarım, eğer buraya bir kanun yapma 
vasfmdaki kişiler çek geniş temaslar yapma
dan geliyörlarsa, çalışmalarını biraz eksik 
bırakmış olurlar. Eğer bu ithamda bize bir 
pay var ise, biz dış ülkelerden gelen ve 
yurt içinde mevcut, bu konu ile ilgili her
kesle temas ettik. Türk - İŞ - DİSK, bağımsız 
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sendikalar, Alman sendikacıları, üniversite
ler ve h'er yanla temaslar yaptık. Ve ondan 
sonra huzurunuza geldik. 

BAŞKAN — Saym Ersü, bu hususun çok 
tabiî olduğunu ifade ettim ve üyelerin, grup
ların bir hakkı olduğunu da ifade ettim. Sa
yın Güvenç de bu maksatla söylemediklerini 
ifade ettiler. Daha bu konu üzerinde durma
yın. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Bu konu bitti 
efendim. Bu konudaki mâruzâtımı zapta böy
lece geçirmek için söylemiş bulunuyorum. 

Grup sözsülerini veya konuşanları arkada
şımız itham jderken şöyle buyurdular ve hem! 
fiş, hem defterden bahsettiler. Fakat, nedense 
28 nci maddeyi görmemezlikten geldiler. Ve 
arkadaşlarım, buraya mütehassıs olarak bizleri 
aydınlatmaya gelen arkadaşlar bu tâbiri de 
kullanıyorlar. Şimdi 28 nci maddeye bakalım 
ne diyor? Biz 5 nci madde olarak getirilen 
hususu nasıl değerlendiriyoruz? Biz diyoruz 
ki, 5 nci maddede hür sendikalara girecek ki
şiler, sendikalara müracaat hakkı değil, Ana
yasanın 46 nci maddesii, Anayasa giriş öz
gürlüğü tanımıştır, diyoruz. Yani bu müra
caat edeceğim. Yetkili kurul beni kabul eder 
veya etmez şartına bağlı değildir, diyoruz, 
Bizimi tezimiz bu noktadandır. Burada bir
leşmiştir ve Anayasanın 46 nci maddesini; de 
böyle anlıyoruz. Tasarının 28 nci maddesi 
«işçi teşekkülünde tutulacak kayıtlar» diyor. 
Matlabı bu. Ve arkadaşlarımız bize diyor
lar ki, işte orada görmemezlikten geliyor
sunuz. Orada hem defter var, hem de fiş 
var. Değerli arkadaşlarım, tutulacak kayıt
ları da o madde sıralıyor. Elbette her türlü ka
yıttan bahsediyor. Hattâ daha fazlası da var. 
Fakat 5 nci madde «fiş veya deftere işle
nir» diyor. Girecek üyenin ismi, cismi fişe 
veya deftere işlenir. Dikkat buyurun «ve» de
ğil «veya,» Ve arkadaşlarımız burada diyor
lar ki, efendim defterler çok işleniyor, fo
toğraf yapıştırılıyor falan, eskiyor artık. Se-
'bep de bu. Defterde eskir arkadaşlarım, fiş 
de eskir. Kaldı ki, biz bir işçinin bir yerde 
kaydının bulunması aleyhinde elbette değiliz, 
Elbette bir işçinin bir yerde kaydı bulunacak. 
Biz böyle tersine bir tezi de ortaya atmadık. 
Yalnız ahlâki bir nokta üzerinde durduk. 
Dedik ki, fişe veya deftere kayıt ibaresi doğru 

değildir. Çünkü işinize geldiği zaman fişe 
falanı kaydedersiniz, deftere kaydetmezsiniz. 
İşinize gelmediği zaman deftere kaydeder, 
fişe kaydetmezsiniz. Bir sorumlu makamın 
karşısına çıkmak, bir denetime tabi olmak lâ-
zınlgeldiği zaman hangisi sizi ilgiliyorsa, han
gisi size yarar sağlıyorsa onu iforaz edersi
niz. Kanun... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa-
yin Başkanım, konuşma maddelere aittir. 
Tümü üzerindeki görüşmelere ait değildir. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Biraz evvel ar
kadaşımız söylerken alkışlıyorsunuz da bizi 
niçin dinlemek tahammülünde bulunmuyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Ersü, ben 
size müdahale etmedimki, siz devam edin. De
vam edin efendim, siz devam edin. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — O halde hem 
deftere, hem de fişe kayıtta yarar vardır. Yal
nız birini orta yere koyarsınız bu belgeler iş
çiler aleyhine, sendikalar aleyhine yanlış yo
rumlanır veya yanlış kullanılır, kullanıla
bilir. işte bunun için «veya» teriminin kal-
dırlımasmı arzu ettik. Amacımız bu idi. 28 nci 
maddedeki kayıtları elbette bizler de görü
yoruz. Fakat nihayet sendikaların tutacağı, 
çalışan teşkilâtların, teşekküllerin kullanacağı 
kayıtlar şunlardır demekten başka bir şey 
değildir. Binaenaleyh sağlam bir görüş el
bette olamaz. 

Noter masrafını biz büyük göstremişiz. 
Çok yüksek göstermişiz. Halbuki gayet kü-
çükmüş. Değerli arkadaşlarım bu tümü üze
rinde yaptığımız tenkidlerde arza çalıştı
ğım gilbi, noter masrafları eğer cidden işçi izm 
allp, izinli olarak gidebilirse nihayet notere 
ödiyeceği ücret kadar ve oraya kadar yapa
cağı yol ve yiyecek masrafı kadar olmuş
tur. Fakat çoğu kez görüldüğü gibiı ve bu
rada da beyan edildiği gibi ekseriya sendi
kalar noteri işçinin ayağına götürür. Gayet 
güzel bir itiraf bu. Hakikaten sendikalar is
çinin ayağına götürür ama, götürme amaçla
rını da iyi bellememiz, iyi bilmemiz, lâzım-
gelir. Birinin diğerinden insan ayartmak, üye 
ayartmak amaciyle ancak önceden anlaşmak 
suretiyle, işverenle anlaşmak suretiyle ayağına 
götürülür. Büyük masraflardan kaçınılmaz 
ve ancak kendi sendikası yararına bir men-
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faat sağlama bakımından masrafa girerler. 
Fakat benim şahsan işçi olarak fayda görme
diğim veyahut da bana yararlı görmediğim 
bir sendikadan çıkışım esnasında bana o sen
dika yardımcı olmaz. Bilâkis benim aleyhim
de olur. Hattâ işimden olma pahasına bile 
olur. O halde görüyoruz ki, burada da me
sele yalnız masraf konusu değildir. Evvelâ 
masraf 12,50 lira, 12,75 lira olabilir, 20.00 lira 
olabilir. 

Fakat işçiyi gayriahlâki yönlere sevkedi-
yoruz diyorum. Böyle diyoruz. Sebep, ben ora
dan ayrılacağım zaman işverenle anlaşan sen
dika meveudise ben o işyerinden izinli ola
rak ayrılamam dedim. Dolayısiyle yalan söy
lemek zorunda bırakacağız işçiyi diyoruz. 
Kanunlar ahlâki yönleri zedelememelidir. Va
tandaşı da, işçiyi de, çalışanı da yalan söy
lemek durumunda bırakmamalıdır. Veya biri
sini öldürecektir, hasta edecektir. Nitekim ar
kadaşlarımız burada beyan ediyorlar. İsti-
rahatli olduğu zaman gider, istirahatli adam 
istirahate muhtaçtır arkadaşlarım. İstirahatli 
adamı falan yere götürüp hizmet gördürürsek 
bu istirahatin nemenem bir istirahat olduğunu 
•sisler de takdir buyurursunuz, elbette. Kal
dı ki. kısıtlamaya karşı Anayasanın 46 ncı 
ıraddssini öyle anlıyoruz. Bunu ister 7,50 li
raya kısıtlayın, ister 60 000 liraya kısıtlayın. 
Kaldı ki bizim tezimiz iddiamız gerçeğin ta 
kendisidir. Diyoruz ki, şayet işçi izinsiz ola
rak işinden ayrılmak durumunda kalırsa, bu
na mecbur bırakılırsa, işçi izinsiz olarak bir 
gün işyerini terkederse şu kadar noter ücreti 
ödiyecektir, bir günlük iş yevmiyesini alamı-
ınıyacaktır. Bir gün işe izinsiz gelmediği için 
Pazar yevmiyesini de alamıyacaktır, tatil yev
miyesini de alamıyacaktır. Bunlar yanlış mı 
arkadaşlarım? Doğru olan hususlardır. O hal
de bunun toplamını yapıyoruz 50 - 60 lira ara
sında işçiye bir külfet yüklüyorsunuz diyo
ruz. Elbette işte bu kısıttır, karşısında olduğu
muz hususlardan birisi budur. 

Konumuzu başından beri incelerken çalış
ma metodumuzu, dayandığımız esasları arz 
ettim. Dedik ki, biz evvelâ bunun demokratik 
usullerle bu kanun tasarısı hazırlanış safha
sında bu usullere riayet edilmiş midir? Yani 
geniş temaslar, geniş araştırmalar, 7 yıllık tec
rübeden doğan sonuçlar cidden değerlendirile

rek getirilmiş midir? Biz bunu araştırıyoruz, 
diyoruz. Sonra diyoruz ki, cidden otorite olan 
kişilerle, kurumlarla bu temaslar yapılmış mı
dır? Sonra, mevcut mevzuata uygun mudur? 
Bilhassa diyoruz; hukuk kurallarına ve Anaya
saya uyg'un mudur? Biz konuyu elimize böy
lece aldık. 

Arkadaşlarımız derler ki, memlekette şu 
hal var, bu hal var, sarı sendika var, geçim 
sendikası var. Bunların tümüne iştirak etti
ğimizi birkaç yerde arz ettim. Yani grupum 
adına hem komisyonda arz ettim, hem de bu
rada, G-enei Kurulda arz ettim. Tedbir? Tedbir
lerini de arz ettim. O halde nişin katılmıyor
dunuz? Bu kanunun karşısına çıkmak günah-
ıır gibi bir fikre ulaşmak hatalı bir sebep, ha-
tslı bir görüştür, önce meseleyi doğru kavra
mak lâzım. Ne diyoruz? Anayasanın 48 ncı 
madesine aykırıdır, diyoruz. Efendim kanun 
gitmiştir, Yargıtay şu kararı almıştır, Danış-
taydan bu kararı almıştır, Anayasaya da şöy
le gitmiştir, buraya gitmiştir... 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Anayasa Mahkemesi 
kararı. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — İzin verin efen
dim. Mevcut tasan henüz Anayasa Mahkeme
sine gitmemiştir. Henüz kanunlaşmamıştır ki, 
gitsin arkadaşlarım. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Gitti, gitti. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Bunun için 
Danıştaym karan, Yargıtayın karan, Şura
lım kararı, şu tasan içindeki hükümleri he
nüz görmemiştir, değerli arkadaşlanm. Bu
radaki hüîdimler evvelâ kanunlaşacak ki bu 
hususta sizin iddialannız gerçek olsun. Buraya 
koyduğ-unuz mekanizma bundan evvelki 274 
sayılı Kanunda var mıdır ki, Anayasa Mah
kemesine gittik de bu gerçekten, bu sizin söy-
kdiklermiz doğru değildir, dendi. Henüz da
ha tasarıdır arkadaşlanm. Ve bu tasarı henüz 
görüyorsunuz ki tartışıyoruz. Ancak bu ka
nunlaştığı zaman Anayasa Mahkemesine gi
debilecektir. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Orada yazdıklarını bu
raya aldık. 
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VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Bu kısıtları
nız eski kanunda yoktur. 

Yine arz etmiştim, «efendim Barolar Bir
liği, Avukatlar Kanunu, Partiler Kanunu, şu 
kanunlar, bu kanunlar hepsi kısıtlamalar ge
tirmiştir» diyorlar arkadaşlarımız. Sayın Hü
kümet de bu görüştedir, bâzı konuşan arka
daşlarımız da bu görştedir. 

Değerli arkadaşlarım, galiba birbirlerimizi 
anlamamakta inadediyoruz. Bütün temel öz
gürlükler, bütün kuruluşlar, bütün kurumlar 
kanunla düzenleneceği yerde, Anayasa ka
nunla düzenlenir diye madde koymuş, hükmü 
koymuş. Ya içinde, ya yanında. Arkadaşları
mız ısrarla misal veriyorlar, diyorlar ki, «işte 
partiler kanunu» Anayasanın 56 ncı maddesi 
diyorlar. Cidden Anayasanın 56 ncı maddesin
de partilerin serbestçe çalışacağına dair işa
ret var ve hiçbir tahdide koymamış, doğru. Ama 
Anayasanın bunun arkasında gelen 57 nci mad
desi diyor ki, «Siyasal partilerin çalışmaları 
kanunla düzenlenir. » Nedense arkadaşlarım 
bunu anlamak istemiyorlar. 56 ncı maddeyi 
okuyorlar, 57 nci maddeyi küt diye atlıyorlar. 
57 nci madde bunları rahatça sınırlamıştır. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Beşinci madde. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Beyefendi, 11 
nci madde görüşlerini de arz ettim, zatıâliniz de 
dinlediniz. Kanunların Özünü 5 nci madde üze
rinde arz ediyorum, 6 ncı maddede,, 9 ncu mad
dede, tümünü arz ediyorum. 

Şimdi bizim birleşmek istediğimiz husus, bir
leşmeye çalıştığımız husus : Diyoruz ki, bu tar
tışmayı çok kısa bitirebilirdik. Ancak, Anaya
sanın 46 ncı maddesi üzerindeki yorumda birle-
şebilirsek. Şimdi 46 ncı maddenin 1 nci fıkrası : 
«Çalışanlar ve işverenler önceden izin almaksı
zın sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bun
lara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma 
hakkına sahiptirler.» Hiçbir kısıt yok arkadaş
larım, dikkat buyurun. Anayasanın 46 ncı mad
desinin 2 nci fıkrası isçi durumunda oimıyan 
memurları ilgilendiren, o statüye giren kişileri 
ilgilendirdiği için arz etmiyorum. 

Üçüncü fıkrayı arz ediyorum : Anayasanın 
46 ncı maddesinin 3 ncü fıkrası : «Sendika ve 
sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve işle
yişleri demokratik esaslara aykırı olamaz,» 

Değerli arkadaşlarım, kanun koyan burada 
diyor ki, tüzüğü dahi biliyorum. Yöntemi dahi 
biliyorum, diyor. İşlemesini dahi biliyorum ve 
bütün bunlar demokratik esaslara ayları ola
maz, diyor Anayasa vâzıı. Kanuna asla temas 
etmiyor, dikkat buyurun. Diğer maddelere ge
çiyorum. «Kanunla düzenlenir» diyor. Evvelîı bu 
noktada anlaşalım, diyoruz. Tüzüğünü dahi, 
yöntemini dahi, işleyişini dahi demokratik esas
lara bağlıyan Anayasa kanunu unutmamıştır, 
arkadaşlarım. Bunun için diğer maddelerde gös
terilen misaller doğru değildir. Onlar sınırlan
mıştır. 

Özüne gelince : Nedir bu öz? Anayasanın 11 
nci maddesini alıyoruz. Şu, şu, su esaslara da
yalı olarak, hattâ burada nelerden bahsedili
yor. Millî güvenliği de esas olarak Anayasanın 
11 nci maddesi «bir kanunun özüne dokunula
maz» demiştir. 

Şimdi mesele olan o halde kanunun özü olu
yor. Nedir bu kanunun özü? Değerli arkadaşla
rım, çalışanın hakkı kendi iradesi ile ve kendi 
iradesinin üzerinde hiçbir baskı olmadan kendi 
yaşantısını, kendi öz çıkarlarını, kendi öz ira
desi ile tecelli ettirmesidir. Bu görüşe saym bir 
partinin sözcüsünün televizyondaki acık otu
rumda da aynen rasladık. 

Bir başka yönden; sendikaların özü nedir? 
«Sendika kurmayı ben yasaklıyorum.» Evet, ta
sarının hiçbir yerinde demiyorsunuz ki, «ben 
sendika kurmayı yasakladım. Türkiye'de 10 ta
ne sendika olacaktır, 11 nci sendika olmıyacak-
tır.» Böyle bir iddiamız yok, kanunun böyle 
bir şey söylediğini iddia etmiyoruz. Yalnız di
yoruz ki, siz öyle hükümler getiriyorsunuz, ki 
sendikacılığı öldürüyorsunuz. Hangi sendikacı-
bğ ? Özgür sendikacılığı. Hükümet yan olan 
v^va burada aynı görüşü savunan arkadaşlarım 
a^.a temas buyurmuyorlar. Almanya modelini 
ö^nek olarak seçiyorlar. Çok az sayıda sendi
kacı olduğunu burada bizzat ben de arz ettim. 
Hattâ o mevcutları da azaltmayı düşündükle
rini, bu akımların mevcudolduğunu arz et
tim. Ama buna mukabil bir tek sendika kanu
nu olmadığını arz ettik arkadaşlar. Niçin buna 
yanaşmıyoruz? Bu noktaya nereden gelinmiş 
öyle ise? Bu noktaya özgür sendikal mücade
leyle, özgür sosyal mücadele ile gelinmiştir. 
Biz ne yapmak istiyoruz? Bir tarafta öz evlâ-
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dım var, bir tarafta üvey evlâdım var. öz ev
lâdı mı, hangisini? Nasıl?... Ölçü nedir bilinmi
yor, ama, öz evlâdı mı himaye için, üvey evlâ
dı mı sokağa atacağım. Devlet bunu yapamaz 
beyefendi. Devlet kuvvetini temsil edenler her 
vatandaşı, Anayasaya, kanunlara uygun her 
kuruluşu ayrı özerklik içerisinde, aynı temi
nat içinde bulundurmak zorundadırlar, diyo
ruz. Birini himaye edeceğim, birini de ezece
ğim. iste buna karşıyız arkadaşlarım. Ama bey
efendi bilmiyor musunuz, bu komünisttir, bu 
memleketi bölücüdür, parçalayıcıdır. 

Değerli arkadaşlarım, kavramları bu kadar 
ucuz lütfen kullanmıyalım. Eğer bir teşekkü
lün komünist olduğunu kesin delillerle biliyor
sanız, bunun yakasına yapışmadığınız için suç
lusunuz, diyorum. Niçin yakalamıyorsunuz bun
ları? Bu memleketi bölenlerin niçin mahkeme
lerde cezasını verdirmiyorsunuz? Bunları iddia 
ediyoruz. Hayır efendim, o kapanacaktır, komü
nisttir. Kim söylüyor? Resmî sorumlu kişiler 
söylüyor. Sonra geliyoruz, getirdiğimiz tasarı 
•da, dikkatlerinizi bir dafa daha bu noktaya çe
virmek istediğim için arz ediyorum, özür dile
rim. Tasarının 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrasın
da her şey sayılıyor, diyor ki «bu sendikal ki
şi ve teşekküller için, din, aile, ırk, renk, dil, 
mezhep, inanç, siyasi düşünme ve siyasi parti 
ayırımı gözetilemez.» 

Kanunun bir maddesi böyle. Fakat ister 
kanunun aleyhinde veya yanında olanlar, ister 
Devlet sorumluları, ben onu kapatacağım di
yor. Arkadaşlar bu maddeyi niçin koyuyorsu
nuz buraya? Evvelâ bizlerin, yani Devleti yö
netmek için burada toplananların, bunların 
içinden çıkan icra organlarının evvelâ kanun
lara, yasalara saygılı olmaları lâzım. İşine gel
diği zaman ben bunu yaparım, işime gelmediği 
zaman da böyle yaparım. Böyle hukuk devleti
ni kuramazsınız arkadaşlar, inançlarımızı bu
nun için savunuyoruz İsrarla burada. Üst üste 
bunun için söz alıyoruz. Keyfî tatbikatla Dev
let yönetimi olamaz. 

Temel hukuk kuralları, diyoruz. Kanun te
mel hukuk kurallarına aykırı, içinizde çok sa
yın ve değerli hukukçu arkadaşlarımız var, 
lütfetsinler, objektif olarak buyursunlar. Ka
nun müktesep hakları yiyor arkadaşlar. E... ne 
yapalım efendim o teşekkül kötü, onun için ka

nun müktesep hakları yesin diyecek misiniz? 
Kanun genellik vasfını haiz değildir. Değil, 
ama ben zaten bir tarafı tutmak istiyorum, bir 
tarafı vurmak istiyorum. Elbette genellik vasfı 
olm:,z, diyecek misiniz? 

işte, ürerinde İsrarla, titizlikle durduğumuz 
hususlar bunlardır değerli arkadaşlarım. 

Geliyoruz bir başka noktaya. Ne demek
miş referandum efendim, referandum nasıl olur
muş? Memleketin ıcığmı cıcığını çıkarır. Hattâ 
düşünün bir defa diyorlar bakın. Seçimden ön
ce nasıl propagandalar oluyor. Tabiî o zaman 
da propagandalar olacak, evet. Ve ne hale ge
lir diyor, düşünün.,. Gerisini söylemiyor arka
daşım. Bir başka pragrafı ile bağlıyorum, ip
liği pazara dökülür diyor bu işin. 

Burada arz ettim arkadaşlarım. Kim, sandı
ğa gitsin dediğiniz adamlar. Evvelâ sandığı tek 
çıkar yol görmedik. Dedik ki, bu tasarının 
20 nci maddesinde, 50 işçi çalıştıran işyerinde 
2 olmak üzere 8 - 10 işyeri temsilcisine kadar 
işçi sayısı arttıkça, tasarı işyeri temsilcisini ön
görmüş. Ne yapalım bu temsilcileri? Süs için 
mi geliyorlar bu sendika temsilcileri işyerlerine 
arkadaşlarım. Hayır bunları görevlendirelim 
dedik. Nasıl görevlendirelim? 1 000 kişilik bir 
işyeri dedik, iki sendikanın üyesi vardır bura
da, güzel. E... işverenin de vardır. Ufak bir bü
ro. (A) sendikasının üyeleri Ahmet, Mehmet, 
Hasan, Hüseyin... (B) sendikasının üyeleri Ali, 
Veli, kimse, hepsini sıralıyalım. Alioğlu Veli 
istifa etmiş sendikadan, atalım oraya. 
oto - kontrol sistemi estirelim. dedik 
arkadaşlarım, işçiler, işçi teşekkülleri bir
birlerini otomatikman kontrol etsinler. Eğer 
Çalışma Bakanlığı da bu kontroia katılacaksa 
bölge temsilcileri kanalı ile lütfetsinler onlar 
da bu yerleri denetliyerek, saman zaman bun
ları görsünler ve bunu uygulasınlar işyerlerin
de. İşte demokratik usul arkadaşlarım, oto -
kontrol sistemi yapıyoruz. 

Başka bir husus, temennidir ve bütün arka
daşlar bunu söylüyorlar. Efendim sendikanın 
hayatı elbette Toplu Sözleşme yetkisi almaktır. 
Evet doğru, ama bir üyemi benim yanlışlıkla 
kaçırırsa, ben Toplu Sözleşme yetkisini alamam 
sonra. Bir üye yüzünden 1/3 ü kaybederim ve 
düşerim ben bu yetkiden. Değevli arkadaşla
rım,, sen de ondan bir üye aldığın zaman zaten 
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düşersin. O halde, demefk ki ihtilaflı bir nokta 
hâlâ kalıyor. Yani getirdiğiniz tasarı bir çö
züm değildir. Yine o çalma çırpmalar devam 
edecektir, o ondan üyeyi çalacaktır, o ondan 
çalacaktır, diyoruz. Ne zaman? En kritik an, 
işkolu yetkisi, işyeri yetkisi alıp da Toplu Söz
leşmeye gittiği zaman. Bu yetkiyi almadır, kri
tik an. Nasıl yapalım bu işi dedik. Oto - kont
rol sistemini evvelâ tavsiye ettik. Ardından bâ
zı pürüzler çıktı, şüpheler var. Bu 
anda işveren, işçi temsilcilerinin hepsi
nin bulunduğu yerde, Çalışma Bakanlığı 
temsilcisinin bulunduğu yerde, buyurun sandık 
basıma diyelim. Bunu ancak, ikinci bir raunt 
olarak yapıp kesin olarak çözme esasına dayı
yorum. Propaganda yapılır falan yok arkadaş
larım burada. El altında propaganda yapılır, 
gayet tabiî. Koyduk sandığı? Hangi sendikala
ra Toplu iş Sözleşme yetkisini vermek istiyor
sunuz? Lütfedin işçiler yetkiyi versin şu an
da. Bu mekanizmamızı tamamlıyan ikinci un
surdur diyorum. Buna da karşı çıkıyorlar. Ne 
olur, memleketin hali bir de sandığa işçiyi gö
türür sen. E... bizler sandığa gidiyoruz da mem
leketin hali ne oluyor arkadaşlarım? Biz ne 
oluyorsak, o da aynı şey oluyor, diyoruz. Kal
dı ki teklifimiz Anayasanın 46 ncı maddesinin 
tam istediği demokratik yöntemdir. 

Değerli arkadaşlarım, sendikaları birleştir
mek gibi bir rol oynıyan bu kanunun karşısına 
çıkmak günahtır, yazıktır, memlekete büyük 
fenalıktır diyorlar arkadaşlarım. 

Birinci defa çok teferruatlı mâruzâtta bu
lunduğum için birçok hususlara girmiyorum. 
Aynı faciaları getiriyor bu tasarı beyler. Ba
kın bir tek noktası ile söylüyorum, itham et
tiğiniz teşekküller veya kişiler bu kanun yürür
lüğe girdiği anda feshedilecektir. Kanunun fe
sih maddesi de işliyecöktir. O feshedilen sendi
kanın yöneticilerinin arasında yer alan veya 
sendikalı üye olarak, işçi olarak ayakta duran 
sendikaya müracaat etse, benim bugüne dek on
larla yaptığım, yani bu sendikanın adamı ol
duğum için onlarla keskin bir mücadeleye gi
riştim, benim fikrim bu bazdadır, bu sendikanın 
fikri de bu bazda. Evvelâ kanaat ayrımından 
dolayı ben seni sendikaya alamıyacağım diye
cek beyler. O yetkili organ, ben seni sendikaya 
almıyorum diyebilecek, onun kabulüne bağlı. 
Bunun şartlarını da saymıyorsunuz. Kanunen 

şu kısıtlılar veya şunlar veya bunlar diye bir 
şartı da saymıyoruz. Doğrudan doğruya bura
da yetkili organın kararma bırakıyoruz. Peki 
bu yüzlerce işçiyi siz sendika dışı bırakırsanız 
bu adamlar size hayır, dua mı okuyacaktır, di
yoruz. Gayet tabiî hayır. Yine memlekette cid
dî bir anarşinin tohumunu kanun ekiyor, diyo
ruz. Bunun için en düzenli husus, arz ettiğimiz 
teklif içerisinde birleşmektir. Fazla vaktinizi al
mamak için daha fazla mâruzâtta bulunmuyo
rum. Yalnız bir noktaya da kısaca temas ede
rek kesmek istiyorum ve sözlerime burada son 
vermiş olacağım. 

Dünyanın her yerinde faşist ülkeler hariç, 
kanunlarla sendikaların yetkileri düzenlenmi
yor. Burada sizlere Alman, İtalyan, Japon ve 
ingiliz işçilerinin de yeni seçilen Hükümete 
verdikleri direktifi arz ettim. Hiçbirinde sen
dika özgürlüğü değil de, sendikayı şu veya bu 
şekilde ufak kısıtlamalara" mâruz bırakanı Ana
yasaca diyor ki, kanun dışıdır böyle bir şey, 
böyle şeyi tanımıyorum. Bu özgür sendika mü
cadelesi yapan ülkeler. Ve onlar işte 16 sendi
kaya böyle inmişler değerli arkadaşlarım. Bi
rini tutturup, birini dövdürerek değil, değerli 
arkadaşlarım. İddiamız bunlar ve bunların ka
nunları olmadığı gibi, bunu yapanı da suçlu sa
yıyor onun Anayasası. Evet, başka yerlerde 
bunlar oluyor, sosyalist ülkelerden örnek verdi
ler, faşist ülkelerden örnekler vermediler. Fa
şist ve sosyalist ülkelerde nasıl oluyor bunlar? 
Nazi Almanya'sının meydanda, ispanya'sı, Por
tekiz'i meydanda, Sendikalar nasıl, işçi hayatı 
nasıl düzenleniyor? Fazla lüzum görmüyorum, 
hepsi kısıtlı devlet yönetiminde. Biz de zaten 
iddia ediyoruz ki, siz bu kanunla Devlet sendi
kacılığını getiriyorsunuz. En azından sendika
cılıkta Devlet himayesini getiriyorsunuz. Tefer
ruatla durduk, Anayasa yönünden, hukuk yö
nünden durduk. Adalet Partisinin ilkeleri yö
nünden durduk. Dedik ki, siz özel teşebbüsçü, 
Tokelin karşısında, imtiyazın karşısında, iyi 
sermaye, kötü sermaye, iyi para, kötü parayı 
piyasadan kovar ilkelerine bağlı, piyasa meka
nizmasına, ekonomisine bağlı bir siyasi teşekkül 
olarak, her türlü Tekelin karsısında bir siyasi 
teşekkül olarak, nasıl burada imtiyaza, bir te
kele gidiyorsunuz. Niçin gidiyorsunuz. Prog
ramınız icabı ise, değil, ekonomik düşünceleri
niz ise değil, sosyal düşünceleriniz ise değil, 
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toplumcu değil, bireycisiniz diyoruz. Sizler de 
bunu zaten dile getiriyorsunuz. Arkasından bir 
tekalciliğe yapışıyorsunuz. Ve diyoruz ki arka
daşlar, bugün üç kişinin hakkından gelemedi
ğiniz için bir kanun tasarısı seyk ediyorsunuz. 
Ve birkaç Türk evlâdının ölmesi ile sonuçlanan 
olayları 3 - 5 kişinin soysuzluğuna bağlıyorsu-
1.113 da, örfi idare, sıkı yönetime kadar gidiyor
sunuz da, ya Türkiye çapında tek başına kos
kocaman bir teşekkül yaratacaksınız, buna da 
sızmalar olması muhtemeldir, o zaman ne yapa
caksınız soruyoruz? Cevabı yok. Devletin başı
na hangi çorapları öreceğiz o zaman arkadaş
larını? işte bugünün gerçekleri bunlar. Bir ki
şi sızmış ve becerememiş bu işi, Nihayet sıkı 
yönetime kadar gitmişiz. GTerekçesi Hükümetin. 
Koskoca bir örgüt haline getiriyorsunuz ve tek 
rakipsiz örgüt haline getiriyorsunuz, mücade
leyi, rekabeti kaldırıyorsunuz. Buraya da sız
dılar, ne yaparsınız; diyoruz. 20 - 30 000 üyeli 
bir teşekkülün ciddî hâdiselere sebebolduğunu 
ve bunu ancak sıkı yönetimle önlediklerini id
dia edenlere diyoruz M, memleketi bu yoldan, 
mademki gerekçeniz budur, felâkete götürürsü
nüz. Doğru değildir. 

Tekliflerimizin tümünü arz ettim. Teklifle
rimizi yenilemeye lüzum görüyorum. Esasen bir 
önergemiz de mevcut. Bu bakımdan kanun üze
rindeki görüşlerimizi arz ettik, ithama değil, 
bağımsız, hiçbir kanada bağlı olmıyan ve her 
türlü teşekkül ile temas etikten sonra huzur-
larmızda tekliflerle, tasarının iyi ve kötü ta
rafları ile görevimizi yapmaya çalıştığımız sı
rada, ithama kimsenin hakkı olmadığını tekrar 
eder, huzurlarınızdan saygı ile ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Sayın Seyfi 
öztürk, buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; huzurlarınızı fazla işgal et-
miyeceğim. Sabahın saat 10,00 nundan beri ko
nu üzerinde bir fasıladan sonra devamlı müza
kere yapıyoruz. 

Sayın Ersü'yü dinledikten sonra, kendisi
nin iyi niyetini, fikrî selâmetini yakından bili
rim. Acaba Anayasa Mahkemesinin kararı ile 
yardımcı olabilir miyim ümidi içnde kısaca ma
ruzatta bulunmayı faydalı buldum. 

Zannetmyorum bu münakaşaların tamamını 
takibetme imkânına erişemediler, ama bir mik
tarını takibettüer. 

Meselenin özü şudur. Kendilerinin endişesi 
Anayasanın 46 ncı maddesinde sendika kurmak 
serbest, girmek çıkmak serbest, «sendikaların 
düzenlenmesi kanunla yapılır» diye bir hüküm 
olmadığına göre, bu sahada bir düzenleme yapı
lamaz. Kanaati bu. 

I 

! Şimdi Anayasa Mahkemesinin aynı konuda 
! aynı idiayı, Türkiye işçi Partisi 274 sayılı Ka

nunun iptali için götürmüş. Anayasa Mahke
mesi diyor ki, kararında: «Anayasanın 46 ncı 
maddesi sendika ve sendika birlikleri kurmak 
hakkının kullanılması için ayrı bir kanun çı
karılmasını buyurmamıştır.» Doğru diyor Ana
yasanın 46 ncı madesi sendika ve sendika bir
likleri kurulması için ayrı bir kanun çıkarılma
sını emretmemiştıir. Fakat devam ediyor. «Fa
kat Anayasanın 5 noi maddesi gereğince, bu 
maddenin gerekçesinde belirtildiği gibi, yasama 
Anayasanın sınırlan içinde ilkel ve genel bir 
yetkidir. T. B. M. M. her hangi bir alanı Ana
yasaya uygun olmak koşulu ile düzenliyebilir 
yahut düzenlemiyebilir. Yasama organı dâva ko
nusu bu alanı ilkel ve genel yetkisine daya
narak kanunla düzenlemeyi kamu düzeni ve 
yararı görmüştür. Bunda Anayasaya aykırı bir 
yön yoktur.» Şimdi, Anayasamızın 152 nci mad
desine göre M, önemli olan bu. Zannediyorum 
vuzuha kavuşup, anlaşabileceğiz. 152 nci mad
denin son fıkrası der ki, «Anayasa Mahkemesi 
kararları Resmî Gazetede hemen yayınlanır 
ve Devletin yasama, yürütme ve yargı organ
larını, idari makamlarını, gerçek ve tüzel kişi
leri bağlar.» Anayasa Mahkemesi kararı nedir? 
41 sayılı Kanun bunu göstermiştir. Karar ge
rekçe ile birlikte bir bütün ihtiva eder. Burada 
hem hüküm kısmında, hem gerekçe kısmında 
vâzıı kanunun yani yasama organının Anayasa
nın 5 nci madesdne göre pekâlâ sendikalar mev
zuunu kamu yararı, kamu düzeni mülâhazası 
ile kanunla sınırlıyabileceğini, kayıthyabileceği-
ni, şartlıyabileceğini, belirliyebileceğini kabul 
etmiştir. 

Şimdi yine aynı Anayasa Mahkemesi kararı
nın bir başka cümlesi; gerçi Anayasanın 46 ncı 
maddesi; «sendikalar ve sendika birlikleri kur
ma, bunlara serbestçe üye alma ve üyelikten ay
rılma haklarını temel haklardan saymıştır. Fa-
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kat bu haklar da Anayasanın 11 nci mddesi ge
reğince, diğer temel haklar gibi kamu yararı 
nedeniyle kanunla sınırlanabilir. Bu da Anaya
sa Mahkemesi kararındaki hüküm. Saıbahki 
mâruzâtımda ifade ettim; 88 sayılı Milletlera
rası Sözleşmedeki hüküm, 29 ncu maddedeki 
sarih hüküm millî mevzuatın kamu yaran, ge
nel ahlâk ve kamu düzeni mülâhazasiyle bu sa
hayı smırlıyâbileceğini ortaya koymuştur. Şart
lamak, sınırlamak başka şeydir. Hakkı engel
lemek, ortadan kaldırmak başka şeydir. 274 ve 
275 sayılık anunların iptali için Türkiye tşçi 
Partisi tarafından açılan ve tamamı reddedilen 
bütün bu iddialar bugün hazırlamış olduğumuz, 
huzurunuza gelen tasarının anagerekçesi olmuş
tur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Sökmen?.. Yoklar. Sayın 

Özden?.. Yoklar. Sayın Altan?.. Yoklar. Sayın 
Öztürk .. Yoklar. Sayın Gürsoytrak?.. Yoklar. 
Sayın Betil?.. Yoklar. Sayın Yıldız?.. Yoklar. 
Saym Gümüş offlu?.. Yoklar. Sayın Tuna?.. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Vazgeçiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. Sayın Ren-
deci?.. Yoklar. Sayın Türkmen?.. Konuşacak 
mısınız? Buyurun. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; Yüksek Senatoda 
birkaç günden beridir bir kanun teklifi veya 
tasarısının müzakeresini yapıyoruz. Bir kanun 
tasarısının lehinde veya aleyhinde bulunulabili-
nir. Fakat bunun hakikaten kanunun mahzuru 
budur; bu, şu mahzurları getiriyor demekle ik
tifa edilmesi lâzımken; maalesef bu kanunun le
hinde ve aleyhinde bulunanlar bu hududu ha
kikaten aştılar. Lüzumsuz münakaşalarla bü
yük zamanlar kaybettik. Bu kanun taJbiatiyle 
bâzı ihtiyaçları karşılamak için getirilmiştir. 

Deniyor ki, efendim bu sarı sendikacılık ön
lenmek isteniyor, bu bir ihtiyaçtır. Bunun için 
çare düşünülebilir. 

Tabelâ sendikasına her şeyden evvel son ve
rilmek isteniyor. Bu düşünülebilir. Kuvvetli 
sendikaların husule getirilmesi düşünülebilir. 
Ama bunun aksine de çıkılır denir ki, efendim 
bu kanun sendika hürriyetini tahdideder. Bi
naenaleyh bu mahzurları vardır denilebilir. 
Ama bunları müdafaa ederken kanun madde

sini bırakarak burada polemiğe, hakikaten hiç 
de lüzum olmıyan münakaşalara girmiş bulunu
yoruz. 

Daha Mecliste bunun münakaşası yapılır
ken, ilk başta bu kanun aleyhinde bulunulur
ken bunun mahzurlarını bildirmek mevkiinde 
bulunan Rıza Kuas bu kanunun bâzı mahzur
larını dile getirirken, hiç de lüzum olmıyan gay-
rihukukâ iddialar ileri sürüyor. Meselâ iddiası
nın birisinde diyor ki, «Biz evraklarımızla, vesi
kalarımızla birlikte Çalışma Bakanlığına git
mek istedik, bize yetki vermediler. Türk - îş'in 
kurduğu suni bir sendikaya yetki verdiler ve 
biz bunun iptali için Danıştaya gittik, sözümü
zü anlatamadık. Ki, evrak gelmeden 15 gün ev
vel karar verildi ve Danıştay 9 ncu Daire Baş
kanı da bunun primi karşılığı olarak Amerika'
ya seyahata gönderildi.» Arkadaşlar müdafaa 
ne kadar kuvvetli olursa olsun, bir hakkı mü
dafaa ederken hukuk nizamını, Anayasa mües
seselerini bu kadar zait itham etmeye kimsenin 
hakkı yoktur. Bir defa Danıştay 9 ncu Dairesi 
katiyen bu işlerle meşgul olan bir daire değil
dir. Bu daireden de böyle bir karar çıkmış de
ğildir. Binaenaleyh, hilafı hakikat. Danıştay 
9 ncu Daire Başkanı Amerika'ya değil, Türkiye 
haricine çıkmamıştır. Binaenaleyh, bu kadar ha
fif, bir Anayasa müessesesini itham etmeyi doğ
ru bulmuyorum. 

Şimdi aksini müdafaa edenler de bence ha
taya düşüyorlar. Şimdi bu kanunun bâzı mah
zurları olduğu söyleniyor, müdafaa ediliyor. 
Vekil Beyin son konuşmasını zevkle dinledim. 
Gayet hukukî olarak konuştu. Fakat öğleden 
evvelki konuşmalarında bir partiye «döneklik 
yapmış» demek (suretiyle bir lâf kullandı. O 
partinin mümessili de muikabil müdafaada bu
lundu. Böylece uzun uzadıya münakaşalar de
vam etti ve biz de bunu dinlemek zorunda kal
dık. Böyle hareket etmeye lüzum yoktu. 

Bu kürsüde adetâ sendikaların mücadelesine 
şahidolduk. Bu kanunda eğer hata varsa işçile
rin hukukuna, işçiler zarara sokuluyor mu, işçi
lerin hürriyeti tahdidediliyor mu, serbest sen
dikaya girmesi tahdidediliyor mu, edilmiyor 
mu? Bunun münakaşası yapılması lâzımken bu
rada Türk - iş sendikasiyle DİSK in mücadele
sine şahidoluyoruz. Çıkıyor burada bir arkada
şım; ben, diyor, sendikanın müdafaasını yapı-
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yordum. DİSK i yerdim serbest sendikaları yer- j 
dim... Efendim, burası bunların yerme yeri de
ğildir. Gidiniz o sendika ile mücadeleniz varsa 
onu başka yerde yapın. Burada bana kanunun 
şu mahzuru vardır, bu faydası vardır, deyin. 
Bunu söylemeye mecbursun, başkasını söyleme
ye hakkımız yoktur. Bizi burada uzun uzadıya 
iki sendikanın mücadelesine şahit tutmaya hak
kınız yoktur. Biz burada hakikaten kanunla 
meşgul olmak mecburiyetindeyiz. Hakikaten 
ben ve benim partim ne o, ne de sendikanın 
müdafii değiliz. Ne onun yanında, ne onun kar
şısında değiliz. Biz getirilen kanunda bâzı mah
zurlar olduğunu söylüyoruz. Yanlış olabilir, 
doğru olabilir. Şimdi bize bâzı arkadaşlar der
ler ki, efendim Mecliste daha evvelce böyle söy
lediğiniz halda niçin bunu söylediniz veyahut 
niçin dönidünüz yolda bıraktınız? 

Arkadaşlar, Senato gayet tabiî Millet Mecli- | 
sinden çıkan kanunları ikinci defa müzakere 
etmek, icaibmda tadil etmek, ıslah etmek için 
'bir müessesedir. Eğer Senato, Mecliste kabul 
edilmiş bir şeyi aynen tasdik edecekse, hikmeti 
vücudu yoktur. Mecliste benim arkadaşlarım 
veya benim partim mensupları başka bir şey 
kullanmış olsalar bile, ben bununla bağlı deği
lim. Bu itibarla ben burada hatalı buldumsa, 
mahzurlu buldumsa bunu tenkid etmek, ispat 
etmek mecburiyetindeyim. Diyorlar ki, efendim 
hunu bir parti daha evvelce görmesi lâzımdı, I 
görmedi. Efendim çok şey olur, mahkemelerde 
de olur. Bir mahkeme karar verir, Temyiz Mah
kemesi bozar, hâkim israr eder, kararı bozulur. 
Yani hiçbir kimse diyemez ki, ben daima ilk I 
verdiğim karar doğrudur. 

Binaenaleyh, Halk Partisi olarak zaten bu
nunla bir şey ispatlıyoruz biz, önceden verilmiş 
cephe tutulmuş muayyen fikirle buraya gelmiş 
bir parti değiliz. İlk samanlar da bâzı arkadaş
larımızın bize verdiği malûmatla belki grupu-
muz da hâkim olan bir kütleye getirilen kanun 
işçiye faydalı olduğunu görmüşüz ve o şekilde 
rey kullanmış olabiliriz. Ama bugün bir kere 
anlatılanlarla kanunda bâzı mahzurlar olduğu
nu görüyoruz. Muhterem Vehbi arkadaşımın 
söylediği kusurlara iştirak ediyorum. Bâzı ku
surlar var, tahditler yapar. Binaenaleyh bu 
maddeler geldiği vakit bunu izhar edeceğiz. | 
Bizi dönmüşlükle, veyahut fikir değiştirmekle j 
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itham etmeye kimsenin hakkı yoktur, bu bizim 
tabiî hakkımızdır. 

Bu itibarla rica ediyorum, bu mevzuu objek
tif olarak müzakere etmek varken bu şekilde 
parti mülâhazasiyle, benim partim şu idi, senin 
partin şu; bunun yeri burası değildir. Binaen
aleyh, kanunun maddeleri üzerine hakikaten 
iki sendika mücadelesi, bu sendikayı kayırmak 
veya bu sendikayı mağlûlbetmek değil, yarın bu 
işçi için faydalı olacak mı, olmıyacak mı? Ya
rın bu devlet karşısında çok zorlu, çok kuvvet
li, kendisiyle mücadele edilmiyecek şekilde bir 
sendika yaratmak suretiyle bâzan Hükümete 
karşı gelen bâzı işçiye bir mekanizma yaratılı
yor mu, yaratılmıyor mu? Bunun üzerinde du
rarak bunu ıslah edelim. Eğer bunu ıslah et
mezsek, memleketin yarın mâruz kalacağı felâ
ketlerin mesuliyetinden biz mesul oluruz. 

Binaenaleyh, siyasi mülâhazaları bırakarak, 
sendikal sempatisi veya antipatisini bir tarafa 
bırakarak, maddenin esasına girerek hsr mad
denin mahzurlarını önlemek, ıslah etmek sure
tiyle iyi bir kanun çıkarmaya yardım etmenizi 
rica eder, hepinizi hürmetle selâmlarım, (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Betil. v 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
ben söz istemiştim. Anayasa ve Adalet Komis
yonu toplantı halinde idi. Bu komisyon üyesi sı-
fatiyle orada hazır bulunuyordum. Bunu maze
ret saymanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Betil söz söylemenin sı
rası geçtiği takdirde bir mazeret müessesesi İç
tüzüğümüzde mevcut değildir. Üzüntü ile ifade 
edeyim. Bu sebeple mazeretinizi değerlendirme 
imkânına sahip değilim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
ben iştirak etmeseydim Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda toplantı yeter sayı bulamıyacaktı. 

BAŞKAN — Orada da siz haklısınız şüphe
siz. Ama İçtüzük bana bu yetkiyi vermiyor. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — O halde tekrar 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ama yeterlik önergesi vardı, 
şimdi onu okutacağım. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Yeterlik önerge
sinin aleyhinde söz istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Yeterlik önergesi-
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nin okunmasından evvel bir hususu zabıtlara 
geçirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Matlapla mı ilişkin? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 

KINAYTÜRK (Burdur) — Komisyona çalış
mama durumu diye bir... 

BAŞKAN — Komisyon konuştuğu takdirde 
üyenin derhal son söz söyleme müessesesi işler 
ve sırada bulunan yahut söz istiyen üyeye söz 
veririm. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birkaç birleşimden beri görüşülmekte olan 

274 sayılı Kanun tasarısı hakkındaki görüşme
lerin kifayetini arz ederim. 

Samsun 
Enver Işıklar 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1453 sıra sayılı tasarı 

hakkında sayın grup sözcüleri ve sayın üyeler 
fikirlerini izhar etmişlerdir. Konu yeter derece
de aydınlanmıştır. Tümü üzerindeki müzakere
lerin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Betil yeterlik önergesi 
aleyhinde, buyurun. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; bu tasan Cumhuriyet Senato
sunda geçici bir komisyonda görüşüldü. Geçici 
Komisyon üç komisyondan seçilmiş, dörder üye
den kurulu, 12 üyeli bir komisyondu. Geçici Ko
misyonda ben de Anayasa ve Adalet Komisyo
nundan seçilmiş dört üyeden birisi olarak hazır 
bulundum. Geçici Komisyondaki görüşmeleri 
başından sonuna kadar izledim ve muhalif kal
dığım husus oldu. Komisyonda sözlü olarak mu
halefetimin nedenlerini ve gerekçesini açıkla
makla yetinmedim, aynı zamanda yazı ile yaz
dım, raporda yer aldı. Tasarının tümü üzerinde
ki görüşmeler esnasında söz istedim, tasarının 
görüşülmesine başlandığı ilk birleşimde, ancak 
bugün, biraz önce sıra gelmiş, adım okunmuş, o 
sırada da ben Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu toplantısında bulunuyor 
idim, Anayasa ve Adalet Komisyonu 15 üyeden 
kuruludur, 8 üye ile toplandı. Eğer o toplantıya 
katılmasa idim, Komisyonda toplantı yeter sayı

sı olamıyacak idi. Biraz önce bu hususu yerim
den arz ettiğim zaman Sayın Başkan, mazerete 
istinaden söz verilemiyeceği cevabında bulundu
lar. Tekrar söz rica ediyorum dedim. Yeterlik 
önergesi var dediler. Şimdi yeterlik önergesi 
aleyhinde şu maksatla söz istemiş bulunuyo
rum : 

Geçici Komisyonda bu tasarıya belli nokta
lar üzerinde 2 üye muhalif kaldı; Sayın Vehbi 
Ersü ve ben. Sayın Vehbi Ersü grupu adına söz 
aldı, konuştu, muhalefetinin nedenlerini, gerek
çesini açıklama fırsatını buldu. Komisyonda 
muhalif kalan ikinci üye benim. Muhalefet şer
himi sözlü ve yazılı olarak arz eylemiş isem de, 
buradaki görüşmelerin arz ettiği safhaları naza
ra almak suretiyle, onu açıklamak ihtiyacını 
duyuyorum. Tasarıya müspet oy vermiş olanları 
dinlemek kadar, tasarıya menfi oy vermiş bulu
nanları da (hangi konudan dolayı, hangi gerek
çe ile muhalif kalmış olduklarını) dinlemekte 
fayda vardır. Bu itibarla hendeniz yeterlik 
önergesinin aleyhinde oy kullanmanızı istirham 
ediyorum. 

Muhalif kalmış ve konuşamamış komisyon 
üyesi sıfatiyle konuşmakhğıma fırsat ve imkân 
vermenizi rica ediyorum. Bu kadar münakaşalı 
bir konu üzerinde Komisyonda muhalif kalmış 
bir üyenin huzurunuzda 3 - 5 dakika konuşma
sına imkân esirgemiyeceğiniz kanısı ile istirham
da bulunuyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi okundu, Sa
yın Betil yeterlik önergesi aleyhinde konuştu. 
Yeterlik önergesini oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etrniyenler... Yeterlik önergesi 
kabul edilmiştir. 

Tümü üzerindeki görüşmelerle ilgili 4 önerge 
I vardır. Önergelerden üçü Geçici Komisyona 

iadesini, bir diğeri ise Sayın Betil'in Anayasa 
I ve Adalet Komisyonuna iadesini istemektedir. 
I Aykırı olan Sayın Betil'in önergesidir. Evvelâ 
I onu, sonra diğerlerini okutacağım. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — izah için söz rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Betil müsterih olsunlar, 
önergeleri üzerinde izah için kendilerine söz 

I vereceğim. Evvelâ Sayın Betil'in önergesini 
okutuyorum. 

I Cumhuriyet Senatosu Saym Başkanlığına 
I Görüşülmekte olan kanun tasarısını (S. Sayı-
II sı : 1453) inceliyen 12 üyeli (Geçici Komisyon) 
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da, 15 üyeli (Anayasa ve Adalet Komisyonu) 
ndan seçilmiş 4 üyeden birisi olarak ben de bu
lundum. 

Komisyonda ara ve Komisyon raporuna ver
diğim muhalefet şerhinde izah etiğim gibi, bi
zim Anayasamıza göre sendikaların mutlaka öz
gür olarak kurulmaları, özgürlüklerini mutla
ka muhafaza ederek faaliyette bulunmaları ve 
işçilerin üyesi olacakları sendikaları serbestçe 
seçmeleri gerekir. 

Bu tasarıdan ötürü yurdumuzda ilk defa sı
kıyönetimi zorunlu kılan bir işçi hareketi vu
kua gelmiştir. Bu tasarı üzerinde, başta bilim 
adamları olmak üzere büyük ölçüde eleştiriler 
yapılmıştır. Tasarı ile getirilen yeni hükümler
den bâzılarının Anayasamız ilkelerine ve Ana
yasamız bu konudaki hükümlerine uygun olup 
olmadığı, bir süreden beri yoğun bir tartışma 
konusu olmuştur. Konuya karşı kamu oyunda 
büyük ve hassas bir ilgi doğmuştur. 

Kanunları hem Anayasaya, hem ilmin gerek
lerine, hem de yurdumuz gerçek ve koşullarına 
uygun olarak hazırlamak zoruniuğundayız. 

işte bütün bu nedenleri göz önüe alarak, 
Komisyonda, tasarının dayandığı ilkeler ve taşı
dığı hükümler bakımından Anayasamız ilkele
rine ve Anayasamızın bu konudaki hükümleri
ne uygun olup olmadığı bakımından, 15 üyeden 
kurulu bir İhtisas Komisyonu olan (Anayasa 
ve Adalet Komisyonu) ndan mütalâa alınmasına 
karr.r verilmezini teklif ettim, reddedildi. 

Komisyon kararının yüce kurulumuzu bağ-
kyamıyacağı tabiîdir. 

(Tararı Anayasaya aykırı hüküm taşıyorsa 
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilir Me
sele kalmaz.) düşüncesiyle de hareket edemeyiz. 
Zira, yasama organını kanunları Anayasaya uy
gun olarak çıkarmaları ve bunun için gerekli 
bütün dikkat ve gayreti eksiksiz göstermeleri 
en başta gelen ödevleridir. 

Arz ettiğim nedenlerle, 

Görüşülmekte olan tasarının dayandığı pren
siplerin ve taşıdığı hükümlerin, Anayasamız il
kelerine ve Anayasamızın bu konudaki hüküm
lerine uygun olup olmadığı bakımından (Ana
yasa ve Adalet Komisyonu) ndan mütalâa alın
masına ve görüşmelerin bu mütalâanın alınma-
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smdan sonraya bırakılmasına karar verilmesini 
arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Tokat 

Zihni Beti! 

BAŞKAN — Geçici Komisyona iadesiyle il
gili 3 önerge daha vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle, 274 sayılı 

Sendikalar Kanunu tadil tasarısı birçok yönle
riyle, hakka, adalete de Anayasaya aykırıdır. 

Böyle bir tasarının, değiştirme önergeleriyle 
olumlu bir şekle sokulması mümkün değildir. 

Senatoda yapılan müzakerelerin ışığı altında 
yeniden düzenlenmesi için Komisyona iade edil
mesini teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

BAŞKAN — Geçici Komisyon tabiî değil mi 
Sayın Ersü? 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Evet. 
BAŞKAN — Diğer önergeleri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Arz ettiğim gerekçelerde belirttiğim üzere 

görüşülmekte olan tasarı Anayasanın özellikle 
46 nen maddesine aykırıdır. 

Yüzbinlerce işçi ile yüzlerce işvereni ilgilen
diren bu kanun tasarısının Anayasa hükümle
rine uygun hale getirilebilmesi için Komisyona 
iadesini ve Komisyon tasarıyı daha geniş bir bi
lim, işçi ve işveren heyeti veya heyetleriyle is
tişareden sonra Yüce Senatoya getirilmesini di
ler, saygılarımı sunarım. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yüce Kurulda görüşülmekte olan 274 sayılı 

Sendikalar Kanununda değişiklik yapılması ile 
ilgili tasarının yeniden gözden geçirilip Anaya
samız ilkelerine uygun bir biçimde hazırlanması 
için komisyona geriverilmesini rica ederim, Say
gılarımla. 

Fatma Hikmet îşnıen 
Kocaeli 

BAŞKAN — Dört önergeden en aykırısı Sa
yın Betil'in önergesidir. Sayın Betil Anayasa il
kelerine ve hükümlerine aykırı düçeıı hususla-
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rm tetkiki için Anayasa ve Adalet Komisyonu
na havalesini istemektedir. Bu hususları izah 
etmek üzere, önergesindeki bu hususları izah et
mek üzere Sayın Betü'e söz veriyorum. Buyu
run, yalnız bu hususları izah edeceksiniz Sayın 
Betil. Niçin Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
iadesi gereklidir, bunları. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; bu kanun tasarısının olağan ola
rak Cumhuriyet Senatosunun 3 komisyonunda 
görüşülmesi gerekli idi. Fakat Tüzüğün verdiği 
imkândan faydalanmak suretiyle Yüce Heyeti
niz üç kcmisyonun dörder üyesinden kurulu 12 
üyeli bir Geçici Komisyonda görüşülmesini ka
rarlaştırdı. O üç komisyondan birisi olan Ana
yasa ve Adalet Komisyonundan bu karara uy
gun olarak dört üye seçildi ve 12 üyeli Geçici 
Komisyonun dört üyesi bu suretle Anayasa ve 
Adalet Komisyonundan alınmış oldu. Anayasa 
ve Adalet Komisyonu 15 üyeden kuruludur. Ta
sarının görüşüldüğü sırada Geçici Komisyonda, 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan seçilen dört 
üyenin dördü de hazır değildi, ancak üçü mev
cut idi. Anayasa ve Adalet Komisyonunun bir 
ihtisas komisyonu olduğu ise bir gerçektir. Bir ih
tisas komisyonu olan Anayasa ve Adalet Komis
yonu ki, 15 üyeden kuruludur, içinden ayrılan 
4: kişinin de ancak üçünün iştiraki suretiyle gö
rüşmeler cereyan etmiştir. Şimdi başta bilim 
adamları olmak üzere bu tasarı üzerinde geniş 
ölçüde eleştiriler yapılmıştır. Birçok değerli ki
şiler ve teşekküller bu tasarının bâzı hükümle
rinin Anayasamız ilkelerine ve Anayasamızın 
bu konuda koyduğu hükümlere ayları olduğu 
kanaatini uzun gerekçelerle kamu oyuna du
yurmaya çalışmışlardır. Basında geniş ölçüde 
yazılar yazılmıştır. Bu tasarıdan dolayı yurdu
muzda ilk defa sıkıyönetimi gerektiren büyük 
bir işçi hareketi olmuştur. Kamu oyunun konu 
ile çok yakından ve büyük bir hassasiyetle ilgi
lendiği ise ortadadır. Ben Geçici Komisyonda 
bütün bu hususları göz önüne alarak, şayet ta
sarının dayandığı prensipler ve taşıdığı hüküm
ler bakımından Anayasamızın ilkelerine ve Ana
yasamızın bu konudaki hükümlerine aykırılık 
varsa düzeltilmesi halis niyetiyle tasarının Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna gönderilmesini, 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan mütalâa is
tenilmesini istirham ettim. Geçici Komisyon bu 
isteğimi reddetti. 6 ve 9 ncu maddelerin müza-

1 keresi sırasında Geçici Komisyonun temayülü 
belli olduğu halde, gene aynı halis niyet ve dü
şünce ile dileğimi, isteğimi tekrarladım, Geçici 
Komisyon gene reddetti. Komisyonlar ister de
vamlı olsun, ister geçici olsun Yüce Heyetiniz 
çalışmalarına kolaylık sağlamak üsere g-irev ve 
ödev yaparlar. Geçici Komisyonun hangi koru
da olursa olsun aldığı karar Yüce Heyetinizi 
hiç şüphesiz bağlamaz. Haklı gerekçe i'eri sü
rüldüğü takdirde, Yüce Heyetiniz, sizin adınıza 
çalışan, sizin işinizi kolaylaştırmak için çalışan 
komisyon tarafından reddedilmiş bulunan tale
bi, dileği kabul edebilir. Bu itibarla bilim adam
larının, aydınların, yazarların, sendikaların., bü
yük ölçüde işçilerin üzerinde durduğu eleştiri
ler yaptığı, kamu oyununun bu kadar hassasi
yet gösterdiği ve haftalardan beri Anayasaya 
uygunluk ve aykırılık konusunun derinliğine, 
genişliğine münakaşa edildiği bir tasarıda, ka
mu oyunu huzura kavuşturma, Yüce Senatonun 
incelemesini bütün yönü ile yapmış olduğu ka
nısını verme bakımından, ben dileğimin kabul 
edilmesi ve konu üzerinde Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun gerekli incelemeyi yaparak gö
rüşünü bildirmesi lüzumuna inanıyorum, 

Sayın arkadaşlar, bilhassa son samanlarda. 
bir kanun teklifinin veya tasarısının Anayasaya 
uygunluğu, aykırılığı söz konusu edildiği zaman, 
şöyle denildiğine de sık sık raslamaktayız. Ana
yasa Mahkemesi var, gerekirse oraya başvuru
lur. Şayet, Anayasaya aykırılığı varsa, Anaya
sa Mahkemesi iptal eder, mesele hallolur. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi 
bir büyük müessesedir, bir büyük Anayasa ku
rumudur ve görevini kurulduğundan beri şük
ranla telâkki edebileceğimiz şekilde, büyük ba
şarılarla ifa etmektedir. Ancak, hepin is bilir
siniz ki, Anayasa Mahkemesi bir yasama organı 
değildir. Yasama organı Millet Meclisi ile Cunı-

/huriyet Senatosundan ibarettir. Kanunları ya
sama organı çıkarır, kanunları çıkarırken ya
sama organı her şeyden önce çıkardığı kanun
ların Anayasaya uygunluğu üzerinde titiz
likle ve hassasiyetle durur. Anayasaya aykırı 
olmadığı samimî inancına varmak sureti ile çı
karmak zorunluğundadır. Bu yetmez. Kanunla
rın aynı zamanda ilmin gereklerine ve yurdu
muzun gerçeklerine ve koşullarına uygun ola
rak çıkarılmasına da aynı titizliği, aynı itinayı 

I göstermek zorunluğundayız. Anayasaya aykırı-
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lık varsa, dâva açılır Anayasa Mahkemesi ba
kar, aynı konuda ise iptal eder mesele halledi
lir demek, yasama organının bizatihi ifa etmesi 
lâzımgelen görev ve ödevi, yasama organının 
ifadan âdeta kaçması ve bir yasama organı ol-
mıyan Anayasa Mahkemesine havale etmeye 
kalkışması demektir. Bu yanlış bir harekettir. 

Sayın arkadaşlar, bu tasarının Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna havale edilip, o komisyon
dan Anayasaya uygunluk bakımından mütalâa 
istenilmesi meseleyi sanıldığı kadar da uzat
maz. Meselenin çözümünü sanıldığı kadar da 
uzatmaz, ama Yüce Heyetinizin, ihtisasa önem 
vererek, Anayasaya uygunluk ve aykırlığı bu 
kadar münakaşa edilmiş olan mühim bir tasa
rıda gerekli dikkati, titizliği ve itinayı göste
rerek. meselenin üzerine eğilerek, karara var
mış olduğunu ifade eder. Bu kanunların çıka
rılmasında gösterilmesi lâzımgelen bütün dikka
tin, bütün gayretin gösterilmiş olduğunu ifade 
eder. Bu suretle çıkarılan kanunlar, uygulama
larda münakaşalara konu olmaz. Yahut, müm
kün olduğu kadar az konu olur. Bu itibarla, 
sendikalarımızı, sendikalarımız arasındaki tar
tışmaları, işçilerimizi, işçilerimiz arasındaki tar
tışmaları başta bilim adamları olmak üzere, 
konu üzerinde eleştiri yapan bütün aydınları
mız, konu üzerine haftalardan beri büyük bir 
hassasiyetle eğilmiş bulunan kamu oyunu tat
min etmek için, bu Anayasaya uygunluk, aykırı
lık münakaşasının gerekli önem verilmek sure
tiyle Cumhuriyet Senatosu tarafından ele alın
dığı kanısını kamu oyunda husule getirmek için 
benim bu dileğimi kabul etmenizi istirham edi
yorum. 

Sayın Senatörler, bu tasarı Millet Meclisin
de görüşüldü, komisyondan geldiği gibi hemen 
kabul edildi. O halde, Cumhuriyet Senatosun
dan da Millet Meclisinden geldiği gibi çıkmalı. 
Çürkü, Millet Meclisi Genel Kurulunda aynı 
partilerin sözcüleri konuştu, aynı partilerin 
sözcüleri tarafından bu konunun burada başka 
surette ele alınması uygun olur mu tarzında 
müzakereler ve tartışmalar da cereyan etti. 
Bu noktaya şu açıdan bir nebze temas etmek 
istiyorum. Önergemin, dileğimin kabul edilip 
edilmemesi bakımından da önemi olduğu için 
bu nokta üzerinde bir nebze durmak istiyorum. 
Millet Meclisinde nasıl görüşüldü hepimizin ma

lûmu. Konu ile hepimiz ilgilendik, hepimiz ge
rekli bilgiyi edindik. Millet Meclisinde o su
retle kabulün, Cumhuriyet Senatosu Yüce He
yetini bağlıyamıyacağı aşikârdır. Millet Mecli
sinde grupu ve üyesi olan siyasi partilerin, Cum
huriyet Senatosundaki gruplarını ve üyelerini 
bağlıyamıyacağı da aşikârdır. Bin an için muhal 
bir farz olarak ben diyorum ki, orada görüşül
dü bağlayıcı olmadığı kanısında olmaklığıma 
rağmen, tekrar ediyorum ve muhal bir farz 
olarak söylüyorum, orada görüşüldü burada 
başka türlü söz edilmesi abes olur diyenlerin 
görüşlerine karşılık olarak diyorum ki, T. B. 
M. Meclisi Yasama Organı iki Meclisden ku
ruludur. İki Meclisten kurulu olmasının nedeni 
malûmdur. Şayet birisinde bir eksiklik bı
rakılmışsa, diğerinde bu eksiklik tamamlansın 
diye Cumhuriyet Senatosu kurulmuştur. Eğer 
bir mecliste bir tasarının ve teklifin görüşül
müş, sonuca bağlanmış olması yeterli sayılsay-
dı, ikinci meclise lüzum kalmazdı. 

Anayasa Mahkemesi niçin kurulmuş; Anaya
sa Mahkemesinin bir nedeni de, ikinci mecliste 
dahi şayet kanunların ve tüzüklerin Anayasaya 
uygunluğu, aykırılığı bakımından bir hata iş
lenmişse o hatanın tashihi imkânı hâsıl olsun 
diye kurulmuştur. Anayasa Mahkemesinin ku
ruluşunun bir nedeni de budur. Geçici Komis
yonda konuşuldu diyorum. Geçici Komisyonda 
sadece iki üye muhalif kaldı, biri Vehbi Ersü. 
biri ben. Bendeniz huzurunuza sık sık çıkan bir 
arkadaşınız değilim, bilmediğim konuları öğren
meden huzurunuza gelmem, sınır dışına çıkma
mağa çok dikkat ederim. Geçici Komisyonda 
muhalif kalmış bir üye, Millet Meclisinde ve 
Cumhuriyet Senatosunda grupu olan bir parti
nin de üyesiyim: Yeterlik önergesi oylanmadan 
evvel istirham ettim, benim görüşüm ne ise 
lütfedin, imkân verin, fırsat verin onu açıklı-
yayım, kabul edip etmemek sizin elinizdedir, 
ama üzerinde bu kadar tartışılan bu kadar 
önemli bir konu üzerinde Anayasaya uygunlu
ğu, aykırılığı da bu kadar tartışılırken, kamu 
oyu bütünü ile bu konu üzerinde bu kadar has
sasiyetle titizlikle dururken, niçin bu kadar 
istical ediyoruz? Muhalif kalanın muhalefetini 
bir kaç dakika bize anlatmasına fırsat vermiyo
ruz? Neden bu kadar istical ediyoruz? Bir ih
tisas komisyonu olan Anayasa ve Adalet Korniş-



C. Senatosu B : 90 10 . 7 . 1970 O : 2 

yonundan Anayasaya uygunluk ve aykırılık 
bakımından mütalâa istemekten kaçmıyoruz? 
Bu davranışlarla biz herşeyden önce kanun ta
sarılarının ve tekliflerinin Anayasaya uygunlu
ğu, aykırılığı üzerinde, bizden beklenen hassa
siyetle durduğumuz kanısını bizi seçerek bura
ya gönderenlere nasıl veririz? Bu hususu dü
şünerek, bu hususu göz önüne alarak önergenin 
lehinde oy vermenizi bilhassa istirham ederim. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Haym sadece önergelerini izah 
ettiler. Önergeler üç tanedir, biri Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna iadesi, diğerleri Geçici 
Komisyona iadesidir. Sayın Betil Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna havalesini istiyen önerge
sini de savunmuş bulunmaktadır. Önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, sadece izah 
etti. Anayasa ve Adalet Komisyonuna havalesi
ni istiyen önergesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeleri oylarınıza arz ediyorum. Ge
çici Komisyona havalesini istiyen önergeleri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul ederler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Önergede yani, üç birleşim ön
ce öncelikle görüşülmesini istiyen önergede ive
dilik hususu da okunmuş idi, ivedilik hususu
nu da oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum, evvelâ başlı
ğını okutacağım, başlık hakkında komisyondan 
bâzı soracaklarım vardır, sonra maddeyi okuta
cağım. Başlığı okutuyorum evvelâ. 

«274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de-
ğiştirVmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile bu 
kanuna iki geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı» 

BAŞKAN — Komisyondan bir hususu rica 
edeceğim. Kanun tasarısı içerisinde iki değil üç 
g'3CJ3İ madde mevcuttur. Ayrıca 31 nci madde
ye bir fıkra eklenmesi başlıkta yazılı bulunmak
tadır. Halbuki, 31 nci madde «ben d» açıkça ifa

de edilmektedir. Böylelikle başlık ile yasanın 
maddeleri birbirini tutmamaktadır. Komisyonun 
bu husustaki fikri nedir? 

GEİÇCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — İki geçici madde 
değildir, maddi bir hatadır, üç geçici madde
dir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon maddi hata 
değildir. Doğrudan doğruya Meclisin yanlış bir 
kabulüdür. O halde arz edeyim bir maddi hata 
olmadığını; 274 sayılı Yasanın değiştirilmesi için 
cayın üyeler ve Hükümetin vermiş olduğu ka
nun tasarısında çeşitli talepler mevcuttur. Bu 
talepler üzerine Millet Meclisi Geçici Komisyo
nunun başlığı şudur : 

«274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de-
ği.tirilmesi ve 31 nci maddesine bir fikra ile, 
bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı.» 

Geçici Komisyonun görüşmeleri sırasında 
2 geçici madde mevcut idi. Ancak, Millet Mec
lisi görüşmeleri sırasında buna 1 ayrı geçici 
madde ilâve edilmiş ve böylelikle geçici madde 
sayısı 3 olmuştur. Fakat Millet Mecliss Geçici 
Komisyonunun, «274 sayılı Kanunun bâzı mad
delerin 'i değiştirmesi ve 31 nci maddesine bir 
fikra ile bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısı... Başlığı aynen kal
mıştır. Millet Meclisi metninde bir baskı hatası 
mevcut değildir. Sadece Geçici Komisyonun 
başlığı MVlet Meclisindeki ilâvelere rağmen de
ğiştirilmemiş, Cumhuriyet 'Senatosuna aynen 
gelmiştir. 

Ayrıca, 31 nci maddede, başlıkta, «fıkra» 
denmesine rağmen metinde, daha Geçici Komis
yonda «bent» olarak ilâve edilmiş ve buna rağ
men bir değiştirme yapılmamış ve böylelikle 
yasanın başlığı ile yasanın muhtevası arasında 
büyük bir yanlışlık meydana gelmiş bulunmak
tadır. ' -—P5! 

işte, bununla ilgili bir hal çaresini Komiıyon 
nasıl ifade edecektir? 

GF.ÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Başkan, bu 
konuyu maddi hata olarak diye belirttiler. Fa
kat, sizin de iıah buyurduğunuz gibi, geçici mad
deler geldiği sırada bunun, başlıktaki ifadeyi 
taşımadığı gerekçesi ile, 3 geçici madde eklen
mesi şeklinde düzelteceğiz. 
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BAŞKAN — Bar düzeltme var; bu düzelt
me, o zaman bir değiştirme olur. Yani, yasa de
ğişir, Millet Meclisine gider. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Gidebilir. Yalniz, 3 
geçici madde olarak. Çünkü, öyle izah edildi. 

BAŞKAN — Evet, o şekli ile. Yani şimdi 
bağlık henüz Yüksek Heyetin kabulüne değin 
2 mi, 3 mü fıkra olacağı belli olmamaksızm. 
Çünkü, metinde 3 geçici maddedir. Fakat, baş
lıkta 2 geçici madde geçmektedir. 31 nci mad
denin muhtevası içerisindeki «bend» tir, «başlık
ta ise «fıkra» dır. Başlık ile metiüi 1 madde ile, 
3 geçici madde arasında fark vardır, ileride bu 
husus yeniden »görüşülmek üzere tezekkür edi
lecektir. 

Şimdi 1 nci maddeyi okutuyorum. Yalnız 
Yüksek Heyetten bir husus hakkında izin rica 
edeceğim, 1 nci madde aşağı - yukarı bütün 
metnin. 22 sayfalık metnim 15 sayfasını almak
tadır. Sayın Divan üyesinin bu kadar uzun bir 
maddeyi ayakta değil de, yerinde oturarak oku
ması hususiyle i'lgili olarak izigı rica edeceğim. 
Her halde kabul buyurursunuz. Yerinizden oku
mak üzere Sayın Tüzün, buyurunuz. 

Madde 1. — 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29 ve 32 nci maddeleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

işçi ve işveren meslekî teşekkülleri : 
Madde 1. — 1. Sendika, Federasyon ve konfe

derasyonlar, bu kanuna göre işçi sayılanların 
ve işverenlerin müşterek iktisadi, sosyal ve 
liütürel yararlarını korumak ve geliştirmek için 
îîiırulan meslekî teşekküllerdir. 

2, Birinci bendde zikredilen meslekî te
şekküllerin kurulması serbest ve ihtiyaridir. 

3. Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üye
liğinde, teşekküldeki görevlere seçilmekte ve
ya görevlerde yararlanmada cins, aile, ırk, 
renk, dil, din, mezhep, inanç, siyasi düşünce 
^e siyasi parti ayırımı gözetilemez. 

işçi sendikası üyeliği : 
Madde 2. — 1. iş kanunlarına göre işçi 

sayılanilarla, hizmet akdine göre çalışmayı ve
ya nakliye mukavelesine göre esas itibariyle 
ledeııî hizmet arzı suretiyle çalışmayı neşir 
mukavelesine göre eserini naşire terk etmeyi 
msslsk edinmiş bulunanlar ve âdi şirket mu
kavelesine göre ortaklık payı olarak esas iti

bariyle fizikî veya fikrî emek arzı suretiyle 
bir işyerinde eaüışaniar - bu mukavelenin aynı 
durumdaki herkese fiilen açık olması kaydiy-
le - bu kanun bakımından işçi sayılırlar. Bu 
kanun bakımından işçi sayılan kimseler işçi 
sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye ol
mak hakkına sahiptirler. 

Bu maddenin kapsamına girip de koopera
tif şirketlerde ortak olanlar ile anonim şir
ket hissedarlarından her hangi bir suretle im
tiyazlı hisse sahibi olmıyanlarm işçi sendika
sı kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hak
ları saklıdır. 

Millî Savunma Bakanlığına ve içişleri Ba
kanlığı Jandarma Genel Komutanlığına bağ
lı işyerlerinde çalışıp askerlik yükümünü ye
rine getirmekte olanlar dışında kalanların, iş
çi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye 
olmak hakları saklıdır. 

2. İşçi teşekküllerinin yönetim kurulla
rında, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim 
ve denetim işlerinde görev alarJların "birinci 
bendde yazılı vasıfları kaybetmiş olanlar dahi, 
o göreve getirildikleri anda üye oldukları sen-
dikalardaki üyelik sıfatları devam eder. 

3. Bu maddeye dayanarak sendika kurmak 
ve bu sendikalara üye olmak hakkına sahibo-
lanlardan mevzuat veya toplu iş sözleşmesi ge
reğince bir işletmenin yönetim kurullarında ve
ya benzeri kurullarda isçi temsilcisi sıfatiyle 
bulunanlar bu kanun bakımından işçi vasfını 
muhafaza ederler. 

4. Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerin
ce yürütülen hizmetlerde yahut İktisadi Dev
let Teşekkülleri ile müesseseleri ve iştiraklerin
de veya özel kanunlarla kurulmuş kurum, 
müessese ve işyerlerinde bedenen veyahut be
denen ve fikren çalışanlardan bedenî çalışma
ları fikrî çalışmalarına galibolan kimsler de 
bu kanun bakımından işçi sayılırlar ve hakla
rında İş kanunları ile 275 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanır. 

Dördüncü bend gereğince işçi niteliğinin 
tesbitinden doğacak uyuşmazlıkları Yüksek 
Hakem Kurulu kesin olarak karara bağlar. 

5. Bir kimsenin 5434 sayılı T. 0. Emekli 
Sandığı Kanununa tabi olması veya kanur^ara 
göre kadro karşılığı ücret alması, hakkında bu ka
mınla 275 sayılı Kanun ve iş kanunları hü
kümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 
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Üyeliğin kazanılması : 
Madde 5. — Bu kanuna göre kurulan mes

lekî teşekküllere üye olmak ihtiyaridir. Üye
lik üye kayıt fişinin veya kayıt defterinin im
zalanması ve meslekî teşekkülün yetkili orga-
rının kabulü ile kazanılır. 

2. îşçi sendikalarına üye olmak için bu 
kanuna göre işçi sıfatını taşıyan kimsenin 
onaltı yaşını doldurması gerekir; onaltı yaşın
dan küçük olanlar kanuni temsilcilerinin ya
zılı muvafakatlariyle üye olabilirler. Ancak, 
onaltı yaşından küçük olanlar, sendika genel 
kurulunda oy kullanamazlar. 

Üyelikten ayrılmak : 
Madde 6. — Her üye, istediği zaman, üye

si bulunduğu meslekî teşekkülden çekilebilir. 
Çekilme noter huzurunda münferiden kimli
ğin tesbiti ve istifa edecek kişinin imzasının 
tasdikiyle olur. 

Teşekkülden ayrılan veya çıkarılan üyenin 
ayrılış veya çıkarılış tarihi üye kayıt fişleri
ne veya defterine kaydedilir. 

2. Bir teşekkülden çekilen üyenin aida-
«ını üç aydan fazla ödemeye devam edeceğine 
dair teşekkül tüzüğüne hüküm konamaz. 

işini eski işyerinin bulunduğu belediye veya 
köy sınırları dışında başka bir yere nakleden 
•veya eski işinin dâhil olduğu işkolunun veya
hut onunla ilgili işkollarmın dışında başka bir 
işkoluna aktaran yahut kendisine ihtiyarlık 
veya daimî maluliyet aylığı bağlanan üye için 
bu bend hükmü tatbik olunmaz. 

3. İşçi veya işveren teşekkülü üyeliği vas
fı kalkan şahıs aidat ödemiş veya topyekûn 
ödemede bulunmuş olduğu her nevi yardımlaş
ma veya ihtiyarlık sandiklarındaki üyelik 
hakkını, o sandığa yapmış olduğu ödemeler nis-
betinde muhafaza eder. 

Bu haktan istifade edebilmesi için yapılma
sı lüzumlu ödemelerin yekûnu teşekkül tü-
züklerince tesbit edilir. Ancak, bu miktar beş-
yüz liradan fazla olamaz. Teşekkül tüzükleri, 
bu hakkın kullanılması için gerekli yazılı ta
lebin üyelikten çekilme tarihinden itibaren ne 
>adar müddet içinde yapılması gerektiğini de 
tesbit eder. Bu müddet onbeş günden az ve iki 
aydan fazla olamaz. 

Sendika, federasyon ve konfederasyonların 
kuruluş şartları : 

Madde 9. — işçi sendikaları, aynı işyerinde 
veya aynı işkolundaki işyerlerinde çalışan iş
çiler veyahut birbirleriyle ilgili işkollarında ça
lı şan işçileri içine alır. 

işveren sendikaları, aynı işkolunda veyahut 
birbirleriyle ilgili işkollarında çalışan işve
renleri içine alır. 

2. a) Bir işçi sendikasının Türkiye çapın
da faaliyet gösterebilmesi için kurulu bulun
duğu işkolunda çalışan sigortalı işçilerin en az 
[l/Z) ünü, 

b) işçi federasyonlarının aynı işkolunda 
mevcut sendikalardan en az 2 sinin bir araya 
gelmeleri ve o işkolunda çalışan sigortalı iş
çilerin en az (1/3) ünü temsil etmeleri gerekir. 

c) işçi federasyonları, (a) ve (b) fıkra
larına göre sendika ve federasyonlardan en az 
3/3 ünü ve Türkiye'deki sendikalı işçilerin en 
az 1/3) ünün üye sıfatiyle bir araya gelmeleri 
buretiyle kurulurlar. 

3. İşveren federasyonları aynı işkolunda 
mevcut Türkiye çapında faaliyette bulunmayı 
amaç edinmiş işveren sendikalarının en az iki
sinin bir araya gelmeleri, işveren konfederas
yonları da mevcut federasyon veya Türkiye 
çapında faaliyette bulunmayı amaç edinmiş iş
veren sendikalarının en az beşinin bir araya 
gelmeleri suretiyle kurulur. 

4. İşkolları Çalışma Bakanlığınca yapıla
cak bir yönetmelikle tesbit edilir. Bu yönet
melik uluslararası normlar ve işçilerin Türki
ye'de mevcut sendikalaşma durumları göz 
önüne alınarak hazırlanır. Çalışma Bakanlığı 
yönetmeliği hazırlarken Yüksek Hakem Ku
mlunun, en çok işçiyi temsil eden işçi konfe
derasyonu ile en çok işvereni temsil eden işve
ren konfederasyonunun iştişari düşüncelerini 
alır. Bu düşüncelerin talep tarihinden itiba
ren en geç 10 gün içinde verilmesi gereklidir. 

İşkolları Yönetmeliğinde yer almamış olup 
da bu kanuna göre sendika kurmak ve kuru
lan bu sendikalara üye olmak hakkına sahilbo-
lanlar. Genel Hizmet işkoluna dâhil sayılırlar. 
Ayrıca belediye hizmetlerinden hangilerinin bu 
işkoluna gireceği işkolu Yönetmeliği ile tes
bit edilir. 
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Bu yönetmelik veya yönetmeliğin uygu-
Lnmasiyle ilgili işlemler aleyhinde Danıştay-
da açılacak iptal dâvaları 2 ay içinde karara 
bağlanır. 

5. Sendikalar temsil ettikleri üyelerin sa
yılarım her yıl başında Çalışma Bakanlığına 
'bildirmek zorundadırlar. 

6. işkollarında çalışan sendikalı işçilerin 
sayısı her yıl Çalışma Bakanlığınca çıkartıla
cak sendikalı işçi istatistiklerinde gösterilir. 

Kuruculuk - yöneticilik : 
Madde 11. — 1. Bu kanuna göre işçi sen

dikası kurabilmek için sendikanın kurulacağı 
işkolunda en az üç yıldan bsri fiilen çalışır ol
mak şarttır. 

2. Meslekî kuruluşların yönetim, denetim 
ve onur kurulları ile diğer işlerinde görev ala
cak üyelerin reşid, medeni hakları kullanmaya 
ehil, kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş, 
Türkçe okur - yazar ve Türk vatandaşı olması 
gerekir. 

3. Türkiye'de en çok işçiyi temsil eden işçi 
konfederasyona veya konfederasyona bağlı 
sendikalar uluslararası meslekî teşekkül kurabi
lirler. 

Kıbrıs'taki Türk işçi ve işveren teşekkülle
rinin Türkiye'de kurulu konfederasyona üye 
olmak hakları vardır. 

Madde 12. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllerin kurucuları, ilk genel ku-
rult oplantısına kadar sevk ve idare ila gö
revli kimselerin ad ve soyadlarını, meslek ve 
sanatlarım ikâmetgâhlarını belirtmek sure
tiyle meslekî teşekkülün tüzüğünü mahallin en 
büyük mülki âmirine makbuz karşılığında tev
di etmeye mecburdurlar. 

Tevdi ile birlikte, teşekkül tüzel kişilik ka
şanır. 

2. Teşekkül tüzel kişilik kazanır kazan
ır, az, kurucular teşekkülün tüzüğüne ve teşek
külü genel kurul toplantısına kadar sevk ve 
idare ile görevdi kimselerin ad ve soyadlarını, 
meslek ve sanatlarını ve ikametgâhlarını o ma
halde yayınlanan bir gazete, o mahalde ga
zete yayınlanmıyorsa, en yakın yerde yayınla
nan bir gazetede ilân ederler- Kurucular, ga
zetede ilânı, sadece teşekkülün adına ve mer
kezine inhisar ettirebilMer; bu takdirde, bu 
bendde zikri geçen vesikaların birer örneği ma

hallin en büyük mülki amirliğinin ve bölge 
çalışma düdürlüğünün ilân tabelâsında bir ay 
süre ile asılır. Ve basılmış nüshaları masrafı 
karşıHığmda, ilgililere tevzi edilir. Bu tevzi res
me tabi değildir. 

3. Bölge çalışma müdürlükleri, işçi ve iş
veren teşekkülleri için Çalışma Bakanlığınca 
tesbit edilecek esaslar dairesinde birer sicil tu
tarlar. Bu sicillerin birer örneği Çalışma Ba
kanlığına gönderilir. 

4. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek
küller, tüzel kişilik kazanmalarından başlıya-
rak bir yıl içinde ilk geneli kurul toplantısını 
yapmak zorundadırlar. 

5. Genel kural tarafından seçilen yönetim 
kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin ve de
netçilerin ad ve soyadlarının, meslek ve sa
natlarının, ikametgâhlarını ve tüzük değişik
liklerinin ve tüzüğe göre şubelerin açılmasının 
resmî makamlara bildirilmesinde ve ilânında 
da "bu madde hükümleri uygulanır. 

6. Federasyon ve konfederasyonlara ka
tılma ve teşekküllerden çekilme kararları da, 
bu maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri hükümleri
ne tabidir. 

Toplantı nisabı, üye olma, birleşme, çekilme 
Madde 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküllerin genel kurullarının ve bu 
teşekküllerin şubelerinin kongrelerinin toplantı 
nisabı, üye veya delege tamsayısının salt ço
ğunluğudur. Meslekî teşekkül tüzüğünde da
ha yüksek bir nisap tesbit edilebilir. Nisap sağ
lanamazsa, ikinci toplantı birinci toplantı gü
ründen en çok 15 gün sonraya bırakılır. 

Yukarıdaki fıkrada zikroüunan delegeler 
meslekî teşekkül genel kurallarınca seçilirler. 

Delegelerin seçim usulleriyle sayıları mes
lekî teşekküllerin tüzüklerinde tesbit edilir. 

2. Belii bir federasyon veya konfederas
yona üye olmak genel kural kararına bağlı
dır. Bu karar meslekî teşekkülün üye veya 
ö eleğe tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. 
Meslekî teşekkül tüzüğünde daha yüksek bir 
rısap tesbit edebilir. 

3. Federasyon ve konfederasyonların ku
rulmasında da ikinci bend hükmü uygulanır. 

4. Bir sendikanın üye olduğu federasyon 
veya konfederasyondan, veya federasyonun 
da üyesi olduğu konfederasyondan çekilmesi 
hususunda, ikinci bend hükmü uyuglanır. 

— 178 — 
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6. Sendikaların kendi aralarında, fede
rasyonların kendi aralarında ve konfederasyon
ların kendi aralarında birleşmesi hususunda da, 
ikinci bend hükmü uygulanır. 

(Birleşme ile ilgili usul ve merasim konu
sunda, 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri 
uygulanır. 

9 ncu madde hükümleri saklıdır. 
Meslekî teşekküllerin birleşmesi halinde, te

şekküllerden birinin tüzel kişiliği devam edi
yorsa, bu tüzel kişilik ile birleşen teşekkül 
veya teşekküllerin bütün hak, borç, yetki ve 
menfaatleri birleştiği kuruluşa geçer. 

Birleşen meslekî teşekküller tüzel kişilik
lerini kaybederek yeni bir tüzel kişilik hali
ne geldikleri takdirde, tüzel kişiliklerin kaybe
den tüzel kişiliğe intikal eder. 

Bu madde hükümleri gereğince birleşen 
meslekî teşekküllerin üyeleri, ayrıca bir iş
leme tabi tutulmaksızın birlişilen veya yeni 
teşekkül eden kuruluşun üyesi olurlar. 

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

meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak genel hü
kümlere göre sahiboldukları yetkilerden baş
ka aşağıda zikredilen faaliyetlerde buluna
bilirler. 

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak, 
b) Toplu iş sözleşmesi akdetmek, 
c) iş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve 

ibjr yargı, uzlaştırma ve hakem kurullarına, 
İ3 mahkemelerine ve sair yargı mercilerine, 
kanun hükümlerine göre başvurmak veya mü
talâa bildirmek ve onlardan talepte bulun
mak, 

d) Çalıştırmayı doğuran hukukî müna
sebetle ilgili hususlarda sosyal sigortalar, 
emeklilik ve benzeri hakların kullanılmasiyle 
r.gili olarak üyelerin ve mirasçılarına adlî mü-
saharette bulunmak, 

e) Çalışma hayatından, mevzuattan, top
lu iş sözleşmesinden, örf ve âdetten veya mes
lekin müşterek menfaatlerinden doğan husus
larda çalışanları temsilen veyahut - yazılı mü
racaatları üzerine - 2 nci maddenin birinci ben
dinde zikredilen akitlerden doğan haklariyle 
sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını 
temsilen dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâ
vadan ötürü husumete ehil olmak, 

f) Kanun ve Milletlerarası Anlaşma hü
kümlerine göre toplanan kurullara temsilci gön
dermek, 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ih
tiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, eğitim ve sair sos
yal ve kültürel maksatlar için tesis veya der
nek şeklinde yahut meslekî teşekkülün bir ko
lu halinde yardımlaşma sandıkları kurmak; 
üyeleri yararına sigorta mukaveleleri akdet
mek, 

h) Grev veya lokavta karar vermek ve 
idare etmek, 

i) işçilerin veya işverenlerin meslekî bil
gilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın 
gelişmesine ve reel verimliliğin çoğalmasına 
hizmet edecek veya genel kültürlerini genişle
tecek kurs ve konferanslar tertiplemek; sağ
lık ve spor tesisleri, kütüphane, basımevi ben
zeri kültürel tesisleri kurmak, işçilerin boş za
manlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için 
imkânlar sağlamak, 

j) Üyeleri için kooperatifler kurulması
na çalışmak veya bu gibi teşebbüslere yardım 
etmek, veyahut bizzat kooperatifler kurmak, 
veyahut nakil mevcudunun % 30 undan fazla 
olmamak ve ilgisine göre en çok üyesi bulunan 
irçi veya işveren konfederasyonunun muvafa
katini almak kaydiyle sınai ve iktisadi teşeb
büslere yatırımlar yapmak, 

k) Mesleklerinin icrası için gerekli her tür
lü ham veya yan mamul madde, eşya, alet, 
edevat ve makinalan üyelerine kiralamak 
ödünç vermek veya hibe etmek, 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaat
lerini her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek 
her konu hakkında inceleme ve araştırmalar 
yapmak ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştiril
mesi için her türlü kanuni yollardan faaliyet 
sarf etmek; 

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî te
şekküller, hizmetlerinde üyeleri arasında tam 
eşitliğe uymak zorundadırlar. 

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

4. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Ka
nunu hükümleri saklıdır. 
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Ticaret yapma yasağı : 
Madde 15. — Bu kanuna göre kurulan mes

lekî teşekküller ticaretle uğraşamazlar. 
14 ncü maddenin (j) fıkrası hükmü sak-

l,dır. 
14 ncü maddenin 1 nci bendinin (i) ve (1) 

fıkraları gereğince bu meslekî teşekküllerin 
kurdukları tesislerin işletilmesinde, - üyeleri
nin bu tesislerden istifadesi hali hariç - kâr, 
bu teşekküllerin üyeleri ve mensupları arasın
da risturn şeklinde de olsa dağıtılamaz. 14 ncü 
maddenin 1 nci bendinin (j) fıkrası gereğince 
dağıtılacak risturn bu hükme tabi değildir. 

Fesih veya infisah halinde malların devri : 
Madde 18. — Feshedilen veya infisat eden 

sendika, federasyon ve konfederasyon bir iş
veren teşekkülü ise maları, bu kanun veya 
sair kanunlar gereğince, kurulmuş başka bir 
işveren teşekkülüne devredilir. 

Feshedilen veya infisah eden sendika, fe
derasyon veya konfederasyonun tüzüklerinde 
bir sarahat bulunmadığı takdirde malları : 

a) Türkiye çapında faaliyet gösteren bir 
sendika ise, üyesi bulunduğu konfederasyona, 

b) Federasyon ise, bağlı bulunduğu kon
federasyona, konfederasyon yoksa onu meyda
na getiren teşekküllere, 

d) Konfederasyon ise, diğer bir konfe
derasyona, 

e) Hiçbir teşekküle bağlı olmıyan bir sen
dika ise, aynı işkolunda kurulu en çok üyeye 
sahip sendikaya veya federasyona bu tip bir sen
dika ve federasyon yoksa en çok üyeye sahip 
konfederasyona, 

Devredilir. 
Her türlü devir ilgili teşekkülün kabu

le ne bağlıdır. 
Malların bunlardan gayrı gerçek veya tü-

>,el her hangi bir şahsa veya teşekküle veya 
müesseseye devri veyahut feshedilen teşek
külün üyeleri arasında paylaşılması yasaktır. 

İşçi teşekkülü idareciliği ve temsilciliğinin 
teminatı : 

Madde 20. — 1. işçi teşekküllerinin yöne
tim kurulalrında veya başkanlığında görev 
alarak kendi talepleri ile işyerinden ayrılan 
işçiler teşekküllerdeki görevlerini seçime gir
memek, seçilmemek veya çekilmek suretiyle 
son bulması üzerine işe alınmalarını, istedik

leri takdirde işveren talep tarihinden itiba
ren en geç bir ay içinde o andaki şartlarla 
eski işlerine veyahut eski işlerine uygun bir 
diğer işe diğer isteklilere tercih ederek al
maya mecburdur. Bu takdirde ücret ve işten 
çıkarül-mada işçinin eski kıdem hakları sak
lıdır. 

Bu hakkın kullanılması teşekküldeki göre
vin sona ermesinden başlıyarak üç ay içinde 
geçerlidir, özel nitelikteki mevzuat ve toplu 
iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak şar-
tiyle işten ayrılma tarihinden başlıyarak ida
recilik süresince bu hak devam eder. 

Yönetim kurulundaki bu başkanlıktaki gö
revleriyle ilgili fiillerinden dolayı hüküm giy
miş olanlar, bu haktan istifade edemezler, 

2. işçi teşekküllerinin yönetim kurulla
rında veya başkanlığında görev almaların
dan dolayı kendi rızaları ile işlerinden ay
rılan işçiler Sosyal Sigorta primlerini veya 
T. C. Emekli Sandığı aidatlarını işverene dü
şen payla birlikte ödemeye devam ederek eski 
işyerlerindeki sigortalılık ve emeklilik hakla
rını devam ettirebilirler. 

3. 1 ve 2 nci bendlerde gösterilen hak
lardan teşekküllerin şube ve mahalli sendika 
yönetim kurulu üyeleri ile başkanları da is
tifade ederler. 

4. Bir işyerinde uygulanan toplu iş söz
leşmesinde taraf işçi federasyonunun üyesi 
işçi sendikası veya o toplu iş sözleşmesinde 
taraf işçi sendikası, toplu iş sözleşmesi yoksa 
işkolunda yetkili sendika. 

işyerinde işçi sayısı 50 yi aşmıyorsa en 
çok 2; 50 ilâ 200 arasında ise en çok 4; 200 
la 1 000 arasında ilse en çok 6; 1 000 den 
fazla ise en çok 8, birisi baştemsilci olmak 
üzere, işyeri sendika temsilci olmak üzere; 
işyeri sendika temsilcisi tâyin eder. 

5. işleri sendika temsilcisinin akdi iş
veren tarafından feshedilirse temsilcinin ta
lebi üzerine ilgili bölge çalışma müdürlüğü 
temsilcisiyle işvereni uzlaştırmaya teşebbüs 
eder. Uzlaşma olmadığı takdirde durum tu
tanakla teslbit edilerek bu yer için. yetkili 
il hakem kuruluna sunulur. Kurul temsilci
sinin işine iadesine karar verirse işinden çı
karıldığı tarihten başlamak üzere ve sendika 
tüzüğünde belirtilen temsilcilik süresinin de-
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vamınca iş gördürülmemiş olsa bile ücreti ve 
diğer bütün hakları işveren tarafından ödenir. 
Bu hüküm yeniden temsilciliğe atanma halin
de de uygulanır. 

Bölge çalışma müdürlüğü temsilcisinin 
veya üyesi bulunduğu sendikanın başvurma 
tarihinden itibaren en geç 6 iş günü içerisinde 
uzlaştırmaya teşebbüs eder. 

Taraflar uzlaşamaz veya uzlaştırma ça
bası akamete uğrarsa durum 3 işgünü içeri
sinde Bölge Çalışma Müdürlüğü tarafından 
il hakem kuruluna bildirilir. 

ti hakem kurulu uzlaşmaya varıl ama-
dığını gösteren tutanağın alınmasından itiba
ren en geç 15 işgünü içerisinde gerekli ince
lemeyi yaparak kararını verir. Kurulun bu 
konudaki kararı kesin olmakla beraber iş
çinin kanundan ve toplu iş sözleşmesinden 
doğan haklarından dolayı mahkemeye başvur
mak hakkı saklıdır. 

Meslekî teşekküllerin sağladığı haklardan 
istifade : 

Madde 21. — Bu kanuna göre kurulan 
işçi veya işveren teşekkülünün kendi faali
yetleri sayesinde mensuplarına sağladığı hak 
ve menfaatlerin o teşekkülün mensubu olmı-
yanlara teşmili bahse konu teşekkülün yazılı 
muvafakatine bağlıdır. 

275 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 
Topİu iş sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu

nunun 8 nci maddesi uyarınca Bakanlar Ku
rulunun bir toplu iş sözleşmesini teşmil etmesi 
halinde, yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz, 

Aidat : 
Madde 23. — 1. Meslekî teşekküllere üye

lerince ödenecek aidatlarm miktarı Cemiyet
ler Kanunundaki kayıtlara bağlı kalmaksızın 
kuruluşun merkez genel kurulunca tesbit edilir, 
azaltılır veya çoğaltılır. 

2. Kurulu bulunduğu işkolunda yetki al
mış sendikanın veya yetki alınmamış ise işye
rinde çalışan işçrilerin 1/4 ini temsil ettiğini is
pat eden sendikanın yazılı talebi ve aidatları 
kesilecek sendika üyesi işçilerim, listesini verme
si üzerine işveren sendika tüzüğü uyarınca üye
lerin sendikaya ödemeyi kabul ettikleri aidat
ları ve Toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt Ka
nunu gereğince sendikaya veya sendikanın bağ
lı bulunduğu federasyona ödenmesi gerekli da

yanışma aidatını iğcilere yapacağı ücret öde
mesinden kesmeye ve kestiği aidatların nev'i ile 
tutarını ilgili sendikaya vermeye ve kesinti lis
tesin:» sendikaya göndermeye mecburdur. 

Sendikanın üyesi bulunduğu federasyon ve
ya konfederasyon tüzüğüne göre sendikaca üst 
kuruluşa verilmesi gerekli aidatı, üst kuruluşun 
talebi üzerine işveren üst kuruluş aidatlarını 
sendika aidatlarından keserek federasyon veya 
konfederasyona gönderir. 

Bu bend gereğince sendika tüzüğüne uygun 
olarak kesilmesi istenilen aidatları kesmiyen iş
veren ilgili sendika, federasyon ve konfederas
yona karşı kesmediği veya kesmesine rağmen 
bir ay içerisinde ilgili kuruluşa göndermediği 
miktar tutarmca sorumlu olmaktan başka aidat
ları sendikaya verinceye kadar aidat toplamı 
üzerinden kanuni faizi ödeme zorundadır. 

Sendika, aidatlarını kesiminden doğacak 
masrafları işverensı talebi üzerine ödemek zo
rundadır. 

3. Aidat kesimi için işverene başvuran sen
dika veya sendikaların ikinci bendde gösterilen 
nitelikte olup olmadıkları konusunda işveren
le sendika veya sendikaların kendi aralarında 
anlaşmazlık çıkarsa işverenin veyahut sendika 
veya sendikaların yazılı istemi üzerine anlaş
mazlık talep tarihinden itibaren üç işgünü içe
risinde ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğünce çö
zülür. Bölge Çalışma Müdürlüğünün bu konu
daki kararlarına, kararın tebliği tarihinden iti
baren üç işgünü içinde iş dâvalarına bakmakla 
görevli mahallî mahkemeye itiraz edilebilir. Bu 
itiraz tarihinden itibaren üç işgünü içmde ke-
s:i~». olarak karara bağlanır. 

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

meslekî teşekküller genel kurullarının ve şube 
kongrelerinin en geç üç yılda bir tonlanması; 

2. Genel kurullarda ve şube kongrelerinde, 
başkanlık divanı ve komisyon seçimleri hariç, 
bütün seçimlerin gizli oyla yapılması; 

3. iki genel kurul toplantısı ve şube kong
resi arasındaki devreye ait hesap raporu ile de
netçi raporunun ve gelecek devreye ait bütçe 
teklifinin genel kurul ve şube kongresi» üyeleri-
no toplantıdan önce dağıtılması; 

Mecburidir. 
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Mal bildirimi : 
Madde 27. — Sendikaların başkan ve yöne

tim kurulu üyeleri göreve seçildikten sonra üç 
ay içerisinde kendilerinin, eşlerinin ve velayet
leri altındaki çocuklarının saMp bulundukları 
mallar ve gelirleri gösterir yapılı bildirimi no
tere vermek zorundadırlar. Bu bildirimin veril
diğini gösteren noterlikten alınacak belgeler 
teşekkül denetçilerine verilir. Bu belgeler sen
dika yönetrm kurulunun karar defterinin özel 
bir sayfasına yazılarak bu sayfa denetçiler ta
rafından imza edilir. 

Mal bildiriminde bulunan kişiler tekrar se-
çilsiıler veya seçilmesinler görev sürelerinin so
nunda yukardaki esaslara göre yeniden bildirim
de bulunmak zorundadırlar. 

Bu zorunluğa uymıyanlara meslekî teşek-
küüldeki idarecilik sıfatları bildirime esas olan 
tarihten itibaren bir ay sonra sona erer. 

Mal bildirimleri bir defaya mahsus verilir. 
Ve yöneticileri! görev süresi sonuna kadar no
terde saklanır. 

Bu madde uyarınca bildirimde bulunan yö
netici başka bir göreve seçilirse ikinci bir bil
diri vermek zorunda değildir. 

Şube yönetim kurulu üyeleripıin mal bildi
riminde bulunmaları ihtiyaridir. 

Mal bildirimlerinde yazılı olanlar açıklana
maz. Ancak talep uyarınca yargı merci'lerine 
denetleme veya inceleme yetkisine sahip diğer 
makam ve mercilere iade edilmek üzere veri
lir. 

Sendikalarca tutulacak defter ve kayıtlar : 
Madde 28. — Bu kanuna göre kurulan mes

lekî teşekküller aşağıda yazılı fiş, defter ve ka
yıtları tutarlar. 

a) (Üye kayıt defteri ve üye kayıt fişleri) 
sendjka üyeliği üye kayıt frrleri ve üye kayıt 
defteri ile tevsik olunur, 

Bu defter ve fişlere üyelerin kimlik adresle
ri, çalıştıkları işyerleri sendikaya giril ve çıkış 
tarihleri kaydedi'lir, 

b) Yönetim kurulunun tarih sırasiyle ve 
müteselsil numaralarla kayıtlanmış ve altı im
za edilm-ç kararların yazılmasına mahsus karar 
defteri, 

c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numa
ra sırasiyle kaydedileceği gelen ve giden (ev
rak kayıt defteri), 

d) Gelen evrakın aslı giden evrakın suret
lerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dos
yaları, 

e) Zimmet defteri, 
f) Gel.v ve gider defterleri, 
g) Demirbaş defteri, 
h) Yönetin kurulunun bir zabıtla tesbit 

edeceği numaralanmış ve idare heyetince mü
hürlenmiş varidata ait kopyalı makbuzlarla 
sarfiyatın fatura, evrak kaydiyesinin muhafa
zasına mahsus dosyalar, 

h) Bilanço, demirbaş, envanter ve kesinhe-
sap defteri i'le üye kayıt, karar, aidat, kongre 
divan başkan ve kâtiplerinin imza edecekleri 
genel kurul kararlarının yazılmasına mahsus 
defterlerin kullanılmadan önce noterlikçe tas
dikli olması mecburidir. 

BV:ânço ve çalışma raporu ve sendikaların 
denetimi : 

Madde 29. — Bu kanuna göre kurulan mes
lekî teşekküller her hesap veya bütçe devresine 
ait bilanço ve hesaplarını ve çalışma raporları
nı aidolduğu devreyi takiben üç ay içinde Ça
lışma Bakanlığına ve bağlı bulundukları kon
federasyona gönderirler. Bu bilanço ve hesaplar 
meyanmda, teşekkülün o devre içindeki : 

1. Geleleri ve gelir membaları, 
2. Giderleri ve sarf yerleri, 
3. Barkana ve idarecilere verilen ücretlerle 

memur ve müstahdemlere ödenen meblâğlar, 
4. Para mevcudu, 
5. Demirbaş mevcudu, 
6. Gayrimenkul mevcudu, 
7. Üyelerinin mevcudu, 
8. Çalışma Bakanlığınca sendikanın malî 

durumu ile ilgjli olarak istenecek sair bilgiler 
de bulunur. 

9. Ayrıca bu teşekküllerin gelir ve gider
lerini, giderlerinin sarf yerlerini ve her türlü 
faaliyetlerdi bağlı bulundukları konfederasyon 
denetliyebilir. 

Diğer kanunların uygulanması: 
Madde 32. — işçi ve işveren sendikaları, fe

derasyonları ve konfederasyonları, Medeni Ka
nun ve Cemiyetler Kanununun işbu kanuna ay
kırı olmıyan hükümlerine tabidirler. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
alan sayın üyeleri okuyorum. Sayın özden, Sa
yın Artukmaç. 
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HÜSEYİN ÖZ7ÜRK (Sivas) — Söz riea 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın öistürk, Sâ ym Gündoğan, 
grup adına, mı, şahsınız adına mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 
adına. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Gündoğan. 1 nci madde üzerinde Sayın özden, 
Sayın Artukmaç, Sayın öztilrk, Sayın Gündo
ğan Grup adına söz almışlardır. 1 nci madde de 
okunduğu üzere birçok maddelerin değiştiril
mesi öngörülmektedir. Genel Kurul isterse İç
tüzüğün 73 ncü maddesinin son fıkrası gereğin
ce §ıı kararı alabilir. Çeşitli fıkraları olan bir 
maddenin görüşülmesinde Genel Kurul fıkrala
rın ayrı ayrı oya konmasına karar verebilir, 
Böyle bir talebolursa... Efendim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) -~ Sayın Başka
nım, madde madde oya konulacağına göre, her 
fıkra konuşulsun ve ondan sonra oylansın. 

BAŞKAN — Onu bilâhara oylama sırasında, 
1 nci maddenin oylamasına geçildiği sırada, 
1 nci madde içerisindeki maddeleri teker teker 
oylamasını işeyebilirsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, filhakika ben Tüzüğün 73 ncü mad
desine vâkıf değilim. Ama, simdi Genel Ku
rulda teker teker oylamaya girmeden şu. 

BAŞKAN — Konuşulması hususunda İçtü
zükte bir hüküm mevcut değildir. 1 nci madde 
üzerinde görüşme sırasında bütün maddelere do
kunma hakkına sahipsiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Müsa
ade buyurun Sayın Başkan, bu husus çok mü
him, ben daha sözümü, bitirmedim. 

BAŞKAN — 1 nci maddenin değiştirdiği bü
tün maddelere 1 nci madde üzerinde konuşur
ken, bütün maddeler üzerinde söz hakkına sahip
siniz ve onları konuşursunuz. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan madde madde oya koyacaksınız. 

BAŞKAN — Şöyle, tümü hakkında görüşü
lür. Ayrıca maddeler artık görüşülmeden oyla
nır. 1 nci şekil bu olur. Tekrar konuşulur, tek
rar onlar için ayrıca görüşme açılır şeklinde de
ğil. 1 nci maddeyi kapsıyan 32 nci maddeye 
kadar değiştirilen maddelerin her hangi birisi, 
veyahut teker teker hepsi üzerinde konuşma 
hakkına sahiptir bir üye. 1 nci madde üzerinde 
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konuşurken, meselâ değiştirdiği 29 ncu madde, 
28 nci madde, 11 nci madde üzerinde, yahut te
ker teker hepsi üzerinde görüşme hakkına sahip
tir. Bu hak ortadan kalkmıyor. Yalnız Genel 
Kurul karar verirse, içtüzüğün 73 ncü maddesi 
gereğince, meselâ 1 nci maddenin değiştirdiği 
1, 2, 3, 4, 6, 9 veya 11 nci maddelerin teker te
ker oylaması istenebilir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan teker teker oylamaya gidileceğini ifade 
buyurdunuz.. 

BAŞKAN — Tabu karar verirse, gayet ta
bu. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Madde 
madde oya konulsun, ve her fıkra konuşulduk
tan sonra oylansın. 

BAŞKAN — Ama ben ne yapayım ki, içtü
zükteki hüküm bu. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim vereceğim. 
Sözlerini bitirsinler.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, bu husus çok mühim, bir hakkı kullan
mamak gibi bir durum oluyor. 

BAŞKAN — Siz diyorsunuz ki, 1 nci madde-. 
nin değiştirdiği bütün maddeleri teker teker gö
rüşelim, teker teker oylıyalım. Bunu teklif 
ediyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Evet, 
Bunu teklif ediyorum, ama karar nisabı yok. 
Burada ancak 25 kişi var. 

BAŞKAN — Sayın Ege buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım, bu kanun tasarısı
nın tümü üzerinde arkadaşlarımız ariz ve âmik 
konuşmalar yapmışlardır. Şimdi maddelere ge
çilmiştir. 1 nci madde okunması aşağı - yukarı, 
yarım saatten fazla süren ve birçok maddeleri 
kapsamakta bulunan bir maddedir. Değişikliğe 
uğrıyan maddeler burada tadadedilmistir. Ama 
1 nci maddenin içinde mütalâa edilmiştir. 

Şimdi tümü üzerinde zaten uzun uzun konu
şulmuş olan bu mevzuun artık burada 1 nci 
maddenin içerisindeki ve eski kanundaki mad
deleri, değişen maddeleri ayrı ayrı okunup ayrı 
ayrı müzakeresine geçmek bence fazla vakit al
maktan başka bir şey değildir. 
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Muhterem arkadaşlarımız; bu 1 nci madde
nin kapsamına giren yeni maddelerin, değişik
liğe uğrıyan maddelerin hangileri üzerinde söz 
istiyorlarsa ve değişiklik teklifleri varsa, onlar
la birlikte kürsüye gelirler, istiyen madde 1 i 
konuşur, istiyen 9 u konuşur, istiyen 13 ü ko
nuşur ve böylelikle önergelerini de verirler. 
Sonra bu konuşmalar bitikten sonra madde üze
rinde söz istiyen olmadığı zaman, veyahut da 
yeterlik verildiği takdirde Sayın Başkan bu 
önergeleri okutur, önergeler kabul edilirse 1 nci 
maddenin kapsamına giren diğer maddeler içe
risinde değişiklik yapılır. Şu maddede şöyle bir 
değişiklik yapıldı, veyahut çıkarıldı veya 
ilâve edildi. Olmadığı takdirde tümü oylanır ve 
tümüyle bu 1 nci madde kabul edilince buna 
dâhil olan aşağıdaki okunan maddeler de ken
diliğinden kabul edilmiş olur ve müzakere usul
leri de esasında budur. Tümü üzerinde gereken 
konuşmalar yapılmıştır. Şimdi burada 1 nci 
maddeyi Sayın Başkanın ifade ettiği gibi 
bölüntülere uğratıp da ayrı ayrı tekrar 
okumak, tekrar müzakereye girmek, mü
zakereleri uzatmaktan başka, müzakerelere 
salim çıkar bir yol vermez, Muhterem ar
kadaşlar, arkadaşlarımızın dağılmasından şi
kâyetçi oluyoruz. Bu şikâyetçi oluşlarımız 
biraz da, kürsüyü işgal eden arkadaşları
mız kendilerinde aramalıdırlar. Çıkan arka
daşlarımız iki saat, ikibuçuk saat konuşarak, 
ikinci defa çıktığında bir, birbucuk saat konu
şarak kürsüyü işgal ettikleri saman, elbette din
lemenin ne kadar zor olduğunu, çünkü kendileri 
kürsüden iner inmez yerlerine oturmadan dı
şarıya gidiyorlar; ondan bilmeleri gerekir. O 
bakımdan müsaade ediniz yani kürsüyü çok 
daha az kullanarak, yerinde kullanarak, daha 
münsif olursak, elbette alacağımız netice de fay
dalı olur. Yani benim teklifim her hangi bir şe
kilde partiler üzerinde gereken konuşma yapıl

masın, yok efendim bunlar geçiştirilsin şeklüı-
de değil. Zamandan ekonomik olarak istifade 
etmenin yolunu aramaktır. Bu şekilde müzakere 
ile pekâlâ her söylenmek istenen verilecek tak
rir varsa okunur. Müzakere hangi kısım üze
rinde ise yapılır, ondan sonra tümü oylanır. 
Teklifim bu, bu şekilde yaparsak müzakereler
de daha salim bir netice alacağımız kanısında
yım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, ben ikinci defa tek
rar görüşülsün, maddeler teker teker demedim. 
1 nci madde okunmuştur. 1 nci madde üzerin
de görüşmeler yapılır, yalnız İçtüzüğün 73 ncü 
maddesini Genel Kurul kabul eder ise, oylama
lar fıkralarda teker teker yapılır. Bu husus Ge
nel Kurulun kabulüne bağlıdır. Sayın Gündo-
ğan'm bu itirazı doğrudur. «Bu Genel Kurul ka
rarını şimdi almıyalım.» derler. Çünkü karar 
yetersayımız yoktur. Bunu önümüzdeki birle
şimde alalım, derler. 

Sayın Bingöl siz de aynı görüşü mü savunu
yorsunuz, 

ÎSA BİNGÖL (Muş) — Ben madde hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hay hay buyurun. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Maddeler görüşülür

ken ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Birinci madde okunmuştur. 
Madde üzerinde söz alanlar kaydedilmiştir. Ge
lecek birleşimde de madde üzerinde söz alına
bilir. (Çalışma süremiz doldu, sesleri) 73 ncü 
maddenin son fıkrasına göre birinci maddenin 
oylama tarzını önümüzdeki birleşimde çoğun
luk içerisinde halledeceğiz. Çalışma saatimiz de 
bitmiş bulunmaktadır. 

13 Temmuz 1970 Pazartesi günü saat 10,00 
da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,02 

. . .y. y e - ; ..̂ ... 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

90 NCİ BİRLEŞİM 

10 . 7 . 1970 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 
2. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 

Karma Parlâmento Komisyonuna (Bağımsız) 
bir üye seçimi. (4/79) 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 

4. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X I . — 274 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra 
ile bu kanuna 2 geçici madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 4 er üye alınmak suretiyle kuru
lan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/194; Cumhuriyet Senatosu 1/1123) (S. Sayı
sı : 1453) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 .1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cümlele-
Tİnin kaldırılması ve 8 nci maddesinin matlabı-

nın ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü bend-
leriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
İçtüzük teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet Senato
su İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 56, 
59, 60, 72, 73, 74, 120 ve 125 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair İçtüzük teklifi ve Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı : 1272 ye ek) (Dağıtma tari
hi : 8.4.1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sup
hi Gürsoytrak'ın, THY Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna 
dair Senato araştırması istiyen önergesi (10/33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, İçtüzüğün 87 ve 88 nci mad
delerinin tadili hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1. 6 .1970) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'
un, TRT Ankara Televizyonuna dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/34) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Kâmil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 .1970) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmıyacağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 
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X 7. — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 îıci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 2/229; Cumhuriyet 
Senatosu 2/297) (S. Sayısı : 1450) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 6 .1970) (Bitiş tarihi : 29 . 7 .1970) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 .1970) 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — 6831 sayılı Orman Kanununa bir mad

de eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet ve Tarım Komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/22; Cumhu
riyet Senatosu 2/294) (S. Sayısı : 1448) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 6 . 1970) (Bitiş tarihi : 
23 . 7 . 1970) 

X 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kurulusu hakkında kanun tasar ım-n 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-
h-riyst STILOSU Millî Ejitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üve alınmak suretiyle 

kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/1124) (S. Sa
yısı : 1451) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 .1970) 

X 3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/83; Cumhuriyet Senato
su 1/1125) (S. Sayısı : 1452) (Dağıtma tarihi : 
20 . 6 .1970) 

4. — Türkiye Bağcılığının modernleştirilme
si ve bağcılığımızın kalkındırılması hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe Plân komisyonlarından 
4 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/193; Cumhuri
yet Senatosu 2/298) (S. Sayısı : 1454) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 6 .1970) 

X 5. — Türkiye Elektrik Kurumu kamın 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar - İskân, İçişleri, Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon 
raporu) (Millet Meclisi 1 154; Cumhuriyet Se
natosu 1/1126) (S. Sayısı : 1456) (Dağıtma ta
rihi : 1 . 7.1970) 


