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1. — GEÇEN TUTA! 

Başkan seçiminin, gelişmiş bir durum gö
rülmediğinden, gelecek birleşime bırakılması 
hakkında Muş Üyesi isa Bingöl'ün önergesi 
okundu ve kabul edildi. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın; içtüzüğün 
bâzı maddelerinde değişiklik yayılmasına dair 
teklifinin geri alınmasını istiyen önergesi okun
du, bilgi edinildi. i 

Japonya Temsilciler ve Müşavirler Meclisi 
Başkanlarının vâki davetine icabet edecek ba
ğımsız üyenin tesbitine dair Millet Meclisi Baş
kanlığı tezkeresi okundu ve seçimin gelecek bir
leşimde yapılacağı bildirildi. 

Pazartesi ve mütaakıp günlerde Genel Ku
rulun saat 10,00 - 13,00 ve 14,30 - 19,00 arala
rında çalışmasına dair önerge okundu ve kabul 
edildi. 

2. — GELEN 

Raporlar 

1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/360; Cumhuriyet Senatosu. 
1/1131) (S. Sayısı : 1458) 

2. — Genelkurmay Başkanının görev ve 
yetkilerine ait kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve Büt
çe ve Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/181; Cumhuriyet Senatosu 1/1127) (S. 
Sayısı : 1459) 

[AK ÖZETİ 

Genel Kurul çalışma saatlerinin 10,00 - 13,00 
ve 14,30 - 19,00 olmasına dair önerge okundu ve 
kabul olundu. 

274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile 
bu kanıma 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tacansmnı görüşülmesine devam edildi. 

13 . 7 . 1970 Pazartesi günü saat 10,00 da 
tC'pla~mak üzere Birleşime saat 20,00 de son ve
rildi. 

Balkan Kâtip 
Ba?kar,vekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
$ım Afal ay Zerin T üzün 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ve uz al 

KÂĞITLAR 

3, — Millî Savunma Bakanlığı görev ve 
teşkilâtı hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Sanat osu Anayasa ve Adalet, Millî Savunma ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/182; Cumhuriyet Senatosu 1/1128) 
(S. Sayısı : 1460) 

4. — Emlâk Vergisi kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu İçişleri, Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarında 4 er üye alm-
n.?k suretiyle kurulan Geçici Komisyon raporu 
'Mî1!et Meclisi 1/332; Cumhuriyet Senatosu 
11130) (S, Sayısı : 1461) 

• — • * • • 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı (Adana) 

KÂTİPLER : Sami Turan (Kayssri), Doğan Barutçuoğlu (Manisa) 

BAŞKAN — 91 nci Birleşimi acıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — İller Bankası ve banka tarafından kuru
lan SİMEL Şirketi sorumlu!an hakkımla ardan 
Cumhuriyet Senatosu A rostırma Komisyon un un 
süresinin bir ay daha uzatılmasına dair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İller Bankası ve banka tarafından kurulan 

SÎMEL Şirketinin sorumlu kişileri konusunda 
kurulan, arattırma yapan Konıisyonumıısun gö-
rev süresi 14 . 7 . 1970 tarihinde sona ermek
tedir, 

4. — GÖRÜŞÜ: 
1. — 274 saydı Kanunun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fdrra ile 
bu kanuna d e/eçici madde eklenmesi hakkında 
keınun tasarısının Millet Meclisince kabıd olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let, Sosyed İsler ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından 4 er üye edınmak sureliyle l;urud<en Cc-
eici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/191: 
Cumhuriyet Senarosu 1/1123) (S. Sayısı: 1153) 
(1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir takrir var
dır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
274 sayılı Kanunun maddelerine devanı edi

lerek, Başkan seçiminin Salı günü yapılmalını 
arz ve teklif ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

(1) 1453 S. Sayılı basmayazı 2.7. 1970 
rih ve 86 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

GEITEL KURULA SUNUŞLARI 

Henüz Komisyonumuz arattırma faaliyetini 
bitirmemiştir. 14 . 7 . 1970 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere Genel Kurulca, bir aylık 
daha mehil verilmesine tavassutlarınızı arz ede
rim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
(Sakarya) 

Osman Salihoğlıı 
BAŞKAN — İller Bankası ile ilgili Araştır

ına Komisyonu görevini bitiremediği için bir ay 
daha mehil istemektedir. 

Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İLEN İŞLER 

BAŞKAN — Bu birleşimde Başkan seçimi 
yapılmamasını, Salı günü birleşiminde yapılma
sını bir arkadaş teklif ediyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Arka
daşımızın teklifine katılıyorum Sa^m Başkan. 
Ancak bir ilâve ile ki gelecek sene yapılması hu
susunu da ekliyelim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Saat 15,00 te Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bugün saat 15,00 te mi efen
dim? 

AKİF TEKİN (Antalya) — Salı günü saat 
15,00 te yapılmasını... 

BAŞKAN — Peki efendim Salı günü saat 
15,00 te yapılmasını istiyorsunuz. 

MANSUR ULUSOY (Ankara) — Sayın Baş
kan, Senato 14,30 da toplanıyor zaten. 

BAŞKAN — 14;3Q da peki efendim, Yarın 
yapılması hususunu oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler.,, Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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274 sayılı Kanunun bası maddelerinin değiş
tirilmesi ve 31 nci maddesine 1 fıkra ile bu ka
nuna geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısının görüşülmesine devam ediyoruz. 

Yalnız, bundan evvelki birleşimde 1 nci 
madde okunmuş, müzakeresi hususunda, müza-
keresinin usulü hakkında Sayın Gündoğan'ın 
bir teklifi olmuş. Sayın Gündoğan derler ki : 
«1 nci maddede ve 1 nci maddenin fıkralarını 
teşkil eden birçok maddelerin değiştirilmesi ta-
lebedilmektedir, Binaenaleyh, bu maddenin fık
raları ayrı ayrı müzakere edilsin ve ayrı ayrı 
oylansın» teklifinde bulunmuşlar. 

Muhterem arkadaşlar, İçtüzüğümüzün 73 
ncü maddesi; «maddelerin, muhtelif fıkraları 
ihtiva ettiği takdirde, Genel Kurul kararı ile 
ayn ayrı oylanması kabul edilebilir.» şeklinde 
bir hükmü taşımaktadır. Ve bugüne kadar, - tet
kik ettim durumu - maddelerin fıkralarının ay
rı müzakereye tabi tutulduğuna dair her hangi 
bir emsal bulamadım. 

Bu itibarla, Tüzüğümüzün şimdiye kadar 
tatbik edilen sekliyle yani, madde üzerinde söz 
alan sayın üyeler bütün fıkralarını ihtiva ede
cek konuşmalarını yapacaklar. Görülmeler bit
tikten sonra maddenin fıkraları tek tek okunup 
müzakeresiz oya vaz'edilecek. Şimdiye kadarki 
tatbikat bu yoldadır. Bunun hilâfına teklif veç
hile arzu edilen hususa dair her hangi bir emsal 
bugüne kadar tatbik görmemiştir. Bu hususu 
arz ederim. 

Buyurunuz, Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkanım,, önce şunu arz etmek isterim ki, bu 
kanun sizin buyurduğunuz gibi, bir maddenin 
muhtelif fıkralarını ihtiva eden şekilde düzen
lenmemiştir. Her bir fıkranın adı macldodir. 
Eğer dikkat buyurursanız madde 5, madde 6, 
madde 7, madde 8, ve 23 ........ 32 ye kadar. Bi
naenaleyh maddelerin sıralanış şeklini mütalâa 
etmeye bu kanunun yapısı müsait değildir, bu 
bir= 

İkincisi; bildiğiniz gibi, 274 sayılı Kanunun 
çeşitli maddelerini değiştiren bir kanundur. 
Meselâ; 274 sayılı Kanunun 2 nci maddesini, 
5 nci maddesini, 6 nci maddesini 11 nci mad
desini, 14 ncü maddesini v. s. Birkaç maddeyi 
değiştiren bir kanundur. Bu itibarla bir kanu
nun birkaç maddesini değiştiren ve değiştirdiği ı 

— 164 
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maddelerin ne şekil alması lâzımgeidiği bir fık
ra yazılarak değil, başına madde koymak sure
tiyle tasrih edilen kanunlarla, sizin söylediğiniz 
kanun tasarısında elbette fark var, değil mi Sa
yın Başkan? 

Hem burada anlayış, görüş, görünüş, yapı 
bakımından biz haklıyız. Çünkü, şimdi meselâ, 
9 ncu maddede bir değişiklik yapıldı, 274 sayılı 
Kanunun. Bu 274 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desini değiştiren madde, 9 ncu madde değişti
rilmiş burada. Ama siz diyorsunuz ki, bu 9 ncu 
madde değil. Bir maddenin kaçıncı fıkrası, tabiî 
onu da bilmiyorsunuz. Çünkü bu kaçıncı fıkrası 
olduğu belli değil, İşte bu olmaz Sayın Başkan. 
Onun için şöyle yapalım. Zaten 274 sayılı Ka
nunun hangi maddelerinin değiştirildiği belli. 
Bu kanunun maddelerinde, yahut bu kanunun 
tâbirinde aynı numaraları taşıyor. Müzakere
leri bir haftadan beri devamlı olarak değiştirge 
önergeleri verildiği takdirde, hiç olmazsa onlar 
üzerinde müzakereler cereyan etsin. Değiştirge 
önergeleri verildiği takdirde hiç olmazsa anla
şalım yani, rica edeceğim. Bu asgari müşterekte 
anlaşalım. Hangi madde üzerinde değişiklik 
önergesi verilmişse onun üzerinde müzakere 
açılmak kaydiyle usulü müzakeresini kabul 
ederim. 

BAŞKAN — Şimdi, bir yeni usul ieadedi-
yoruz. Sayın Gündoğan. Ben de arz edeyim. Bu 
kanun aslında 4 madde ve 3 geçici maddedir. 
Maddenin bir tanesi değiştirmekte olduğu 274 
sayılı Kanunun muhtelif maddelerini değiştiri
yor. Bu demektir ki, bu 1 nci maddenin, bunlar 
fıkralarıdır ve bundan evvel buna benzer bir
çok kanunlar müzakere ettik ve aynı şekilde 
müzakere ettik. Sizin teklifiniz veçhile her han
gi bir müzakere olmadı. Tetkik ettim. Bakınız 
zabıtları iyice okudum, tetkik ettim, Böyle bir 
emsal olmadı. Ama, sis bir yeni teklifte bulunu
yorsunuz. Tüzüğün dışına çıkmamız mümkün 
olmıyacak. Tüzüğe uydurmamız gerekiyor. 
önergeler esbabı mucibeli, yani gerekçeleri lâ-
yıkı veçhile yazılarak verilsin, gerekçeleri okun
mak suretiyle önergeler muameleye tabi tutul
sun. Yani ayrıca müzakere açılması mümkün 
değil, benim kanaatime göre ve kanaatimin öte
sinde bugüne kadar Cumhuriyet Senatosunda 
yapılan tatbikata göre. 

ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Söz verir misiniz 
Sayın Başkan? 
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BAŞKAN — Usul hakkında söz isterseniz ı 
efendim, 

ZÎHNÎ BETÎL (Tokat) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Betil. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bana 

da hiç olmazsa bir söz verin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Usul hakkında vereyim hay, 
hay. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın arkadaş
lar, görüşülmekte olan 274 sayılı Kanun tasa
rısı, 274 sayılı ve yürürlükte bulunan kanunun 
1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 
27, 28, 29 ve 32 nci maddelerini değiştirmekte
dir. Ve bu değişikliğin hepsi mevcut tasarıda 
1 nci maddede gösterilmiştir. Sayın Başkanımı
zın buyurdukları müzakere usulü hakkındaki 
fcüzük hükmü böyle bir görüşmeyi kapsamamak
tadır. Sayın Başkanımızın bahsettikleri tüzük 
hükmü tek maddesi birçok fıkra ihtiva eden ka
nunlar hakkındadır.. Tasarı bu şekilde tanzim 
edilmeyip de «274 sayılı Kanunun 1 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» Ve bu 
madde 1 olsaydı. «274 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.» 
«Madde 2 olsaydı ve bu suretle, demin madde 
numaralarını okuduğum maddeler hakkında j 
ayrı ayrı maddeler tedvin edilseydi durum ne I 
olarak idiyse, bugünkü durum odur. Bu kadar 
çok madde değişikliğini ihtiva eden 1 nci mad
de görüşülürken bu maddelerden her biri hak
kındaki değişikliğin bu şekilde olmasının neden 
uygun bulunmadığı, ne şekilde tanzim edilirse 
iaha uygun olacağı hususundaki açıklamaların 
ayrmtılariyle hafızalarda kalması mümkün de
ğildir. Değişikliği uygun gören görüşle, deği
şikliği uygun görmiyen görüş arasındaki farkı 
ayrmtılariyle hafızamızda hıfzetmedikçe, sade
ce önergelerin okunması suretiyle isabetli oy 
kullanmaklığımız mümkün olmaz. Konu bir ih
tisas konusudur. Her birimiz bu ihtisas konusu 
üzerinde öteden beri bu konularla meşgul ol- | 
muş, ihtisas ölçüsünde bilgi edinmiş arkadaşla
rımız kadar itiraf etmeliyiz M, bilgi sahibi de
ğiliz. Bu itibarla ayrıntılar, birbirine karşı olan 
görüşler gerekçeleriyle açıklanmadıkça ve o 
açıklanış hafızalarda iz bırakmadıkça isabetli 
oy kullanma imkânı yoktur. | 

19 ncu madde hakkındaki değişiklik bir gö
rüşme ile dediğim yönlerden isabetli oy kullan- | 

mamızı mümkün kılacak şekilde hafızalarımıza 
intikal edemez. O itibarladır M, Sayın Başkanı
mızın okuduğu içtüzük «bir madde muhtelif 
fıkralar ihtiva ederse» görüşülmekte olan tasa
rıdaki 1 nci madde muhtelif fıkralar ihtiva et
miyor. 274 sayılı Kanunun birçok maddesini ta
dil ediyor. Nitekim, madde 1 de; «1, 2, 5, 6, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29 ve 
32 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.» denildikten sonra birinci maddeye ait 
değişikliğin başlığı «işçi ve işveren meslekî te
şekkülleri» ikinci maddenin başlığı «işçi sendika
sı üyeliği». Böylece devam edip gitmektedir. 
£u itibarla Sayın Başkanımızın istinadetmek 
istediği içtüzük hükmü böyle bir durumu kap
samamaktadır. Böyle bir durum içtüzüğümüz
de tanzim edilmemiş bulunmaktadır, içtüzüğü
müzün o hükmünün böyle bir duruma uygulan
ma, FI mümkün değildir. İçtüzüğümüzün hak
kında hüküm ihtiva etmediği bir durumla kar-
şıkarşıya bulunuyoruz. Müzakerelerde selâmet, 
sürat kadar mühimdir. Oylarda isabet müzake-
relerdeM sürat ve selâmetten daha mühimdir. 
Oylarımızı isabetle kullanmakhğımızı mümkün 
kılacak bir usulü tesbit etmekliğimiz gereklidir. 
Tekrar ediyorum, içtüzüğün o hükmü, böyle bir 
durumu tanzim etmemiştir. Bu durum hakkında 
içtüzüğümüz sakittir. içtüzüğümüzün sakit ol
duğu hususu üzerinde biz bir usul, bir şekil tes
bit etme yetkisine sahibiz. Müzakereyi bu şe
kilde yapmaklığımızın uygun olacağı kanısında
yım. Hürmetlerimi sunarım. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Müsaade ediniz bu önergeyi izah edeyim. 

BAŞKAN — Evet, müsaade buyurun, öner
geyi izaha lüzum yok. önerge sarih efendim. 

Şimdi efendim, tüzüğümüz ancak maddeler 
üzerinde müzakereyi mümkün kılar. Fıkralar 
üzerinde kılmaz. Şayet fıkra olarak kabul edi
lirse, benim tüzük anlayışım doğrudur. Yok, 
madde olarak kabul edilirse M, Sayın arkada
şımın söylediği gibi, o zaman maddelerin ayrı 
ayrı yazılması iktiza eder idi. Ama, Sayın Tu
na, Sayın Gündoğan'ın teklifine uygun ve ona 
muvazi bir önerge vermiştir. Okutalım. Haki
katen bu hususta Heyeti Umumiyenin karan ile 
hareket edersek daha isabetli yolu bulmuş olu
ruz. Okutuyorum efendim. 

— 165 — 
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Yüksek Başkanlığa 
274 sayılı Kanunla ilgili tasan üzerinde, han

gi fıkra için değiştirge önergesi verilmiş ise, o 
fıkra üzerinde müzakereler açılarak oylanması
nı, önerge verilmiyen fıkraların okunarak oya 
sunulmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, teklifiniz bu 
idi değil mi? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, hakikaten çaresizlikte idim. Anlayış
larına teşekkür ederim. Ne var ki; biz bu kanu
nu zaten kanun tekniğine değil, esasına aykırı 
hareket ederek çıkarıyoruz. Biraz evvel Sayın 
Çağatay belirtti. Bu kanunun birinci maddesi
ni lütfen okuyalım. 

«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.» Neyin? 

BAŞKAN — 274 sayılı Kanunun; Başlıkta 
var efendim. 

Neyse uzatmıyalım. önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Müzakere, önergedeki kabul edilen şekli ile 
devam edecektir. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Gündoğan, bi
rinci madde üzerinde söz istemiştiniz; buyurun, 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ben
den evvel Sayın öztürk söz almıştı, öne geçmi-
yeyim efendim. 

BAŞKAN — Tabiî grup adına rüçhan hakkı
nız var. Ama Sayın öztürk'ten evvel başka ar
kadaşlar var. Müsaade ederseniz onları okuya
yım. Buradaki benden evvel riyaset eden arka
daşın kaydettiği isimler var. Sayın özden... 
Yok. Sayın Artukmaç? Yok. Sayın öztürk? Bu
yurunuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 274 sayılı Sen
dikalar Kanununun birinci maddesi altında de
ğiştirilen maddeleri incelerken, bu maddelerin 
önce Anayasamız yönünden; ikincisi de Sendi
kalar Kanununun hukukun esaslarına dayanan 
yerleri ile iyi incelemek iyi karar vermek lâzım
dır. 334 numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sasının dibacesinde insan hak ve hürriyetlerini 
Millî dayanışmayı sosyal adaleti ferdin, toplu-
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mun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve te
minat altına almayı mümkün kılacak demokra
tik hukuk devletinin bütün hukukî ve sosyal te
melleri ile kurulmasını öngörmüştür. 

Yine Anayasamız, 4 ncü maddenin 3 ncü fık
rasında egemenliğin kullanılmasının hiçbir su
rette belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bıra
kılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını 
Anayasadan almıyan bir devlet yetkisi kullana
maz» hükmünü koymuştur. 

Anayasamızın 11 nci maddesinde ise «temel 
hak ve hürriyetler Anayasanın özüne ve ruhu
na uygun olarak ancak kanunla sınırlanabilir. 
Kanun kamu yararı, genel ahlâk ve kamu dü
zeni, sosyal adalet ve millî güvenlik gibi sebep
ler de olsa bir hakkın ve hürriyetin özüne do
kunamaz» diyor. 

Yine Anayasamız çalışanların haklarının ko
runması Anayasamızda öngörülen insanca bir 
düzenin kurulması ile sağlanacağı hükmü ile 
kesinleşmiştir. 

Maddeleri incelerken, üzerinde konuşurken, 
bu esasların bu maddelerle bağdaşık olup olma
dığını incelemek lâzım. Bir kısmımız çıkıyoruz; 
diyoruz ki, bu değişiklik Yargıtayın, Danıştaym 
Anayasanın verdiği kararlara uygundur. Bir 
kısmımız çıkıp diyoruz ki, değildir. Ama bir öz 
vardır, bir esas vardır. Bir kısmımın şimdiye 
kadar çıkan kanunlar Anayasaya uygundur de
di, bir kısmımız uygun değildir dedi. Ama gör
dük ki uygundur diyenlerin hiçbirinin iddiası
nın uygun çıkmadığını gördük. Uygun değildir 
diyenlerinkinin ise hepsinin uygun olmadığını 
gördük, öyle ise birazcık söylediklerimize, orta
ya koyduklarımıza dikkatinizi çekmek ve his
lerden sıyrılarak mantıklı ve hakikaten Senato 
kişiliğine yakışır bir kanun çıkarmak zorun
dayız. Yoksa biz kendi kendimize, zamanla Mec
lisi devamlı ithamları altında tutarken bir de 
kendikendimizi çeşitli konularda mutlaka nok
san şeyler çıkararak varlığımızı belli etımiye-
rek silmeye çalışıyoruz. 

Buna göre ve Anayasamızın 46 ncı madde
sindeki çalışanlar ve işverenler önceden izin al
maksızın sendikalar ve sendika birlikleri kur
ma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten 
ayrılma hakkına sahiptir, hükmü de yer almış. 
Bu hak verilmiş, bu hak 7 yıldır uygulanmış. 
7 yıldır uygulanan bir haklan şimdi bu kanunla 
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alındığını ve kaldırıldığını görüyoruz. 274 sayılı 
yasada yer alan ve bu Anayasal ve kazanılmış 
hakkı biz şimdi kaldırıyoruz. Elimizdeki bu ta
sanda Anayaasnm işçilere tanıdığı sosyal eko
nomik haklar ve teşkilâtlanmaları ile ilgili te
mel ilkeler işçi eylemlerini ve meslek kuruluş
larını demokratik rejim içinde düzenlemek, ge
liştirmek amacını güden hür ve bağımsız sendi
kacılık anlayışı ile de bağdiaştırılamıyacak ni
telikte hükümler getirmektedir, bu tasan. 

iBu tasarı bu şekli ile kanunlaştığı takdirde, 
küçük ve mahallî sendikalar kurulup gelişme ve 
yaşama olanaklarından yoksun bırakılacaktır. 
İşçinin sendika seçme özgürlüğünü yok edecek
tir. Çıkartanı ve haklarını iyi kavrıyamıyan 
bir sendikadan aynlmamak başka bir sendikaya 
girmek kanunla yasaklanacaktır. Çünkü, tasa
rının 9 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında bir sen
dikanın Türkiye çapında faaliyette bulunabil
mesi için kurulu bulunduğu işkolunda işçilerin 
tn az 1/3 ünü teşkil etmesi zorunlu kılınmıştır. 
Yani bir işkolunda çalışan işçilerin 1/3 ünü tem
sil edecek duruma gelmeden sendika kuramıya-
caklar, hükmü getirilmiştir. Hattâ bu durumda 
olan sendikalar varsa onlar da kanunla yok edi
lecektir. Gizili teşkilâtlanmakla yahut da her 
hangi bir sendikaya sığınıp bilâhara çoğalarak 
1/3 ü teşkil edip kurulacaktır. Aynı zamanda 
bu şekilde kuruluşun zorluğu yanında, bir de 
bir işkolunda 20 tane işyeri var, 4 işyerinde 1/3 
ü sağlıyan sendika rahatça diğerlerine sahibola-
caktır. Meselâ bir işkolunda 45 bin işçi var. 45 
bin işçinin 15 binini sağlıyan sendika diğer 30 
binine hâkim olacak ve orada o sendika kurula
cak. 30 bin işçi ne olacak? Eğer 2, 3 sendikaya 
dağılmışsa onlar kanunla yok edilecektir. Hiç 
değilse kurulmuş, bu hakkı kazanmış olan sen
dikaların bu kanunla yok edilmemesi gerekir. 
Çünkü, hukukta bir prensip vardır. Anayasamız 
da bunu böyle belirtir; verilmiş haklar, kulla
nılmış haklar alınamaz. Biz verilmiş ve kullanıl
mış hakları da bu kanunla kaldırıyoruz. 

Bir yerde önce sendika kurulmalı M, ondan 
sonra üye kaydı yapıp, sendikalar üye sayısını 
çoğaltabilsin. Biz tamamen kanunla zorluyoruz 
ve böylece işçinin bilinçli olarak bir sendikaya 
kayıtlı olmak değil de, kanun zoru ile bir sen
dika kurma ve bilinçsiz sendikalar meydana ge
tirme yönünü seçiyoruz. Oysa ki; demokraside, 
halk eğitiminde insanın özgürlük anlayışının 

Anayasamıza göre yürütülmesinde ve düzenlen
mesinde beğenerek, severek ve istiyerek, ıslah 
edilerek ve bilinçlendirilerek oraya alınması ve 
o şekilde kurulan sendikaların ise memleket için 
daha faydalı olacağı kanaati her zaman hâkim
dir. Yine tasarının 23 ncü maddesinin 2 nci fık
rasında kesilecek dayanışma aidatının işkolun
da yetki almış sendikalann veya çalışan işçile
rin 1/4 ünü temsil edeceğini saptamak suretiyle 
işveren üyelerin sendikaya ödemeyi kabul etti
ği aidatlan işçi ücretinden keserek listeyi sen
dikaya göndermeye mecbur kılınmıştır. Eğıer bu 
sendika İşkolunda yetki almamışsa değil 1/3 
ünü, o işkolundaki işçilerin hepsini bünyesinde 
toplamış oha; aldığı aidat kesilemiyor, aidatı 
işveren kesemiyor ve hepsini bünyesinde toplı-
yan o sendikaya kesilmiş üyelerin aidatı ile il
gili listeleri veremiyor. 

Parasız sendikaların yaşıyamıyacağı bir ger
çek olduğuna göre, o işyerindeki yetkili sendi
kanın organları bu kapanan sendikanın üye ve 
yöneticilerini dilerse üyeliğe alacaklar, dilemez
se almıyaca'kîardır. Kanun bunu da getirmekte
dir. Bu kanun yürürlüğe girerse, o demokratik 
ilkelere dayalı bir devletin işleyişi içinde çirkin 
bir diktatörlük örneği olacak ve acısını bizler 
ve memleket çekecektir. 

Tasarının 9 ncu maddesinin (B) fıkrasında 
bir işçi federasyonunun kurulabilmesi için ayını 
işkolunda mevcut sendikalardan en az ikisinin 
bir araya gelmesini ve işkolunda çalışan sigor
talı işçilerin en az 1/3 ünü temsil etmeleri zo
runluğu vardır. Bu da zordur, bu da mümkün 
değildir. Kanun yine sendika kurmayı ve fede
rasyon ve konfederasyonlara gitmeyi zorlaştır
mıştır. 

(C) fıkrasında ise, işçi konfederasyonu ile, 
konfederasyonların kurulması ile ilgili olarak 
daha ağır hükümler getirilmiştir. Bu kanunun 
işçi konfederasyonunun kuruluşunda Türkiye 
çapında faaliyette bulunan sendikalardan ve iş
çi federasyonlarından yukarda sözü edilen ola
naklarda olan en az İM sendika ve federasyo
nun bir araya gelmesi ve bununla birlikte Tür
kiye'deki sendikalı işçilerin tümünü en az 1/3 
ünü üyesi olarak saptanmış olarak biraraya 
toplaması zorunluğu vardır. Yani burada bir 
örnek verirsek; 100 bin sendikalı işçiden en az 
34 bininin biraraya getirilmesi zorunluğu var-
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dır. Böylece bölge esasına göre kurulan sendi
kacılığına birlikler kalkacak, işkolu seviyesin
de faaliyet gösteren sendikalarla federasyonla
rı Türkiye çapında meydana getiren konfede
rasyonların kurulması çok zorlaşacaktır, öte 
yandan bir işyerinde salt çoğunluğa sahibolmı-
yan bir federasyona veya millî bir sendikaya 
o işyerinde toplu sözleşme yetkisi de verilecek
tir. 271 sayılı toplu Sözleşme ve lokavt Kanunu 
geldiği zaman göreceğiz, birbirini tamamlıyan 
hükümler getirmektedir. Demek ki, o işyerinde 
toplu sözleşme yapma yetkisi verüemiyecek, 
tümünü topladığı halde. Çünkü Türkiye çapın
da bir millî sendika olamamıştır, salt çoğunluk 
kendisinde olduğu halde, kesinlikle ifade edil
mesine rağmen işkolu esasına göre toplu sözleş
me yapma yetkisini elde etmiş bir millî sendi
kayı veya federasyonu, o işyerinde salt çoğun
luğu olmadığı, hattâ bir tek üyesi bulunmadı
ğı halde biz ona oradaki işçilerin toplu sözleş
mede, grev ve lokavtta haklarını koruyan bir 
sendika olarak getireceğiz. Oysa ki, bu kanu
nu incelediğimiz zaman, naçizane ben bu kanu
nu 4 - 5 sene okuttum, işçilerin bir toplu söz
leşmeye, bir greve gitmek için temsücilerinin 
ve kendilerinin fikirleri alınır; derece derece, 
hangisind ne kadarının alınacağı. Şimdi görülü
yor ki, Van'da 10 000 kişilik bir işyerinde çalı
şan, o işkolunda, ama bu sendikanın da üyesi 
değil, kurulmuş bir millî sendika ordaM 10 000 
işçinin toplu sözleşme hakkını buradaki sendi
ka halledecek, üyesi de değil oradaki işçiler. 
Aynı zamanda eğer greve gidilecekse onları da 
halledecekler. Görülüyor ki, bu hem hukukî yö
nüyle, hem de işçilerin arzu edip etmemesi yö
nüyle de patronun ille de sendika temsilcileri
nin emrinde hareket eden topluluklar olarak 
görmek onları bilinçsiz, hiçbir şeyden haberi 
yok, hakkını koruyamayan varlıklar olarak dü
şünmek gibi bir gerçek ortaya çıkıyor. Bu ka
nun böylece de Anayasanın dibacesinde olan 
esaslara ve bugünkü insan olarak insanın yara
dılışından gelen bir hakkı savunmak ve iste
mek gibi kendi hakkından mahrum etmekle bi
linçlenmesini, işçinin bilinçlenmesini Önlemek
tir ki, tehlikeli şey budur. İşçinin bilinçlenmesi
ni önlemek, işçiyi eskiden olduğu gibi tamamen 
patronların emrine almak veya atmak durumu
na düşüren bir kanun olarak gelmektedir. 

Bırakın haklarını korumayı, üyesi olmadığı 

insanların adına toplu sözleşmeye gitmek, on
ların haklarını korumak gibi bir durum nasıl 
verilebilir böyle bir sendikaya? Oradaki işçi
ler üyesi değil. Bu antidemokratik ve tekelci 
bir sistemi getirir. Sistem işçinin sendika seçme 
ve ayrılma özgürlüğünü temelinden kaldıran, 
toplu sözleşmedeki kazanılmış, verilmiş hakla
rın elinden alan kötü bir uygulama doğurur. Bu 
durum Anayasal bir hakkın kanunla kısıtlan
ması ve kullanılmaz hale getirilmesi demektir, 
ki, bunun elbette ki, biz karşısında olacağız. 
Çünkü elimizdeki mevzuat, elimizdeki kanun
lar, başta Anayasamız olmak üzere bu durumun 
karşısındadır. 

274 sayılı Kanunda sendika ve sendika bir
liklerinin kuruluşunda güçlük tezini savunur
ken toplu sözleşme yapma yetkisinde güçsüz 
sendika uygulamasını getirmeye çalışıyoruz biz 
böylece. Bir tezat içindeyiz bu kanunla. Sendi
ka ve sendika birliklerinin lnmümasında, yü
rürlükteki en az iM kuruluş zorunluğu yerine 
en az 1/3 ün şart koşulması ile çok üyeli sendi
ka savunulmuştur. Fakat toplu sözleşme yetkisi 
savunulurken, işçinin % 51 inin temsili yerine 
% 35 e indirme fikri benimsenmiştir.. Aynı işte 
iki zıt fikir belirmiş kuruluşlarda.. Güçlü sen
dika, toplu sözleşmede güçsüz sendika fikri 
böylece ortaya çıkmıştır. Bu oluşum işçi aleyhi
ne, sendika ağaları ve patron yaratmak lehine 
açık bir başarı. Toplu sözleşmeyi dejenere et
mek, hattâ ahlâksızlıklara ortam hazırlamak, 
sendika seçmek özgürlüğünü yok etmek için 
bundan daha geçerli, bundan daha tertipli esas
lar getirilemezdi. 

Güçlü sendika uygulaması, bir işyerinde 
% 100 ünü temsil eden bir sendikada toplanmış 
işçiler toplu sözleşme yapamıyacaklar. Ancak 
yetki almış ve büyük federasyonlar ve konfede
rasyonlara bağlanmış sendikalar o işyerinde tek 
işçisi de olmasa, toplu sözleşme oradaki yüzbin-
lerce işçi adına yapılabilecektir. Toplu sözleş
meye gitmek için oradaki işçilerin bir referan
dumla her hangi bir şekilde fikirlerinin alınma
sı bile konu olmıyacaktır. Bu tasarı kanunlaştı
ğı takdirde Türkiye'de önce kurulmanın, teşki
lâtlanmasının avantajlariyle güçlenmiş olan bi
risi, 274 sayılı Sendikalar Yasasında getirilen 
değişikliklerin yarattığı imkânlar da kullanıla
rak, diğerlerinin tasfiyesine gidecektir, diğerle-
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rini kurdurmıyacaktır. Çünkü yasa kazanılmış j 
hakların korunacağına, saklanacağına dair de 
bir hüküm getirmemektedir. 

Dikkat edelim sayın senatörler, yasa kaza
nılmış hakların, kullanılmış hakların devam et
tirileceğine dair de bir hüküm getirmemektedir. 
öyle ise, kuvvetli sendika zayıfları ortadan kal- [ 
dıracaktır. Ama bu kuvvetli sendika gelişirken, 
büyüıken diğer bütün işçiler bu sendika için
de toplandığı zaman, bir gün bizim beğenmedi
ğimiz, sarı sendika dediğimiz yahut aşırı sol 
dediğimiz kişiler... Ben şahsan buna inanmıyo
rum ya, çünkü bunun lâfıyla eğleniyoruz. Bu
güne kadar devletin bu hususta bir icraatı yok
tur. Olmadığına göre, boş lâf, dedikodu hani 
bir şeyler yaratmak ve sağ - sol, dinli - dinsiz 
gibi konularla nasıl oy avcılığı yaptığımız gi
bi, burada da çeşitli düşünüşleri ve fikirlerin 
arkasına sığınmak ve böylece uyanmış olan 
Türk Ulusunu hâlâ uyuyor sanarak bu lâflarla 
memleketin içinde bulunduğu çıkmazı kamufle 
etmekten başka bir şey değildir. Bu tasarının 
kanuniaşmasiyle yaratılacak, tek başına, hü
kümran olarak yer alacak bir konfederasyon 
olarak bütün sendikaları denetleme yetkisini el
de tutması demokratik bir uygulama olmasa ge
rektir. Hattâ yöneticilerin işçi meslek kuruluş
ları başkanlarının alacakları ücretlerin bile ta
mamen kendilerinin tesbiti gibi bir duruma im
kân vermesi, kanunun tamamen baştaMleri her 
yönüyle işçinin üzerinde büyük bir güç, büyük 
bir otorite, bir diktatorya sistemi kurmak için 
imkânlar verilmiştir, kanunda. Gücünü üyeleri
nin birlik ve beraberliğinden alacağı yerde ka
nundan alacak olanlar, sendika için demokrasi
yi tehlikeye düşürmekle kalmıyacaklar, yeni ve 
geniş olarak ve koşullara kavuşan yöneticiler, 
işverenler ve üye kuruluşlar karşısında teşkilât
lanmaya yetkili olarak kuvvetli, tekelden kul
lanma imkânına kavuşacaklardır. Bu hal hem 
demokratik yönü ve hem de Anayasamız bakı
mından çok sakıncalı uygulamalar getirecek
tir. Bu uygulama Anayasanın 12 nci maddesin
deki hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tanınmaz» hükmüne de aykırıdır. Oysa 
ki, sendikaların demokratik bir baskı grupu ol
duğu ileri ülkelerde kabul edilmiştir. Böyle 
güçlenmiş tek konfederasyon, tek sendikanın 
baskı grupundan ziyade tehlikeli bir baskı gru- I 
pu meydana getireceği, çünkü kuvvetlerde bö- | 

1 iinme değil, kuvvetlerde denklik değil, tek 
kuvvetin elinde toplanması zamanla hükümetle
ri bile hiç farkında olmadan istediği şekilde 
baskı altında tutup, istediği şekilde etki altın
da tutmak gücüne kavuşacaktır. Bu bugün bel
ki fark edilmiyor; ama zamanla bu güç ortaya 
çıkacaktır. Bu bir gerçektir. Çünkü sendikaları 
yöneten insanlar insandır nihayet. İnsanlar hiç
bir zaman hata yapmaz diyemezsiniz. 

Bizim gibi az gelişmiş ülkelerde ise, sendi
ka üyelerinin sayılarını artıracak, sanayileşme
yi zorhyacak, endüstriyel işgücünü geliştirecek 
ve sosyal adalete dayalı insanca yaşamak için 
çalışma olanaklarını sağlıyacak bir sendikacılık 
getirilmelidir. Oysa M, üye sayısını çoğaltma 
değil, mevcut üyeleri bile üyelikten men etme 
gibi hükümler getirmektedir bu kanun. Biz bu 
tasarı ile bu anlamda hiçbir şey getirmediği
miz gibi demokratik esaslara göre çalışan sen
dika ve üst kuruluşların bâzılarını da yok edi
yoruz. Hattâ hür sendikacılığın ve toplu iş söz
leşmesi düzeninin ideolojik gelişmeleri engelle
mesini büyük gücün gruplar arasında demokra
tik ilkelere dayalı olarak dağılmasını, kutuplaş
masını en iyi şekilde çözümlediğini bile dikkate 
almadan büyük hatalara sürüklüyoruz, bu sen
dikalar kanunu ile Türk işçisini, Türk Sendika
sını. Tekelci bir sendika sistemi getiriyoruz. Ya
rın bu sendikaların ideolojik görüşünün ne ola
cağını bilmeden onu işveren, işçi rejim üzerinde 
yürütme ve hattâ yargı organları üzerinde bü
yük etkilerde bulunacağını hesaba katmadan, 
hâlâ oek güç altında sendikayı toplamak istiyo
ruz. Böyle önemli konularla ilgili bir tasarının 
hazırlanmasında ise nedense bilimsel bir araştır
ma yapılmamış, yapılmasına imkân vermemişiz. 
özerk ve tarafsız kuruluşların düşüncelerini, 
fikirlerini almamışız. Çalışma hayatının barış 
içinde düzenlenmesi ile görevli iktidar ise, bu 
ihmalleri yüzünden getirilen bu noksan kanun, 
yanlış kanun bize göre, Anayasaya uymıyan 
kanunla yurttaşlarımızın ölümüne, milyonlarca 
millî servetin mahvına sebebolmuştur. 

Yine sendikal hakları kısıthyan başka bir 
hüküm de tasarının 11 nci maddesinin 3 ncü fık
rasında getirilmiştir. Türkiye'de en çok işçiyi 
temsil eden konfederasyon veya konfederasyo
na bağlı sendikalar, uluslararası meslekî teşek
küller kurabilirler; denmektedir. Böylece en 
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yok üyesi olan teşekkül dışındaki sendikalar 
üye olamıyacaklardır. Hattâ üye olanları varsa 
onlar da bu laklarından ahkonacaktır. Bu ka
dar antidemokratik ve Anayasaya aykırı düşen 
bir hüküm bu kanuna nasıl konmuştur, hakika
ten anlıyamıyoruz. 

Kanunların himayesinde güçlü sendika ya
ratılacağının, bunu demokratik işçi eylemlerini 
olumlu yönden etkiliyeceğini iyi bilmek gere
kir. Avrupa ülkelerinin hiçbirisinde sendikalar 
bugünkü güçlü durumlarına kanunlara sığına
rak gelmemişlerdir arkadaşlar. Sendikalar ara
sı devamlılık daha çok rekabet yarışması, işçi
lerine daha iyi muamele yapmak, işçilerinin çe
şitli hak ve hukukunu daha iyi koruma gibi eği
timinde veya maddi yönleriyle dikkate alan sen
dikalar daha güçlrii olmuştur. 

Hangisi üyesine daha çok hizmet etmişse ve 
etmek imkânını bulmuşsa onlara sosyal, ekono
mik ve kültürel alanlarda olanaklar sağlamışsa 
o teşekkül gelişmiş ve güçlenmiştir. Bu tarafsız 
ve hakikaten yasalara, elinde yasası olmadığı 
halde temel yasalara bağlı olarak işliyen bu sen
dikalar kurulmuş, gelişmiş demokratik şekilde, 
hakikaten demokratik bir sistem içerisinde, de
mokratik birer baskı grupu olarak ve aynı za
manda bir zümrenin, bir işçi zümresinin hak ve 
hukukunu ve rahatını koruyan teşekküller ola
rak görev yapmaktadırlar. 

Bu tasan üyesi olduğu Milletlerarası Çalış
ma Teşkilâtının 87 sayılı Sözleşmesinin 11 nci 
maddesinde hakikaten saptanmış, bu sözleşme 
yürürlükte olduğu bütün Milletlerarası Çalışma 
Teşkilâtı üyeleri işçi ve işverenlerin teşkilâtlan
ma hakkını serbestçe tatbik edebilmeleri için, 
gerekli bütün tedbirleri alacaktır hükmünü de 
getirmiştir. E.. Bu tasarı getirilmiş tedbirleri 
de ortadan kaldırdığın?, göre, uluslararası ku
ruluşlar bizi acaba üye olarak katacaklar mı 
katmıyacaklar mı? Bu da bir problem olarak 
ortaya çıkacak. Yani, şimdi bu insan Hakları 
Evrensel Beyannamesindeki tesbit edilen esasla
ra aynca bu çalışma teşkilâtına üye oluşumuz 
bakımından getirilen esaslara uymadığına göre, 
isterse Türkiye'deki bir sendika bütün işçileri 
bünyesinde toplasın, bu sendikalar, büyük dün
ya sendikalan bizi kendilerine üye olarak kabul 
edecekler mi? Etmezler arkadaşlar. Etmezler, 
çünkü hukukta bir daimilik var ise, bu devam 
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edecektir. Çünkü, yasalar hukuktaki daimilik, 
devamlılık, değişmezlik üzerine kurulmuştur. 
özde değişiklik olmaz, teferruattaki değişiklik
ler ise hiçbir zaman dikkate alınmaz ve üye ola
mıyacaklardır. Aslında bu kanun geçmdyecek 
Anayasadan. Geçmiyecek. Düpedüz aylandır, 
ama Anayasa Mahkemesinin iptalinden başka 
bu teşkilâtlarda bizi olarak kabul etmeyecekler
dir. 

Bunun zabıtlara geçmesini istiyorum onun 
için tekrar ediyorum. 

Tasarının 29 ncu maddesinde sendikaların 
bütçesini Çalışma Bakanlığına göndermeleri, 
işveren durumunda olan Bakanlığa sendika gü
cünün duyurulması bir sendikacılık fikri ile 
de bağdaşamaz ve güdümlü bir uygulama siste
mi ortaya çıkanr. Madem M, sendikalar kendi 
bünyesinde bağımsızdır, sendikalar kendi bün
yesinde bütçesini tanzim eder, uygular; yukar
da verilen, işçi liderlerine verilen imkânlarla 
bile buradaki karşıt gelen, birbirini çelen hü
kümler vardır. Aynca, sendikacılara ve konfe
derasyon, federasyon yönetim kurulu üyelerine 
ve başkanlarına mal beyannamesi konusunda 
getirilmiştir. Ama şubelerine getirilmemiştir. 
Yani, işkolunda kurulacak diğer sendikanın 
üyelerine, şube başkanlarına bu getirilmemiştir. 
Onlara da bu getirilmelidir. Çünkü, eğer bu mal 
beyannamesi mutlaka dürüstlüğe, doğruluğa 
sevk etmekse baştakiler bu maksatla getirilmiş
se, baştakiler tabandakilerle rahatça bu işi yü
rütür ve hiç farkına vanhnadan o suiistimal 
olacaksa olur, işçiyi alırken veya her hangi bir 
toplu sözleşmeye giderken kendisine bir pay çı
karacaksa yine alt kademeden başlıyarak çıka
rır. Kanunda bunu da noksan buluyoruz. 

Çok değerli senatörler, kanun bunların dı
şında bâzı hükümler de yine getirmiştir. 2 nci 
maddede işverenin de durumunu zorlaştırmış
tır. Yani işverenin işveren sendikalarını kur
makta, federasyon ve konfederasyona gitmekte 
aynı zorluğu getirmiştir. Bu balkımdan her iki
sini, hem işçi sendikalarının, hem de diğerinin 
kuruluşlarında bunu dikkate almak lâzım. Ay
rıca Anayasamızın 46 nci maddesinde serbestçe 
sendika kurma, sendikaya üye olma ve çıkma 
var iken, bir de noter işi getirmiştir. Noter işi 
bunu halleder mi, bu işi halleder mi? Halleder, 
ama başka çok daha rahat yollan da vardır bu-
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nun. Kayıt olmak ve kayıttan silinmekle defter
lerle, fişlerle mümkündür. Fakat noter huzu
runda yapılan işlemler, noterlerin çalışma şekil
lerini hepimiz bildiğimiz için, bir işçiyi birkaç 
gün oyalamak ve biraz masrafa sokmaktan baş
ka bir şeye yaramıyacağı gibi, Anayasadaki 
serbestçe girer çıkar sözünü de noterle kısıtla
makla bir tarafa atmış oluyoruz. 

öyle ise, bu kanun işçiye gösterilmesi gere
ken her türlü zorluğu getirmiştir. Bu kanun 
«Sarı Sendikacılık» ı önliyelim derken rejime 
en çok tehlikeli olan «kuvvetler ayırımını» mu
kayeseli çalışmayı, karşılıklı sendikalar içerisin
deki çalışmayı da kaldırarak bütün bir güç ha
linde toplanarak ve Hükümetin, Devletin başı
na, hiç farkında olmadan bir tokmak olarak 
gümlediği zaman da olabilir. 

Bu bakımdan bu kanuna vereceğimiz değiş
tirme önergeleri ile bu kanunun hakikaten Ana
yasaya uygun işçi ve işveren hak ve hukukla
rına uygun şekilde, arz ettiğim esaslar içerisin
de, getirilmesini çok, çok faydalı buluyoruz. 
Boşuna direnmiyelim. Yargıtay bunu getirmiş, 
Anayasadan şu çıkmış... Böyle şeyler yok. Olan
ları inceledik olanlarda mütalâa edilen gibi de
ğil. Olsa bile, bu kanundaki esaslar onunla ilgi
li değil. Buradan çıkacak bir kanunun Anaya
sadan dönmesini istemiyoruz arkadaşlar. Yeter 
artık, yeter artık. Koruyalım biraz Senatonun, 
hakikaten şu Yüce Senatonun yüceliğini, ilişle
rimizden sıyrılalım, bir daha elden geçirelim şu 
kanunu. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Seyfi öztürk Çalışma 
Bakanı. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, çok de
ğerli senatörler; aziz arkadaşlarım; bu konu 
üzerinde günlerden beri enine boyuna tartışma 
yapmaktayız. Ve arkadaşlarımız bu tartışmayı 
ciddî bir alâka ile takibettiler. Bugün madde
ler üzerinde görüşme yapılırken, hemen, hemen 
bugüne kadar defaatle tekrar edilmiş, çok tek
rar edilmiş argümanlar, iddialar tekrar huzu
ra geldi. Zannediyorum bu tartışmalardan müs
pet bir sonuç... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Maddenin 
bünyesinden geliyor Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
müsaade buyurun efendim. Zatıâliniz konuşur
ken sessiz sedasız bütün heyet dinlediler, istir
ham ediyorum müdahale etmeyin. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ama ger
çekleri konuşalım. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Müspet bir netice istihsal etmek ko
lay olmıyacak. Simidi arkadaşlarımızın endişesi, 
275 sayılı Kanunun geçici encümenden çıkmış, 
şekli ile Millet Meclisi gündeminde bulunan 
kanunun halen yürürlükte farz edilmesi ve o 
kanun bünyesinde ayrıca tartışılması gereken 
henüz Millet Meclisinden Yüce Kurula gelmiş 
olan bir tasarının temel görüşlerindeki ayrın
tıları 274 sayılı Sendikalar Kanunu dolayısiyle 
burada ifade etmektedirler. 

Bunları birbirlerinden ayırmak mecburiye
tindeyiz. 274 sayılı Kanun Sendikalar Kanunu
dur. Bu kanun sendikaların kurulmasını serbest 
tutmaktadır. Hiçbir maddesinin hiçbir fıkrasın
da sendika kurulmasını kayıthyan hüküm yok
tur. Tekrar ediyorum, zapta geçiyor, sendika 
kurmak serbesttir. Hiçbir kayda ve şekle tabi 
değildir. Binaenaleyh, Anayasanın 46 ncı mad
desine göre Türldye'de herkes, şartlarını yerine 
getirmek suretiyle, yani üç yıl o iş kolunda va
zife almış kişi olmak ve gerekli elemanlarla bir
likte müracaatını yaparak izne tabi olmaksızın 
sendika kurar. 

Şartları nelerdir? Türkiye çapında federas
yon ve konfederasyon. Sendikal hürriyet hiçbir 
şekilde kısıtlanmıyor. Bir sendika tekeli yara
tılmıyor. Türkiye'de muhtelif iskolları var. Bun
lar halen 36 dır. Sanayileşiyoruz, gelişiyoruz. Bu 
yeni bir düzenlenmeye girer, bu işkollarında 
faaliyet gösteren sendikalı arkadaşlarımızın gö
rüşleri vardır, ayrı ayrı toplu sözleşmeler yap
maktadırlar. Bu bakımdan bir tekelci zihniyete 
doğru gidiyoruz hissi bence endişe edilmemesi 
lâzımgelen bir husustur. 

Aslında hükümetlere baskı veya onun dışın
da birtakım hareketler.. Bunlar da geçerli de
ğildir. Çünkü, kanunlar yasak sahaları sınır
lamıştır. 274 sayılı Kanunun 30 ncu maddesinde 
sendikaların neleri yapabileceği, neleri yapamı-
yacağı bellidir. Bu bakımdan o endişe varit de
ğildir. 
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Arkadaşlarımız, genellikte tümü üzerinde ko
nuşan sayın hatipler, biraz evvel konuşan Sa
yın Öztürk arkadaşımız, dediler ki, meselâ; 
«En çok üyeye sahip konfeedrasyon... Uluslar
arası teşekküle katılma hakkı var.» muhterem 
arkadaşlarım, vâzıı kanun bâzı meselelerde öl
çü bulmak zorundadır. Ölçü bulmuş. Bu ölçüyü 
ilk defa biz getirmiyoruz. Bunu geçen konuş
mamda da arz ettim, 508 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kurumu kuruluşu ile ilgili Kanunda, «Bün
yesinde en çok işçiyi bulunduran konfederas
yon» der ve oradan gelir temsilci. 440 sayılı Ka
nun, 8 nci maddesi, 12 nci maddesi, geçici 5 nci 
maddesinde tevekküllerin yönetim kurullarına 
iştirakte, bünyesinde en çok üyeyi bulunduran 
konfederasyon.. Yine bir ölçü olarak konulmuş. 
274, 275 sayılı kanunlarda yine aynen var. 
«Bünyesinde en çok işçiyi barındıran konfede
rasyon.» Bunun dışında bugün Yüksek Hakem 
Kurulunda yine, «Bünyesinde en çok işçiyi bu
lunduran konfederasyon» temsilcisi arkadaşımız 
vardır. Bu kurulda vazife gören arkadaşları
mız bünyesinde fazla işçi bulundurmıyan sendi
kaların, federasyonların, konfederasyonların 
haklarını da yine kanun sınırları içinde temsil 
ederler, müdafaa ederler, Bu bir konulmuş ölçü
dür ve 1960 tan bu tarafa da mevzuatın hemen, 
hemen birçok yerlerinde de aynı şekilde muha
faza edilmektedir. 

Demek ki yeni, kasta makrun hususiyle bir 
sendika tekeli yaratmak maksadına matuf her 
hangi bir hüküm değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun yarassra 
Anayasaya aykırılık meselesi çok tartışıldı. 
Anayasaya aykırı mıdır, değil midir? Münaka
şasını bis çok yönlü yaptık. Bu kanun tasarıla
rı hazırlanmadan evvel birçok teşekküllerden 
mütalâa aldık. îşçi işveren teşekküllerinin gö
rüşlerini aldık. Aslında bu kanun - tümü lise
linde de söyledim - 1963 yılında meriyete gir
dikten 17 ay sonra, 4 ncü çalışma meclisinde 
eski Çalışma Vekili arkadaşımız Sayın Bülent 
Ecevit tarafından kanunun eksik, aksak olduğu 
ihtiyaca cevap vermediğini ve binaenaleyh der
hal değiştirilmesi lüzumu belirtilmiş. Çalışma
lar o tarihte başlamış. Hazırlanmış Meclise gel
miş, kadük olmuş, tekrar huzurunuza gelmiş 
Hazırlanış safhası 5 seneyi geçiyor. Bu 5 yıllık. 
zaman zarfında hemen, hemen yargı organları
mız dâhil, birçok kararlar tetkik edilmiş, müta

lâalar alınmış ve Anayasa Mahkemesinin, Ana
yasamızın 152 nci maddesinin son fıkrasına 
göre, riayete mecbur olduğumuz Anayasa Mah
kemesinin kararlarındaki genel gerekçe ve me
tindeki hükümler bu tasarının Anayasaya uy
gun olduğunu kesin olarak belirtmiştir. Ana
yasa Mahkemesi diyor ki, vâzu kanun pekâlâ 
sendika faaliyetlerini sınırlıyabilir, federasyon
ların ve konfederasyonların kuruşlarını şarta 
bağlıyabilir. Nitekim, bugün mer'i bulunan ve 
Anayasa Mahkemesinin «Anayasaya uygundur.» 
diye karara bağladığı 274 sayılı Kanunun 9 ncu 
mddeöinde de aynen, «Sendika, federasyon, 
konfederasyonların İmruluş şartları» diye baş
lık altında şartları göstermiştir. Şimdi biz o 
şartları bir başka objektif ölçüye bağlıyoruz. 
Orada da şartlama var. Bu bakımdan Anayasa
ya aykırılık münakaşaları da zannediyorum ye
terince yapıldı ve cevaplandırıldı. 

Uluslararası bağlı bulunduğumuz 87 no. lu 
sari gereğince, ki onu da arz ettim. Bu mesele 
Kurucu Mecliste tartışıldı. Anayasanın 46 - 47 
nci maddesinin tedvini sırasında Anayasa Ko
misyonu Sözcüsü olan Sayın Profesör Muam
mer Aksoy diyor M, 87 no. lu anlaşmanın millî 
hukuka bıraktığı hususlar vardır. Kamu düze
ni, genel ahlâk ve millî refah gibi sebeplerle 
özünü zedelemeden birtakım şartlamalar ve sı
nırlamalar mümkündür. Ayrıca, bizim Dışişleri 
Bakanlığı kanalı ile yaptığımız tetkiklerde de 
bu kanunun şu veya bu maddesindeki bâzı şart
lamaların milletlerarası taahhütlerimize, anlaş
malarımıza, dâhil bulunduğumuz birtakım şart
lara hiçbir şekilde aykırı olmadığı anlaşılmış
tır. Bunlar da uzun uzadıya tetkik edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şunu ifade edeyim. 
Tabiatiyıe bugün gerek yurt içinde ve gerekse 
yurt dışında, efkârı umumiyede bir çok reaksi
yonlar vardır. Meseleler karşısında meydana çı
kan bu reaksiyonları dikkatle izlemek lâzımdır. 
Ama bir şeyi de izlemek lâzımdır. Türkiye dı
şarıdan idare edilmiyor. Şu kadar üyesi bulu
nan bir sendikanın bildirisi ile, protesto teli ile, 

.falan yerdeki hareketle eğer teşrii meclislerimiz 
hür ve serbest iradesini izharda tereddüde dü
şerse bu bizim inandığımız rejim bakımından 
doğru olmaz, Elbette böyle şeyler olacaktır. 
Türkiye ne sokaktan idare ediliyor, Türkiye 
dışarıdan idare ediliyor. Türkiye'nin idare me
kanizması Anayasada bellidir. Yüce Meclis bu-
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nun anaçatısını teşkil eder. Bu bakımdan bu 
protestoları bir tarafa bırakıyoruz. Birtakım. 
hareketleri bir tarafa koyuyoruz. Her şey bir 
tarafa, bu kanunu biz, yılların ihtiyacına cevap 
vereceğini inandığımız, hiçbir arka niyet ve 
düşünceye dayalı olmıyan objektif esaslar dâ
hilinde getirilmiş bir tasarıdır. Mütalâalar be
yan edilmiştir, cevap arz ediyorum. Fakat ar
kadaşlarımız genellikle yeni bir argüman getir
meksizin, bir nevi söz obstrüksiyonu şeklinde, 
zannediyorum ki, meseleleri münakaşadan ziya
de bir miktar yüce mesaiyi serdetmekten öteye 
faydası olmıyan demarjlar yapmaktadırlar. Ama 
her defasında müphem olan cihet olursa, arz ve 
beyana amadeyim. Fakat, belli olan ve vuzuha 
kavuşmuş olan konuları tekrarda, zannediyo
rum hiç kimse için fayda yoktur. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özden buyurunuz. Zatıâ-
liniz birinci sırada idiniz, okuduğum zaman 
yoktunuz. Geldiğimiz zaman son sıraya kaydet
tim. Buyurun efendim. 

Yalnız, Sayın Özden bir hususu arz ede
yim. Hem saat 13,00 te hem de saat 9,00 da söz 
istemişsiniz. Her ikisini de aynı görüşme için
de yapabilirsiniz efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan müsaade ederseniz arz edeyim. 

Şimdi, birinci madde üzerinde görüşmeler ya
pıldıktan sonra Sayın Bakan terciban söz aldılar 
ve bilhassa kanunun Anayasaya tamamen uy
gun olduğunu ve gerek içeriden, gerekse dışa
rıdan yapılacak tesirlerle teşriî meclislerin ha
reket hatlarını tesis etmeye imkân olmadığını 
beyan buyurdular. 

Birinci mütalâalarına iştirak etmeme imkân 
yok. Bu kanun, bu birinci maddesi, diğer mad
deleri tamamen Anayasaya muhaliftir. Bu mu
halefeti arkadaşlarımız uzun boylu izah ettiler. 
Ben de kendilerine katılırım. 

Evet, teşriî meclislerin dışarıdan ve içeriden 
bir tesir altında bırakılaınıyacağı mütalâası 
doğrudur. Aynı mütalâaya bütün gönlümle iş
tirak ederim. Biz bu kürsüden şu veya bu te
şekkülün bize yazdığı mektuplarla, beyanat ile 
veya yapılan hâdiselerin etkisinde Salarak be
yanda bulunmuyoruz. Bizim düşüncelerimiz 
tamamen hukuk çerçevesi içinde ve Anayasa 
hükümleri dâhilinde bulunmaktadır. Şimdi şu 

birinci madde mütalâa edilirken, Sayın Bakan 
11 nci maddeyi nazarı dikkate almıyor. Bu
gün halen meriyette bulunan Sendikalar Kanu
nunun 11 nci maddesi var. Bu 11 nci madde
de yine tadil görmektedir. 

Bakınız ne 'diyor 11 nci maddenin 1 nci ben
dinde; «Sendika kurmak ve işbu kanuna göre 
kurulan meslekî teşekküllerin yönetim kurulla-
riîida, haysiyet divanlarında ve bu teşekkülle
rin idaresi, temsili ve denetlenmesi ile ilgili sair 
işlerde görev alabilmek için sendika üyelerinde 
kanunen aranan şartlardan başka, reşidolınak, 
medeni hakları kullanmaya ehil olmak, kamu 
hizmetlerinden mahrum edilmiş olmıamaK, 
Türkçe okur - yazar olmak ve Türk vatandaşı 
olmak şarttır» Binaenaleyh, sendika kurmak 
için umumi şartları esas olarak almış ve hiçbir 
müddet veya sair şart burada aramamıştır. 
Ama, şimdi Hükümetin geçtirdiği 11 nci maddeyi 
nazarı dikkate alırsak, orada ne diyor; «Bu ka
nuna göre işçi sendikası kurabilmek için, sen
dikanın kurulacağı iş kolunda en az üç yıldan 
beri füHen çalışmış olmak şarttır.» E, şu hale 

göre, yani bir adam bir iş koluna girecek de 
hiç bir surette sendika kuramıyacak. Sendika 
kuramıyacak, üç sene çalışacak. Vıar mı Ana
yasada; Yok. Anayasada böyle bir şart yok. 
Anayasada bulunmıyan şartı ve Türk olmak 
münasebetiyle, Türk vatandaşı olmak dolayısiy-
le herkese tanınan hakkı, siz getirdiğiniz 11 nci 
maddede üç sene fl!e takyideriyorsunuz. Şu hal
de, hiçbir fark yoktur. Biz Anayasa hükümle
rine tamamen uygun olarak bu kanunu getir
mişiz diye bir mütalâa beyan etmek bence müm
kün değildir. 

1 nci maddede yanılmıyorsam, «Birlik» tâbi
ri vardı, o da kalkıyor. Konfederasyon, fede
rasyon; niçin «Birlik» tâbiri kalktı? Bunun bu
rada izahını yapmaları lâzım gelirdi. Birlikler
den zarar mı görmüşlerdir? Bizim anladığımı
za göre ve yapılan tetkiklerde ve gönderilen 
broşürlerde, diğer ve sair ilmî esaslarda görü
yoruz ki; birlik, federasyon ve konfederasyonu
nun üstündedir. Şimdi siz, üste bir makam ol
masın diye federasyon ve konfederasyonu oldu
ğu gibi kabul ediyorsunuz ve metinden «Birliği» 
atıyorsunuz. Halbuki, beynelmilel toplantılarda 
federasyon ve konfederasyonun üstünde birlik 
olduğu ve esas düşüncelerin ve bütün işyerleri-
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nin en üstünde birlikler bulunduğu bütün dün
yaca teslim edilmiş bir hakikattir. Bu, kitapla
ra, broşürlere geçmiştir; bu, işçi toplantıların
da, işçi mümessilleri toplantılarında, federasyon, 
konfederasyon toplantılarında ileri sürülmüş ve 
kabul edilmiş bir esastır. Bu itibarla bunu da 
uygun görmüyorum. 

Şimdilik mütalâalarım bundan ibarettir. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Seyfi öztürk, Çalışma 
Bakanı. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYPi ÖZTÜRK (Eski
şehir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarını; Sayın özden'in endişelerini izale 
etmek için huzurunuza geldim. 

Evvelâ 11 nci madde üzerinde durdular. 11 
nci madkiede, bir iş kolunda üç yıldan beri ça
lışmış olmak şartı ile sendika kurma hakkı ve
riliyor. «Bu Anayasa'da var mı?» dediler. Ha
yır, Anayasa'da yok. Ama, bunun yanı sıra 
Anayasalda 274 sayılı Kanun da yok. Yalnız 
Anayasa'da bir 5 nci madde var. Anayasanın 
5 nci maddesi, yasama organları, yasama gereği 
olan ve Anayasanın 11 nci maddesinde özüne 
dokunmaksızın kamu yararı mülâhazası ile her 
zaman kayıtlama, şartlama yapabilir. Bu belli. 
Bunun yanı sıra, üç yılı neden şart koyduğumu
zu burada arkadaşlarımız salâhiyetle dile getir
diler. Bugün Çalışma Bakanlığında memurluk 
veya müfettişlik vazifesi yapan, kasabada dâva 
vekilliği yapan, sendika ile, işçi ile hiç alâkası 
olmıyan, bir kazanç mevzuu haline bunu getiren 
bâzı zevatın profesyonel faaliyetlerini görüyo
ruz. Bunlar murakabeden uzak, spekülatif sen
dikalaşma ve işçi haklarını koruma yönünden 
faydasız birtakım davranışların içindedirler. 
Sözlerimin başında da ifade ettim, bizim hedefi
miz işçidir. Ekonomik ve sosyal bünyede işçi
nin denge sağlıyacak güce, kuvvete sahibolma-
sı lâzımdır. Binaenaleyh, sendikalar vasıtadır, 
hedef; işçinin refahıdır. Refaha giden iki kuv
vetli silâhtan birisi toplu sözleşme, diğeri onun 
müeyyidesi olan grevdir. Güçlü sendika ne ka
dar işveren, sermaye karşısında ağırlığını koya
bilirse, emek karşılığını sermayeden gelen her 
türlü istismara karşı o ölçüde almak ve bizzat 
sermayenin istismarına karşı kendi varlığını 
korumak imkânına sahibolabilir. Bu sosyal 
dengenin sağlanması ve ekonomik gelişmede, 

işçinin, emeğin işgal ettiği değeri ifade bakı
mından da önem taşır. 

Sayın Özden'in bir ikinci endişesi de «Bir
likler tâbiri niye çıkmış»? dediler. Bunu gayet 
açık söyliyeyim, bu husus yine Kurucu Mec
liste müzakere ettiğimiz bir konudur. Birlikten 
maksat, federasyon, konfederasyondur. Konfe
derasyonun üstünde başka bir kuruluş yoktur. 
Bunu bizzat Anayasa Komisyonu sözcüsü ifade 
ettiği gibi, filhal Türkiye'de bugün birlik diye 
mevcut bir teşekkül de yoktur. Bugün birlik 
demek, sendikaların bir araya gelerek federas
yon olmaları, federasyonların bir araya gelip 
konfederasyon olmalarıdır. Bunun üstünde baş
ka bir birlik yoktur. Bu bakımdan kanun ger
çeğe uygun olarak ve ihtiyaca cevap vermek 
maksadiyle bu tarzda tedvin edilmiştir. 

Ayrıca, Anayasa'ya aykırılık mevzuunda tek
rar edilmiş olan iddialara yine aynı argüman
larla karşılık vermek istemiyorum. Anayasaya 
aykırıdır demekle, tabiî, Anayasaya aykırı ol
maz, uygundur demekle de bunu burada kendi 
görüşümüzden değerlendirebiliriz. Fakat şunu 
söylemek isterim, biz dayandığımız argümanla
rı Anayasa Mahkemesinin kararlarına istinadet-
tirdik ve ayrıca Anayasa'nm 46 - 5 - 11 nci mad
delerine göre yasama görevinin icabı olarak bu
rada kanun yapma hakkımızı kullanıyoruz ve 
bu kanunu da bu tarzda huzurunuza getirmiş 
bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım. 46 nci madde bir 
çok şeyi eksik bırakmıştır, diyorlar. Bu konuda 
biraz daha açık izahat vermek mecburiyetinde
yim. İstanbul tasarısı çok teferruatlı bir tasarı 
idi. Kurucu Mecliste bunun yerine daha muhta
sar, daha veciz, sadece ananirengi noktalarını, 
unsurlarını ihtiva eden bir anabelgenin, yani 
yasanın yapılması üzerinde görüş biriliğine va
rılmıştır ve yasa yapılırken teferruata inilme-
miştir. 46 nci madde okunursa aynen şunu der: 
«İşçiler işverenlerle olan münasebetlerinde eko
nomik ve sosyal güçlerini artırmak için sendika 
kurarlar. Sendika kurmak serbesttir. Giriş ser
besttir, çıkış serbesttir.» Ama sendika nedir? 
Anayasa sendikayı tarif etmiyor. Sendika di
yor, sendika sözünden ne anlıyor Anayasa, bu 
da kabilimünakaşa. Bütün bu meseleleri... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Beynelmilel 
kaideler vardır. 
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ÇALIŞMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bütün bu meseleleri, Batı demokrasi
sinden örnek bir AnayaJsa aldığımıza göre, insan 
haklarına dayalı bir Anayasa olduğuna göre, 
Batıda sendikadan ne anlaşmıyorsa biz de sen
dikadan onu anlıyoruz. Batıda federasyon, kon
federasyon vardır. Öyle koymuşuzdur. Sendikal 
faaliyetler batıda belli bir nizam içerisinde yü
rümüştür, yürütülmektedir. Ama muayyen nok
taya geldikten sonra yazılı belgeye dahi ihtiyaç 
olmıyabilir. Var böyle yazılı belge olmıyan, 
Anayasası dahi olmıyan memleketlerde demok
rasi teamülleriyle, ananeleriyle, örfleriyle yürü
mektedir. Bizim bütün tesisine gayret ettiğimiz 
şey biran evvel Türkiye'de yazılı hukuka göre 
örflerin, ananelerin teessüs etmesi, beşerî müna
sebetlerde medeni ölçülerin hâkim olması ve in
sanca yaşama imkânlarımızı bir iç barış ve hu
zur ortamında yürütme imkânına sahibolabile-
lim. Ama bu demek değildir ki, vâzu kanun ola
rak Yüce Meclisler nizamlamayı bir tarafa bı
rakacaktır. Bırakılamaz. Nizamlama yapılacak
tır. Fakat şuraya kadar yapılabilir. Yarın şart
lardaki gelişme bizi bir yere götürebilir. Bâzı 
maddeleri yine değişebilir. Hayatı beşer tekâ
müle tabidir. Mevzuat yaşadığı müddetçe mev
zuattır. Şartlara intibak etmediği zaman, yeni 
mevzuatla yeni hayat sahalarına elbette ki, ışık 
tutmak gerekecektir. Teşekkür ederim, Saygılar 
sunarım. 

'BAŞKAN — Sayın Gündoğan en son mu ko
nuşacaksınız? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, benim konuşma arzumu şöyle yerine 
getirmek istiyorum. Tadil önergeleri vereceğim. 
Oralarda konuşacağım. 

BAŞKAN — Oralarda konuşacaksınız, peki 
efendim. Sayın Bingöl. 

ÎSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; takriben 17 günden beri 6 ncı 
celsedir bu kanunu müzakere etmekteyiz. Mev
zuun tümü üzerinde mütemadiyen görüşmeler 
cereyan etti. Burada ihtisaslarına, tecrübelerine, 
müşahedelerine göre mevzuun esasını teferrua
tı ile izah edenler yanında, kendilerine tevdi 
edilmiş bilgileri kıymetlendirenleri de (burada 
sükûnet ile dinledik, Bu arada çeşitli sebeplerle 
usuli münakaşalarda cereyan etti. Bunları da 
müşahede ettik. Söz opstrülksiyonunu biraz ev-
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vel Sayın Çalışma Bakanı ifade ettiler. Buna da 
şahidolduk. Ama sonunda kanunun tümünü ka
bul ettik. Maddelere geçilmesi konusunu oyla
dık. 

Mevzuun esası 1962 yılında meriyete girmiş 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 8 senelik tat
bikatında görülen noksanlıklar, boşluklar, ge
rek Hükümet ve gerekse bu konu ile ilgili yet
kili milletvekilleri tarafından tasan ve teklifler 
halinde büyük Meclislere sunmuşlar. Konu, tüm 
ve teferruatı ile şahidolduğunuz gibi, tetkik 
edilmiş ve bir tasarı halinde gelmiş. Burada ta
sarının esası bir tarafa, çok çeşitli konuların 
münakaşasına girdik. Şimdi, şahsan istirhamım, 
kanunun esasını kabul ettik. 6 ncı celsedir bu 
konuyu müzakere ediyoruz. Çok değerli kanun
lar da gelip geçecektir. Zamanı kıymetlendirme 
bakımından istirhamımız, maddelerin, mevzuun 
esasına girilmesine hasredilmesi hususudur. 

Saym Özden, kanunun 1 nci maddesinde 
«Birlik» konusuna değindiler. Şahsan ben de bir 
şüphemi yenebilmek için yetkilelerden de Öğ
rendim. Haddizatında işaret buyurdukları gM 
«birlik» kanunun birinci maddesinde veyahut 1 
nci maddenin 1 nci fıkrasında ifade edilen «bir
lik» konusu daha evvelden 5018 sayılı Sendika
lar ve Birlikler kanununda mevcudolan birliği 
274 sayılı Kanunda da aynen kabulü suretiyle 
meriyete girmiş. Fakat 8 senede bir tek birlik 
kalmamış. Eski kanunda mevcudolan birlikler 
de kendilerini tasfiye etmişlerdir. Yani fiilî du
rumda birlik kalmamıştır. Ve kanun hazırlayıcı
lar da bu fiilî durumda kalmamış birliği kanu
nun metninden çıkarmışlardır. Hem sonra işaret 
buyurdukları gibi, Birlik mevzuu federasyon ve 
konfederasyonların daha büyük bir merci de
ğil, bilâkis sendikalarla federasyonlar arasında 
bir merci bulunuyor. Bu kanaatimi, kanaatleri
ni tashih edebilirim kanaatiyle arz ettim. 

Efendim kanun ne getirmiş? Çok kısa olarak 
arz edersek; boşlukları doldurmak ve tatbikat
taki güçlükleri bertaraf edebilmek için gelmiş. 
Çeşitli maddelerinde memurların durumunu sa
rahate getirmiş, çıkarmış. Üye kayıt defterinin 
tatbikattaki güçlükleri yanında üye kayıt fişi
ni, ki talep vâki, böylece olmuş. Ve kayıt fişini 
de muteber mütalâa etmiş. Çok çeşitli istismar
ları bertaraf edebilmek için bir ekseriyeti dü
şünmüş, 1/3 ekseriyetini getirmiş. Tatbikattan 
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doğmuş. Tatbikattan doğmuş olduğu burada 
uzun ve teferruatı ille ifade edildi. Yolsuzluklar 
bertaraf edilmek, hakiki sendikacılığı, ahlâki 
sendikacılığı Türkiye'de de tatbik edilir hale 
(getirmek arzusu ile kıymetlendirilmiş. Burada 
sendika üyesi olabilecek elemanların, şahısların 
mutüâka o teşkilâtın bünyesinden gelen, teşki
lâtı çok iyi tanıyan, iş bölümünü çok iyi bilen, 
işin hususiyetini bilen bir insan olabilmesi için, 
3 senelik çalışma şartını getirmiş. 8 senede cere
yan etmiş bir sürü usulsüzlükleri bertaraf ede
bilmek için bir vesikalandırma halini getirmiş. 
Noterde tasdikini istemiş. Toplanan aidatların 
en büyük mercide, konfederasyonlar bünyesinde 
% 30 nun hakikaten değerli konulara, ekono
mik ve sınai konulara tahsisi imkânını, yetki
sini vermiş. Fesih halinde emlâkin ne olacağı 
konusunu' daha sarih olarak kıymetlendirmiş. 
Birleşme halinde ne olacak, onu madde haline 
getirmiş. Yetkili organlarda çalışan üyelerin 
ayrılmaları halinde, hizmetlerini terk etmeleri 
halinde eski işyerine dönebilmesinde imkân için
de olanı sarih hüküm haline getirmiş. Mutlaka 
işveren bunu alacaktır, demiş. Üst kademe kon
grelerine gönderilecek deüegelerin hususiyetle
rini, nasıl seçilebileceklerini daha ciddî esaslara 
bağlamış. Sendikalar, ve federasyonlarda konfe
derasyon aidatlarının kesilmesi ve ödenmesi 
mevzuunu daha ciddî esaslara getirmiş. Bütün 
bunları hepimiz kabul etmiyor muyuz. Bu konu
da bir itirazınız var mı? Dikkatle dinledim, esa
sa birçoğunda aynen mutabıklar. O konulara 
temas edilmiyor. 1/3 ekseriyeti üzerinde durulu
yor. Bu Anayasal haklan tahdidediyor. Anaya
sal haklara mâni oluyor gibi bir beyanın üze
rinde konuşmalar tekasüf etmiş oldu. Yine Ana
yasa Mahkemesinin kararları burada teferruatı 
ile kıymetlendirildi. Zannediyoruz ki, bir toplu
mu Anayasamızın getirdiği sınıf tanımıyan bir 
toplumu daha ciddî, uyuşabilir, anlaşabilir, mü-
nazaasız bir hale getirebilmek için kıymetlendi
rilmiş olan bu kanunu hepimiz samimî kalblle 
biran evvel kanunlaşması konusunda gayret 
sarf etmemiz iktiza eder inancındayım. Her hal
de hepimiz usuli, nizami, kanuni ve hukukî sen
dikayı büyük bir hasretle bekliyoruz. Hiçbiri
miz sarı sendikayı istemiyoruz. Ve asla, asla sen
dikacılık fikriyatı içinde cemiyetin nizamını 
bozmayı hiçbirimiz talebetmiyoruz. Her halde 
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yakın mazide geçmiş olan hâdise bir bendika 
problemi olmasa gerek idi. 

Bu inanışlar içinde kanunun birinci madde
sinin de bir sürü fıkralar ihtiva etmesi bakımın
dan, takrirler muhtevası hakkında mümkün ola
bildiği kadar muhtasar, müfit kıymetlendiril
mesi konusunu temenni ediyorum. Bendenizin de 
usul yönleriyle sunmuş olduğum takrirlerimi 
yeri geüdikçe arz ve izaha çalışacağım. Hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde başka söz 
istiyen sayın üye? Yok. 1 nci maddenin başlan
gıç kısmına ait 2 önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan 1453 sıra sayılı Ka

nun tasarısının 1 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Muş 
îsa Bingöl 

Madde 1. — 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 
23, 25, 27, 28, 29 ve 32 nci maddetteri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir takrir daha 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1 nci maddenin «274 sayılı Kanun» sözleriy

le başlaması gerekirdi. Böyle olmayınca, mad
deleri değiştirilen kanunun hangi kanun olduğu 
anlaşılamaz. Madde başlığında 274 sayılı Ka
nımdan söz edilmesi yeterli sayılamaz. 

Bu nedenle 1 nci maddenin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

izmir istanbul 
Nazif Çağatay Fikret Gründoğan 

Tokat 
Zihni Betil 

Madde 1. — 274 sayılı Kanunun 1, 2, 5, 6, 
9; 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 29 ve 
32 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

BAŞKAN — Bu takrirlerde bir fark var 
efendim. Birisinde sadece 274 sayılı Kanunun 
falan maddeleri denilmekte. Birinde ise 274 sa
yılı Sendikalar Kanunu ibaresi vardır. Bu fark-
lar olduğ-u için ayrı ayrı oya arz edeceğim. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — izahat 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Gündoğan, 
takririnizi izah edeceksiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; biz bu kanunun 
tümü üzerinde müzakerelerin başladığı andan 
itibaren daima ısrarla belirttiğimiz bir hususu 
işte bu verdiğimiz takrirle de değerlendirmiş ve 
aynı zamanda ispatlamış bulunuyoruz. Ve gru-
pum adına yaptığım birinci konuşmada bir espri 
ile ele bu durumu anlatmak istemiş ve bir Se
nato beyazı ilâve ettik; Millet Meclisinden ge
len kanunlara hiçbir şey eklemeksizin olduğu 
gibi kabul etmenin bir vazife sayıldığı dönemi 
yaşıyoruz, demiştim. Hakikaten bakınız, şimdi 
verdiğimiz, takrirden de anlaşılacağı üzere, ve
ya elinizdeki metne baktığınız zaman derhal 
farkedeceğiniz üzere, bu kanunun, ki birçok 
münakaşası oldu, 1 nci maddesi esas maddedir 
ve 274 sayılı Sendikalar Kanununda yapılması 
lâzım gelen değişiklikleri önerir. Daha doğrusu 
kapsar. Ama görüyorsunuz ki, madde 1 diye 
başlamıştır. Ondan sonra bir tire vardır. 1, 2, 
5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 
28, 29 ve 32 nci maddeleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş diye hüküm vaz'edilmiştir. Fakat bu 
vaz'edilen hükmün hangi kanunun bu sayılan 
maddelerini değiştirdiğini kapsamadığı için hu-
kukan hiçbir mâna ifade etmiyeceği izahtan 
varestedir. Ve birgün uygulayıcı bu kanunu 
eline aldığı zaman 274 sayılı Kanunun bu mad
delerinin değiştirildiğini anlamaya mecbur de
ğildir. özellikle Sayın İsa Bingöl'ün verdiği 
takrirle iktifa edilir ve meselâ o takrir kabul 
edilirse yine maksat hâsıl olmaz. 274 sayılı baş
ka kanunlarda vardır, Türkiye'de. Binaenaleyh, 
eğer bu kanunun bu maddesi değiştirilmek ge
rekiyorsa ki, benim müsahademe göre mutlaka 
değiştirilmesi gerekir, bu kanun doğru çıkarıl
mak isteniyorsa, bu madde bile bizim verdiği
miz takrirde yazdığımız gibi 274 sayılı Sendi
kalar Kanununun 1 - 2 - 5 - 6 ilâ 32 nci mad
delerinin asasıdaki şekilde değiştirilmiştir hali
ne dmnüştürülmesinde zaruret vardır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, affedersiniz, 
sayın arkadaşım okurken sizin takririnizde son
radan yapmış olduğunuz çıkıntıyı farketmemis. 
Sayın İsa Bingöl arkadaşımız «274 sayılı Sendi-
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I kalar Kanununun» diye başlamış önergesinde. 
Siz de Önce «274 sayılı Kanununun» demişsiniz, 
sonra bir çıkıntı ile «Sendikalar Kanununun» 
demişsiniz, ikisi şu halde aynı mahiyettedir, 
değişik değildir, ikisini birden oya vaz'edeceğim 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Efen
dim biz teklif ettiğimiz metinde «Sendikalar 
Kanunu» dedik. 

BAŞKAN — Yani başlığı mı efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır. 

Biz teklif ettiğimiz maddenin metninde «274 
sayılı Sendikalar Kanunu» dedik. Onu demek 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl'de aynı şekilde 
bir önerge vermiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

FF.TTMİ ALPASLAN (Artvin) — Affeder
siniz Sayın Başkan, bu başlık üzerinde bir de
ğişiklik var mı efendim? 

BAŞKAN — Var efendim. O en sonunda 
madde oylanmadan önce oya arz edilecek. Bel
ki başka ilâveler de olabilir diye onu en sona 
bıraktık. 

Şimdi şu halde, 1 nci maddenin «274 sayılı 
I Sendikalar Kanununun 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. 

önergenin ikisi de aynı mahiyettedir, öner-
*revi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etm iverler... Önergeler kabul edilmiştir. 

Birinci fıkrayı okutuyorum efendim. 

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

federasyonlar, bu kanuna göre işçi sayılanların 
ve işverenlerin müşterek iktisadi, sosyal ve kül
türel yararlarını korumak ve geliştirmek için 
kurulan meslekî teşekküllerdir. 

2. Birinci bendde zikredilen meslekî teşek
küllerin kurulması serbest ve ihtiyaridir. 

3. Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeli
ğinde, teşekküldeki görevlere seçilmekte veya 
görevlerde yararlanmada cins, aile, ırk, renk, 
dil, din, mezhep, inanç, siyasi düşünce ve siyasi 
parti ayırımı gözetilemez. 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde bir takrir var 
i okutuyorum. 
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Başkanlığa 
Şifahen arz ve izah edeceğim nedenlerle ta

sarının iç 1 nci maddesinin çıkarılmasını saygı 
ile arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Ekrem Özden 

BAŞKAN — Sayın özden fikirlerini şifahen 
arz ettiler. Bu 1 nci fıkranın maddeden çıkarıl
ması teklifini taleibediyorlar takrirleri ile. Hü
kümet ve Komisyon iştirak ediyor mu efendim?.. 
Etmiyor, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

İşçi sendikası üyeliği : 
Madde 2. — 1. İş kanunlarına göre işçi sa

yılanlarla, hizmet akdine göre çalışmayı veya 
nakliye mukavelesine göre esas itibariyle bede
nî hizmet arzı suretiyle çalışmayı yahut neşir 
mukavelesine göre eserini naşire terk etmeyi 
meslek edinmiş bulunanlar ve âdi şirket muka
velesine göre ortaklık payı olarak esas itibariy
le fizikî veya fikrî emek arzı suretiyle bir işye
rinde çalışanlar - bu mukavelenin aynı durum
daki herkese fiilen açık olması kaydiyle - bu 
kanun bakımından işçi sayılırlar. Bu kanun ba
kımından işçi sayılan kimseler işçi sendikası 
kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakkı
na sahiptirler. 

Bu maddenin kapsamına girip de kooperatif 
şirketlerde ortak olanlar ile anonim şirket his
sedarlarından her hangi bir surette imtiyazlı 
hisse sahibi olmıyanların işçi sendikası kurmak 
ve işçi sendikalarına üye olmak hakları sak
lıdır. 

Millî Savunma Bakanlığına ve içişleri Ba
kanlığı Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 
işyerlerinde çalışıp askerlik yükümünü yerine 
getirmekte olanlar dışında kalanların, işçi sen
dikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak 
hakları saklıdır. 

2. İşçi teşekküllerinin yönetim kurulların
da, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve 
denetim işlerinde görev alanların birinci bend-
de yazılı vasıfları kaybetmiş olanlar dahi, o 
göreve getirildikleri anda üye oldukları sendi-
kalardaki üyelik sıfatlan devam eder. 

3. Bu maddeye dayanarak sendika kurmak 
ve bu sendikalara üye olmak hakkına sahibolan-
lardan mevzuat veya toplu iş sözleşmesi gereğin
ce bir işletmenin yönetim kurullarında veya 

I benzeri kurullarda işçi temsilcisi sıf atiyle bu
lunanlar bu kanun bakımından işçi vasfını mu
hafaza ederler. 

4. Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerin
ce hizmetlerde yahut İktisadi Devlet Teşekkül
leri ile müesseseleri ve iştiraklerinde veya özel 
kanunlarla kurulmuş kurum, müessese ve iş
yerlerinde bedenen veyahut bedenen ve fikren 
çalışanlardan bedenî çalışmaları fikrî çalışma-

1 lanna galibolan kimseler de bu kanun bakı
mından işçi sayılırlar ve haklarında iş kanunla-

I rı ile 275 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 
Dördüncü bend gereğince işçi niteliğinin tes-

I bitinden doğacak uyuşmazlıkları Yüksek Hakem 
Kurulu kesin olarak karara bağlar. 

5. Bir kimsenin 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa tabi olması veya kanunlara 
göre kadro karşılığı ücret alması, hakkında bu 
kanunla 275 sayılı Kanun ve iş kanunları hü
kümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 

BAŞKAN — Bu fıkra üzerinde önerge ve
rilmemiş olduğu için fıkrayı oylarınıza arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üyeliğin kazanılması : 
Madde 5. — Bu kanuna göre kurulan mes

lekî teşekküllere üye olmak ihtiyaridir. Üyelik 
üye kayıt fişinin veya kayıt defterinin imzalan
ması ve meslekî teşekkülün yetkili organın ka
bulü ile kazanılır. 

2. işçi sendikalarına üye olmak için bu ka
nuna göre işçi sıfatını taşıyan kimsenin onaltı 
yaşını doldurması gerekir; onaltı yaşından kü
çük olanlar kanuni temsilcilerinin yazılı muva
fakatiyle üye olabilirler. Ancak onaltı yaşından 
küçük olanlar, sendika genel kurulunda oy kul
lanamazlar. 

BAŞKAN — Bu fıkra ile ilgili bir takrir 
var okutuyorum. 

I Yüksek Başkanlığa 
274 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci 

bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

C. H. P. Grupu adına 
Fikret Gündoğan 

istanbul 

«Madde — 5. 1 : Bu kanuna göre kurulan 
i meslekî teşekküllere üye olmak ihtiyaridir. 
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Üyelik, üye kayıt fişi ve noterden tastikli üye 
kayıt defterinin imzalanması ile kazanılır.» 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, çok mühim bir fark vardır. Müsaade 
ederseniz izan edeyim, çok kısa olarak. 

BAŞKAN — Kısaca buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bu verdiğimiz 
değiştirge önergesi ile bu kanunun müzakeresi 
sırasında çoğu defa dile getirilen üyelik iktisa
bının ve sendikalararası üye transferlerinin sair 
surette suiistimallerin önüne geçilmek istendiği 
iddia ediliyor. Oysa getirilen teklif, daha doğ
rusu tasarı, - ki, Hükümet tasarısının aynı de
ğildir, sonradan Millet Meclisi Geçici Komisyo
nunda bu hale getirilmiştir. 

Şimdi üyelik iktisabının çok zor bir takım 
şartlara bağlandığını göstermektedir. Böylesine 
bir zorlaştırmanın anlamını anladığımız zaman 
dahi bu kanun tasarısının 5 nci maddesinin bu 
şekli ile o anlamı ifade etmiş olmuyorsunuz. 

13 . 7 . 1970 O : 1 
dikaların yönetmeliklerinde, daha doğrusu ni
zamnamelerinde var. Ama böyle bir hilei şeriye-
ye meydan verecek bir metin yerine, fişin ve 
defterin imzalanması daha doğrudur. 

Binaenaleyh, zaptırapt altına almak istiyo
ruz diyenlere, bizim verdiğimiz teklifin daha 
uygun gelmesi lâzım. Ama aynı metinde «bir 
üyenin, üyeliğinin kabul edilmesi için, meslekî 
teşekkülün yetkili organlarının kabulü şarttır» 
dediğiniz takdirde ,bu kanunun 1 nci maddesi
nin 2 nci bendinde yazılı «kurulma serbestisi ile 
ihtiyariliği» hükmünü zedelemiş olursunuz. Bi
lerek, sendikaların kurulmasını öngören Ana
yasa maddelerine de aykırı düşecek durumlar 
yaratabilirsiniz. 

Bir kişinin üye olmak istediği sendikanın 
yetkili kurulu tarafından sendika üyeliğine ka
bul edilmemesi hali bakınız neler yaratabilir. Bu 
bir kişiye tabiî inhisar etmez, binlerce kişi ge
lerek bu sendikaya girmek istiyebilir. Sendika
nın o günkü idare kurulu bu binlerce kişiyi ken
di bünyesine almak istemiyebilir. Sebebi de şu
dur: İşin içinde ne emek vardır, ne işçi sınıfı
nın menfaati vardır, ne şu veya bu yolda her 
hangi bir umuminizam endişesi vardır. Sadece o 
günkü yetkili idare kurulunun İM - üç gün son
ra, beş - on gün sonra yapılacak seçimlerde ken
di aleyhine bir takım üyelerin gelmesi ihtimalini 
önlemek arzusu var. Çoğu zaman biz dernekler
de bunları görürüz. Kızılayda, Yeşilayda Çocuk 
Esirgeme Kurumunda. Kongrelere yakın zaman
larda bir takım üyelerin götürüp yazdırıldığı ve
ya yazdırılmasına mâni olunduğu daima okunur, 
görülür, bilinir. Şimdi sendikaları da bu duru
ma getirmiş olabilirsiniz. Sendikaya müracaat 
eden 3 000 - 5 000 kişinin üyeliğinin reddine dair 
bir idare kurulu kararı ile 5 000 adamı sendika
ya almamış olmakla kalmazsınız, bunların sen
dikada o seçimlere katılması olanağını elinden 
aldığınız takdirde, sendika idaresi başka bir 
şekle dönüşebilir. Bu bakımdan asıl metinde 
yazılı olduğu üzere, sendikaya girişin serbest 
olduğu, bir anayasal hak olduğu, sosyal hak ol
duğu, Anayasada hüküm altına alınmış olması
na ve bu kanunun 1 nci maddesinin 2 nci ben
dindeki «İhtiyarlık ve serbesti» ilkesine ve eski 
metinde, sendikaya girmek istiyenin, o sendika
nın yetkili kurulu tarafından alınmasına dair 
bir gerekli lüzum konulmamış olmasına göre, 
bu sefer getirilen bu tahdidedici hüküm sendi-

Madem ki, siz ciddî bir düzen getirerek üye
liği zaptırapta almak istiyorsunuz. O takdirde 
niçin üye kayıt fişinin veya kayıt defterinin 
imzalanması şeklinde bir metin getiriyorsunuz. 
Eğer zaptırapt lazımsa ,işi ciddiye almak, tut
mak gerekiyorsa, o zaman sizin anlayışınıza uy
gun olarak, bu madde metninin bu cümlesinin 
şöyle olması lâzımgelir «Üye kayıt fişi ve noter
den tasdikli üye kayıt defterinin imzalanması» 
demek daha çok kuvvet verir sizin zaptırapt 
anlayışınıza, disiplin anlayışınıza. Ama hakkı
nız ne olmuş, «üye kayıt fişinin veya kayıt def
terinin imzalanması» denmiş. Şimdi fişlerle def
ter arasında sendikalarca yapılacak değişikliği, 
daha doğrusu değişik yazımları önlemek şöyle 
dursun, daha çok kanunlaştırmak için bu mad
de metni bu hale gelmiştir diyenlerin hakkı var
dır. Bir yerde üye kayıt fişini göstererek üyesi
nin bu kadar olduğunu, başka bir yerde defteri 
göstererek üyesinin bu kadar olduğunu iddia 
eden sendikanın böylesine bir değişiklik yoluna, 
değişik gösterme yoluna sapmasını önlemek 
için bizim önergemizde yazdığımız gibi, hem 
üye kayıt fişinin, hem de kayıt defterinin imza
lanması şeklinde madde metninin değiştirilme
sinde isabet yok mu? Neden üye kayıt fişinin 
veya defterinin? Halbuki üye kayıt defterinin 
de imzalanması bir nevi zorunluluk. Bütün sen-
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ka hürriyetine aykırıdır, buradan çıkarılması 
gerekir. 

Bizim metinde yazılı olduğu gibi, zapturapt 
için bir kişi sendikaya üye olmak istiyorsa üye 
kayıt fişini ve noterden tasdikli defteri imzalar, 
böylece üye sendikaya üye olmuş olur. Geri ta
rafı hürriyetleri tahdidedicidir. O bakımdan bi
zim önergemize iltifat edilmesini saygıyla arz 
ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA-
RAÖZ (Muğla) — Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yerinizden mi konuşacaksınız?.. 
Lütfen... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA-
EAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, müzakere 
edilmekte olan 5 nci madde sendika hürriyetini 

kısıtlayıcı bir mahiyet taşımamaktadır. 5 nci mad
dede üye kayıt fişi veya kayıt defteri mevzuu-
bahsedilmektedir. Tasarının 28 nci maddesinin 
(a) fıkrasını tetkik ettiğimiz zaman, Sayın 
Gündoğan arkadaşımızın buradaki tereddüdü 
izale edilmiş bulunmaktadır. Şöyle ki : 

a) (Üye kayıt defteri ve üye kayıt fişleri) 
sendika üyeliği, üye kayıt fişleri ve üye kayıt 
defteri ile tevsik olunur. 

Demek oluyor ki, tevsik edilebilmek keyfi
yetini 28 nci madde daha şümullü, daha ga
rantili bir şekilde bir zapturapt altına almış bu
lunmaktadır. 

İkinci bir mevzu; üyeliğin kazanılması 
baklandadır. Üyeliğin kazanılmasında yüksek 
yargı organlarından sâdır olmuş muhtelif ka
rarlar vardır. Bir tanesini arz ediyorum. «Yasa
larımız üyeliğe giriş hürriyeti yanında üyeliğe 
kabul hürriyetini de benimsemiştir. Bu bakım
dan sendika üyelik hakkının kazanılması ya
zılı üyelik isteğinin, teşekkülün yetkili organı 
tarafından kabul edilmesine bağlıdır.» 274 sa
yılı Kanun, daha evvel Anayasamızın, Anaya
sa Mahkememizin süzgecinden geçmiş bulun
maktadır. Madde esasen eski maddenin hemen 
hemen aynıdır. Binaenaleyh burada üyelik 
hak ve hürriyetini tahdidedici her hangi bir hu
sus yoktur. Okuduğum karar Yargıtay 9 ncu 
Hukuk Dairesinin 16 . 11 . 1964 tarih, esas 
7563. karar 7542 dir. 

Diğer taraftan Sayın Balkanım, tat.Mka+ta 
bu.oiin sendikalar üye kayıt fHerini aldıktan 
sonra buna üye kayıt defterine veyahut ta ka

rar defterine yapıştırmak suretiyle o üyeliğin 
kaydını karar altına almaktadırlar. Binaenaleyh, 
maddenin şevkinde; işleri kırtasiyecilikten zi
yade, sendika üyeliğini bir disiplin altına almış 
bulunmaktadır. Binaenaleyh, burada yapıla
cak her hangi bir değişiklik doğru değildir. 
28 nci madde de 5 nci maddeyi takviye etmek
te ve oradaki noksanlıkları yerine getirmekte
dir. 

Arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Komisyon sözcüsü beni teyidetti. 28 nci 
maddenin metninde diyor ki; üye kayıt defteri 
üyeliği tevsik etmede hukukî vasıtadır. 5 nci 
madde ise 28 nci maddeyi hükümsüz bırakı
yor. Zira, 5 nci madde üye kayıt defterine ya
zılmayı zorunlu şart kabul etmiyor. 

ikinci hususta, sendika üyeliğine gire
bilmek için müracaat edenleri kongreye giden 
sendika gözliyecektir, kendini düşürmek istiyen 
birtakım işçinin sendikaya girmesi arzusunu 
kırmak çin bu madde işçinin Anayasanın 46 nci 
maddesi ile teminat altına alınmış bulunan 
haklarını yok eder. Bunun nasıl önleneceğini 
söylemediler. 

Tekrar etmem lâzım M, ister kongrenin 
içinde, ister konprenin dışmda bu na^l olur 
biliyor musunuz? Son zamanlarda kaydettikleri 
üyelerle veya kaydedemedikleri üyelerle sendi
kanın yönü ve yön+emi değişir Buna cevap ver
mediler Sayın Komisyon. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Karaöz, 
buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA
RAÖZ (Muğla) — Sayın Başkanım, bir üye, 
her hangi bir işçi, bir sendikaya üye olmak için 
müracaat eder. Bilfarz (A) sendikası vardır, 
(B) sendikası vardır, (C) sendikası vardır. (A) 
sendikasına müracaat etti. (A) sendikası bu 
üyenin, işçinin durumunu tetkik edecektir. Tet
kik ettikten sonra üyeliğini ya kabul edecek 
veyahut da etmiyecek. Her müracaat edenin 
mutlak surette sendika üyeliğine kabul edilir 
diye bir şey yok. Esasen birçok cemiyetlerde 
böyle siyasi partilerde de böyle bunu emsal ola
rak göstermiyelim, ama işin hakiki cephesi bu
dur. Sendikalar, yöneticiler müracaat eden her 
işçiyi sendika üyesi olarak kabul etmek mecbu-
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riyetinde değillerdir. Evvelâ bir tetkik yapacak, I 
alınmasına karar verecek, karar verdiği takdirde 
üyeliği kabul edilmiş olacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkanım, afedersiniz. Bir sendikaya üye olma
nın şartlarını bu kanun yazmamış. Şu şu vasıf
lara haiz olan işçi sendikaya girebilir, diyor. 
Bu kanunun sendikaya üye olabilmek için orta
ya koyduğu vasıflardan, şartlardan başka bir 
de insan haklarına, işçilik haklarına Anayasal 
haklara aykırı olarak kendi iradesinin dışında 
ve bu kanunun saydığı şartların dışında birta
kım şartlar koşuyor, Sayın Başkan. Ayrılığımız 
burada. Yani ben 16 yadından büyük işçi olur
sam, Türk olursam, üyeliğe girebileceğim. Şim
di bunun dışında üyeliğin iktisabı için bütün 
şartların yanında o kurulacak sendikanın yet
kili kurulunun kararı da lâzımdır. Hukukta 
birbirine benziyen hususlar bir yerde, benzemi-
yenler öbür yerde toplanır. 

Onun için bu saygı değer farkı anlatmaya 
çalıştım beyefendiye. 

BAŞKAN — Anlaşıldı, efendim, Anlaşıldı. 
Buyurun, Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA-

RAÖZ (Muğla) — Sayın Başkanım, biraz önce 
arz ettim. Evvelâ sendikaya üye olacak bir işçi
nin bir tetkikten geçmesi lâzım. Yöneticilerin, 
yönetim kurulunun bu en tabiî hakkıdır. Her 
önüne geleni sendikaya almaya mecbur değil
dir. Mutlak surette müracaat edecek, bir fişe 
bağlanacak. Fişten sonra bu adamın durumu, 
dileği tetkik edilecektir. Eğer hakikaten sendi
ka yöneticileri bunun alınmasına karar verir
lerse tabiatiyle üye olacaktır. Bu demek değil
dir ki, sendikalık üye hakkı kısıtlanıyor. O sen
dikaya üye olmazsa, başka bir sendika da ken
disini pekâlâ kabul edebilir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Saym Gündo
ğan siz bir itirazda bulundunuz ve önergenizi 
verdiniz. Buna Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmeme durumunu izah ettiler. Bunu hallede
cek olan Heyeti Umumiyenin kararıdır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym 
Başkan, niyetim çalışmaları baltalamak değil
dir. Heyeti Umumiye dediğiniz zaman - göz ve 
izan var - Heyeti Umumiye var mı? Ama lüt
fedin efendim. 1 nci maddeyi değiştirdiniz. Sen- j 
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dikaya üye olmak gibi çok önemli bir meselede 
Sayın Komisyon desin ki, bunu kabul edelim, 
kendine göre esbabı mucibesini getirip, dilediği 
gibi hareket ederse, çok Saym Başkanım 5 bin 
kişiyi, 10 bin kişiyi üyeliğe kabul etmiyecek. 
Bu sendika yönetim kurulu karşısında, orada 
üye olma hakkını işçiden iradesi dışında bir kuv
vetle elinden alıyor demektir. İşçiler nereye gi
decekler? Mahkemeye gidecekler, yıllar yılı sü
rünecekler. 

Biliyor musunuz Türkiye'de bir tek sendika 
kalacak? 1/3 işçiyi bünyesinde barındıran sen
dika kalacak. Tekelcilik burada gösterecek ken
dini. 1/3 işçiyi ihtiva etmiyen sendika yaşamı-
yacak. 

9 ncu madde gelecek, 1/3 işçiden başkasını 
ihtiva eden sendikaya girmivecek. O da beni 
almıyacak. Nasıl olacak efendim bu, sendikaya 
girmek için? Tekel haline gelmiş sendikanın iz
ni, tek imkân haline geelcek. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Saym Başkanım, müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Saym Bakan buyurun kürsü
den efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Saym Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; zanediyorum arkadaşlarımı
zın endişesi mevzuatın tamamı üzerinde gerekli 
bir inceleme imkânını belki bulamadıkları için. 

Şimdi aslında 274 sayılı Kanunun meri olan 
1 nci maddesinin son fıkrasını okuyalım. «Bu 
teşekküllerin kuruculuğunda, üyeliğinde, teşek
küldeki görevlere seçilmekte veya görevlerde 
kullanılmakta ve teşekkül hizmetlerinden isti
fade de cins, aile, renk, dil, din, mezhep, inanç, 
siyasi kanaat ve siyasi parti farkı gözetilmez.» 
Bunun dışında elbette kanunda tedvin edilmesi 
öngörülen bâzı kayıtlamalar var. 

Muhterem arkadaşlarım, sendikalar alelade 
kuruluşlar değildir. Sendikalar; siyasi partiler 
kadar sosyal ve ekonomik hayatta tesiri olan 
kuruluşlardır. Binaenaleyh bu kuruluşların faa
liyetlerini her türlü kayıt, şarttan ve nizamdan 
azada, başıboş farz etmek doğru olmaz. Bunla
rın bir tüzükleri vardır. Tüzüklerine göre çalı
şırlar. Tüzüklerine göre çalışan sendikaların 
üyeleri bu tüzüğe riayete mecburdu?. 8 nci 
maddeyi tetkik buyurursanız 8 nci maddede 
üyelikten ihraç da var. 
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Sayın Fikret Gündoğan'm mütalâasını eğer 
biz kabul edersek o zaman Anayasadan geçmiş, 
meşruluğu, Anayasaya uygunluğu kabul edil
miş 8 nci maddeyi ne yapacağız? 8 nci madde 
diyor ki, üye çıkarılır, ihracedilir. Şimdi demek 
ki bâzı muameleleri var bunun. Millî bir sendi
ka. Tüzüğüne koymuş; fabrika işgaline karşı
yız, tahribe karşıyız, meşruiyetçi ve millî sen
dikayız. Komünistlikten mahkûm birisi müra
caat ediyor. Alsın mı? Alamaz. Yani bu ayrın
tıları göreceğiz, Türkiye de kaosa gider sonra. 
Herkes, belli nizamların dışına, herkes nerede 
olduğunu, nerede oturduğunu, hangi fikrin ada
mı olduğunu, hangi faaliyetin içinde olduğunu 
belli edecek. (A) sendikasına müracaat eden 
böyle bir kişi o sendikanın yöneticileri tarafın
dan sendikanın tüzüğüne koydukları hükme gö
re kabul edilmiyebilir. 

Ama kendi inanmışına, düşüncesine, kafa
sına, hareketine ve geçmişine göre uygun bir 
başka sendika kurabilir. Bu ayrı mesele. Sendi
kalar arasındaki çalışmalar, rekabetler elbette-
ki meşru sınırlar içerisinde yürüyecektir. Sen
dika rekabeti içerisinde bu gibi ayrıntılar ola
caktır. Bunlar tekele gitmez, bilâkis sendikalar 
arasındaki rekabetten doğan dengeye gider. 

Sayın arkadaşımız 1/3 ü mütemadiyen ana-
şart olarak ifade ediyorlar. 275 sayılı Kanun 
henüz Meclisten çıkıp, yüce huzurunuza gel
miş değildir. 9 ncu maddemizin 1 nci fıkrası sa
rih; sendika kurmak serbesttir, federasyon ve 
konfederasyon olmak, millî sendika olrnak 
şarta bağlanmıştır. Binaenaleyh, sendikal faa-
l:yet hiçbir kayıt ve şarta tabi değildir. Yalnız 
kanun kamu düzeni bakımından kimlerin sendi
kacı olabileceğini göstermiş. Gösteriyor; «3 yıl 
müddetle o işkolunda çalışacak.» Bunun dışında 
hiçbir kayıt ve şart yok. Harca tabi değil, izne 
tabi değil, bir başka muameleye ihtiyaç yok. 
Ama vazıı kanun olarak gerek 274 de ve gerek
se bu sefer tadiller üzerinde arkadaşlarımız lüt
federlerse birtakım nizamnameler getiriyoruz. 
Denetim getireceğiz, getiriyoruz Mal beyanı, ge
tiriyoruz. Uluslararası kuruluşa katılma şekli 
getiriyoruz, iktisadi faaliyetlerinde parimuva-
nının % 30 u sanayi yatırımlarına yöneltmeyi 
getiriyoruz. Bunların hiçbirisi Anayasanın 46 
nci, 47 nci maddelerinde yazılı değil, ama bizim j 
kaynağı Anayasada olan yasa yapma gücümüz 
var. Bunu getiriyoruz. \ 
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Bugünkü tatbikat nedir? Bütün sendikalar 
yönetim kurulları, ki 28 nci maddede söylemi
şiz gayet sarih olarak, «yönetim kurulları mü
racaatı karara bağlar, tescil eder.» Bu karar 
defteri noterden tasdikli, numaralı defterdir. 
Tevsik bakımından sayın Komisyon sözcüsünün 
beyan ettiği gibi, 5 nci madde ile 28 nci madde 
birbirini tamıamhyan, birbirinin espirisine uygun 
mütenakız değil, mütenazır olan maddelerdir. 
Saygılar sunarım. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bir soru 
efendim, bir soru. 

BAŞKAN — Sayın Bakandan soru soracaksı
nız, buyurun Saym Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Gündoğan'm önergesi iki noktada toplanıyor. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan zapta girebil
mesi için yüksek sesle konuşmanızı istirham 
edeceğim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Gün
doğan'm değiştirge önergesi iki noktada topla
nıyor. Birisi, yetkili organın kararı olsun mu, 
olmasın mı? Onun üzerinde münakaşalar cere
yan etti. Fakat asıl bir de, «kayıt fişi ve no
terden tasdikli kayıt defterinin imzalanması» 
deniyor. Bu kayıt üsleriyle bir üye kabulünün 
o üyeye kurulun muhatabolmasma lüzum ol
maksızın, fiş dolaştırmak suretiyle türlü mari
fetlerin işlemesi yolunu, açtığı dikkate alınmak 
suretiyle, Saym Gündoğan'm bu konudaki mâ
kul teklifine karşı Hükümet ne düşünüyor? Or
gan meselesini ayrı tutuyorum, onun üzerinde 
izahat verdiler, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De

vamla) — Saym Alpaslan'ın sualine cevap arz 
edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, tatbikattaki duru
mu ortaya koyarsak zannediyorum maddenin 
esprisini daha kolay kavramak imkânı olacak. 

Tatbikattaki durum şu : Kayıt fişleri var, 
bu fişlerde nelerin bulunması lâzımgeldiği belli 
edilmiş. Bu kayıt fişleriyle işyerlerinde pekâlâ 
kayıt yapmak mümkündür ve yapılacaktır. Ak
si halde sendika merkezine gelsin, defteri mah
susu imza etsin şekli fevkalâde zor ve güçlükler 
çıkarabilir. Tatbikatçı arkadaşlarımız bunu 
söylemişlerdir. Fişlere olacaktır, deftere de ola-
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çaktır. Yalnız şurasını ifade edeyim; karar 
defterine, ki arkadaşlarımız bir ahlâkilik me
selesi olarak söylediler, 28 nci maddenin (b) 
bendi okunursa; «yönetim kurulunun tarih sı
rasıyla ve müteselsil kayıtlanmış ve altı imza 
edilmiş kararların yazılmasına mahsus karar 
defteri.» Şimdi bütün bunlar karar defterinde 
toplanıyor. İster fiş olsun, ister deftere kayıtlı 
olsun, karar defterinde yönetim kurulunun ka
rarı bahis mevzuu olduğuna göre, noterden mü
teselsil numaralı karar defterine bunlar geçiyor. 
Fişi yapıştırıyor, altını imzalıyor, çeviriyor öbür 
tarafını yapıştırıyor. Böylece karan verdiği 
kısmın üst tarafında, fişin muteber şekilde 
belli oluyor. Sıralı olduğu için o fişi oradan 
çıkanp oraya koymak... Bunlar mümkün değil
dir. Noter tasdikli defterde sayfa numaraları 
müteselsildir. Tatbikat budur. Yalnız deftere 
kaydolması hali son derece sıkıntılı durum ya
ratabilir, 100 000 - 150 000 üyesi olan bir sendi
kanın bütün üyelerini, şubelerine celbedip def
tere yazdırması gayet güçtür. Yazdırabildiği de 
olabilir. Ama fiş usulüyle de işyerlerinde men
suplarını sendikaya üye olarak kaydedebilir. 
Burada mühim olan husus; kontrol. Asıl kontrol 
Bakanlık olarak, Hükümet olarak bizim kont
rolümüz, karar defterindeki yönetim kurulla
rının kararı ve müteselsil olarak noter tasdikin
den geçmiş, o defterlerdeki mevsuk vaziyet, 
üyeliğe giriş ve çıkışı tâyin edecektir. Nitekim 
28 nci maddenin (b) fıkrasında da bu husus va
zıh şekilde gösterilmiştir, öbüründe bir seyya-
liyet vardır, sırf üyelere kolaylık göstermek 
için. Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. Saym Ersü, 
grup adına verilmiş olduğu için rüçhan hakkı 
vardır. Size sonra vereceğim. 

C.H.P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; kendi tabiatım dışında hareket et
mek zorunluluğunu hissediyorum. Çünkü ha
kikaten bu kürsüyü çok işgal ettiğimden, va
kit geçtiğinden, yaz geldiğinden bahsediliyor. 
Haklı bunlar tabiî. Ama ben bunu ilk defa yap
mıyorum. Hatırlarsanız 1967 de bu kürsüde yet
ki Kanunu konuşulurken de mütemadiyen dile 
getirmiştim; bu Temmuz kanunlan diye anıla
cak kanunlar sistematiğinden bu parlâmentoyu 
kurtarmak lâzım. Geliyor Temmuz ayı, her şey 

I sıkışıyor, ülkede yeni bir şey var; oluşum var, 
sosyal oluşum var, tatil yapma oluşumu var, 
anayasal hak olarak. Tabiî herkesin vakti kal
mıyor, işte gördüğünüz bu çoğunlukta bu ka
nunları getirmeye çalışıyoruz. Efendim, 274 sa
yılı Kanun. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Sayın Gün-
doğan bir dakikanızı rica edeyim. Bunu ikinci 
defa tekrarladınız, her müzakerede, her müza
kere esnasında salonda 92 arkadaşı aramak gibi 
bir kaide yoktur. Çünkü arkadaşlarımızın bir 
kısmı dışarda bulunmaktadır, ama Tüzüğümüz 
bir hak tanımıştır, 5 sayın üye ayağa kalkmak 
suretiyle yoklama istediği takdirde yoklama ya
pılır. Bunu istirham ediyorum, tekrarlamayınız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Etmi-
yeyim efendim; peki. Tekrar etmiyeyim anla
şıldı. Doğru, öyle anlaşılıyor ki başka çaresi 
yok. Benim söylediğim şey bugünkü ' hâdise de
ğil Sayın Başkanım. Neden Temmuz'a kalıyor 
diye soruyorum bu kanunlar Bir taraftan Sa
yın Bakan diyorlar M, bu kanun üzerinde ka
zanılmış 7 senelik tecrübeler ışığında, şu kadar 
zamandan beri yaptığımız tetkikat sonunda 
vardığımız sonuçlan getirdik. Bir taraftan da 
Temmuz'a geliyor. E.. Bu Temmuzla başka ay
lar arasında çok fark var Sayın Başkanım. Rea-

I liteyi ben dile getirmeye çalışıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ne ise, 

onu öyle almıyalım. 
I Şimdi Sayın Başkan, sayın arkadaşlanm; bu-
I rada, yani üyeliğin kazanılması hususunda, ha-
I kikaten kanunun aradığı şartlann dışında yeni 
I gelen metinle, bir yeni şart aranıyor. Yeni şart; 

o sendikanın yetkili kurulunun kararı şartıdır. 
I Halbuki bu maddenin hemen ikinci fıkrasında, 
I işçi sendikalanna üye olmak için bu kanuna gö-
1 re işçi sıfatını taşıyan kimsenin 16 yaşını dol-
I durması gerekir, bir. Yine bu Kanunun 2 nci 
I maddesi işçi sendikası üyeliği matlabı altında 
I biraz önce geçen maddede kimlerin işçi sendika-
I sına üye olacağını yazmış ve o şartları havi 
I olan ve yine bu 5 nci maddenin ikinci bendinde 
I yazılı olan 16 yaşından büyük olmayı üye ol-
I maya kâfi görmüş. Aynca üyeliğin iktisabı 

için bir organın kararma işi bağlamamış. Bi
raz sonra gelecek 6 nci maddede üyelikten çık-

) ma hususunu düzenlerken, üyelikten çıkmanın 
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o kişinin kimliğinin münferiden tesbiti ve imza
sını tastiki noter vasıtasiyle yapıldığı takdirde 
olacak, deniyor. Şimdi o zaman akla gelir ki 
üyelikten çıkmayı da bir karara bağlamalıdır. 
tabiî bu olmaz. Kimsenin hürriyetine mâni ola
mazsınız. Peki simdi getirdiğiniz değişiklik hür-
yete mâni olmuyor mu? Sayın Bakanım söylü
yor, Sayın Komisyon Başkanımız söylüyor, ama 
hiçbirisinin hukukîliği yok. Meselâ diyor, 
Komünistlikten mahkûm olmuş bir kim
seyi alacakmısınız? Siz burada komü
nistlikten mahkûm olacak bir kişiyi alamazsınız 
kaydını koymadıkça, idare kurulu alır da almaz 
da. Sendikanın idare kurulu komünistlikten 
mahkûm olmuş bir kişiyi aldığı zaman sendika
ya, siz karşısına çıkıp, nasıl aldınız demeye ne
reden hak elde ediyorsunuz? Diyelim ki umu
mi kanunlardan. E., öyle. O zaman buraya ka
yıt koymaya lüzum yok. Umumi kanunlarda, 
diğer kanunlarda üye olmaya mâni hal varsa, za
ten onu alamazsınız. Ama siz buraya, bu mad
deye mücerret yönetim kurulunun kararı alın
madıktan sonra üye olamazsınız derseniz, o yö
netim kuruluna, buyurduğunuz mahzurdaki 
komünisti almak veya almamak gibi yetkiyi ve
rirsiniz, bu onu değiştirmez. Şimdi bununla 
açıkçası, üye olmak için kanunun diğer madde
lerinde yazılı, 2 nci maddesinde yazılı, 5 nci mad
desinde yazılı, 6 nci maddesinde yazılı ve Ana
yasada yazılı vasıflardan başka bir vasıf daha 
iktisabetmeye mecbursunuz. O da şu; üye ol
mak istediğiniz sendikanın idare kurulunun ka
rarı. O olmazsa bütün vasıflarınız tamam olsa 
dâhi giremezsiniz Bir cemiyete girme hakkını 
böylece tahdidetmiş olmuyor musunuz? Elbet
te oluyorsunuz. 

Almıyorum, hesap vermeye de mecbur de
ğilim, dedi. Ne yapabilirim sise? Mahkemeye 
giderim, iptal ettiririm kararınızı. Ne vakit? 
kongreler yapılıp, bitip, her şey olduktan sonra. 

İstemiyorum vakit almayı, burada bir ar
kadaşım beni itham etti. Güya ben dışardaki in
sanlarla temas kurarmışım, malûmat alırmışım 
da gelir söylermişim. A.. Benim değerli senatör 
arkadaşım, ne mutlu bir şey. Ben dışardaki in
sanlarla temas ediyorsam, tabanla, bu işlerle 
meşgul sınıfla ilişkimi devam ettiriyorum de
mektir. Ben elbette ki böyle yapmaya mecbu
rum. Çünkü parlâmento üyesiyim ve siz bu işi 

i çok iyi bildiğinizden bahsediyorsunuz. Binaen
aleyh benimkini başkalarından alma, sizinkini 
de tabiî telâkki ediyorsunuz. Belki sendikalar
da birtakım düzenlerin v.s. lerin müşahidi ol
muşsunuzdur, belki kendinizi de bâzılarına ka-
rıştırmışsınızdır, bildiklerimize göre, olabilir. 
Ama siz sendikacılarınız diye, sendikada birta
kım uygunlu, uygunsuz manzaralar görmüşsü
nüz diye, bizim 40 yıllık hukukçuluğumuzu bir 
kanun maddesinin nasıl tedvin edileceğini, Ana
yasal hakların ne olduğunu, tabu hakkın ne ol
duğunu, tabiri caizse, birleşmiş sendikalar tü
züklerinin, bilmem yönetmeliklerin ne olduğu
nu, bir kanunda hangi hakkın, ne yolda ne için, 
ne maksatla tahdidedilmek istenildiğinin tek
niğini-de öğreteceksiniz bize? Çok iyi olabilir, 
sendikada bulunmuş olabilirsiniz, ama biz de hu
kukta bulunduk değerli arkadaşım. Dışardan 
malûmat aldıksa, ki hata ediyorsunuz almadık, 
iyi bir durumdayız demektir, öğreniyoruz ne 
söylüyorlarsa. Fakat siz 20 yıllık sendikacı olu
nuz, ben sizden çok daha evvel başladığım için 
hukukçuluğa, bu kanunları daha iyi anlıyaca-
ğım. Çünkü Türkiye'de sendikacılık çok çok 1947 
den başlamıştır, ama ben 1940 tan beri, 1938 
den beri hukukçuyum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Karaöz, 
lütfen kürsüden konuşun, zapta girmiyormuş 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA
RAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; Sayın Gündoğan'm teklifini kabul et
tiğimiz takdirde şöyle bir durum meydana çıka
caktır; (X) sendikası var, bu sendika bilfarz 
mensucat sanayii üzerine kurulmuştur. Bugün, 
bu sendikaya 50 kişi müracaat etti. Bu 
50 kişiyi hiç tetkik etmeden, acaba bir 
mensucat işçileri sendikacısı üye, kayde
decek mi? Edemez arkadaşlarım. Niçin edemez? 
Eğer ederse, asıl kargaşalık, asıl işçinin hak ve 
hukukunun zıyaı o zaman başlıyacak. 

Şu şekilde : 
Müracaat edenlerden 5 tanesi tarım işçisi, 

10 tanesi maden işçisi, 2 tanesi temizlik işçisi, 
5 tanesi başka bir işkolunun işçisi. Bunlar ge
lecekler mensucat işkolunda sendikaya üye ola
caklar. Yarın bir kanun gelecek, 275 sayılı Ka
nun, o kanunu tetkik ederken göreceğiz, bir 

I yetki meselesi çıkacak. Tarım işkolunda çalı-
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şan, maden işkolunda çalışan bir insan, bir işçi 
mensucat sanayii üzerine kurulmuş bir sendika
ya üye olursa, o zaman ne olacak? Elbette sen
dika yönetim kurulu kendisine vâki müracaat
ları tetkik edecek, kendi işkolunda mıdır, kendi 
işkolunun dışında mıdır? Hangi meslekle ilgili
dir, hangisi ile ilgili değildir? Bunları tesbit et
tikten sonra alıp, almamakta bir karar verecek. 
Bunu bu yolda mütalâa etmek lâzımgelir kanaa
timce. Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, Grup adına 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Arkadaşlarım, beni bağışla
yın, özür dilerim. Başka tabir bulamıyorum, 
başka türlü göstermek suretiyle kaçırmanın im
kânı yoktur. Ne demek istediler sayın komis
yon sözcüsü dinlediniz mi? Bu 5 nci madde üye 
olmak istiyen kişinin müracaat ettiği sendika 
idare kurulunun kararına bağlı oluşu şundan-
mış : O sendikaya ya başka yerde çalışan İnsi
ler gelirse imiş. Rica ederim beyler, öyle ise siz, 
bu kanunları hiç anlamıyan kişiler huzurunda 
mı konuşuyoruz sanıyorsunuz? Şimdiye kadar 
sizin getirdiğiniz değişikliğe itibar etmiyordu bu 
274 sayılı Kanun. Hiç gördünüz mü temizlik iş
çisinin Maden - İş Sendikasına girdiğini, işitti
niz mi, olmaz çünkü... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA-
RAÖZ (Muğla) — Tetkik ettik tatbikatta var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Müsa
ade buyurun beyefendi, affederseniz komisyon
da necisiniz bilmiyorum, ama bakmamışsınız ka
nuna. 

Şimdi sendikaların kimler arasında kurul
duğunu kanunun birinci maddesi yazıyor. Ne 
diyor 1 nci maddesi; «Sendika, federasyon ve 
konfederasyonlar bu kanuna göre işçi sayılanla
rın ve işverenlerin müşterek iktisadi, sosyal ve 
kültürel yararlarını korumak için kurdukları 
teşekküllerdir» diyor. İkincisi; sendikanın nasıl 
ve kimler arasında kurulacağını 9 ncu madde 
saptıyor. Ne diyor; «İşçi sendikaları aynı işye
rinde veya aynı iş kolundaki işyerlerinde çalı
şan işçiler veyahut birbirleriyle ilgili iş kolla
rında çalışan işçileri içine alır.» Hem müsaade 
eder misin beyefendi, metal fabrikasında çalışan 
kişiyi, ziraatte çalışan kişileri bir araya topla
yan sendikaya cevaz vermiş mi kanun? Bunu 
öyle ortaya koyup da «efendim işte başka baş

ka yerlerde çalışan kişileri ayırdetmek için biz 
bunu koyduk» deyip, kusura bakmayın aldatma
ca yoluna sapmayınız. 9 ncu maddenin diğer 
fıkraları da daha çok bunu tahdidediyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA-
RAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, Umumi He
yet adına niyabeten vazife gören bir komisyo
nun sözcüsüne aldatmaca yönüne sapmayın di
ye hitabetmesi doğru değildir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bu
nu tashih ederler, sürçü lisan oldu ben farkın-
dayim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sür
çü lisan oldu, farkında oldu Başkanım, onun 
bu farkını tabiî ben boşa çıkarmam. O itibarla 
diyorum ki, bir işçi sendikasının Türkiye çapın
da faaliyet gösterebilmesi, kurulu bulunduğu 
iş kolunda çalışan, işyerinde çalışan, ilgili iş 
kolunda çalışan diye muhtelif maddelerde kayıt
lar var. Binaenalayh, hemen şurada tesbit etti
ğim üç argüman karşısında Sayın Komisyon 
Başkanının izahatına... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA-
RAÖZ (Muğla) — Başkanı değil, sözcüsü. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Affe
dersiniz sözcüsünün. İzahatına mahal var mı? ~ 
Hayır efendim, katiyen şudur; sendikacılık 
Türkiye'de yeni bir düzeye giriyor, yeni bir yo
la giriyor. Bunu farkediniz lütfen. Belli koşul
lar altında çalışmadığı takdirde, belli amaç
lara yönelmediği takdirde bu kanunda şimdi 
getirilen değişiklikleri kapsamadığı takdirde, 
işçi sendikasından bahsetmek mümkün değildir 
artık. İşte buradan itibaren başlıyacaktır üye 
olmanın yolları. Böylece belli bir sisteme getiril
miştir, çıkmanın yollan değiştirilmiştir. Ondan 
sonra bütün idare kurullannın teşekkül tarzları 
v. s. değiştirilmiştir. Bilhassa sendika kurabil
mek için belli miktarda işçiyi kapsama zorunlu-
ğu getirmek suretiyle, sendikacılığı belli yollar
da yürüyen bir takım sosyal, iktisadi teşekkül
ler haline getirilmek istendiği aşikârdır. Bu 
doğnıdur veya eğridir, onun münakaşasını ya
pabiliriz. Ama burada şu küçücük maddeler 
üzerinde yapılan değişikliğin, bir basit değişik
lik olmadığını, bu kanunla getirilmek istenen 
düzenin, bu maddelerde yapılan değişikliklerin 
birer temel taşı olduğunu, bu taşlarla o binanın 
kurulduğunu ifade etmek için söylüyorum, si-
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2e. Evet böyle yapacaksınız ki, «belli kişileri 
alacaksınız, belli kişileri almıyacaksınız» diyor
sunuz sendikalara. Onların elinde gayet geniş 
salâhiyet olacak, kim müracaat ederse etsin, 
idare kurulu ceffel kalem dahi olsa, verdiği bir 
kararla, üye bu kanunda yazılı şartları haiz 
dahi olsa, sendikaya girme olanağı yoktur. Bu
nu inkâr etmiyelim. Yok ziraatten gelecekmiş, 
sanayiden gelecekmiş gibi hukukî olmıyan mü
talâalara cevaz yoktur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ersü buyurun. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; bu madde üzerinde ver
diğim iki değişiklik önergesini açıklamak ve 
iki defa söz almamak, vaktinizi fazla işgal et
memek gibi bir husus için kısaca, müştereken 
görüşlerimi arz edeceğim. 

Önce, hareket noktalarımızı devamlı yanlış 
tesbit ediyoruz kanaatindeyim. Sayın Bakanın 
bundan önceki oturumda da bir noktayı yanlış 
tesbit etmiş olmaları bizi daima aksi yönlere, 
daha çok tartışma açacak yönlere doğru sürük
lüyor. Kaldı ki, ayrıca Sayın Komisyon söz
cüsü de yine yararlı olmıyacak beyanlarla, ta
sarının maddesini olduğu gibi muhafaza etmek 
için gayret sarf ediyorlar. 

Komisyondan beri grupumıızun görüşlerini 
açıklarken, dedik ki, esas olan Anayasadır, hu
kuk kurallarıdır. Arkadaşlarımız burada bizim 
karşımıza çıkıyorlar, tatbikat böyle, tatbikat 
şöyle, dün böyle oldu, bugün böyle oldu. Par
lâmentolar tatbikata bakmazlar. Tatbikatları 
ancak, Anayasa ve hukuk kurallarından sonra 
kaale alırlar. Tatbikatta her hangi bir şey var 
ise ve bu da mubah ise, bu da geçerli ise bizim 
kanun yapmaya hiç ihtiyacımız yoktur. O tak-
bikat kendi kendine yürür. Böyle bir gerekçe 
elbette ki, olamaz. Biz Anayasanın 46 ncı mad
desi gereğince diyoruz M, Anayasa kanunu 
unutmamış, bilerek geçmiş, çeşitli tüzük, yön
tem, işleyişlerden bahsetmesine rağmen kanu
nu kasten koymamış ve bunu iki defa birini bu
rada, diğerini komisyonda olmak üzere arz et
tim. Bu demek değildir ki, Anayasa böyle yaz
dığına göre siz kanun çıkaramazsınız. Üstelik 
tavzih ederek de dedi ki, Anayasanın bu mad
desine rağmen, Anayasa sınırları içinde kal
mak şartı ile yani, düzenlenen amacı ile elbet

te kanunlar yapılabilir. Sayın Bakan, bu kür
süden çok teşekkür ederim, şahsım hakkında 
lütufkâr davrandıktan sonra da T i P ile bir 
paralelde ve bir Anayasa Mahkemesi kararı 
ile «bu husus, bu düşünce, bu görüş Anayasa 
Mahkemesine gitmiştir ve reddedilmiştir efen
dim» buyurdular. Bu görüşü savunmıyan insana 
bu cevabın verilmesi fuzulî olarak bizleri işgal 
değil midir? Birinci nokta burası. İkinci nokta; 
- sondan başlıyarak geleyim - Sayın Karaöz bu
yurdular ki, «nasıl olur efendim bir adam gelir 
MADEN - İŞ Sendikasındadır TEKSTİL Sen
dikasına üye olmak ister. Bir adam gelir Tarım 
işkolunda çalışır, ama gider falan sendikaya 
üye olmak ister.» 

Değerli arkadaşlarım, ciddî değil bunlar, 
Düşünün, düşünün efendim... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA
RAÖZ (Muğla) — Tatbikatta var maalesef. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Efendim de
minden beri arz ediyorum siz hâlâ tatbikat ce
vabını veriyorsunuz bize. 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşma
yın lütfen. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Bir işçi düşü
nün; günde 20, yahut 30 lira yevmiye alacak. 
Bu adam canı istiyecek Tekstil Sendikasına, 
canı istiyecek falan sendikaya, canı istiyecek 
filân sendikaya gidecek üye olacak ve aidat 
ödiyecek, aldığı o ücretle hem ona, hem ona 
aidat ödiyecek. Böyle işçiyi bulur musunuz bi
ze? Arkasından eğer derseniz onu destekiiyen 
bâzı. kişiler bulunur da, falan yerde karışıklık 
çıkarmak için, şu şu tipteki adamları falan yer
lere sokarlar ve bu istisnalar kanunun tümünü 
bağlıyamaz arkadaşlar. İstisnaları kaide yapa
mazsınız ki siz. Yani ben açıklıyorum dillerinin 
altındaki baklayı, mesele bu; onu da açıkça söy
lemiyorlar. Falan falan gelirde para verip so
karlar ve aidatını öderler der. Bu istisnayı bize 
nasıl burada gerekçe olarak ortaya koyacaksı
nız, görüşlerimizin doğru yollardan sapmasına 
sebebolacaksınız, Evvelâ Komisyon buna ria
yetkar olmalıdır. 

Madde, 1 nci madde ile çelişiyor, bu 5 nci 
madde 11 nci madde ile çelişiyor, bu 5 nci mad
de 9 ncu madde ile çelişiyor ve gerçeklerle çeli
şiyor. Anayasa ile çelişiyor. Şöyle arz ediyo
ruz; diyoruz ki, Anayasa diyor ki, çalışan her-
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kese giriş hakkı tanıyorum. Dikkat buyurun ar
kadaşlarım, fazla vaktinizi almamak için birin
ci konuşmamda bunu uzun, uzun arz etmiştim. 
Şimdi hafızalarınızı tazelemek için arz ediyo
rum. 

Müracaat hakkı tanımıyor Anayasa, giriş 
hakkı tanıyor. Bu 5 nci madde çalışana bu şek
li ile yalnız, yalnız müracaat hakkı tanıyor ar
kadaşlarım. Giriş hakkı kendi iradesinde değil. 
Giriş hakkını şuradaki bir sendikanın yetkili 
organının kabulü şartma bırakıyor madde. Ana
yasanın 46 ncı maddesi ile maddenin kendisi bir 
defa çelişiyor, bu kadar ters. Madde müracaat 
hakkı tanıyor, Anayasa giriş hakkı tanıyor. 
Bundan daha açık birşey olamaz, teferruata gi
rip örnekler de vermek istemiyorum. 

11 nci madde ile çelişiyor diyorum. 11 nci 
maddede yöneticiler için, sorumlular için bâzı 
sınırlamalar getirmişiniz. Bunun başka sınırla
ması olamaz ki, zaten Anayasa sınırlamadığına 
göre, buna başka sınırlama, kısıtlama getireme
yiş biz. Kanunlar ancak veçhe verir, tanzim 
eder, düzenler. Eğer Anayasa bir kısıt koyma
mışsa, Anayasa kısıtlamadığına göre sizin kı
sıtlama hakkınız nereden doğuyor? Kanunu 
Anayasanın üzerinde mi geçirelim Gayrı 
mümkün birşey. Bu da doğru değil. 

1 nci madde ile çalışana |her şeyi tadadedi-
yorsunuz; rengi, dili, dini, ırkı ve siyasi kanaa
tli asla engel değildir diyorsunuz, getiriyorsunuz 
burada engellerdi diyorsunuz. Ne biçim kanun 
bu. 1 nci maddesi 5 nci maddesiyle, 5 nci 9 ncu 
ile, 9 ncu 11 noi ile hepsi birbiriyle çelişir hale 
giriyor arkadaşlarım. Böyle kanun anlayışı el
bette olamaz. 

Yine bu maddede daha önce arz ettiğim gi
bi, bir «ve» kelimesi yerine «veyaı» kullanmak
la büyük hatalar işliyoruz. Maddenin birinci 
fıkrasının ikinci satırında bir «veya» koymu
şuz, neymiş bu «veyaı» deftere vey kayıt fişine 
kayıt edilir» önergem var «ve» diye düzeltilme
sini arzu ediyorum. Kanunlar elbette ahlâkili-
ği de sağlayacak yönde vatandaşa, topluma is
tikamet verecektir. Halbuki, burada bunun ter
sini yapıyoruz biz. Sendikaların yöneticilerini 
veya sorumlu Idşilerini bizzat yanlış işlem yap
malarına kanunla cevaz veriyoruz, açık veriyo
ruz. Diyoruz ki, sen ister fişi kullan, ister 
defteri kullan, ama hukuk nazarında, kontrol 

müesseslerinin karşısında, sendikal haklar ko
nusunda işine hangisi gelirse, sen onu çıjkar kul
lan diyoruz biz bu «veya» ile. Bundan kaçınma
mız gerekir arkadaşlarım. «Veyat» değil «ve» 
olması lâzım. Yani, bir üye o sendikanın hem 
defterine, hem de kayıt fişine kaydedilmesi lâ
ğımdır. Bir sendikadan hesap sorulduğu zaman 
hem defteri, hem de kayıt fişini ibraz zorunda 
bırakılmalıdır. Bunun tersini yaparsanız, lüzum 
var mı bunu daha açıklamaya? Burada bir baş
ka oyun oynayacağım, burada bir başka oyun 
oynayacağım. Bunu öriliyetlim lütfen arkadaş
larım, olmaz bu da. Kısıt elbette olacaktır 
diyor, Sayın Bakan da, Komisyonda. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasa yönünden 
görüşümüzü arz ettik. Nasıl kısıtlarsınız? Ge
nel hükümler içerisinde br kişinin kısıtlandığı 
yani, hangi suçlan işlemiş, bu suçlar nelere en
geldir? Var ise, bu zaten tabiî olarak hukuk dü
zeninde kendi kendine kısıt doğar. Değeri hu
kukçu arkadaşlarım bu konuları benden çok 
daha iyi bilirler. Fakat; genel hukuk düzeni
miz içerisinde böyle bir şey yokken, kişilerin 
halklarını sınırlamaya biz burada haklı değiliz. 
Arkadaşlarım örnek veriyorlar, ya bu adam ko-
münistse, komünistlikten mahkûmsa. Arkadaşla
rım suç işlemiş cezasını almış, bu cezanın gerek
tirdiği husus ne ise, Cemiyetler Kanununa göre 
de, diğer kanunlara göre de sınırlandı, kısıtlan
dı kendisi zaten. Başka bir kısıtlama diye baş
ka bir şeye güneye lüzum yoktur ki, kendinizi 
niye yoruyorsunuz, burada boşu boşuna. 

Bir diğer tarafı : Ben sendikaya girmdk is
tiyorum, Ikısıtlı bir durumum yok, mâni bir ha
lim yok. Fakat, dikkat buyurun, özür dilerim, 
açık konuşalım, burada, benden bir menfaat ta-
lebediliyor, benden siyasi yönde bir taahhüt alın
mak isteniyor, benden rüşvet alınmak isteni
yor veya o görevli ile benim aramda şahsi bir 
husumet var. Daha birçok örnekler sıralanıalbi-
lir. Benim, hiçbir şekilde kısıtlı bir halim yok 
ilken; seni, ben bu sendikaya almıyorum, hadi, 
bak başının çaresine, denirse. İşte bu keyfiliği 
nereden çıkaracağız? Keyfiliği niçin sendikanın 
ilglVı makamlarına veriyor, bu? Keyfilikten 
başka bir şey midir, şimdi bu husus? 

Görüyorsunuz ki, zaten kısıtlı ise mevcut ka
nunlarımıza göre esasen o vatandaşın hakları 
sınırlanacak. Değilse, siiz özel olarak kısıtlama 



C. Senatosu B : 91 13 . 7 . 1970 O : 1 

yaratamazsınız. Ancak, işte Sayın Bakanın 
da ve Sayın Sözcünün de ifade ettiği gibi, bu
rada, siz sendikacıya ahlâksızlık yapması için ör
nek veriyorsunuz vs bu kanun kapısı il© laçık 
veriyorsunuz. İstediğini al, istediğini alma, di
ye imkânı ona bırakıyorsunuz. 

işte tatbikatta kötülüğe, bozukluğa, sahte
kârlığa imkân veren bir maddeyi biz Parlâ
mentodan çıkarmak istiyoruz. 

Yine aynı maddede, uzun uzun arz ettim 
burada, 16 yaş meselesini. 16 yaşnida İM tane 
çocuk var, bunlardan birisinin kanunî yetkilisi 
var. velisi var, vasisi var, mahkemece tâyin edil
miş susu var, busu var. Bu insan sendikalı 
olabilecek. Yine aynı yaşta, koyduğumuz yaş 
sınırına göre, bıir başka çocuk var, onun da 
kimsesi yok. Seni bu kanuna göre sendikaya 
Bilmiyoruz, diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, zaten şu kanunda sen
dikaların amaçlarından bahseden kısımlar var. 
Sendika denilince, çalışan işçi sendikal haklar
dan daha çok yararlanmak, yaşantısını daha 
düzgün, daha iyi bir düzeye getirmek amacı ile 
sendikaya giriyor ve bunun için de gerekli bir
kaç kuruşu; parayı ödüyor, oraya. 

Demek ki, başıboş bir işçi ile, sendikal bir 
işçi arasında bâzı daha iyi imkânlar sağlama, 
daha iyi farklar sağlama gibi hususlar var. Du
rum bu olduğuna göre, burada bu 16 yaşından 
küçük çocukları da sınırlamamız yanlıştır. Bel
ki genel kurullarda oy kullanır, kullanmaz me
selesine değinilecek. Evet, kullanmaz. Reşittir, 
değil, falan. Bilmiyoruz, ne zaman reşittir, de
ğildir. Ama, hiç değilse bu insanlara sendikaya 
müracaat ettikleri zaman sendikalı işçi olabil
mesinin, oraya kabul edilmesinin imkânlarını 
vermeliyiz. 

Daha önce arz ettiğim gibi, 16 yaşından kü
çük olan çocuklar büyüklerden daha çok Hükü
metin, Devletin ve toplumun himayelerine muh
taçtır. Karanlık işyerlerinin, karanlık hareket
lerine, karanlık düşüncelerine onları terk etmek 
durumunda olamayız, bizler. 

Arz ettiğim bâzı teklifler vardı. Fakat mad
de ile ilgili olmadığı için burada yeniden bu ko
nuları dile getirmek fuzuli olur. 

Gerçek ne? Sözlerimi bağlarken sonunu ifa
de edeyim, değerli arkadaşlarım. 

Benim görüşüm, sendika patronluğu yaratıl
mak isteniyor. Bu kanunda gördüğümüz bu za
ten. Sendika tekelciliği, sendika patronluğu ya
ratmak istiyoruz. Bunu da Devlet himayesi ile 
yapıyoruz. Birçok bağımsız sendikalar veya bir 
konfederasyonun dışındaki diğer sendikalar bu 
kanun yürürlüğe girdiği zaman feshedilecektir. 

Değerli arkadaşlarım bâzı misaller veriyor
lar, falan adam şöyle yapmış da, bunu almıya-
cağız. îş mi bu? Karşı sendikaların adamdan ge
lir bu sendikalara girerse, bu konfederasyonla
rın sendikalarına girerse, yarın derecatla yuka
rıya doğru sivrilirler, bu herifler çok da çalış
kan adamlar, becerikli, cerbezeli adamlar, bizi 
yerimizden ederler ve ondan sonra gelir bizim 
sendikanın, federasyonun, konfederasyonun ba
şına otururlar. O halde ne yapalım, biz bunu? 
Öyle bir madde koyalım ki, Ahmet'i alıyor mu
sun sendikaya? Hayır, almam. Neden? Ben onu 
falan sendikadan tanıyorum, orada da başkan
lık yaptı, yöneticilik yaptı, şunu yaptı, bunu 
yaptı. Bu adam buraya girdiği zaman hepimizin 
tozunu atar. 

îşte gerçek amaç bu, arkadaşlarım. Açık ve 
sade olarak şu koyduğumuz mekanizmanın 
amacı bu. Hiç hukuksal değil. Keyfî, hissî, men
faat takibeden bir zihniyetin eseri oluyor. Şu 
sendikacıların yerlerini, şu sendikacılara kaptır
masından başka bir şey değildir. Arz ettiğim, 
hukukî kısıtlama varsa, bunlar zaten gelen hü
kümler içerisinde kısıtlanmışlardır, arkadaşlar. 

Saygılarımı arz eedrim. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Yerimden konuşmama 
müsaade ederseniz bir hususu açıMıyacağım. 

BAŞKAN — Hakkınız efendim, buyurunuz. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Sayın Başkanım, bugü
ne kadar vâki konuşmalarımda beyan ettiğim 
hususlarla, sayın sözcünün sözlerinin büyük bir 
kısmına cevap vermiş durumdayım. Yalnız bir 
tek kısım kaldı, o da şu : 

Sayın sözcü, 16 yaşından küçük olanlar için 
özel bir izahat yapıyorlar. Zannediyorum, «ka
nuni temsilci» hukukî bir terimdir, bu. Bunun 
izahını bizden istiyorlar, bir ihtiyaç içerisinde
ler. Çünkü bu bir tetkik meselesidir ve Medeni 
Kanunda yer alan bir husustur. Küçüklerin ka
nuni temsilcileri kimdir? Vâsidir, velidir. Eğer 
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tabiî veli bulunamazsa, velayet hakkını istimal 
için mahkeme bu hususta gerekli tâyini yapar. 
Bu işlem böyle. 

Ayrıca, kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fık
rası, halen yürürlükte olan 274 sayılı Yasanın 
aynı metnidir. Üzerine virgül dahi ilâve edilme
miştir. 1963 ten bugüne değin, 7 seneden beri 
uygulanmaktadır, arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Ersü. 
VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Teşekkür ede

rim. Ben Sayın Bakandan tavzih istemedim. 
Ben, kanunun metninde yer almış bulunan hu
sustan bahsettim ve sunu istirham ettim. 

16 ve 16 smdan küçük yaşta olan çocukların 
işyerlerinde, iş hayatında daha iyi bir düzene 
kavuşturulması hususu Devletin ve bizlerin bor
cudur, dedim. Onttar için daha özel bir ihtimama 
ihtiyaç vardır. Yoksa böyle bir tavzih isteme
dim. Zaten onları daha evvelce arz etmiştim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Teşekkür ede
rim. 

Buvurunuz Savın Güvenç. 
VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Savın Başkan, değerli arkadaşlarım, bir 
üyenin üyeliğinin kazamlabilmesi için yetkili 
organın, karar alması kadar tabiî bir şey ola
maz. Bu, aslında üyenin üyeliğinin teminata 
bağlanması demektir. Şayet sendika idarecileri 
o üyenin üyeliğinin karara bağlanmasını karar 
defterine geçmezlerse günün birinde onun üye 
olmadığını da sÖyliyebilirler. Aslında, üyenin 
üyeliğinin teminatıdır. Tatbikatta da vardır, 
halen birçok sendikalar karar defteri ile üyeliği 
tesbit ederler. Bu yola başvurmıyan sendikalar 
da mevcuttur. Bununda, üyenin üyeliği teminat 
altına alınmış oluyor, olunuyor, kanunda bu hü
küm getirilmekle. 

Sayın Gündoğan der ki, «kanunda gösteril
miş, kimler üye olabilecekse yazılmış.» 

îyi, güzel, ama o şartların o üyede olup, ol
madığına ait karan kim verecek? Hırsızlık ya
saktır, hırsızlık yapanın cezasın mahkeme verir. 
Adam, suçlu ise, kısıtlı ise, gelip, kendisine ait 
üyelice giriş fişi beyanında suçlu olduğunu ya
zar mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çıka
rırsınız. 

VAHAP GÜVENÇ (Devamla) — Buna ka
rar verecek kimdir? Şimdiye kadar bunlar tet

kik edilmekte, üyenin, üyeliğinin sakıncalı ol
duğu hallerde üyeliği kabul edilmemekte ve 
kendisine bildirilmektedir. Eğer bir hakkı var
sa, o işçi, üyeliğe kabul edilmediğini mahke
me yolu ile almak arzusunu göstermektedir. 
İllâ, kanunda yazılıdır, kanunda yazılı oldu
ğuna göre yetkili organın karar almasına lüzum 
yoktur, demek bence hukuk mantığına uymaz. 
Ben, hukukçu değilim, ama şimdiye kadar sen
dikacılar bu yolda karar almışlardır, bu yolda 
işlerini yürütmüşlerdir. Hiç kimse, ben, suçlu
yum, demez; bendeki nitelikler şudur, demez. 
Onların niteliklerini tesbit etmek yetkili orga
nın görevidir ve tatbikat'da bu yolda devam 
etmiştir. Bâzı sendikalar bu yola tevessül etme
dikleri için kanun, daha sağlam bir şekilde üye
nin teminat altına alınması için getirilmiştir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 
A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muh

terem arkadaşlar; müzakere edilen mevzuda iki 
karşılıklı fikrin çarpıştığını görüyoruz ve bu 
epeyce de uzun sürdü. 

Şimdi fikrin birisi şu : Kanunda diğer ka
nunlarda yazılı mâni sebeplerden gayrı idare 
kurullarının sübjektif bir kanaatle bir şahsı 
üyeliğe almaması mümkün müdür, değil midir? 

Karşılıklı sözler ne şekilde söylenirse söylen
sin, iclare heyeti, kanunların gösterdiği mâni 
sebepler dışında sübjektif ölçülerle bir şahsı 
üyeliğe alacak mıdır, almıyacak mıdır? 

Muhterem arkadaşlar, buna müspet cevap 
vermeye mecburuz. Bugün sendika hukukunda 
iki kanat var; birisi üye, birisi sendika. Bizim 
Anayasamız, sendikayı getirmeye uğraşmış ve 
iş hayatının vazgeçilmez bir unsuru olarak sen
dikayı görmüştür. 

Arkadaşlarımız gayet güzel konuşuyorlar, 
hakikaten işçiye sendikaya girme hakkını tanı
malıyız. Normaldir ve Anayasaldır. Ama, bu 
hak kadar, belki bundan daha ehemmiyetli ola
rak da, sendikanın yasama hakkını, sendikanın 
kendisini koruma hakkını da tanımaya mecbu
ruz. Sendikaya girme hakkı kadar, sendikanın 
kendisini de koruma hakkını tanımaya mecbu
ruz. Bakınız, bir Yargıtay 9 ncu Dairesi ne ka
dar güzel demiş. «Sendikaya girmek hak oldu
ğu kadar, sendikanın da kendisini koruması 
haktır.» 
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Muhterem arkadaşlar, aynı hüküm Partiler 
Kanununda da var. Ne diyor? Herkes dilediği 
partiye serbestçe girer, serbestçe çıkar. Ne yap
tınız? Bir Partiler Kanunu getirdiniz. Bunu bu
rada bu heyetiniz çıkardı, bizim zamanımızda 
çıktı, bu kanun. Ne dedik? Partiler, sebep gös
termeden filân, üyeliğiniz kabul etmiyorum, di
yebilir. Niye? Partinin de koruma hakkı var. 
Şahsın üye olma hakkı olduğu kadar, teşekkül
lerin de korunma hakkı var. Ve bizim Anayasa
mız, bu Anayasa koşullarına, kurallarına riayet
kar işçi sendikalarının barınmasını ve yücelme
sini istiyor. Şunu kabul etmeye mecburuz ki, 
bâzı kimseler gitiği yeri yıkar ve bozar, arka
daşlar. Ne oldukları belli değildir, hakikattir. 
İdareciyi idareciye takar, öbürünü öbürüne ta
kar. Gittiği yeri bozan insanlar vardır, arka
daşlar. Hürriyet... Âmenna, hürriyet çok iyi. O 
da girsin, ama benim teşekkülümü yıkacak bir 
adamsa ben ona, «hayır, gelme» diyeyim. 

İşte bu kanunun getirdiği, bu. Yabancı ol
duğumuz bir mevzuu değil. Sözleri böyle sağa, 
sola kaçırıp kanuni kayıtlarla bağlı şartların 
dışında bâzı kimselerin bir teşekkülün içerisine 
sokulmaması lâzımdır, oraya gelen kimseler. 
Arada şu fark var. O sendika idare heyeti, işçi
lerin seçtiği, itimadettiği kimseler. Yani, bir 
müspet puvanla orada duruyor, seçilmiş, iti-
madediliyor, namuslu adam, mazisi onu oraya 
getirtmiş. Gelmek istiyene gelince... Kendisine 
yararlı üye olacak, o sendikaya güç ve kuvvet 
katacak üyeyi hangi sendika reddeder, arkadaş
lar? Bir parti iyi bir üyeyi reddedir mi? Çoğal
ma... Ve bu çoğaldığı zaman da bir de prim ve
riyor, bir yardımı da oluyor. Yani, bunun bün
yesinde, bu işin bünyesinde namuslu insanlar, 
yardımcı insanlar; alma var. Bir parti üyedon 
müstağni kalabilir mi? Ama hangisi almaz? Bu
na sorsanız, bu casus mu? Değil. Bu komünist 
mi? Değil. Bu, şu mu? Değil. Fakat hakikaten 
hepiniz şu yasa gelmişsiniz, görmüşsünüzdür, j 
karıştıran, isi berbadeden, parişan eden, o te- j 

şekkülün altını üstüne getiren insanlar vardır. 
Çok barizdir, çok bellidir. Bu adam alınmaz ar
kadaşlar. 

Şimdi, bu Anayasaya muhalif mi? İşin tabi
atının icabı şöyle bir hakkın yani teşekküllerin 
de kendini koruma hakkı, doğal haklardandır. 
Bir teşekkül de kendini koruyacaktır. Nasıl fer
de kendisinin hayatına gasbedildiği zaman, onu 
öldürme meşru müdafaasını tanıyorsak, teşek
küller ki, bir hükmi şahsiyettir, bunlara da ken
dini koruma hakkını tanımaya mecburuz. Bu da 
böyle tanınır. 

Seçtiğiniz o idare heyetleri düşünür, bu be
nim teşekkülümü yıkar yumar mı? Onu almaz 
arkadaşlar. 

Şimdi, der ki bir arkadaşım Anayasa bunu 
serbest bırakmıştır. 

Arkadaşlar, çeşitli Anayasadan geçmiş ka
rar var. Ne diyor Anayasa : «Sendikaya girme 
hakkı temel haklardandır, anahakiardandır. 
Bir 11 nci maddemiz var, ne diyor : «Özüne do
kunmamak şartiyle bir hakkı, bir temel hakkı 
kayıtlar hükümler getirilebilir.» 

Binaenaleyh, burada onu büsbütün bu hak
tan mahrum eden yok. Teşekkülün kendisini 
korumaya matuf bir hakkı kendisine vermek 
suretiyle, sendikaları yaşatmaya mecburuz. 

Sendikaları nasıl yaşatmaya? Bu Anayasa
nın gösterdiği istikamette, iyi istikamette yaşat
maya mecburuz. Her gelen her yere alınmaz, bu 
hak böyledir. 

Objektif kuralların dışında idare heyetleri
nin bu hakkını tanımaya mecburuz. Nitekim, 
Partiler Kanunu aynı hükmü ihtiva eder, orada 
da bu haklar tanınmıştır. 

Binaenaleyh, gelen metnin olduğu gibi kabu
lünde fayda mülâhaza etmekteyim. Teşekkür 
ederim, aynen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Saat 13 tür. 14,30 da tekrar 
toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum, 

Kapanma saati : 13,03 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Doğan Barutçuoğlu (Manisa), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 91 nci Birleşimin ijkinci oturu
munu açıyorum. 

Söz sırası Sayın Gündoğan'mdır. Buyurun 
Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli 'arkadaşlarım, 5 nci maddede 
getirilen değişiklik hakikaten bu müzakereyi 
gerektirecek kadar esaslı bir değişikliktir. Ve 
birtakım mütalâalar ileri (sürülerek 5 nci mad
dede yapılmak istenilen değişiklik özellikle bir 
işçinin bir sendikaya üye olabilmesi için sendi
ka idare kurulunun kanarına bağlı bırakılmaz 
dediğimiz zaman bu iddiamızı Anayasada vazıı 
kanunun 46 nci maddede dile getirdiği bir hu
kukî tanımlamayı, bir teminatı ifade etmiş olu
yoruz. Bakınız Anayasanın hemen hemen baş
ka hiçbir maddesinde böylesine bir kayıt yok
tur. 46 nci maddede aynen şöyle yazar: «Çalı
şanlar ve işverenler önceden izin almaksızın 
-önceden izin almaksızın, istirham ediyorum, 
tabir çok önemli - sendikalar ve sendika birilik
leri kurma, - bitmiyor - bunlara serbestçe üye 
olma ve üyelikten ayrılıma hakkına sahiptirler.» 
Çoik rica edeceğim, değerli arkadaşlarım; şu 
Anayasal hükmü bu açık, kesin bir hükmü baş
ka türlü anlamaya imkân yok. Önceden izin 
almaksızın sendikalar ve sendika birlikleri kur
ma (virgül) bunlara serbestçe üye olma ve üye
likten ayrılma haklarına sahiptir dediği zaman; 
önceden izin almaksızın gireceksiniz bu sendi
kalara, Serbesçe gireceksiniz. Hem de, yalnız 
izin almaksızın değil, üsteldik serbestçe girecek
siniz, serbestliğinizi ihlâl edecek hiçbir kayda 
tabi olmıyacaksınız. Rica ediyorum bu Ana
yasa maddesi yanlış mı yani?.. Şimdi siz icazet 
almaksızın, izin almaksızın, hangi tabiri kulla
nırsanız kullanın üye olma hakkını Anayasa ön
ceden izin almaırry bağlamış ise, siz müracaat 
eden işçinin bir sendikaya girmesini, o sendi
kanın idare kurulunun kararma bağlarsınız, iş
te apaşikâr Anayasaya aykırı hareket edersiniz. 

Nasıl, önceden izin almaya bağlarsınız üyelik, 
üye olma halikını? Yani idare kurulu önceden 
izin vermediği takdirde üye olamazsınız. Böyle ' 
şey olur mu?.. Bunu bilmem partilere girmek, 
demeklere girmek, bilmem virgül sevmiyenler 
cemiyetine girmekle kıyaslıyamazsmız. O der
neklerin Anayasal hak olarak böylece kayıtlara 
tabi tutulmadığı bilginiz dâhilinde olmak gerek. 
Önceden izin almaksızın gireceğim ben buraya 
ve üstelik serbestçe gireceğim. İki tane ana-
kayıt var, nasıl bunu görmemezliken geliriz sev
gili arkadaşlarım? Sabahtan beri sükunetle, sâ-
kinetle anlıyor herkes tabiî. Böyle istiyorlar, el
bette bunu görürler dedim. Hayır.. Şimdi tabiî 
kendi fikrimin müdafaası için bana bir Anayasa 
maddesi verirlerse, ki elimde bunun tefsiri var 
mıdır? İstirham ederim. Ne zaman bu madde
yi çıkaracaksınız? İşte o zaman bu 46 nci mad
dedeki önceden izin alma şartını koymuş ola
caksınız, Yetmiyecek, serbestçe üye olma hak
kım nezedecek. Neden üye olma hakkını de
memiş da, "srbs'.st-çe üye olma demiş? Düşünmüş 
vazıı kanun, yarın öbürgün sendikalar idare 
loırrv^rı hana oy verirsen benim üyem olur
sun. Belli partiye tamah edersen benim üyem 
olursun. Gizli birtakım menfaatler temin eder
sen, benim üyem olursun. Veya benim istedi
ğim. şekilde hareket etmezsen üyeliğe seni al-
ma^, oibi tahditler koyar diye bu kaydı koymuş. 

Değerli arkadaşlarım, sendikaya üye olmak
la, derneğe üye olmak anasında çok fark vardır, 
bunu iyice anlıyalım. Nasıl anlıyalım? Şöyle an-
lıyalım.. Sendika bir işçi teşekkülüdür. Sınıflar 
bir teşekküldür, bu kanlı mücadeleler sonunda, 
tarih içinde zorla kazanılmış bir haktır. Bu hak 
uğruna ölenlerin milyarları bulduğu bilinir. Bu 
hakkı şimdi gelip bir yabancılaşma sonunda 
sendika kurma hakkını işçinin, ya o sendikaya 
girme hakkını işçinin elinden şu veya bu suret
le birtakım hukuk düzenleriyle elinden alırsa
nız, o tarihî mücadelenin anlamı kalmaz. Bina
enaleyh, biraz evvel burada işittiğim gibi; efen-
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dim nasıl siyasi partilere girme zorunlu değil
dir. Sendikalara girme zorunludur. Neden zo
runludur? Sınıfsal mücadelenin demokratik ara
cı sendikadır, ihtilâle karşıdır sendika, sendika 
karşıdır ihtilâle, ihtilâl olmasın diye sendikal 
haklar verilir. Bir sınıf kalsın da, yürüsün de 
haklarını elde etsin diye değil, demokratik ni
zam içinde sendikalaşsın, sendika yolu ile hak
larını alsın diye bu sendikalar kurulur. Şimdi 
siz bu hakkı da adamların elinden alacaksınız. 
O zaman yürüyüşler olacakmış, olmayacakmış; 
onu bilmem. Tekrar ediyorum, değerli arkadaş
lar; «önceden izin almaksızın» ne demektir söy
leyin bana. Kimden izin alacağım önceden? izin 
almaksızın dediği zaman kanun. Sizin bu mad
deniz böyle geçerse, önceden izin almaksızın 
ben nasıl gireceğim bu sendikaya? Diyelim ki 
idare kurulunun karan ile önceden izin almak 
arasında ayniyet yoktur, beraberlik yoktur, öy
le ise ben bu maddede önceden izin almak kay
dını nerede tatbik edeceğim? Kimden izin ala
cağım, babamdan mı? Demek ki, önceden izin 
almaksızın dedikleri zaman idare kurulu kararı
na vabeste tutamazsınız demektir. Şimdi vakit 
olsa Sayın Bakanın, komisyon üyesi ve Komis
yon reisimizin ve arkadaşlarımızın yapmayın, 
etmeyin demeseler; getirelim şu Anayasayı, mü
zakerelerinde göreceksiniz ki, önceden izin kay
dı işte idare kurullannın bir kararına vabeste 
olmak ve üye olmak hakkını kapsayıcı anlamda 
almıştır. Ama yok ki, vaMt. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Hükümet izni mânasın
da alınmıştır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tabiî. 
Nitekim Sayın Hükümet bu 5 nci maddeyi de
ğiştirmek için hazırladığı kanun tas ansında 
böyle bir kayıt koymamış. Onun için efendim, 
sendikaların tüzüklerinde varmış, daha evvel 
tatbik edilmiş; olmaz efendiler... Kanun yapı
yorsunuz, önceden izin almaksızın serbestçe 
üye olma hakkını bu karar vabeste kılmak üye
liği ketmeder mi etmez mi diye münakaşayı 
açamazsınız tabiî. Madde çok sarih çünkü. O 
itibarla rica edeceğim. Bunu böyle anlayın, iş
te Anayasa Mahkemesi kararında da var, sa
yın Bakanın istinadettiği Anayasa Mahkemesi 
kararında. Gerçekten sendikacılık çok yararlı 
bir akımdır ve işçi ve işveren ilişkilerinin bugün 
için vazgeçilmez bir koşulu niteliğindedir. O 

halde sendikacılığın gelişmesi için sendikalaşmış 
işçilere birtakım kazançlı durumlar sağlamak, 
işçileri sendika kurmaya veya sendikaya girme
ye zorlama olarak nitelendirilemez. Bu olsa ol
sa bir heveslendirme yoludur ki, Anayasanın 
bunu hesaplamış olması söz konusu değildir. 
Bu itibarla Anayasanın sendikacılık dediği za
man anladığı şeyi burada yazmış Anayasa Mah
kemesi. Heveslendiriniz diyor, işçileri sendikala
rın içinde toplayınız diyor. Böylesine bir hak 
mücadelesine cevaz vardır diyor. Aksi diyor, 
sendika olmazsa diyor, o takdirde işçiler hakla
rını başka yollardan almaya kalkarlar diyor. 
Türkiye'mizde böylesine sınıfsal mücadelelere 
mahal yoktur, kalkınma durumundayız diyor ve 
sendikal hakkı da, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
sınıfsal hak olarak kabul ettiği için derneklere 
girme gibi mücerret hak olarak kabul etmiyor. 
Bu itibarla değerli arkadaşlarım, önceden izin 
almaksızın serbestçe üye olabilir hükmünü ihlâl 
etmeyiniz, istirham ederim. Rica ederim. Bu 
kanun nasıl olsa Meclise gidecek, bu hususta bir 
ufacıcık hususta kerem buyurun efendim. Bu 
kadar aşikâr bir hakkı ketmeylemeyin efendim. 
Bunun bilmem ne sendikasiyle, ne konfederas
yonu ile hiç alâkası yok efendiler. Sayın Baka
na ittiba ederek söylüyorum, hani işçilerin hak
larını sağlamak istiyorsunuz bunda, iste tüm 
tam anlamiyle sendikal hareketin dışında, sen
dikacılarla ilgisi olmıyan bir hak, sendikaya üye 
olma hakkı. Tamamen işçi hakkı iç hakkı, hani 
sayın Bakan diyordu bizim gözümüzde yalnız 
işçiler vardır, öyleyse ısbadedin. işçiler mi var
dır yoksa belli sendikalara girme veya girmeme 
mi vardır. Eğer işçiler varsa. Anayasanın 46 nci 
maddesinde yazılı önceden izin almaksızın ser
bestçe üye olma hakkını ketmeden bu değişikli
ği kabul etmemeniz gerekir. Ne var bunda. Ne 
parti inadı var, ne şu, ne bu var. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt. 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarımız. 

274 sayılı Kanunun şimdi müzakere edilmek
te bulunan 5 nci maddesi, görüleceği veçhile, iM 
esaslı bendden ibaret bulunmaktadır. Bunlardan 
birinci bendde Hükümetin ve komisyonun Mil
let Meclisinin yapmış olduğu müzakereler sonu
cunda getirdiği teklifte bir değişiklik mevcut. 
İkinci madde ise, eski metin aynen muhafaza 
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edilmiş bulunmaktadır. Burada beşinci madde 
üzerinde söz alan ve aksi görüşleri savunan bir 
çok değerli arkadaşlarımız, birinci bendde ya
pılan değişikliğin Anayasanın 46 ncı maddesine 
mugayir ve muhalif bulunduğu tezini savuna-
gelmiş bulunmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, bugün gerek cemiyet
lere olsun, gerek bâzı spor kulüplerine bulun
sun, siyasi partilere olsun kanuni ehliyeti haiz 
olan kimselerin girişleri yazılı bir müracaata 
dayanmakta ve bu müracaat da o teşekkülün 
yönetim kurulu tarafından ittihaz edilen bir ka
rarla tevsik edilmek suretiyle kayıtlara intikal 
ettirilerek muamele görmektedir. Binaenaleyh 
5 nci maddenin ilk bendinde yapılmış olan tadi
lâtta daima bir suiniyet farzetmek tatbikatın 
cereyan edeceği tasarıyı peşinen kabul ederek 
bütün görüş ve mütalâaları sadece bu sübjektif 
kıymet hükmüne istinadettirmenin doğru ve 
caiz olmadığı kanısındayım. 

Esasen tedvin edilen kanunlar daima eşitlik 
ve genellik prensiplerine dayanacaklardır. Ve 
iktidarlar da devamlı olarak her hangi bir Hü
kümeti teşkil etmekte süreklilik arz etmeyecek
lerdir. Bu kanunlar yaşıyacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım Anayasamızın 46 
ncı maddesinde bilhassa «önceden izin almaksı
zın, sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bun
lara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma 
hakkına sahiptirler» şeklinde başlıyan fıkrada 
«önceden izin almaksızın» tâbirinin burada ihlâl 
edilmiş olacağı, 5 nci maddenin ilk bendinden 
bunun anlaşılmadığı ve bir kasıt olduğunu ifa
de etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım buna mütenazır bir 
hüküm Anayasamızın 56 ncı maddesinde de ay
nen mevcut bulunmaktadır. O madde gözden 
geçirildiği takdirde aynı tâbirin bu maddenin 
açık metninde de görüleceği veçhile; madde 56 
«Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne 
göre partilere girme ve çıkma hakkına sahip
tir.» İkinci fıkrada da «siyasi partiler, önceden 
izin almadan kurulur ve serbestçe faaliyette bu
lunurlar» denmektedir. 

Madde 46 «Çalışanlar ve işverenler, önceden 
izin almaksızın sendikalar ve sendika birlikle
ri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üye
likten ayrılma hakkına sahiptirler» Aynen aku
dum. 46 ncı maddenin ilk fıkrası bu mahiyette
dir, Binaenaleyh, muhterem arkadaşlarımız, da-
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ha hassasiyetle faaliyette bulunmaları şarttır ve 
lâzımdır. Siyasi partilerin kuruluşlarını düzen-
liyen Anayasamızın 56 ncı maddesinde geçen 
aynı tâbirin burada 46 ncı maddede de aynen 
geçmiş olması muvacehesinde, gerek sendikala
ra üye olmakta ve gerekse sendikaların federas
yonlar halinde ve federasyonların da konfede
rasyonlar halinde birleşmelerinde takibedilecek 
usuller ve esaslar ne ise siyasi parti üyeliklerine 
girmekte de aynı tâbirin geçmiş olduğu vâki 
tatbikatlarda önceden izin almaksızın muamele
nin işleyişinde, genel olarak onunla alâkalı bü
tün üyelerin evvelâ yazılı müracaatları ve bu 
yazılı müracaatlardan sonra, yöneticilerin mü
racaat edenin durumunu tetkik ve tevsik etmeyi 
mutazammın bulunduğu bizim mevzuatımızda 
cari usul ve tatbikat cümlesinden olduğundan 
bu hüküm oraya gelmiştir. Burada da madde be
şin birinci bendinde aynı esasa uyulduğu görül
mektedir. Binaenaleyh, bu maddenin birinci 
bendinde vâki hükümetçe yapılan değişikliğin 
ve Meclisçe kabulünün bir suizannı mucip ve 
kötüye kullanılması kastı mahsusu ile getirilen 
bir fıkra olarak kabul ve telâkkisine imkân ol
madığını arz eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Zabıt şefi, zabıtların tutulma
sında bir güçlük var mı. 

TUTANAK MÜDÜRLÜĞÜ ADINA NU
RETTİN AYANOĞLU — Hayır efendim, zabıt 
tutulmaktadır. 

BAŞKAN — Elektrik umumi olarak kesil
diği için... 

Bir kifayet takriri vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Buvurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; kifayeti müza
kere takriri demek, bu konuda gerekli inceleme 
yapılmasını önlemek demektir. İşte bundan ön
ce konuşan çok değerli arkadaşımız Sayın Ata-
yurt'un mütalâası vesilesiyle anlaşıldı ki, aley
hinde konuşmak fırsatından bizi mahrum bıra
kacaktı. 
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Muhterem arkadaşlarım, bir Anayasa mad
desini diğer bir maddesine yardımcı gibi gör
mek ve huikuk açısından öyle anlamak... Sayın 
üyeler şimdi soruyorum; eğer kifayeti müzake
re takriri okunmasaydı ifade edecektim, madde 
şahıslara parti kurmaya mı, bir partiye üye ol
maya mı raci hüküm getirmektedir. Dikkat 
ederseniz bu madde önceden izin almaksızın ya
pılacak faaliyetin parti kurmak olduğunu ya
zar, partiye üye olmayı yazmaz. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan kifayet üze
rinde lütfen. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 
bunu söylememe mâni olacaksanız, ona göre oy 
verelim. Kifayette bunları söylemiyecek miyim? 
Yani 56 ncı maddede önceden yasaklanan şey 
parti kurmak hususu, 46 ncı maddede yasakla
nan şey serbestçe bir partiye üye olmak husus
ları. İkisi bir mi değil mi? 

BAŞKAN — Kifayeti oylıyalım, söz sırası 
yine sizindir. Ama kifayeti vesile ittihaz ederek 
cevap vermeyin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tama
men, niçin kifayeti kabul etmediğimizi sorarsa
nız, işleri biran evvel yapmak hususunda birkaç 
oylamayı gerektirmiyecek kadar açık olan bir 
hakikati, sizin huzurunuza getirmek istiyoruz. 
Bu kanuna müstacel bir kanun gözüyle bakıyor
sunuz. Önce bunu kabul edelim. Tabiî, bu söy
lenmesi gereken sözlerin söylenmesine mâni ol
mak demek değildir. Bu durumda kifayet ge
rekmez. Zaten verdiğimiz takrir de 9 tanedir. 
Bugün ilâmaşallah hepsini görüşüp bitiririz, 
hallederiz biter gider. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Eğer Sayın Gündoğan daha da konuşmadıysa... 
Bilmem. 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Kifayet 
takriri kabul edilmiştir. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Kabul ve red
dedenlerin adedini acıklıyabilir misiniz Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Bu hususta ifadelerim olmuş
tur efendim. Sayın üyeler; işari oylamalarda 
aded açıklamak mümkün değildir. Takdir buyu
rursunuz. 
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NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Hangi şart
larla bu kanun çıkmaktadır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — 25 kişi ile 
kanun çıkarıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, sayın üyeler bunu 
müteaddit defalar söyledim. Tüzüğümüzde her 
halin icabını yerine getirmeye matuf maddeler 
mevcuttur. Demin bir vesile ile bir arkadaşımı
za arz ettim. Müzakere esnasında içerde her an 
92 üyeyi tutmak imkânı yoktur. Sayın üyelerin 
birçoğu dışarıya çıkmaktadır. Tüzük hükmü 
vardır, beş sayın üye ayağa kalkar da yoklama 
talebederse yoklama yapılır. Ekseriyet yoksa 
dağıtırız, varsa toplantıya devam ederiz. Onun 
için çok istirham ederim bunu münakaşa konu
su olarak ortaya koyup da kanunları zedelemi-
yelim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Müsaade eder mi
siniz Sayın Başkanım, tutumunuz hakkında ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın arkadaşlar 

görüşülmekte olan kanun tasarısının görüşülme
sini ve görüşülmekte olan kanun tasarısına ait 
görüşmelerin bitmesini, Anayasamızın gerçek
lerine. lüzum ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde 
kanunlaşmasını canü gönülden arzu etmekteyiz. 
Bu itibarla toplantı yetersayısı vardır yoktur, 
karar alma yetersayısı vardır, yoktur konusunu 
ele almadan, iktidar partisine mensup arkadaş
larımız kadar biz de dikkatliyizdir. Bunu ele al
mak istemiyorum. Ancak, birkaç defadır Sayın 
Başkanımız diyorlar ki : «Yoklama bir şarta 
bağlı değildir, içtüzüğümüzün ilgili hükmüne 
göre, beş üye ayağa kalkarsa yoklama isterse 
yoklamanın yapılması ve bu suretle toplanma 
ve karar alma yetersayısının mevcudolup ol
madıkının tesbit edilmesi zorunluğu vardır. 
Başkanlık Divanı başka türlü işlem yapamaz.» 
Ama tüzüğümüzdeki konu ile ilgili hüküm 
okunduğu zaman orada açıkça ifade edilmekte
dir, ki Başkanlık Divanı toplantı ve karar alma 
yetersayısının kalmadığını farkederse re'sen 
yoklama yapar bu yoklama sonucunda yetersa
yının kalmadığını anlarsa birleşime ara verir. 

Binaenaleyh, Sayın Başkanımızın bulunduğu 
yerden devamlı olarak beş kişi ayağa kalksın 
yoklama yaparım, beş kişi dahi yoksa o zaman 
da birleşime devam ederiz, diyor. Başkanın bu 
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tutumu yanlıştır, İçtüzüğe aykırıdır. Görüşme 
esnasında beş üye, sadece beş üye vardır, beşi 
de ayağa kalkmazsa ne olacaktır? O takdirde 
tüzüğün o maddesinin ikinci hükmünü uygula
maya mecburdur. Binaenaleyh, biz görüşülmek
te olan tasannm bundan sonra görüşme sırası 
gelecek maddeleri de bundan böyle görüşmeye 
ve Anayasaya uygun olarak tüzüğe uygun ola
rak görüşmeye mecburuz. Binaenaleyh, mevzuu 
biz ikidebir toplantı ve karar alma nisabı yok
ken, yetersayı yokken ayağa kalkmaya mecbur 
bırakılmıyalım. Tüzüğün kendisine emrettiği 
görev ve yetkiyi Başkan takdir etsin ve ifa et
sin. 

Başkana bir kolaylık olsun diye madde nu
marasını arz edeyim. İçtüzüğün 52 nci maddesi
dir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bunu pekâlâ biliyoruz, Sayın 
üyelere tüzüğün maddelerini elbette - ki bilerek 
burada tatbik eden bir insan olarak şunu arz 
etmek istiyorum ki, müzakereler esnasında sa
yın üyeleri salonda devamlı surette tutmava ma
tuf her han eri bir tüzük maddesi yoktur. Her an 
savm üyeler birtakım ihtivaları için dısarıva 
çıkıp girmektedirler. Bu sebeple h«r an Başkan
lık Divanı ekserivetin OIUD olmadıkını kontrol 
etmeye kalkarsa, müzakerelere devam etme im
kânının bulunamıvacaffinı takdir buvurursunuz. 
Bir sayın üyenin takrir vermek hakkıdır. Bizim 
de bu takriri okutup oylatmak vazifemizdir. 

Şimdi birinci maddenin üçüncü fıkrasını 
teşkil eden besinci maddesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Son 
söz yok mu idi. 

BAŞKAN — Kifayet kabul edildi Sayın 
Gündoğan. Kifayet takriri kabul edilmeseydi 
sıra sizindi. Kifayet kabul edildikten sonra nasıl 
söz vereyim. 

Müsaade buyurursanız efendim bu beşinci 
madde üzerinde, affedersiniz ama münakaşa
lar dolayısiyle birkaç takrir vardır onları unut
tuk. Bu takrirleri muameleye koyacağız. 

EKREM ÖZDEN (îstanbul) — Sayın Baş
kan böyle olmaz. Madde kabul edildikten sonra 
üzerinde takrir ile muamele olmaz. 

BAŞKAN — Affedersiniz efendim, bir atla
ma oldu. Sayın Gündoğan'm takririni tekrar 
okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
274 sayılı Kanunun beşinci maddesinin bi

rinci bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

O. H. P. Grupu adına 
îstanbul 

Fikret Gündoğan 

Madde 5. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllere üye olmak ihtiyaridir. Üye
lik, üye kayıt fişi ve noterden tasdikli üye ka
yıt defterinin imzalanması ile kazanılır. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tak
rir kabul edilmemiştir. 

Aynı mahiyette olan iki takrir var. Okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
274 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değişti

ren 1453 sayılı tasannm birinci maddesinin 3 
ncü fıkrasmı teşkil edpp 5 nci maddenin birinci 
bendinde geçen (veya) kelimesinin (ve) olarak 
düzeltilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

Başkanlığa 
Madde 5, fıkra 1, satır 2 deki (veya) kelime

sinin (ve) olarak düzeltilmesini teklif ederim. 
Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

BAŞKAN — Takrirlere Hükümet ve komis
yon katılıyor mu efendim?.. Katılmıyor. 

Takrirleri oylannıza arz edivorum. Kabul 
edpnler... Kabul etmiyenler... Takrirler kabul 
edilmemiştir. 

Bir başka takrir var. Okutuyorum. 

Başkanlığa 
Madde 5, fıkra 1 deki «ve meslekî teşekkül

ler yetkili organın kabulünün» ibaresinin me
tinden çıkanlmasmı teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve komis
yon katılıyor mu efendim?.. Katılmıyor. 
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Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edilme
miştir. 

Maddeyi aynen oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabull 
edilmiştir. 

Üyelikten ayrılmak : 
Madde 6. — 1. Her üye, istediği zaman, 

üyesi bulunduğm meslekî teşekkülden çekilebi
lir. Çekilme noter huzurunda münferiden kimli
ğin tesbiti ve istifa edecek kişinin imzasının 
tasdikiyle ottur. 

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

2. Bir teşekkülden çekilen üyenin aidatını 
üç avdan fazla ödemeye devam edeceğine dair 
teşekkül tüzüğüne hüküm konamaz. 

İşini eski işyerinin bulunduğu belediye veya 
köy sınırları dışında başka bir yere nakleden 
veya eski isinin dâhil olduğu işkolunun veyahut 
onunla ilgili işkollarmm dışında başka bir işko
luna aktaran yahut kendisine ihtiyarlık veya 
daimî maluliyet aylığı bağlanan üye için bu 
bend hükmü tatbik olunmaz. 

3. İşçi veya işveren teşekkülü üyeliği vasfı 
kalkan şahıs aidat ödemiş veya topyekûn öde
mede bulunmuş olduğu her nevi yardımlaşma 
veya ihtiyarlık sandıklanndaki üyelik hakkını, 
o sandığa yapmış olduğu ödemeler nisbetinde 
muhafaza eder. 

Bu haktan istifade edebilmesi için yapılması 
lüzumlu ödemelerin yekunu teşekkül tüzükle-
rince tesbit edilir. Ancak, bu miktar beşyüz lira
dan fazla olamaz. Teşekkül tüzükleri, bu hakkın 
kullanılması için gerekli yazılı talebin üyelikten 
çeküme tarihinden itibaren ne kadar müddet 
içinde yapılması gerektiğini de tesbit eder. Bu 
müddet onbeş günden az ve iki aydan fazla ola
maz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında takrirler 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
274 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 1 nci 

bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

C. H. P. Grupu adına 
Fikret Gündoğan 

İstanbul 

Madde 6. — 1, 
Her üye istediği zaman üyesi bulunduğu 

meslekî teşekkülden çekilebilir. Çekittme yazı ile 
olur. Çekilme yazısını alan meslekî teşekkül, çe
kilmeyi belirliyen bir belgeyi en kısa zamanda 
üyeye vermeye ve keyfiyeti üye kayıt defterine 
işlemeye mecburdur. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, müsaade 
ederseniz öbür takriri de okutayım. Öyle söze 
başllayın. 

Okuyuverin. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki ikinci 

cümlenin : «Çekilme noter huzurunda münferi
den kimliğini tesbit ve istifa edecek kişinin im
zasının tasdiki ile olur» şartının kaldırılmasını 
arz ve talebederim. 

Kocaeli 
Fatma Hikmet İsmen 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, 6 ncı maddede 
yapılan değişiklikle bir üyenin sendikadan çe
kilmesi işleminin; «çekilme noter huzurunda 
münferiden kimliğin tesbiti ve istifa edecek 
kimsenin imzasmm tasdiki ile olur» şeklinde de
ğiştirildiği anlaşılıyor. 

Filhakika ve ilk nazarda böyle bir değişikli
ğin sendika üyelerinin, yani işçilerin bir sendi
kadan diğerine giriş çıkışlarını ve de sendika
cıların bu giriş çıkışları suiistimal etmelerini 
önlemek amacı ile konulduğu anlaşılmakta, ya 
da öyle gözükmekte ise de, bu hak dahi Ana
yasanın 46 ncı maddesinde yazılı olduğu üzere 
serbestçe çekilme hakkının tahdidedilrnesi an
lamına gelir ki; zorlaştırıcı her hükme Anaya
sanın 46 ncı maddesindeki «serbestçe» tâbiri 
mânidir. Çünkü bildiğiniz gibi, bunlara, «ser
bestçe» üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına 
sahiptir» seklinde düzenlenen Anayasa madde
sinde istenilen serbestlik ile kişinin işgünü 
içinde noter huzuruna gidip çekildiği iradesini 
belirtmesi ve bunu imzası ile tasdik etmesi, im
zasının da noterce tasdik edilmesi bir zorluktur, 
ekonomik bir güçlüktür ve hürriyetlerin kulla
nılmasında en önemli âmil olan ekonomik zo-
runluk veya kolavbk burada kendini göster
mektedir. Bu, tatbikatta üyenin çekilmesini güç-
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leştirecektir. Daha fenası üyenin tatbikatta çe- I 
kümesini sağlama bağlamak, zapturapta almak 
için konulan bu maddenin suiistimali şimdiden 
hazırdır. Çünkü bir üyeyi, hele bundan evvel ka
bul ettiğiniz 5 ncı maddede olduğu gibi, sadece 
bir işe ya da deftere yazmak suretiyle üye ya
parsanız; daha başlangıçta, bir üyenin girişi 
sırasında yalnız bir fiş veya defter imzası de
ğil, birkaç fişin özellikle elinden alınması ve 
üyenin zahmet ihtiyar ederek noterden çekilme 
belgesi getirmesine rağmen o sendika idarecile
rinin, o işçiye, o gün ihtiyaçları varsa, girerken 
ellerinden aldıkları başka fişleri kullanarak bu 
noterli çekilme işleminin yapılmasına mâni ol
maları işten bile değildir. Bu madde kanaatim
ce işçiye zorluk verici, haklarını kısıtlayıcı, ser
bestçe üyelikten ayrılma hakkına bir engeldir. 
Kabul edilmemesi gerekir. 

Bizim teklifimiz gayet açıktır. Üye çekil
mek istiyorsa, bunu, yazı ile bildirecektir. Ya
zıyla çekilme arzusunu izhar eden üyenin çekil
me arzusu sendikaya gelir gelmez, sendika bir 
yüküm yüklenecektir. Çekilme belgesini, çekil
me isteğini havi dilekçeyi aldığını gösterir bel
geyi işçinin eline verecektir. Aynı zamanda bir 
deftere kaydedecektir. Tıpkı üyenin gelişini 
kaydettiği gibi, gidişini de deftere kaydedecek
tir. Bir noter marifetiyle tasdik edilmiş defter
deki bu işlem üyenin çekilmesi için kâfidir Hem 
işçinin elinde belge vardır, hem işçinin kayıtlı 
olduğu defterde kayıt vardır, hem sendikayı 
hem işçiyi çekilme bakımından böylesine bir ra
hatlık içinde, ama doğru bir kanuni sistem için
de bırakmış olursunuz. 

Ama böyle, yazılı olduğu gibi üyenin mut
laka notere gitmesini öngörürseniz bir özgürlü
ğün, bir sendikadan serbestçe ayrılma özgür
lüğünün imkânsız hale getirilmesinden başka 
hiçbir işlem yapmış olmazsınız. Siz bilirsiniz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; bu görüşmekte ol
duğumuz 6 ncı maddede değişiklik çekilmenin 
noter huzurunda müniferiden kimliğin tesbiti 
ve istifa edecek kişinin imzasının tevsiki sure
tiyle yapılmasının öngörülmesidir ve bunun 
üzerinde münakaşa edilmektedir. | 
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Muhterem arkadaşlar, Anayasamızın 46 ncı 
maddesi esaslı bir şekilde okunacak olursa, sen
dikalara üye olma ile üyelikten ayrılma hak
ları müsavi tutulmuştur. Üye olma hakkında 
nasıl görüşlere sahipsek üyelikten ayrılma hak
larında da aynı görüşe sahibiz. Yani nasıl üye 
olacak bir vatandaş evvelden izin almadan ve 
serbestçe üye olacaksa, yine üyelikten ayrılma 
hakkını kullanan vatandaş da, sendikalı da 
bidayeten izin almadan ve serbestçe hiçbir kim
seye tavsit etmeden üyelikten ayrılma hakkına 
malik olmalıdır. 

Nitekim Anayasamızın 46 ncı maddesini - bu 
madde çok okundu fakat herkes kendine göre 
anlıyor - bir kere daha okumakta fayda var. 
Çünkü iyi anlaşılmıyor. Hukukçular bile ters 
ters yollardan gidiyorlar. Benim bildiğim, hu
kukçu arkadaşlarımın bunu müdafaa etmelerine 
pek de imkân yok. Ama parti mülâhazalariyle 
belki bu imkânlar ortadan kalkıyor. 

«Çalışanlar ve işverenler önceden izin almaksı
zın sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bun
lara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma 
haklarına sahiptirler.» 

Demek ki üye olma ve üyelikten ayrılma 
hakları serbestçe olacaktır ve önceden bir izne 
tabi bulunmıyacaktır. Burdan noteri nasıl 
çıkarıyorsunuz? Çok kıymetli hukukçu arka
daşlarımın bunu esaslı bir şekilde izah etmele
rini ben rica edeceğim. Bilhassa Tuna arkada
şım biraz evvel buradan kıymetli mütalâalarını 
bizlere intikal ettirirken buyurdular ki : Sendi
kaları da koruma hakkı vardır. 

Yani bir hak vardır ortada, ferdin hakkı 
vardır; bir de sendikanın hakkı vardır, işte bu 
kayıtlar sendikamn hakkını korumaktadır. 
Ama sendikanın hakkını koruyalım derken 
sendikalının hakkını ayağınızın altına alamazsı
nız. Bir müessesedir ki o müessese kendisine 
bağlı işçinin haklarını müdafaa ediyor. Evvelâ 
işçinin haklan müdafaa edilmiş ve kanun naza
rında serbestçe hareket eder bir hale getirilmeli-
dirki, ondan sonra o sendikanın hakkı mevzuu 
bahsolsun. 

Fikrimce sendikanın hakkı bidayeten gel
mez. Evvelâ sendikalının hakkı gelir. Ondan 
sonra sendikanın hakkı gelir. Ama ikisinin de 
hakkını koruyalım derken, sendikalının hakkını 
ayağımızın altına alırsak ona da sendika den-
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mez. Hür sendika denmez, işte böyle kurulmuş 
sendika denir. 

Ben biraz açık konuşayım. Üyeliğe kayıt iş
inde böyle bâzı formaliteler getiriyorsunuz, üye
likten çıkmayı da bâzı formalitelere bağlıyor
sunuz, dar bir çerçeveye getiriyorsunuz sen
dikayı. Sendikaları muayyen şahısların eline 
verme gayesi var. öyle his geliyor insana. O his 
geliyor. Serbest bırakmıyorsunuz. 

Nasıl baroları, Avukatlık Kanunu burda 
münakaşa edilirken baroları, barolar birliğini 
Adalet Bakanlığının emrine bağlı kıldınız ve 
yaptığımız mücadele itibar görmedi. Hâlâ, ka
mu oyunda münakaşa ediliyor. Barolar birliği 
gibi büyük bir teşekkül Adalet Bakanlığının 
emrine verilemez deniyor. Şimdi de sendikalar 
geldi. Dolaylı yoldan geldi şimdi sendikalar. Bâ
zı kayıtlar getiriyorsunuz. Belki ileride, bilmi
yorum iktidar doğrudan doğruya sendikalar bir 
vekâlete bağlıdır diye bir kanun getirirse hiç 
şaşmıyalım. Çünkü o yoldadır, iktidar o yolda
dır, o yolları, merhaleleri yavaş yavaş katet-
mektedir. Anayasa bu kadar çiğnenirse, bu hak
lar geri alınırsa ileri verilmiş haklar bunlar. Bu 
haklar verilmiş haklardır. Gündoğan'm dediği 
gibi, kan üzerine müesses haklardır, mücadele 
edilmiş beyler. Senelerce asırlarca mücadele 
edilmiş, işçi haklan... Türkiye'yi düşününüz. 
Türkiye nerede idi Cumhuriyetten evvel iş mev
zuunda? İş sendikalarında, sosyal işlerde ça
lışan arkadaşlarım var, doktorlar var burada. 
Sosyal mevzuları benden daha iyi bilirler. Nere
den gelmiş Türkiye, nereye gitmiş? Merhale 
merhale, katedile edile bir safhaya gelmiş. O 
safhadan geri döndürmeye celbediyorsunuz. 
Dönmez geri beyler, dönmez, geri dönmez Bir 
hak verilmiş, alıyorsunuz bu hakkı, alıyorsunuz. 
Sıkıyorsunuz cemiyeti. Cemiyet sıkıldıktan son
ra ne haller doğdu, görüyorsunuz. Bunu tabiat 
kanunlarını, bilhassa insanlara bağlı olan hak
ları kanunlarla ortadan kaldıramazsınız. Bilâ
kis kanunlarla daha yeni haklar, daha geniş 
haklar getirmeye mecbursunuz. Dünya bu ta
rafa doğru gidiyor. Biz şimdi geri döneceğiz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Doğa kanunu da var. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben doğa 
kanundan falan bahsetmedim galiba. 

Şimdi meseleyi Anayasa çapında müzakere 
ediyoruz, yoksa fikrî bakımdan müzakere etmi
yoruz, hukukî bakımdan müzakere ediyoruz. 
Mesele bu Anayasanın 46 ncı maddesinin üzeri
ne müesses ise ve eğer bu hakkı koruyacaksak, 
Anayasanın bu âmir hükmüne bütün partiler 
olarak itibar göstereceksek, o takdirde, Anaya
sanın bir sendikadan çıkma mevzuunda göster
diği işarete de bütün partilerin tabi olmaları 
kadar normal bir şey olmamak lâzımgelir. 

Benim kanaatim budur. Ama arkadaşlarım 
buna aykırı bâzı fikirler ileri süreceklerdir ve 
sürmüşlerdir. Çünkü benim kanaatime göre bu
rada üyeliğe kaydolmak nasıl ise üyelikten çık
ma da aynı vaziyettedir. Aynı esbabı mucibeyi, 
leh ve aleyhinde aynı esbabı mucibeyi iktidar 
kanadı da ifade edecekler, biz de ifade edece
ğiz. Bir anlaşma imkânı olacağını tahmin etmi
yorum. 

Ben, komisyon meseleyi bizim önümüze ge
tirdiği zaman gerekçeyi şöyle açtım baktım, ne 
diyor acaba? Tatminkâr değil. Bakınız ne diyor? 
«Madde 6. — Maddede yapılan değişiklikle sen
dika üyeliğinden ayrılma işlemlerinde karşılaşı
lan yolsuzluklara ve usulsüzlüklere son verebil
mek maksadiyle irade beyanının noter huzurun
da tesbit ve tevsiki müessesesi öngörülmüştür.» 
Neymiş bu zorluklar, karışıklıklar, yolsuzluk
lar? Bir karma komisyonun getirdiği gerekçe^ 
de, bu yolsuzluklar nedendir ve niçin bu deği
şiklik yapılıyor? Bunun yazılması lâzımgelir, ki 
biz tatmin edilebilelim. Yolsuzluklar yapılıyor, 
karışıklıklar oluyor... Bunu herkes söyîiyebilir. 
Ama bir komisyon söylemez. Bir komisyonun 
yolsuzluğun, rahatsızlığın neden ibaret olduğu
nu açık açık ifade etmesi lâzımgelir. Bu da ol
mayınca arkadaşlar hiçbirimiz tatmin edilmiş 
olmayız. 

Binaenaleyh, verilmiş önergeler yerindedir, 
bunun kabulü zaruridir kanaatindeyim. Saygı
larımla, 

BAŞKAN — Sayın Seyfi Öztürk, Çalışma 
Bakam. Buyurunuz. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarım, 
zamanınızı fazla işgal etmiyeceğim. Saym Öz
denin sözlerine başlarken ileri sürdüğü bir hu
sus dikkatimi çekti. Gerçekten Türkiye'de sen
dikal mücadele yakın bir tarih içerisinde büyük 
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bir inkişaf kaydetmiştir. Ama bu sendikal mü
cadeleyi meşru yollardan hak alma hürriyeti ve 
hak arama hakkı olarak takibeden hürriyetçi 
ve mşruiyetçi sendikalarımız almteri dökmek 
suretiyle netice istihsal etmişlerdir. Türkiye'de 
kan üzerine müesses haklar diye bir hak bahis 
mevzuu değildir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben umumi 
söyledim, Türkiye için değil. 

BAŞKAN — Yeni dünya çapında söylemek 
istediler, 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bizim yasalarımız Türkiye'deki cere
yan eden hâdiselerle ilgili olarak hüküm vaz'et
tiği için dünya hâdiseleri tabiî bizim konumu
zun dışında. Biz burada sadece 274 sayılı Yasa
nın doğuş ve işleyişi üzerinde duruyoruz. 

Bu bakımdan bu cümle biraz tuhafıma gitti. 
Yani yadırgadığımı belirtmek isterim. Mama
fih arkadaşımızın niyetini bildiğim için de bir 
başka şekilde yorumlamıyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, arkadaşım 
hukukçu olduğu için zannediyorum daha kolay 
anlaşacağız. Anayasanın 46 ncı maddesinde ira
denin serbestisi esası vardır. Hukukta iradenin 
serbestçe izharı muayyen yerlerde olur. Meselâ, 
evlenme akdinde tarafların iradelerini serbestçe 
her türlü tesirden, baskıdan azade olarak, ik-
rahdan azade olarak, hileden azade olarak ira
delerini serbestçe izhar etmeleri öngörülmüştür, 
akdin sıhhati için, akdin hukukî olması için. 

Gayrimenkul alım - satımlarında ferdin yine 
iradesini serbestçe izhar etmesi öngörülmüştür. 
Diğer akitlerde de öyle. İrade serbestisini selbe-
den hâdiseler akdin hile ile malûl olması, bata 
hali, ikrah hali akdi ortadan kaldıran sebepler
dir. Bu bakımdan irade serbestisi hukukta mu
ayyen şekil ve şartlara da bağlanmıştır. Evlen
me akdinde irade serbesttir. İrade serbestisini 
teminata bağlıyan hükümler de şekil hükümle
ridir. Gayrimenkul alım - satımı tapu memuru 
huzurunda olur, şu şekilde olur, noterde şöyle 
olur. Bu şekiller, bu şartlar irade serbestisini 
ortadan kaldırmaz. 

Şimdi burada ne yapılmış. Sendikaya üye 
olma serbestisi ortadan kaldırılmıyor, sendika
dan ayrılma serbestisi ortadan kaldırılmıyor. 
Sadece belli şartlara ve belirlemeye tabi tutu
yor, yeni tâbiri ile belirleme. 

Sendikadan ayrılırken noter şartı. Genel iza
hatımda arz ettim. Değerli Komisyon Sözcüsü 
arkadaşım biraz sonra bunun gerekçesini izah 
ederler. Fakat neymiş bu ahlâki durum, ney
miş bu aldatmalar? Bunları gerekçede bulama
dık, dediler. Ama ben arz ettim, sayın senatö
rümüz Vahap Güvenç arz etti, Sayın Adalet 
Partisi Grup Sözcüsü Senatör arkadaşım Ömer 
Ucuzal arz etti. Ama tekrar etmemizde fayda 
varsa bir defa daha tekrar edeyim: 

Çalışma hayatı bakımından sıhhat ve selâ
met getirecek bir hükümdür bu noter meselesi. 
DİSK'e bağlı KİMYA - İŞ Sendikası dâhil sen
dikaların tüzüğünde dahi vardır. Noterden istifa 
Kanun teklifçileri arasında İstanbul Milletve
kili Rıza Kuas «noter meselesi yerine sulh hâki
minin tasdikini koyalım» demiştir. Teklifinde 
vardır. Suih hâkimine gidip tasdik ettirelim. Ne
den sendikaya kaydolunurken 10 tane kayıt fi
şi alınır, 10 tane istifa fişi alınır. 15 tane alır. 
Bu gibi şeyler var, gayri ahlâki şeyler var. 

Yetki meselesi bahis mevzuu olduğu zaman 
bakarsınız 100 kişi (A) sendikasının üyesi, sa
bahleyin istifa etmiş, öyleden sonra yine (A) 
sendikasının üyesi... 

Bu muamelelere Çalışma Bakanlığı muha
taptır. Bölge müdürlüklerimiz muhataptır. Yet
ki meselesinin incelenmesi ihtilafsız yetki işini 
halletmekte tabiatiyle Bakanlığımızın sorumlu
luğu var. Kime vereceğiz yetkiyi? Muameleyi 
bir noktada bitirmek mümkün değil. Hattâ o 
kadar ki, yetkiyi verdikten sonra yargı organ
larına intikal etmektedir. Yargı organlarında 
her celse tesbiti dolayısiyle üye sayısı değişiyor. 

Seyyar bir üye. Şimdi burada üyenin habe
ri var mı arkadaşlar? Üyenin bu muameleden 
haberi var mı? Hayır. Hiç haberi yok. Üye tez
gâhının başında akşam bir sendikalı oluyor, sa
bah bir başka sendikalı oluyor. 

İşte Anayasanın 46 ncı maddesindeki irade 
serbestisini temin eden şekillendirme irade ser
bestisinin teminatıdır. Yoksa irade serbestisini 
ortadan kaldıran bir engel değildir. Bunu böyle 
anlamak lâzım. Teşekkür ederim, saygılar. 

BAŞKAN — Sayın îşmen. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; kanun tasarısının 6 ncı 
maddesini görüşmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Bu hususta yalnız benim değil, diğer baş-
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kaça sayın üyelerin de tümü üzerinde konuştuk
ları sırada birçok kereler bunlar konuşulmuş 
oldu. Fakat, bir türlü dilekler yerine gelmediği 
için tekrar, tekrar konuşmak mecburiyetinde 
kalıyoruz, fikirlerimizi belirtmek mecburiyetin
de kalıyoruz. 

Şimdi Sayın Bakan da Anayasanın 48 ncı 
maddesinin eleştirisini yaparak bâzı fikirler be
yan ettiler. 

Sayın senatörler; her ne hal ise, şu açıkça 
görülmektedir ki; burada işçilerin hakları, yani 
serbest iradelerini kullanma hakları açıkça kı
sıtlanmaktadır. Nasıl kısıtlanır? Kısıtlanıyor. 
Kısıtlanma kelimesi kullanılmıyor. Ancak, işçi
nin bir meselesini halletmek için, yani sendika
dan çıkma meselesini halletmek için uzun, uzun 
işlemlere ihtiyaç gösteriliyor. 

Elbette ki, hepsi bunu yapmakta biraz düşü
neceklerdir. Neden eski kanunun esas madde
sinde «üyelikten çekilme yazı ile olur» diye ga
yet sade bir şekilde söylemiş ve Anayasanın 
46 ncı maddesine uygun bir şekilde de düzen
lenmiş ve bu kanun tasarısı üzerinde konuşan 
bütün kamu oyunda bilim adamları, bu mesele 
ile ilgili bütün sendika uzmanları bunun işçile
rin haklarına bir kısıtlama, bir yoketme şeklin
de yansıyacağını söyledikleri, izah ettikleri ve 
uzun, uzun tartışmalara yol açtığı halde, ısrar
la «hayır bu yerinde değildir» demektedir?. 

Bu sırada elbette insan ister istemez bir ka
sıt aramak istiyor. Çünkü, bugün büyük memu
riyetlerden bile ayrılırken dümdüz bir şekilde 
istifa ettiğini yazar insan kâğıdına. İstifa ettim, 
der. Bir işçinin sendikadan ayrılma dileğini 
uzun işlemlere tabi tutarak onun bunu yapması
nı önleme, bulunduğu sendikadan ayrılmaması 
için baskıya almanın mânasını anlamak biraz 
güçtür. 

Bugün Medeni Kanunun ve Cemiyetler Ka
nununun esasları da istifa meselesinde gayet sa
de bir şekilde bir işlem yapmaktadır. Büyük 
memurlar sade bir işlem yapmaktadır, bütün 
memurlar ve bütün iş yapanlar sade bir işlem 
yapmaktadır. İşçilere gelince bunu derinleştir
meye ve işçinin yapamıyacağı hale getirmek is
tenmektedir. Bu açıktır sayın senatörler. 

Biz bu kanun tasarısının değiştirge maddele
rini burada çok dikkatle izlememiz lâzım. Ve 

ellerimizi vicdanlarımıza koyarak karar verme
miz lâzım. 

Ne demek notere gitmek? Notere gitmek ko
lay mı? Bugün biz bile bir notere gitmek için, 
zaman sarfedeceğiz diye, işlerimiz geri kalacak 
diye düşünüyoruz. 

Bari bu olabilecek bir şekilde yansıtılsa idi. 
Yahut da böyle açıkça karşılarına dikilir şekil
de yansıtılmasa idi. Belki bâzı kimseler anla
maz idi. Fakat bugün bütün kamu oyu bunun 
larkındaki bu doğrudan doğruya işçinin hakkı
na baskıdır. Anayasanın 46 ncı maddesini şu ve
ya bu şekilde yorumlamakta ben bir mâna gör
müyorum, müsaade ederseniz. Çünkü, açık söy
lüyor, ne demek serbest irade? Ne diyor? «Sen
dika birliklerini kurma, bunlara serbestçe üye 
olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptir» 
diyor. Açık söylüyor bunu. Bunu yorumlamaya 
bence hiç lüzum yoktur. Çıkmakta serbesttir. 
Serbest ne demektir? Ben çıkmak istiyorum de
mektir. Çıkmak istediğini rahatça belirtmek is
temesidir. Yoksa bunu birtakım işlemlerle kısıt
layıp, elinden geldiği kadar yaptırmaya sevk 
etmek demek değildir. Bu açıktır efendim. 

Ben burada daha fazla konuşmak istemiyo
rum. Çünkü, açık bir şekilde kendini gösteri
yor, maddede ve bunun ayrıca tümünde de ko
nuştuğum zaman belirtmeye çalıştığım gibi, ay
rıca bir işçiye maddi külfet yüklemektedir. Yol
culuklar yapacak, yol parası verecek, noter pa
rası verecek, işinden olacak, işinden olduğu, 
yani izin almadan gittiği için pazar yevmiyesi 
de gidecek. Şöyle böyle... Ben şahsan bir he
sap yapmadım ama yapılan hesaplara göre 
50 - 60 liradan fazla bir masraf, belM 80 lirayı 
geçecektir. Neden bir işçiye bu kadar külfet 
yüklenmektedir? Bu anlaşılır şey değildir Sa
yın senatörler. 

Buna evet derken çok iyi düşünmemiz lâ
zımdır. Kanunun tamamı ile karşısındayız ve 
bunun mümkünse komisyona verilmesini dile
dik. Ve fakat maalesef sayın senatörler itibar 
etmediler. Böylesine önemli bir kanun konuşu
lurken başından sonuna kadar 5, 6 tane A. P. 
li, 2 - 3 tane şu partili ve 1, 2 tane insan şura
da hep beraber 18 kişi ya varız ya yokuz, böy
lesine önemli bir kanun 18 Mşi ile çıkarılmak 
istenmektedir. Bunun da bilmiyorum, içtüzüğü
müze karşı ne dereceye kadar tutarlıdır, uyar-
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lıdır. Onu da sayın senatörlerin takdir etmesine 
bırakıyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz, Komisyon söz
cüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA
RAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; Anayasamızın 5 nci maddesi «Yasa
ma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 
Bu yetki devredilemez» demektedir. 11 nci mad
desi, hakların özünü teşkil eden 11 nci maddesi 
«Temel hak ve hürriyetler Anayasanın özüne ve 
ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırlan
dırılabilir» demektedir. Müzakere etmekte ol
duğumuz kanunun 6 nci maddesinin 1 nci fık
rasındaki «Noterden tasdik» keyfiyeti yeni ge
tirilmiş bir hükümdür. Diğerlerinde ise, her 
hangi bir değişiklik yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bu mevzu mahkeme
ye intikal etmiş, 15 . 7 . 1963 gün ve 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun «her üye istediği za
man, üyesi bulunduğu meslekî teşekkülden çe
kilebilir. Çekilme yazı ile olur» hükmünü öngö
ren 6 nci maddesinin 1 nci bendindeki «çekilme 
yazı ile olur» kayıt ve şartını tüzük hükmünü 
zedelediğinden söz edilemez. 

Zira tüzükte yer alan yazılı çekilme isteği
nin noter kanalı ile veya üyenin şahsan müra
caatı suretiyle yapılması kaydı, çekilme isteği
nin sendika mensubuna aidolup olmadığını bir 
yanılma veya aldanma bulunup bulunmadığını 
açık ve seçik şekilde tesbit bakımından bir bel
gelendirme ve tevsik mahiyetindedir. 

Bu, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bir 
kararıdır. Hâdise mahkemeye intikal etmiş, ni
hayet Yargıtay Genel Kurulu bu şekilde bir 
karar vermiş bulunmaktadır. Kanunun tümü 
üzerinde yapılan müzakereler sırasında Hükü
met adına konuşan Sayın Çalışma Bakanı Seyfi 
öztürk, bu kanunun gerekçesinin Anayasa 
Mahkemesinden, yüksek yargı organlarının ver
diği kararlardan alındığını ifade etmiş idiler. 
İşte değerli arkadaşlarım, 6 nci maddedeki ge
tirilen bu hüküm üyelikten ayrılmadaki yol
suzluk ve usulsüzlüklere son vermek için işçi
nin irade beyanının noter huzurunda tesbit ve 
tevsiki müessesesi getirilmiştir. 

Sayın özden arkadaşımız «bu nasıl oluyor?» 
dediler. Diyelim ki arkadaşlarım; Aydın'da ku
rulu bir sendika Aydın'in kazalarından her han-

vi bir yerinde üyesi var. «istifanamemi gönder
dim» diyor, üye. Fakat «sendika ben almadım» 
diyor. Şimdi bu işin içerisinden nasıl çıkacaksı
nız. Acaba aldı mı, almadı mı? Binaenaleyh no
terden geçirmenin, noter tasdikinden geçirme
nin işi bir nizama bağlamak demek olduğuna 
inanıyoruz. 

Bunun dışında sık, sık bu istifaların cereyan 
edeceği de doğru değil. Hiçbir sendikalı işçi sık, 
sık sendikasından ayrılıp başka bir sendikaya 
da geçmek istemez. Esasen sendikalar haliyle 
üye sayısını çoğaltmak istiyen müesseselerdir. 
274 sayılı Kanuna göre, yapacağı muameleler
de, gerekse 274 sayılı Kanun gereğince her sen
dika üyesinin fazla olmasını ister. Bu bakımdan 
6 nci maddenin getirmiş olduğu bu yenilik sen
dika hürriyetini, üyelik hürriyetini kısıtlayıcı 
mahiyette bir şey değildir. Ancak bu mevzuu 
bir nizama sokmaktadır, bir nizama bağlamak
tadır. Bunun dışında mütalâa etmeye imkân 
yoktur, arz ederim efendim. 

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

Muhterem arkadaşlar, müzakere edilmekte bu
lunan kanun dolayısiyle siyasi tercihimiz şu is
tikamette veya bu istikamette olabilir. Metin 
söyle olmasın böyle olsun gibi bir istekte bulu
nabiliriz. Fakat bakıyorum bâzı arkadaşlarımız 
kendi iddialarının kabulü için Anayasayı zorla
maya kalkışmaktadırlar. 

Hiçbir mahzuru yoksa kendi hoşuma gitme
di, şöyle olsa daha iyi olurdu diye ilgilenmiyor 
da, Anayasa ihlâl ediliyor, hukukçular pek ba
riz olarak bu ihlâli gördüğü halde, bir noktai 
nazarı müdafaa için bunun taraftarı oluyorlar 
ve saire gibi beyanlarda bulunuyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın dört elle 
sarıldığı mevzu, Sayın Bakanın da ifade ettiği 
gibi, irade serbestliğidir, irade serbestliği baş
ka, şu serbestliğin tevsiki başka. Bizim Anaya
samız hiçbir yerinde tapu memuru huzurunda 
şöyle yapılır, böyle yapılır diye bir kayıt var 
mıdır? Ne der : «Herkes malını dilediği gibi sa
tar.» yahut, «... dilediği akdi yapmakta serbest
tir.» der. Ama tatbikat kanunları getiriyoruz, 
ne yapıyoruz? Şu irade serbestisinin kilükali 
mucibolacağı halleri düşünüyoruz, işin ehemmi
yetine göre, tapu memurunun tevsikini getiri
yoruz, noterin tevsikini getiriyoruz, sulh hâki-
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minin tevsikini getiriyoruz. Velhâsıl işin icabı
na ve ehemmiyetine göre, bu irade serbestisinin 
tevsiki için bâzı yollara başvuruyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, buradaki meti
nin mesnedi nedir? Sendika üyesi noterden 
izin alarak istifa eder derse, doğru hakikaten o 
zaman noter zengin olacak. Ne diyor bu? «Ser
bestçe istifa eder.» ama, bu adam istifa etti mi, 
etmedi mi? Onu anlamak için bunu notere tev
sik ettirmek lâzımdır. Kanunlar, ihtiyaçlara 
gere yapılır. Hakikaten şifahi bir beyan bâzı 
hallerde istifa için kâfidir. Daha evvelki Yük
sek Heyetiniz sırf bir yazılı beyanı kâfi görmüş. 
Ne demiş? istifa haktır, istifa eder. Yazılı imza
sı kâfidir demiş ve böyle çıkarmıştır. Ne yapı
yor şimdi? Hükümet ve sendika geliyor diyor 
ki, sizin bu yazılı imza kâfi gelmiyor. Ben ak
saklıklarla karşılaşıyorum, birtakım, hileler, 
hurdalar oluyor, akşam üzeri yüz kişilik olan 
bir sendika, yarın sabahleyin bir bakıyoruz yüz 
elli olmuş, ertesi gün ikiyüz olmuş, isim sure
tiyle kayıtlar başlıyor, imza taklitleri suretiyle 
de istifalar oluyor. Buna bir çare bulmak lâzım
dır diyor, Meclise. Hükümet böyle dediği gibi, 
bu fikirleri müdafaa eden sendikanın veya bir 
kısmın başkanı diyor ki, hayır bu yazılı dilekçe 
kâfi gelmesin. Ne olsun? Sulh hâkimi bu isti
fa dilekçelerini tevsik etsin. Yani, orada istifa 
olup olmadığını sulh hâkimi tevsik etsin di
yor. Muhterem arkadaşlarım, kanunlar ihtiyaç
lara göre yaşatılır, genişletilir. Şurada Anayasa 
ile ilgli en ufak bir husus yok. Serbetsçe istifa 
edebiliyor. Yalnız, bu istifanın tevsikinde hata
lar oluyor, yanlışlıklar oluyor. Biz imza kâfidir, 
demişiz. Bugün Hükümet kâfi değildir diyor, 
bugün sendikalar da hayır, kâfi değildir diyor. 
Buna tutmuş Hükümet yahut Komisyon «Noter 
vasıtasiyle tevsik edilsin.» demiş. Bir başka sen
dika başkanı da hâkim vasıtasiyle tevsik edilsin 
demiş. Bunun maslahata uygun olup olmadığını 
münakaşa edebiliriz. Fakat, Anayasa ihlâl edi
liyor, hukukçular da kendi görüşlerini müdafaa 
için çıkar yol arıyorlar falan gibi sözler doğru 
değil arkadaşlar. Anayasanın dört elle sarıldığı 
mevzu irade serbestisidir, irade hâkimiyetidir. 
Burada ise öyle bir şey yok. işçi dilediği zaman 
istifa eder. Tevsikini şarta bağlıyor. BelM bu
gün noter şartına bağlıyoruz, ileride daha bü
yük bir şarta bağlamak zarureti de doğabilir. 
Bu karşılaşan aksaklıklara muvazi olarak Yük

sek Heyetinizin alacağı tedbirlerdir. Bugün, bu 
tedbiri şahsan ben de kâfi görmemekteyim. Bir 
mahkemeye gidip, çeşitli safhalardan geçmek, 
mahkemelerin uzun süren işleri arasında, du
ruşma günü ve saire ile işçiyi oralarda sürün
dürmek caiz değildir. Peki, burada birazcık ol
sun işçinin uğradığı bir yevmiyeden kalma ve
yahut üç - beş kuruş zarar etmemesine bir hal 
yok mudur? Vardır muhterem arkadaşlar. Var 
ama, imza ile istifanın kâfi gelmediğini tevsik 
etmişizdir. Bir gayrimenkul alımında ve satı
mında bir tapu memurunun huzurunda o mua
meleleri tekemmül ettirmek kolay iş mi? Çeşit
li yazışmalar var, çeşitli vesikalar toplanıyor, 
M, bunlar kolay değil. Değil ama, biz diyoruz 
ki, şu muamelenin sıhhati için bu lâzımdır. Bina
enaleyh, şunu tekrar ifade etmek isterim; Ana
yasa ile şu maddenin en ufak bir alâkası yok
tur. irade serbestisini de hâkim tutuyor. Fakat, 
şu iradenin serbestisi istikametinde olmayıp da, 
başka şekilde gösterilmesine mani olmak için 
noter senedini, şartını koyuyor. Arkadaşlar, bi
zim hukukumuzda notere havale ettiğimiz işler 
az mı? Nerede bir tevsik zarureti duymuşsak, 
nerede bir imzanın tevsikini görmüşsek, nerede 
bir metnin tevsiki zaruretini görmüşsek, notere 
bu işleri havale ederek bir noterlik müessesesi 
yaratmışızdır. Binaenaleyh, metnin olduğu gi
bi kabulünde Anayasaya muhalif en ufak bir 
hal yok, bilâkis tatbikatta karşılaşılan aksaklık
ları gidermeye matuf iyi bir gayret var. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (istanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; aslın
da 6 ncı madde üzerinde kâfi derecede görüş
me olmuştur. Ancak, Başkanlık tarafından da
vet edildiğim için ben de kısaca kanaatlerimi 
ve düşüncelerimi arz etmek üzere kürsüye gel
miş bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu, ben kendi
liğimden davet etmedim. Söz istediniz. 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ama, temas 
edeceğim birçok hususlar açıklanmış bulunduğu 
için, belki fuzulî olacak, dedim. Bu itibarla 
temas edilmiyen kısımlara temas etmekle iktifa 
edeceğim. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, aslında bir ül- } 
kede sosyal ve ekonomik hayat çeşitli sektörler j 
itibariyle tam çalışma esasına dayanmadıkça, ! 
muayyen sosyal gruplar arasında ve muayyen j 
meslek sahipleri arasında tam ve âdil bir da
yanışma olmadıkça, orada demokratik nizamın 
yasaması ve gelişmesi bahis konusu olamaz. 

Şimdi, arkadaşlarım bir nebze temas ettiler. 
Bizde Anayasamızın temeli olan birtakım hak
ların istihsali ve yine burada Sayın özden'in bir 
parça işaret ettiği gibi, işçi haklarının istihsa
li, diğer demokratik memleketlerde olduğu gi
bi, kan ve barutla elde edilmiş değildir. Bir yö
netim kadrosunun dünyanın akışı içinde gerek
li olan kararları almıştır şeklinde ortaya çıktı
ğı için, gerçekten bunun kadri ve kıymeti lâyı-
kiyle idrak edilmemektedir. Biraz evvel arka
daşıma da söyledim, dünyanın neresinde görül
müştür? İşçi sendika kuracak, işçinin aidatını 
işveren bordro ile tahsil edecek, sendikacılara 
buyurun dilediğiniz gibi kullanın diye tevdi 
edecek, işçi temsilcilerinin aidat toplama güç
lüğü, zorluğu yüzünde a, bir nevi vazıı kanun 
olan Devlet tarafından kendisine vazife olarak 
tevdi edilmiştir. Muhterem arkadaşlarım, dene
tim mevzuunda da yine durum aynıdır. Bugün, 
siyasi partiler de Anayasa Mahkemesinin dene
timi altında olduğu halde, şu kanunda denetim 
müessesesi lâyıkı veçhile tedvin edilmemiştir. 
Sadece Çalışma Bakanlığına bir blânço verecek
tir, Cemiyetler Kanunana göre vali, ve saire 
teftiş edecektir. Ama, diğer taraftan bu parala
rı işverenlerden alacaklar ve işçiler istedikleri 
git i kullanacaklardır. Şu halde, sendikacılık 
Türkiye'de bir nevi Devlet tarafından drije 
edilen, işçi haklarının işçilere ulaşmasını yöne
tim kadrosunda yer alan siyasi iktidarlar tara
fından badema bugün dünya şartlarına uygun 
olarak verilen bir mesele olmaktadır. Halbuki, 
işçi haklan böylesine elde edilmiş değildir, iş
verenle işçi arasında çok uzun zaman alan tar
tışmaların sonunda âmme vicdanında değerini 
ve kıymetini bulduktan sonra o hak, hak olarak 
elde edilmiştir. 

Sayın Ersü, haklı olarak işaret ettiler. Bu 
mevzuda birçok Avrupa memleketlerinde ka
nun yoktur. Sadece işverenle işçi arasındaki 
akidlerle bu haklar tanzim edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 6 ncı maddede de 
yine aynı konu mevzuubahistir. Nedense, temin 

edilenler, sağlanan menfaatler yokmuş gibi, bir 
işçi hakkınm bu madde ile gaspı veya o hak
kın elde edilişinin, birtakım şeklî şartlarla, 
zorluklara bağlandığı ortaya çıkarılmak isten
mektedir. Ama, söz alan bütün arkadaşlar bilir
ler ki, benim mevzuum olmamasına rağmen bili
yorum, belki bir noktada hatalı olabilirim; ama 
bu konuda inceleme yapan ve işçi sendikaları 
ile uğraşanlar pekâlâ bilirler ki, bu imza toplan
masında, toplu sözleşmenin yapılışında, grev ka
rarının istihsalinde sendikalar arasında işçi tak
sim edilir, işçinin haberi olmaz. Kayıtları yok
tur, o gün grev karan alınacaktır, bordro yapı
lır, benim şu kadar âzam vardır diye işverene 
verilir, işçinin bundan haberi olmaz ve bu şe
kilde işyerlerinde grev karan alınır. Halbuki, 
6 ncı madde neyi getirmiştir? imzanın tesbiti 
işini getirmiştir, işçi iradesinin ne yolda oldu
ğunu hukukî mânada sağlam, kavi bir şekilde 
noter marifetiyle tesbitini getirmiştir. Bu neye 
yarıyacaktır? Bu anarşinin ortadan kalkması
na yarıyacaktır. Bu neye yanyacaktır? Bu gay-
risahih muamelelerin, idiaların, taleplerin orta
ya çıkmamasına yanyacaktır. Gerçi bidayette 
bir sendikadan aynlma ve girişin noter marife
tiyle tesbiti keyfiyetinde işçiler için ilk o anda 
zorluk ve müşkülât getireceği kabul edilebilir 
ise de, aslında bunun militanlan olan sendikacı
lar bunu toplayıp, bir saat içinde yaparlar. Bu
nun bir zorluğu yoktur. Noteri işyerine davet 
ederler, hemen o anda yüz kişinin imzasını alır
lar, otuz kişinin imzasını da çıkartırlar. Bina-
e?ıaleyh, bu işte bir zorluk yoktur. Bunu iste
memek demek, işçi ile işveren arasındaki müna
sebeti daima hukukun dışında, meşruiyetin dı
şında birtakım olup bittilere, birtakım haksız 
muamelelerin tesisine rıza göstermek demektir. 

Sonra bugün Sayın Tuna'nm ifade ettiği gi
bi, herkes dilediğini de avukat olarak tutabilir 
ama, mahkemeler vekâletnamelerin noterden 
tasdikli olmasını isterler. Bugün herkes bir ban
ka marifetiyle birisi namına para çıkarabilir. 
Bu irade serbest ama, imza sirküleri isterler. 
Bu itibarla, bütün bun'ar bir hukukî muamele
nin ifakatini, sıhhatini ortaya çıkaran tedbirler
dir. Ve bu konuda me^cudolan düzensizliği or
adan kaldırmayı hedef tutan bir maddedir. İsa
betlidir, bu itibarla madde yerindedir, iltifat 
edilmesinde isabet olacağı kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 

— 203 — 
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BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Değer
li arkadaşlarım, bu maddede noter şartına itiraz 
eden ve grup adına takrir vermiş kişi olarak bi
raz evvel arz ettiğim hususa cevap verenlerin 
beni haksız çıkarmak için ortaya sürdükleri 
mütalâaları cevaplandırmak için buraya geldim. 

Bir kere şunu iyice tesbit edelim. Eski hu
kuk anlayışı ile, modern hukuk anlayışı arasın
da çok büyük farklar olduğunu lütfen kabul 
edelim. Buraya gelip konuşan ve bu maddenin 
değiştirilmek istendiği şekilde kabulünü isti-
yenler eski hukuk anlayışına bağlı kişiler. Es
kiden hukukta irade serbestisi ve bu serbestiyi 
selbeden, ortadan kaldıran sebepler, klâsik ola
rak, kanun metinlerinde yer alırlardı. Bunların 
içinde hata, hile, ikrah gibi müesseseler özellik
le önde gelirdi ve irade serbestisini selbedici se-
bebolarak da bunlar gösterilirdi. Bunun dışında 
bir sebep irade serbestisini selbeder diye anıl
madı. Bu eski hukuk anlayışıdır. Halbuki yeni 
hukuk anlayışında bunlara bir de bir özgürlü
ğün irade ile kullanılması, insan iradesi ile kul
lanılmasını sadece hata, hile, ikrah gibi sebep
lerle değil, bir de ekonomik açıdan o iradeyi 
kullanmaya mani var mıdır, yok mudur şeklin
de araştırmaktadır. Eğer siz okuma, yazma bil-
miyen kişiye basın hürriyetinden bahsederseniz 
hiçbir şey ifade etmez. Yine dilsiz bir kişiye söz 
söyleme hürriyetinden bahsederseniz hiçbir şey 
ifade etmez. Bunun gibi, fakir bir kişiye ekono
mik yük yükliyerek bir hakkın kullanılması zo-
runluğunu yüklerseniz o hakkı kullanmasını, 
yani iradesini beyandaki serbestiye mania koy
muş olursunuz. 2 hukuk arasındaki farkı anla
mak lâzım. O itibarla malî külfet yükleten bir 
düzeni işçiye yükletmeye hakkınız yoktur diyo
ruz. Ne olacakmış? İşçilerin istifası için noteri 
sendikalar işyerine getirecekmiş. Ne yapacak-
larmış? Her işçi için bir noter masrafı yapacak-
larmış. Bu masraflar nereden çıkacakmış? işçi
lerin verdikleri aidattan. Doğru mu? işçilerin 
verdiği aidatı kendi sendikasına üye kazanaca
ğını ümidettiği başka bir sendika üyesini ayart
mada kullanan sendikanın tasarrufu doğru mu? 
Mâkul mu? Bilir misiniz bir noter yerinden kal
kıp işyerine gelmek için asgari 150 lira alır. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Yok canım, 10 lira. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır 
efendim, otomobilini ayağının altına tutmazsan 
adım atacak noteri göster bana ayağının altını 
öperim. Nerede öyle noter? Kaç defa noter ge
tirmişizdir, yaşlı kadınların vekâletlerini almak 
için evlere. 10 liraymış. Bunlar kılâsik anlayış. 
Hayatın nasıl cereyan ettiğini bilmiyeceksin. 
Kanunda ne yazıyor: Hata, hile, ikrah. Başka 
yok. Ekonomik sebep yok. Pekâlâ getirin. Ben 
başka bir sebep getiriyorum. Niye itimat etmi
yorsunuz? Sendika başkanları, idare kurulları, 
noterlerden daha az mı namuslu? Ben teklif edi
yorum: işçi ayrılmak istediğini yazı ile sendi
kasına bildirir. Sendikası ayrılma isteğini alır 
almaz derhal işçiye ayrılma isteğini havi dilek
çeyi aldığına dair resmî bir belge verir ve işçi
nin ayrılma isteğini nasıl işçiyi deftere yazıyor
sa, yazdığı deftere kaydeder, biter gider. Mua
mele tekemmül etmez mi? Ha, sendikacı hile ya
par. öyle mi? Bunu demek istiyorsunuz. Öyley
se söylüyorum. Daha sendikaya girerken işçi
nin elinden sendikaya girmek için bir yerine 5 
tane fiş alırsa ne yaparsınız? 

ÇALIŞMA BAKANT SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — 28 nci madde var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Nasıl 
önlersiniz bunu sendikacı hilebazsa. Öyleyse bu 
sefer gidersiniz 28 nci maddeye. Ve hâkimin 
karşısına bu kanunla hem 28 nci madde, hem 
5 nci madde ile çıkarsanız hâkim güler adama. 
28 nci maddede 2 - 3 şart birden isteniyor, 5 nci 
maddede 1 şart isteniyor. Dahası var. Siz bu 
madde ile aslında işçinin oradan çıkmasını iste
miyorsunuz. Neden? Çünkü şimdi 9 ncu madde 
gelecek. Belli sendika kurdurmaya ahdetmişsi
niz. Belli türde ve belli çapta sendika kurdur
maya ahdetmişsiniz. O tür sendikadan boşalma 
olabilmesi şartiyledir ki, ancak başka sendika 
kurulabilsin. O ise meselâ; yüz bin kişide otuz-
beş bin kişidir. Otuzbeş bin tane kişiyi noter hu
zuruna götüreceksiniz, bir sendikadan ayrılmak 
için. Mümkün mü? Çünkü ayrılmak başka bir 
sendikayı kurdurmayı icabettirir. Sendikalı işçi 
öyle sendikasız kalmaz. Mutlaka sendikaya gi
recek. Nasıl olacak o sendika? % 33 olacak... 
1/3 olacak. Ne demektir. 100 000 kişide 33 000 
kişi demektir. 33 000 tane adamın bir elden is
tifası, noter vasıtasiyle çekilmesini bildirmesi 
ve yeniden kurulması demektir. Bu aslında ifa-
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de ettim, edeceğimde. Başından sonuna kadar 
£üze] bir sistematiğin teker teker vazife almış 
çarklarıdır. Bunlar böyle dönmezse sonuç mey
dana gelmez. 5 nci madde de böyledir, 6 ncı 
madde de böyledir, 9 da böyledir, 11 de böyle
dir, hepsi böyledir. Hepsi bir sistematiğin ese
ridir. Böyle arzu ediyorsunuz. Bir defada bunu 
böyle deniyelim diyeceksiniz. Pekâlâ, yaşıyan 
görür. Ama bunun sonunda yanlış olduğu anla
şılır. Çünkü sendikadan istifa ettiğini sendika
sına bildiren işçinin istifasını alan sendika dü
rüstçe hareket edip kendisine bir belge verse ve 
aynı zamanda istifasını kayıt defterine işlese 
yetmez mi? Niye yetmiyor? Ne oluyor yani 
orada. 

BAŞKAN — Kifayet takriri geldi. Fakat 
söz istiyen başka sayın üye yok. 

Takriri tekrar okutup oylarınıza arz edece
ğim. 

(istanbul Üyesi Fikret G-ündoğan'ın önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim? Katılmıyor. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Sayın İsmen'in takririni tekrar okutuyorum. 
(Kocaeli Üyesi Mehmet işmen'in önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim? Katılmıyor. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiy enler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Sayın Betilin bir takriri var; okutuyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tasarının, 274 sayılı Kanunun 6 ncı madde

sini değiştiren metnin 1 nci bendinin 2 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim. 

Tokat 
Zihni Betil 

(Teşekkülden ayrılan veya çıkarılan üyenin 
ayrılış veya çıkarılış tarihi üye kayıt fişlerine 
ve defterlerine geçirilir.) 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim? Katılmıyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Sendika, federasyon ve konfe
derasyonların kuruluş şartları. 

Sendika, federasyon ve konfederasyonların 
kuruluş şartları : 

Madde 9. — 1. İşçi sendikaları, aynı işye
rinde veya aynı işkolundaki işyerlerinde çalışan 
işçiler veyahut birbirleriyle ilgili işkollarında 
çalışan işçileri içine alır. 

işveren sendikaları, aynı işkolunda veyahut 
birbirleriyle ilgili işkollarında çalışan işverenle
ri içine alır. 

2. a) Bir işçi sendikasının Türkiye çapın
da faaliyet gösterebilmesi için kurulu bulundu
ğu işkolunda çalışan sigortalı işçilerin en az 
^1/3) ünü, 

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

c) işçi konfederasyonları, (a) ve (b) fık
ralarına göre sendika ve federasyonlardan en 
az 1/3 ünü ve Türkiye'deki sendikalı işçilerin 
en az 1/3 ünün üye sıfatiyle bir araya gelmele
ri suretiyle kurulurlar. 

3. işveren federasyonları aynı işkolunda 
mevcut Türkiye çapında faaliyette bulunmayı 
amaç edinmiş işveren sendikalarının en az ikisi
nin bir araya gelmeleri, işveren konfederasyon
ları da mevcut federasyon veya Türkiye çapın
da faaliyette bulunmayı amaç edinmiş işveren 
sendikalarının en az beşinin bir araya gelmeleri 
suretiyle kurulur. 

4. işkolları Çalışma Bakanlığınca yapıla
cak bir yönetmelikle tesbit edilir. Bu yönetme
lik uluslararası normlar ve işçilerin Türkiye'de 
mevcut sendikalaşma durumları göz önüne alı
narak hazırlanır. Çalışma Bakanlığı yönetmeli
ği hazırlarken Yüksek Hakem Kurulunun, en 
çok işçiyi temsil eden işçi konfederasyonu ile 
en çok işvereni temsil eden işveren konfederas
yonunun istişari düşüncelerini alır. Bu düşünce
lerin talep tarihinden itibaren en geç 10 gün 
içinde verilmesi gereklidir. 

işkolları Yönetmeliğinde yer almamış olup 
da bu kanuna göre sendika kurmak ve kurulan 
bu sendikalara üye olmak hakkına sahibolanlar 
Genel Hizmet işkoluna dâhil sayılırlar. Ayrıca 
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belediye hizmetlerinden hangilerinin bu işkolu
na gireceği işkollan Yönetmeliği ile tesbit edi
lir. 

Bu yönetmelik veya yönetmeliğin uygulan-
masiyle ilgili işlemler aleyhinde Danıştayda açı
lacak iptal dâvaları 2 ay içinde karara bağlanır. 

5. — Sendikalar temsil ettikleri üyelerin sa
yılarını her yıl başında Çalışma Bakanlığına 
bildirmek zorundadırlar. 

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

BAŞKAN — Fıkra üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Gündoğan. 

FİKEET GÜNDOĞAN r istanbul) — Değerli 
arkadaşlarım, kazanması mümkün olmıyan bir 
mücadele yapıyoruz. Bes belli ki nasıl komisyo
numuz Senato beyazını icadettiyse, Genel Ku
rul da buna riayet edecek. 

Şimdi bu kanunun en canlı rr>addesini bura
da müzakere ederken ne kadar doğru delil orta
ya koyarsak koyalım, tahmin ediyorum ki, hiç
bir netice alamıyacağız. 

Bafcnız simdi, sabırla, sükûnetle, sekmet?? 
meseleyi mütalâa edersek evvelâ su metince 
aritmetik yanlışlıklar var, onu gözlerinizin ön."-
ne sereceğim. Sadece önce aritmetik yanlı a k 
ları, sonra, sendika kurma ve sendikav! y^np.t. 
ma haklarının nasıl tahdide dildi g-irs i ve tekelcili
ğe fföttfrîilrttfoiliîü. anlatmaya çalışacağım. A™? 
biliyorum ki ne yansım, ne gevret «ar^ »t^™ 
sonunda bir sev elde edernivecepirn. Haksız oi-
dup^m için değil, bu kanunun böyle çıkması is
tendiği için. 

Şimdi önce bu kanunun aritmetik yanlışlık
larına dikkatinizi çekeceğim. Aritmetikten hor
lananlar varsa lütfen beni e#er yanlıyorsam 
burada gelsinler, yanlış söylüyorsun sek"! inde 
tashihe tabi tutsunlar, razıyım. Ama ben bir kaç 
defa okudum, pek de aritmetik bilmem, ama ga
rip bir şekilde bana bir aritmetik yanlışlık var 
gibi geliyor. 

9 ncu maddenin 2 nci bendinin (A) fıkrası
nı okuyorum. 

«Bir işçi sendikasının Türkiye çapında faa
liyet gösterebilmesi için, kurulu bulu.nduqn iş 
kolunda çalışan sigortalı isçilerin en as 1/3 ünü» 
Demek ki, bir isçi sendikası kurulabilmesi için 
Türkiye'de o iş kolunda çalışan sigortalı olmak 

— 206 

kaydı ile isçilerin en az 1/3 ünü ihtiva etmesi 
lâzım. Bunu böyle bir yere koyalım, bu bir 
aritmetik rakam. Meselâ örme sanayii bir iş ko
ludur veya petro kimya bir işkoludur. Bizde 
36 tane iş kolu olduğunu söylüyorlar. Şimdi 
orada bir sendika kurabilmeniz için, örme sana
yiinde çalışan farzımuhal 300 000 işçinin 101 000 
tanesini yahut 100 001 tanesini bir araya getire
ceksiniz ki, o sendika kurulmuş ve yaşamaya 
devam etmiş olsun. Böyle bir rakam isteniyor. 
Yani ondan önce, ondan az üyesi olan sendika
ların yasaması imkânı yahut kurulması imkânı 
yok. Diyelim ki bu rakam böylece tesbit edil
miş olsun. 

Senidi, 2 nci bendin (B) fıkrasına gelelim. 
(R) fıkrası ne diyor : «İsçi federasyonlarının 
avnı i« kolunda mevcut sendikalardan en az 
ikisinin bir araya gelmeleri ve o is kolunda ça
lışan si^Qrfalı isçilerin en az 1/3 nü temsil et
meleri gerekir.» 

Simdi yukarıda 1 nci fıkrada 1/3 isçiyi ihti
va eden işkolu sendikasının sendika olabilme 
hü>iyeti var. Ama federasvon olabilmesi için 
avnı. is kolunda mevcut sendikalardan en az iki
sinin bir araya gelmesi şart koşuluyor. Ve o 
îVhi. bir araya edecek, aynı zamanda o işkolun
da çalışan sigortalı isçilerin en az 1/3 ünü tem
sil etmesi gerekecek federasyonun. Şimdi Tür
kiye cnmnda sendika olmak için işkolunda 1/3 
iscivi ihtiva edeceksin. Federasyon olabilmek 
için Türkive camn^a 1/3 ihtiva eden iki tane 
sendikpy. yanyana getireceksin. Ne olacak o za
man? İki tane 1/3 va^ya^a edecek, yara ?,/3 
ol «"».ak Si^^i ^u l^vlfi defril^ir de*r>eve kslka-
/•»QV|OT% Nîvıl^Tr ^ivereVciniz? D^ece^ler ki, 
1 3 ünü ^e*'il 9-'3 isoivi iht.ivp e^en i t i «o-n^îka 
olursa bunlar fe^erpcsvnn v'Tin.T ĵlir diyecekler. 
Çünkü o işkolnr"^ 1./3 iscivi ihtiva, etmesi eri az 
şartı var ya burada. O zaman siz yukarıdaki 
rakamı ^eo,iC!tirrniq olfmatsınız. Tnrkive canında 
fpq,bVet,t.e l->nliTn>jr( sendikanın O iskobın^aki iş-
pilevin 1 '3 "nü »htiva. etmedi «artını kaldıran ak
çılı* Wpj'*}>vy'cııi'nv7,. fünkü federasvon ic.in o is-
lçoİT,rıda f.absan sifrovtalı jsHleHn. en az 1 /3 "nü 
temsil etmeleri gerekir diyo^Tmu^. FTant.ık, 
pritme+ilç vnpr>^on nevi ica^ettirir? Fo^r Tür
kive pcsTiiTnrîo •fp/'bvet+e Tmlnnan sendîVçıvı tek 
eşarı. îVn, l ıa l ine fretirivaprP!* k i o,eti-r**ıio«cİTii!5, 

bunların federasyon yapabilmeleri için ikisinin 
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bir araya gelmesini istiyorsunuz, yazmışsınız. 
O takdirde o iş kolundaki işçilerin en az kaçını 
ihtiva etmesi lâzım gelir bunlarını 2/3 ünü ih
tiva etmesi lâzım gelir. Nasıl olacak başka tür
lü? Şimdi burada şer'i hileye gelecekler. Efen
dim biz zaten diyoruz da anlatamıyoruz. 1/3 
şartı yoktur. Ne vardır? Herhangi bir yerde ne 
kadar işçi olursa olsun sendika kurmak müm
kündür, Ya., Nasıl mümkündür? Kurarsınız 
sendikayı yaşatırsınız. Pekâlâ, o takdirde 23 
ncü maddede kurduğum sendikaya aidat almam 
için neden dolayı yetki almış sendika olmamı 
istiyorsunuz? Ne yetkisi? Toplu iş sözleşmesi 
yapma yetkisi almış olma niteliğinde bir sendi
ka olmamı istiyorsunuz. Toplu iş sözleşmesi 
yapma niteliğinde sendika olmak için ne istiyor
sunuz. 275 sayılı Kanunda O işkolunda çalı*an 
isçilerin asgari % 35 ini ihtiva etmesini veya 
Türkiye çapında sendika olma niteliğinde bu
lunmamı istiyorsunuz. 

Türkiye çapında sendika olmam niteliği ise, 
ancak 9 ncu maddenin yazdığı gibi, işkolundaki 
işçilerin 1/3 nü sinemde cem ettiğim zamıan olu
yorum. Nereden bakrsianız batanız, hangi mad
deden getirirseniz getiriniz Türkiye'de sendika 
olarak iş kolunda 1/3 işçiyi ihtiva etmiyen hiç
bir teşekkülün yaşamıyacağı meydana çıkıyor, 
kurulıamıyacağı meydana çıkıyor, faaliyette 
bulunamıycağı mteydana çıkıyor. 

Öyle ise, 9 ncu maddenin 2 nci bendinin 
(B) fıkrasında Türkiye çapında faaliyette bu
lunmaya yetkili, yani o iş kolunda 1/3 işçiyi 
ihtiva eden iki sendikanın birleşmesinden mey
dana geleceğini söylediğimiz federasyonun da 
zorunlu olarak, (aritmetikman 2/3 işçiyi ihtiva 
etmesi lâzım gelmiyor mu? Tabiî zor geliyor. 
275 in 7 noi maddesini koy gözünüzün önüne. 
Ne diyor? Ya % 35 işçiyi ihtiva edeceksin iş 
kolunda, ya da Türkiye çapında sendika olacak
sın. Okuyayım, öyle mi değil mi? 

275 madde 7. — G-enel yetki toplu iş sözleş
mesi yapmaya, o işkolunda en çok üyeye sahi-
bolan ve her halde o iş kolundaki sigortalı işçi
lerin en az % 35 ni temsil eden işçi federasyonu 
veya Türkiye çapında faaliyete bulunna 'işçi sen
dikası yetkilidir.» 

Beni ilgilendiren, tarafı, Türkiye çapında 
faaliyette bulunan işçi sendikası yetkilidir de
mektir. Türkiye çapında işçi sendikası yetkili 

ise, onun tarifi 9 ncu maddenin 2 nci bendinin 
(a) fıkrasında. O nasıl? îş kolundaki işiçile-
rin 1/3 nü ihtiva etmesi. E.. Peki bu 9 ncu mad
denin 2 noi bendinin (b) fıkrasıdna federasyon 
nasıl olacak? O iş kolunda Türkiye çapında faa
liyette bulunan sendika niteliğini taşıyan iki 
sendikasının bir araya gelmesi ioabedecek. Öyle 
akınca da, o iş kolunda 2/3 işçiyi ihtiva etmiyen 
birleşmiş iki sendikanın vücuda getirdiği teşek
küle de f edersaon diyemezsiniz. Halbuki siz bu-
rada federasyonu tarif ederken, o iş kolunda 
1/3 isçiyi kâfi görmüşsünüz. Olmaz, mümkün 
değil. Aritmetik olarak mümkün değil, gayet 
basit. Türkiy çapında sendika, 1/3 isçi, is kolu. 
Federasyon, Türkiye çapındaki sendikanın iM-
s'ırn. bir araya gelmesi. E., ne olur? 2/3 o^ur. 
H'pjîbuM burada 1/3 vazıvor. Olmaz. Acık. 275 
si a,em, yetki 'almaya, kim yetkili, ona bakın. 
Türkive çapında sendika nie demek onu anla
yın. Sonra gelin bana deyin ki. fedıerasvon ol
mak i cin evet hakikaten dediğiniz gibi Türkiye 
canında iki sendikanın yanvama gelmesinden 
faa^ka ca.-re vok+ur. Demeye mee^ursımıız. ama 
rtsmivor«mıraz. Simdi nasıl Tcnibul edeceksiniz? 
O is kodunda, çalıdan s^or+ıalı î n̂ ipm'Ti en az 
1/3 nü temsil etmeTe"*i e*erekF\ Ki^ıin? Fede-
rasvonlarm. Olmadı,, aritmfitikmıan olmadı. 

Peki, şimdi Türkiye'de Türkçe'yi en iyi bi
lirim diyenlerin, 40 - 50 yıldan beri bu şeyle 
uğraşıyorum diyenlerin, hukuk allâmesi merte
besine ermiş olanların dahi şu okuyacağım 2 nci 
bendin (c) fıkrasını anlamaları halinde bana ıan-
latmaları borçlandır. Şimdi yavaş yavaş oku
yorum. 2 noi bendin (c) fıkrası- «işçi konfede
rasyonları, (a) ve (b) fıkralarına göre sendika 
ve federasyonlardan en az 1/3 ünü,..» rica ede
ceğim, sendika ve federasyonlardan en az 1/3 
ünü. Yani Türkiye'de mevcut bütün sendika ve 
federasyonlardan en az 1/3 ünü demekten başka 
hiçbir mânaya gelmiyor benim anlayışımla. Ama 
siz de o mânaya getiriyorsunuz, bilmmiyorum. 
Peki, sendika ve federasyonlardan en az 1/3 
ünü ve Türkiye'deki sendikalı işçilerin en az 
1/3 ünü. Şimdi sigortlı tâbiri de değişti, sen
dikalıya indirdik işi. Sayın Bakana bakı
yorum da o mevkide bulunmak istemiyorum. Siz 
güzelim tasarınızı getirin, Geçici Komisyondıa 
başkalarının eline verin, her istiyen oraya bu
raya bir paırmak vursun ve böylece Türkçe'de 
anlaşılması mümkün olmıyan tür tasarı halline 
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getirin bu tasarıyı, gelin burada ondan sonra 
o güzelim tasarınızın yanında bunu müdafaa 
ediin vıe biz bunu benimsedik deyin. Bu müm
kün mü Sayın Bakan? Söyleyin bakayım ba
na, şu işçıi konfederasyonları (a) ve (b) fıkra
larına göre sendika vıe federasyonlardan en az 
1/3 ünü dediğiniz zaman ne anılıyorsunuz? Tür
kiye'deki sendika ve federasyonlardan 1/3 ünü 
ihtiva edecek. Öyle mi? Her halde öyle. Peki ar
kası? Türkiye'deki sendikalı işçilerin en ıaz 1/3 
ünü. Şimdiye kadar sendika kurarken sigortalı 
işçi arıyordunuz, federasyon kurarken sigortalı 
işçi arıyordunuz, şimdi sendikalı işçi arıyorsu
nuz. O adamlar sigortasıza a, onlıar sendikaya 
giremiyecekler. Sendikaya giremezlerse, tabiî 
federasyona giremiyecekler. 

Federasyona giremezlerse, elbette konfede
rasyona giremiyecekler, sigortalı değillerse. De
mek ki şimdi siz, hem sigortalı, hem sendikalı ol
mak kaydı ile konfederasyon kurduruyorsunuz. 
Bir garip anlayışın içindesiniz canım. Böyle bir 
Türkçeyi, böyle bir hukuk dilini anlıyan beri 
gelsin. Ama ben bugün buradan bu kanunu çı
karacağım, ne yaparsanız boş derseniz, elbette ki 
yapacak hiçbir gücümüz yok, hiçbir gücümüz 
yok. 

Şimdi, şu aritmetik kuruluşu, şu Türkçe dil 
kuruluşunu anladınız, yüreğiniz rahatsa, haki
katen istiyerek, doğru bildiğine kaani olduğu
nuz için elbet diyorsanız, ben de rey verece
ğim elimi kaldıracağım, ama değilse, nasıl olsa 
bu kanun oraya gidecek, hiç değilse lütfen şunu 
düzeltelim. Türkiye'deki sendika ve federasyon
ların 1/3 ünü diye bir Türkçe yapısı ile bir hü
küm konulmaz. Yukarda sigortalı işçi derken, 
aşağıda sendikalı denmez. Denirse, bir araya 
gelmez. Bunlar, iki yerde sigortalı, bir yerde 
sendikalı. Tekrar ediyor ve dönüyorum. 2 nci 
bendin (b) fıkrasında federasyon kurarken 
Türkiye çapında iki sendikanın yanyana gelme
sini şart koşuyorsanız mutlaka 2/3 hiç değilse. 
1/3 işçi ile federasyon olmaz. Yapamazsınız. O 
zaman federasyon mu, sendika mı belli olmaz. 
Çünkü hem federasyon için, hem sendika için 
aynı oran istediğiniz zaman, iki, iki tane olmaz. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — İzahı 
var, anlaşacağız. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İzahı 
vardır tabiî bilirim. Şimdi izahı var bunun. İza
hı gayet güzel. Ben verdim bir teklif. Hiçbir şe

kilde kimseyi rahatsız etmiyor, öyle sanıyorum 
ki Muhterem Hükümetin de getirdiği tasarı ile 
de hiç çelişmiyor. Ve, yani Geçici Komisyonda 
böyle hale getirilmemiş çok saf bir tasarı, bir 
teklif var. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu yüzden di
yelim ki, birtakım izahlar buluyorsunuz, söyli-
yeceksiniz, nasıl hani üyeliğe kabul etmeyi, 5 nci 
maddede getirirsiniz, burada 56 nci maddeyi 
okuyarak başkalarının gözünü boyadinız.... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Doğru dürüst konuş, edepli konuş. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Edep
siz sensin, sen karışma otur bakayım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et
meyin. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Sabahtan beri edepsiz konuşuyorsun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sen de 
sabahtan beri orada oturuyorsun. Başka bir şey 
yapmıyorsun. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Sen de konuşmasını bilmiyorsun. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sa
yın Başkan bu şekilde konuşamaz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Başı 
kalabalık kahramanlıktır bu. Başka menfaatleri 
oîmıyanlar başkalarına küfrederek büyürler. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Git be,.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Kes 
sesini... Kes sesini. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, sayın hatibi lütfen ikaz edin, maksadı 
hâdise çıkarmaktır. Burası kahvehane mi? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi ben ne yapa
yım. Sayın üyeler birbirlerine girerse benim 
elimde başka bir müeyyide yok ki. İstirham edi
yorum efendim cevap vermeyin. Yerinizden mü
dahale etmeyin, istirham ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İkinci 
mesele 9 ncu madde, konulan şartlarla, Türki
ye'de serbest sendika kurmanın imkânı olmadı
ğını göstermeye matuftur. Bu maddede kasdedi-
len şey : İşyerlerinde veya işkollarında serbest 
iradeyle bir araya gelen isçilerin hak alma aracı 
olarak sendika kurmalarına mâni olmak isten
mektedir. Belli sayıda işçiyi ihtiva eden sendi
kaya sendika demek; sendika özgürlüğünü yok 
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etmenin tam anlamı ile hükmünü vermek de
mektir, 

Düşününüz, 300 000 isçinin çalıştığı bir iş
kolu farz ediniz ki, böyle bir işkolumuz var. 
Böyle bir işkolunda bir sendika kurabilmek için 
100 000 den bir fazla işçiyi mutlaka sinenizde 
toplamaya mecbursunuz. Bunu 600 000 işçiye 
çıkardığınız zaman 200 000 işçiyi bir araya ge
tirmeye mecbursunuz. Meselâ 1 milyon işçiye 
çıkardığınız zaman 333 000 işçiyi bir araya ge
tirmeye mecbursunuz. Böyle yapmadığınız tak
dirde sendikanıza sendika demek mümkün de
ğildir. Öyle ise siz aslında sendika kurma hür
riyetini kökünden yok etmek istiyorsunuz. Açık
ça bu böyledir. Hayır böyle değildir derseniz, 
size bu kanundaki diğer maddelerden deliller 
veririm. 

Balanız bu kanun ilerde gelecek olan 23 ncü 
maddede bir sendikanın en tabiî hakkı olan üye
lerinden aidat alma hakkım işte 9 ncu maddede 
kurduğunuz yeni sendika tipine uygun bir şekle 
getiriyorsunuz. Tıpkı 9 ncu maddede yaptığınız 
gibi, 23 ncü maddede bir sendikanın yaşaman 
için aidat toplama işini ancak o is kolunda 1/3 
işçiyi ihtiva eden sendikaya bırakıyorsunuz. 
Geri kalan bütçe sendikalara ve bütün kuru
luşlara aidat alma hakkını vermiyorsunuz, işte 
yazıyor, ikinci bendinde, «Kurulu bulunduğu iş 
kolunda yetki almış sendikanın veya yetki al
mamışsa işyerinde çalışan işçilerin...» diye baş
lıyorsunuz. 

Kurulu bulunduğu işkolunda yetki almış 
sendikayız dediğimiz zaman, karşınıza 275 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesindeki şart çıkıyor. 
Nedir o şart?. Biraz evvel okuduğum gibi, o iş
kolunda asgari 1/3 işçiyi ihtiva etmek şart. De
mek ki, kim nasıl isterse, nasıl irade beyan eder
se etsin, eğer işkolunda 1/3 işçiyi ihtiva eden 
bir sendika niteliğinde değilse önce aidat ala-
mıyacaktır. Aidat alamadığı içindir ki, bir sen
dikanın en büyük silâhı olan bütün o sendikal 
hareketlerin icabettirdiği masrafı yapamamak 
demektir. Binaenaleyh üyelerine menfaat sağ
lamamak demektir, toplu iş sözleşmesi yapma
mak demektir. Hal böyle olunca toplu iş söz
leşmesinden mahrum olunca sendikanın üyeleri
nin sendikada kalmaya artık mecalleri kalmıya-
caktır, demektir. 

Demek ki, 300 000 işçinin çalıştığı bir işko
lunda bir sendikanın bu kanun çıktıktan sonra 
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çalışabilmesi, yaşıyabilmesi için 100 001 işçiyi 
bir anda kendine kaydetmesi lâzım. 0,100 001 
işçinin işveren tarafından aidatlarının belli sen
dikaya kesilmesini istemeleri lâzım. O zamana 
kadar 100 001 işçinin hiçbir sendikadan hiç
bir medet ummaması lâzım. Hâttâ dışlarında 
başka bir sendika toplu iş sözleşmesi yapmışsa, 
o sendikanın yaptığı toplu iş sözleşmesinden 
O,100 001 işçinin istifade edebilmesi için toplu 
iş sözleşmesini yapmış sendikanın muvafakati 
lâzımgeleceğine göre, 0,100 001 işçinin kendile
rinin sendikası kuruluncaya, aidat toplaymca-
ya, 100 001 olduklarını isbatlayıncaya kadar 
toplu iş sözleşmesi haklarından dahi istifade et
meleri olanağı kalmıyacaktır, demektir. Tama
men tersini getirirseniz ve şayet 100 001 işçiyi 
temsil ediyorsanız bu kanunlara göre... Geri ka
lan 200 küsur bin işçi o iş kolunda 1/3 nisbetini 
tutturmadıkları takdirde meselâ biner, ikişer-
biner aşağı iseler üç sendikaya bölünmüşlerse o 
takdirde 100 001 işçi ile yaptığınız toplu iş söz
leşmesinin 200 küsur bin işçiye resmen uygulan
ması gerekecektir. Yani bir taraftan kurulurken 
güçlük yaratıyorsunuz, bir taraftan kurulmuş
sa 1/3 ü bulmuşsa,, o 1/3, 2/3 e hükmedecek. 

Neresinden bakarsanız bakınız mutlak su
rette 1/3 e favorilik hakkı tanıyorsunuz, önce 
lik hakkı tanıyorsunuz, imtiyaz tanıyorsunuz. 
% 33 veya 1/3 ün dışında kalanların bölündük
leri sendikalar şayet 1/3 den aşağı bir oran tut-
turmuşlarsa zorunlu olarak 1/3 ün iradesine 
mahkûm ediyorsunuz. 

Nereden bakarsanız bakınız. Aritmetik yön
den bakınız, serbestçe sendika kurma yönünden 
bakınız, 1/3 oranı Türk sendikacılığının ölümü 
veya dirimi oranıdır. Bulan bulur, bulamıyan 
gider. 

Şimdi hangi işkolunda, hangi sendikaların 
1/3 işçiyi ihtiva ettiğini yemin ile temin ederim 
ki, bilmiyorum. Böyle bir tahkikatı yapsam eli
me sahih rakam geçeceğini ummuyorum. Çün
kü ne Hükümette, ne de başka yerde sahih ra
kam olmadığını belli sendikalara kaçar kişinin 
üye olduğunu öğrenmek için müracaat ettiğim 
bir rapordan çıkaramadım. Raporda 400 000 
yazıyor. Aslında 800 000 olduğu ifade ediliyor. 
Başka yerlere soruyorum, rakamlar çok çeşitli 
çıkıyor. 
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Ama şöyle bir manzara ortaya çıkıyor : 
1 250 000 - 270 000 arasında sendikalı işçi var
mış Türkiye'de. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sigortalı... 
FİKHET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet 

pardon sigortalı işçi. Bir kısmı belli bir yere 
gitmişler, bir kısmı bir yerde imişler, diğer kıs
mı da serbestmişler. Şöyle ayırıyorlar : 400 000, 
yahut 80 - 100 000 civarında. Geri kalanı da di
ğer serbest ve hiçbir teşekküle bağlı olmıyan 
sendikalarda. 

Şimdi, bu kanun çıktığı günden sonra Ça
lışma Bakanlığı kanşmasa dahi işverenle işçi 
teşekkülleri arasında derhal bir süreç başlıya-
cak. Kim toplu iş sözleşmesi için yetki almaya 
müracaat ederse derhal o yetkiyi verecek ba
kanlar kendisinin 1/3 nisbetinde işçiyi ihtiva 
edip, etmediğini soracaklar. Tevsik edene yetki 
verilecek. Ne yetkisi verilecek? Toplu iş sözleş
mesi yetkisi verilecek. Geri kalanının akıbeti 
toplu iş sözleşmesi yetkisini almış sendikaya 
yahut federasyona kalacaktır. Geri kalanın öy
le hale gelebilmesi için biraz evvel arz ettiğim 
gibi belli oram tutturmak için 23 ncü maddede
ki büyük bir çukuru da atlıyacaksmız. Bekliye-
ceksiniz, üye aidatı gelmesi için toplu iş söz
leşmesi haklarından dahi yararlanmamayı göze 
alacaksınız. Çünkü başka bir madde var. Ken
disinin bağlı olmadığı sendikanın yaptığı top
lu iş sözleşmesinden dışardakilerin istifade 
edebilmesi, ancak o sendikanın muvafakatine 
bağlı. Demek ki geri kalanların bu kanunun ta
rif ettiği biçimde örgütlenmesi mümkün de
ğil-

Hal böyle olunca, bundan ne çıkacaktır diye 
sorduğumuz zaman, o iş sözleşmesi sırasında, 
yetki sırasında kim 1/3 oranını havi ise o ka
lacak, diğerlerinin hepsi ister istemez kapacak
lardır. Başka çaresi yoktur, yaşamaları müm
kün değildir. Aidat alamazlar, 14 ncü madde
de yazılı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 a de d faaliyetten memnundurlar. 14 ncü 
maddede sendikaların kanuni faaliyetleri yazı
lı. Dediğim gibi oranı bulmadığınız takdirde 
14 faaliyetin hiçbirini yapamıyacaktır. Tabiî 
böyle olunca da size hic kimse itibar etmiyecek 
ve herhangi bir şekilde size üye olmıyacak. 
Bunun böyle olması doğru olmıyacak. Neden 
doğru olmıyacak? Arz ettiğim gibi bir tekel ku

rulmasına yol açmış olacaksınız. O tekelin dı
şındakilerin yaşamasına imkân bulunmıyacak-
tır, büyük kargaşalık olacaktır. O kargaşalık 
anayasal hakları ihlâl etmiş olmakla kahnıya-
caktır. iş hayatının düzenini bozacaktır. BelM 
işçiye istemediği sendikalarda toplanma gibi 
zorunlu bir kışla hayatı getirecek. O ise işçi 
sınıfının işverenle münasebeti ve Türkiyenin 
gelişmesi bakımından isabetli olmıyacak. 

Mücadelemiz kimsenin lehine veya aleyhine 
değildir. Ama Türk işçisinin Anayasa ile temi
nat altına alınmış haklarının kullanılmasında 
iktihamı, katlanılması mümkün olmıyan bir re
jim getirme çabasına karşıdır. İngiliz siyasi 
edebiyatında güzel bir ifade var. «Bir rejim kat
lanılabilir olmalıdır. Katlanılabilir olmadıkça 
rejimin hayatiyeti kalkar.» Çalışma ve sendikal 
düzene getirilmek istenen bu rejim katlanılabi
lir bir ölçüde değildir. Bu itibarla yanlıştır, 
işçi aleyhinedir. Bu maddede biraz evvel tak
dim ettiğim ve hükümet tasarısına uygun deği
şikliğin yapılmasını rica ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, buyurunuz efen
dim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, müzakere ettiğimiz 9 nen 
maddenin aleyhinde bulunan görüşleri dinle
dik. 

Muhakkak teklif edilen metin en iyi şeklidir, 
bunun aksi düşünülemez, karşı bir mütalâa 
derıneyan edilemez gibi bir fikrin sahibi değiliz. 
Zaten sosyal mevzuları kesinlikle şu şekilde ol
ma^. lâzımdır gibicesine ayırmak da kolay bir 
mevzu değildir. 

Karşılaştığımız halleri mümkün mertebe ni
zama kavuşturacak yolları takibetmemiz zaru
ridir. Hakikaten Sayın Gündoğan arkadaşımın 
buyurdukları doğru. Türkiye çapında iş yapıyo
rum diye meydana çıkan bir kimsenin biraz 
terlemesi lâzım. 5 kişi ile bir tabelâ as, ondan 
sonra da ben Türkiye çapında sendikayım. Ol
maz arkadaşlar. Hakikaten Türkiye çapında 
sendika olma gibi büyük bir şerefi taşıyan, bü
yük isime talibolan bir teşekkülün onu yapa
cak liyakate kavuşması, çaba sarf etmesi zaru
ri. Zor değil mi? Tabiî zor. 

Bıuriin turada bir maJballe takımı efendim 
bir Türk Millî Takımı olarak falan yerde oynı-
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yacağım dese, bırakır mısınız arkadaşlar bunu? 
Oynamaya oynar, ama onun Türk Milletini tem
sil kudreti yok. O takımın önce oynayıp, liya
katini ispatettikten sonra Türkiye namına git 
bu işi yap, denir. Her işte bu arkadaşlar. Zaten 
demokrasinin anailkesi fırsat eşitliğini yarata
caksın ve mücadele imkânını vereceksin, yarış 
imkânını vereceksin. 

Şimdi burada ne diyor; fırsat eşitliğine mâ
ni olan hüküm var mı? Buna bakalım. Şu 9 ncu 
maddede arkadaşım diyor ki, 1/3 olmadan ku
rulmaz. Hayır. Bunun bir birinci fıkrası var. 
Birinci fıkrası; «işçi sendikaları aynı işyerinde 
veya aynı işkolundaki işyerlerinde çalışan işçi
ler veyahut birbirleriyle ilgili işkollarında çalı
şan işçileri içine alır.» Ne 1/3 kaydı var, ne bir 
şey var. Yani bir şey yok. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bu bir tarif. 
AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ha

yır efendim. Bu sendikaların kurulmasındaki 
serbestlik. Ama, ikinci bendde diyor ki; «Tür
kiye çapında faaliyet gösterebilme.» 

Şimdi arkadaşlar, bir sendika var. bir de 
Türkiye çapında faaliyet gösteren sendika var. 
10 kişi bir araya gelecek, Türkiye çapında faa-
liye g-österen sendika.. Hayır, olmaz. 

Şimdi muhterem arkadaşımın, «Efendim bir
denbire 300 000 i nereden alsın, nasıl yapsın?» 
demesine gelince. Hayır, kursun sendikasını, fa
aliyetini göstersin, o işkolundaki işçilere müs
pet örnekler versin, onları celbetsin, bu raka
ma ulaştığı zaman da Türkiye çapında faaliyet 
gösteren sendika mevkiine, payesine ulaşsın. 
Binaenaleyh, burada fırsat eşitliğini zedeliyen 
bir hal yok. Zor, hakikaten zor. Tabiî Türkiye 
çapında iş görüyorum deyince bâzı zorluklar da 
olacak, gayet tabiî isin bünyesinden doğan bir 
zorluk da var, 

Şimdi ben asıl bu kısımlar için değil de, Sa
yın Gündoğan'm söylediği bir riyaziye misali 
üzerinde durmak istiyorum. «1/3 zait 1/3, eder 
2/3. Binaenaleyh bu federasyonlardaki 1/3 iyle 
kurulur lâfında maddi hata var, orada maddi 
hata var, oradaki metnin 2/3 olması lâzım.» 
Öyle dediler. «Madem bir tanesi 1/3, madem 
öbürü de 1/3, ikisinin yekûnu 2/3 eder. O halde 
burada maddi bir hata var, kanun sureti katiye-
de hatalıdır.» 

Arkadaşlar, riyaziyede 2 - 3 rakamı böyle 
yanyana getirip de cemini yapıverirseniz ve cem 

ettiğiniz şeyler neyin cemidir bunu düşünmezse
niz hakikaten arkadaşımız gibi hatalı bir neti
ceye varmak mümkün. Şimdi bunu bir misalle 
arz edeyim. 

Bir sendika var ve o işkolunda da 300 üye 
var, bu 100 üyeye sahip. Türkiye çapında faa
liyette bulunan bir sendika olma vasfını kaza
nıyor, 300 ün, 100 ünü temsil ediyor. Diğer bir 
sendika daha var o da, misali kolay olsun diye 
300 veriyorum, 300 üyelidir, bunun da 100 üye
sine sahibolan bir sendika Türkiye çapında faa
liyette bulunma imkânına sahiptir. Şu 2 sendi
ka yanyana geldi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Gelmez, 
aynı işkolunda olacaklar. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ay
nı. işkolunda, aynı işkolunda. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. Siz de cevap vermeyin efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Bu 
işkolu, işyerinde demiyorum. Şu iki sendika 
yanyana geldi. Ne olacaktır işçi sayısı? 200 üye 
olacaktır. Kaçın 200 üdür? 600 ün 200 üdür. iste 
su 600 ün 200 ünü temsil eden bu sendika Tür
kiye çapında faaliyette bulunacaktır. Ne yap
tık? 0,1/3 i aldık, bu 1/3 aldık, yekûnu 200 
dür. Yani; 1/3 idir. Yoksa, Sayın Gündoğan ne 
diyorlar; «Oradan 1/3 aldık, buradan 1/3 aldık, 
ikisinin yekûnu 2/3 eder, bu da 400 eder. 400 
olmıyan yapamaz, binaenaleyh, sizin metin ha
talıdır.» Hayır arkadaşlar. Çünkü cem edilen 
rakamlar hatalıdır. 1/3 lerin, mecmuu ki, diğe
rinin de 1/3 olmasını kanun mecburi kılmıyor, 
1/3 lerin mecmuu 2/3 veya daha fazla bir ra
kam etmez, ayrı ayrı sendikalar olduğu için 
bunların hesaplarını ayrı ayrı yapmak lâzım. 
Netice iitbariyle federasyonların 1/3 üyeyle ku
rulabileceği hakkındaki kayıtta maddi bir hata, 
riyazi bir hata mevcut değildir. Arz ettiğim 
misalde 2 tane sendika vardır, 2 sinin de 1/3 ü 
100 etmektedir, yekûnu 600 dür, fakat geriye 
kalan 400 işçi daha vardır, bunların içinde de 
pekâlâ başka sendika ve federasyonların kurul
ması mümkündür. 

«Riyaziyede bu şekilde 1/3 lerin yekûnu 2/3 
eder, buradaki rakam hatalıdır.» şeklindeki hu
susa cevap verdiğimi zannediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu güçlü sendika bü
tün sendikaların talebi halindedir ve bir kuvve-
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ti ve bir nisbeti geçme hali bu kanunla gelmiş I 
bir mevzu değildir. Bundan evvelki mevzuatı
mızda, bahusus 275 sayılı Kanunda % 35 i, ki I 
bir teklife göre de % 51 dir, bu kabil teldifler 
vardır. Burada karşılaştığımız hal; Türkiye ça- I 
pmda faaliyette bulunma imkânını haiz olma- I 
dığı halde, sırf isimle, sırf isimle faaliyette bu- I 
lunan ve işçilerin tam hakkını koruyamıyan, ha
kikatte güçsüz, isim ve şeklen kuvvet reklâmı 
yapmak istiyen sendikaları önleme gayesi bu 
teklifte mevcuttur. Aynen kabulünde fayda ola
cağı kaanatindeyim Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Güvenç. 
VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S, 

Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu 
kanunun tümü üzerinde görüşmelerimizi yapar
ken bu konuda uzun uzun misaller vererek me
seleyi ortaya koymuştuk. Şimdi yine başında, I 
tümü üzerinde söylenilen sözleri, burada tekrar I 
etmek lüzumunu, konuşmalar dolayısiyle, hisse- I 
diyoruz. İllâ bir değişikliğe uğratmak arzusu 
içerisinde gösterilen çabalar dolayısiyle madde
ler, fıkralar teker teker ele alınmakta ve yanlış 
mânalar çıkarılmaktadır. Simdi de Senato be
yazından sonra matematik yoluyla işin bir baş- I 
ka cepheye doğru götürülmesi isteniyor. Şimdi 
şu matematik meselesini beraber okuyalım. Ya 
okuduğumuzu anlıyamıyoruz, ya mahsus yapıyo
ruz burada. Böyle söylemek lâzım, yahut ben 
anlıyamıyorum. 

9 ncu maddenin itiraza uğrıyan (A) fıkrası
nı okuyorum : 

«Bir işçi sendikasının Türkiye çapında faa
liyet gösterebilmesi için kurulu bulundu
ğu iş kolunda çalışan sigortalı işçilerin en az, 
1/3 ünü bünyesinde toplaması lâzım.» Türkiye 
çapında faaliyet gösteren bir sendika olabilmek 
için. 

(B) fıkrasında, «İşçi federasyonlarının aynı 
iş kolunda mevcut sendikalarda,» Aynı iş kolun
da mevcut, yani demiyor ki, kanun Türkiye ça- i 
pmda faaliyet gösteren sendikalardan, demi- : 
yor, «Aynı iş kolunda kurulu sendikalardan.» 
Şimdi bu deyimde sendikaların kurulmasının 
serbest olduğunu ortaya koyuyor. Sendika kur
mak serbesttir. Bir iş yerinde 1 000 Mşi çalışır, i 
5 kişi ile sendika kurulabilir. Ancak bir iş ko
lunda 3 000 Mşi var ise ,bunun 1/3 ini bünye- ' 
sinde toplıyan, o iş kolunda söz sahibidir ve Tür- i 

Mye çapında faaliyet gösterebilir mânasına ge
lir. 

Şimdi burada, «o iş kolunda mevcut sendika
lardan» diyor. Yani, Türkiye çapında faaliyet 
gösteren sendika mânasına gelmez. Öyle ise o 
iş kolunda kurulu ve 1/3 den az sendikaların, 
ikisi birleşirse federasyonu kuracaklar, ancak 
ikisinin birleşmesi halinde o iş kolundaki sigor
talı işçi sayısının 1/3 ünü bünyesinde toplamış 
olması lâzımdır. Bunun riyazi hatası nerede? 
Açık, seçik ortada. Deyimler var, «Türkiye ça
pında faaliyet gösterme hali», «İş kolunda ku
rulu olma hali» bunları birbirinden ayırmak 
lâzım. Yani meselenin üzerine çok iyi eğilmek 
lâzım. Riyaziye hatası neresinde bunun? iyice 
okursak anlıyacağız. 

Deniyor ki, konfederasyon kurma halinde de 
sigortalı işçi sayısı bırakılmış, üye sayısı ele 
alınmıştır. Elbette ki, doğru. Öyle olması lâzım. 
Çünkü, iş kolu sendikalarında üyenin tesbiti 
ancak Türkiye çapında faaliyet gösterebilme ha
linde geliyor. Ancak o iş kolundaki sigortalı 
işçi sayısının bilinmesi gerekli üye sayısının tes-
bit edelim. Ama konfederasyonun kuruluşunda 
sendikaların ve federasyonların üye sayısı belli 
oluyor, belli olduğuna göre de orada sendikalı 
işçi sayısını ele almak, onu baz olarak almak ga
yet tabiî yerinde olacaktır. Ve nihayet riyazi
ye yolundan da gitseniz aynı yola gelecektir. 
Bunda da demek ki, bir riyaziye hatası yoktur. 

Sonra burada 9 ncu madde eleştirilirken, 
23 ncu madde, 275 sayılı Toplu îs Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanunundaki bâzı maddeler de 
eleştiriliyor. Öyle zannediyorum M, 23 ncü mad
deye sıra geldiğinde 9 ncu maddede söylenmiş 
olanlar bu defa 23 ncü maddede tekrar edile
cektir. 23 ncü madde müzakeresiz geçmiyecek, 
onun için de takrir verilmiş, orada 23 ncü mad
dede, 23 ncü maddenin meseleleri elbette ki, 
görüşülecektir. Yine bu 9 ncu maddenin (B) 
fıkrasında dediğim gibi sendika kurma hürriye
tini içine alan deyim vardır, kurulan sendika
lar elbette ki, kendisini gösterecek, faaliyetini 
gösterecek, işçilere kendisini sevdirecektir, fa
aliyetleriyle daha çok büyüyecektir ve gelişe
cektir. Tümü üzerindeki görüşmeler sırasında 
da söylemiştim, kurulan siyasi partilerin hepsi 
birdenbire bütün vilâyetlerde mi kurulmuştur? 
Birdenbire çoğunluğu mu elde etmişlerdir ve 
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ilk seçimde doğrudan doğruya iktidara mı gel
mişlerdir? Gelenler de olmuştur, halka kendi
sini sevdirmiştir, yaptığı işlerle halka kendisi
ni sevdirmiştir, beğendirmiştir, halk seve seve 
onlara oy vermiştir ve iktidara getirmiştir. 
Sendikalar için de bu böyledir. Çalışacaktır, 
kendisini gösterecektir, işçiye hizmetini göstere
cektir, işçi beğenecektir ve dolayısiyle o sendi
kayı 1/3 hale getirecektir. Hatta en az 1/3 hale 
getirecektir, belki yüzde yüz bir hale getirecek
tir. Bugün yüzde yüzünü kapsayan sendikalar 
var iş kollarında, yüzde 90 mı kapsayan sendi
kalar var. Buradaki deyim en az deyimidir. 

Zannediyorum ki, bu konuşmalarımla Yüce 
Kurulu aydınlatmış oldum, hepinize saygılar 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
FATMA HİKMET IŞMEN (Kocaeli) Efen

dim ben söz istemiştim. Sayın Tuna'dan sonra 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Şimdi istiyorsunuz sayın îşmen. 
FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Ha

yır Sayın Tuna'dan sonra istemiştim. Hattâ işa
ret ettiniz başınızla gördüm diye. 

BAŞKAN — Sayın üye arkadaşlarım da far
kında değil efendim. 

FATMA HİKMET ÎŞMEN (Kocaeli) Efen
dim, sizinle karşılaştık ve başınızı salladınız 
gördüm diye. 

BAŞKAN — İstirham ederim, ben farkında 
değilim efendim. Şimdi yazıyorum efendim. 

Buyurun Sayın Bingöl. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Muhterem arkadaş

larım, müzakere konusu olan-, değiştirilmesi is
tenen 274 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinde sen
dikaların, federasyonların veya konfederasyon
ların yetkili kılınabilmeleri için 1/3 ekseriyette 
olmaları mevzuu var. 

Şimdi en evvelâ, eski durumu bir tetkik ede
lim lütfen. 9 ncu maddenin (A) fıkrası: «Sendi
ka birlikleri belirli bir mahal veya bölge sınır
ları içinde birbirleriyle ilgili olmıyan çeşitli iş 
kollarında dahi olsa mevcut sendikaların en az 
ikisinin» yani iki sendika olursa bu mevzii hal
ledildi. 

(B) «Federasyonlar, aynı iş kolunda ve o 
iş koluyla ilgili iş kollarında mevcut sendikalar
dan en az ikisinin,» Hiçbir tahdidi hüküm yok, 

çok basit hemen anlaşabiliyorlar. Konfederas
yonlar, mevcut birlik, federasyon ve Türkiye 
çapında faaliyette bulunmayı hedef tutmak 
şartiyle neye göre beli değil? işkolu esasına gö
re kurulu sendikalardan en az ikisini. İlki sendi
ka bir konfederasyonu da kurabiliyor. Her hal
de bu uzun müddetten beri münakaşa edilen şu 
tabelâ sendikacılığı mevzuunu bertaraf edebil
mek için bir tahdide taJbi tutulması zaruretini 
getirmiştir. 7 ilâ 8 kişi birleşiyoruz, bir sendika 
kurduğumuzu beyan ediyoruz, ikimiz de birleşi
yoruz federasyon oluyoruz, ikisi birleşiyor kon
federasyon oluyor, birlik oluyor. Birlik olmamış 
şimdiye kadar. Federasyon veya konfederasyon
da da şu andaki fiilî durum % 75 - 80 nin bir 
araya geldiğini ifade etmiştir. Türkiye çapında 
Türk - îş gelmiştir, zorla gelmemiştir, şu anda 
zorlayan bir hüküm yok. Şu halde asgari limiti
ni hak kazanabilmek için, işçinin menfaatini 
temin edebilmek için bir asgari limitini tâyin 
etmekte her halde ciddî bir zaruret var ve hâdi
se de bu ciddî zaruretten doğmuştur. Yeni geti
rilen konuda, biraz evvel Sayın Güvenç yetkisi 
içinde, tecrübesi içinde, görgüsü içinde bunu çok 
güzel izah ettiler. Ama, Sayın Gündoğan bilmi
yorum hangi hissin içinde, mütemadiyen bu 
haklan tahdideder diye israr ile duruyor. Şim
di ben kendisinin fikrini tefs yönü ile, mefhumu 
muhalifi ile alacağım. Bir sendika, bir federas
yon, bir konfederasyon en az işçinin üçte birini 
toplaması lâzım ki, toplu - sözleşmede hakları 
bünyesinde toparlıyabilsin, ama üçte bir hak
kını da kaybetmeyi de kabul etmemiz gerekmez 
mi? Eğer iyi niyetle, sadakatla, iyi ahlâk içinde, 
dürüst bir çalışma yapmadığı takdirde işçi çok 
rahatlıkla istifade etme hakkına da sahip bu
lunduğuma göre, üçte bir nispetini düşürecek
tir ve çok yakında parlâmentoda olduğu gibi 
bir hassas sayı haline gelecektir. Onlarda, par
lâmentodaki tatbikatı gibi, kolay kolay terk 
edemiyecektir. îşçiye hakkını vermeye, dürüst 
olmaya, ahlâklı olmaya, o üçte bir ekseriyeti te
min etmiş olan sendika da, federasyon da, kon
federasyon da kendisini mecbur addedecektir. 

Sonra üçte bir ekseriyeti temin ettikten son
ra diğerleri ne olabilecek? Batıda % 91 ekseri
yetin temin edilmesi şartının yanında üçte bir 
hakîkaten çok âdildir, çok ahlâkidir ve hakika
ten tecrübeye değer bir emsaldir. îki üçte bir 
her hadde her zaman olaibilir, ama ikinci % 50 
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yi bulabilmek çok güçtür, riyazi olarak bulmak 
güçtür, fakat üçte biri bulmak mümkündür. Bi
rinci üçte biri bulmuştur, iyi çalışmamıştır, te
min edememiştir, ama işçilerine şu veya bu şe
kilde imkânlar sağlamak suretiyle üçte bir ağır
lığı tutuyor. Fakat, bunun yanında üçte iki var
dır. Bu üçte ikinin içinde her zaman üçte bir 
çıkması mümkündür. Kabiliyet gösterecektir, 
yapacaktır. Yani işçi üye aidatını istediği yere 
vermeye muktedirdir. Üçte birden daha fazlası
na vermiyeoektir giıbi bir mecburiyet yoktur. 
Ama, üçte bire girebildiği takdirde toplu sözleş
me hakkını yapabilme imkânını kazanmaktadır. 
Yani şahsan ben mefhumu muhalifide bilhassa 
dikkat nazara almaJk ve asgari limiti biraz ah
lâklı olmak tabelâ sendikacılığından kurtar
mak, geçmiş tatbikatı bilhassa nazarı itibara 
alarak şu konunun üzerinde bir hassiyete sebe-
bolabilecek ve- hele hele mutlaka bir Anayasa 
hakkının tahdidedildiği konusu ile mütemadi
yen bu mevzuu işlemenin her halde işçi lehine 
de olmıyacağı inancında bulunduğum için söz 
aldım. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; matematik ilmi 
ile meşgul olduğunu haricen bildiğim Sayın 
Nusret Tuna'nm burada verdiği rakamlara göre 
benim matematik anlayışımın yanlış olduğunu 
ispatlamaya kalktılar. Ama çok geçmeden arka
sından Vahap Güvenç benim doğru olduğumu 
doğruladı. Bizim koyduğumuz matematik hesa
bın şartları şu : Bu kanuna göre 1/3 işçiyi ihti
va etmiyen sendika, sendika olmuyor, dedik. 
Federasyonlar da 1/3 işçiyi ihtiva eden iki tane 
sendikanın bir araya gelmesinden oluyor, de
dik. Şimdi, onun misalini alalım 300 kişi var 
bir işkolunda, bir sendika 100 işçiyi ihtiva edi
yor, diğer sendika da 100 kişiyi ihtiva ediyor. 
Bunlar o işkolunda iki sendika oldukları için 
federasyon kurmak istedikleri zaman birleşe
cekler. Ne olur neticesi? 2/3 olur. Başka nasıl 
olur bir işkolunda 300 kişi varsa, iki sendika 
kurulması için 1/3 işçiyi ihtiva etmesi şartsa, 
ki şart, onların ikisinin bir araya gelmesinden 
federasyon olursa sonucu ne olur? 2/3 işçiyi ih
tiva eder. Ama, burada diyorsunus ki, 1/3 iş
çiyi ihtiva etmesi yeter diyorsunuz. O zaman 
sendikaların 1/3 isçiyi ihtiva etmesi şartı i1 a 
değil, daha az işçiyi ihtiva etseler dahi kurula

bileceklerini kabul etmek lâzım, ki onların da 
aidat alabilmeleri için, yetki almış olmaları lâ
zım. Yetkiyi kime veriyorsunuz? 275 te, en çok 
üyesi olan federasyona veriyorsunuz. Sendika
ya dahi vermiyorsunuz veya Türkiye çapında iş 
gören bir sendikaya veriyorsunuz. En çok işçi
yi ihtiva eden federasyon bir, Türkiye çapında 
faaliyette bulunmaya hak kazanmış sendika iki. 
Türkiye çapında faaliyette bulunmaya hak ka
zanmış sendika ne demek? 1/3 işçiyi işkolunda 
ihtiva eden sendika demek. Nereden bakarsanız 
bakınız, yetkiyi 1/3 işçiyi ihtiva etmeyi icabet-
tiriyor. Ne yetkisi? Toplu iş sözleşmesi yapma 
yetkisi. Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi ise 
sendikaların 14 ncü maddede yazılı en doğal ve 
en güçlü faaliyetleridir. Türkiye çapında faa
liyette bulunmak istiyorum. Sayın Tuna'ya rica 
ediyorum şimdi. Fırsat eşitliği de var, üye ya
zacağım ve onlardan aidat alarak 1/3 ü bula
cağım ki, toplu iş sözleşmesi yapayım M, bende 
dursunlar adamlar. Şimdi bende 1/3 işçi yok şu 
anda, büyümek, çoğalmak, yücelmek istiyorum, 
kuvvetlenmek istiyorum, güçlü sendika olmak 
istiyorum. Kimi kandırabilirim ben, bana 1/3 
işçiyi yani 100 000 dediğim zaman, hayalî ko
nuşmuyorum hakikaten, tekstilde 300 000 işçi 
çalışıyor, yahut yakın. 100 000 işçiyi bir araya 
getireceğim, Nesiz? Toplu iş sözleşmesi yapma 
yetkim olmaksızın. Çünkü bana, daha 90 000 
iken 6D 000 iken, 100 000 iken bu yetkiyi ver
mezler, kanunlar vermiyorlar. Toplu iş sözleş
mesi yapamamam halinde, işçiye bana aidat 
ver desem de vermez. Hayır kanun müsaade et
miyor. işçi belki verecek, peki diyecek gözümü 
kapadım senin sendikacılığına razıyım, toplu 
iş sözleşmesi dahi yapmam, ona da razıyım, sa
na aidat vereceğim diyecek, fakat kanun bunun 
işçinin bana aidat vermesine müsaade etmiyor. 
Çünkü, aidatı alabilmem için, benim toplu iş söz
leşmesi yetkisi almam lâzım. 23 ncü maddeyi 
okuyayım; Sayın Ekrem özden, biraz evvel de
diler ki; «sana, bana ve Zihni Betil'e büyük bir 
kuruluşumuz hasım nazariyle bakacakmış, is-
tenmiyen senatör diye ilân edecekmiş,» o onla
rın bileceği iş. Ama, bana herhalde işçi, vicda
nından o nazarla bakmıyacak. Günkü, ben işçi
nin hakkını savunuyorum sanıyorum. Birbiri
mizle şimdi daha iyi anlaştık. Madde 23, bend 
1 «mesleki teşekküllere üyelerince ödenecek 
aidatların miktarı, Cemiyetler Kanunundaki 
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kayıtlara bağlı kalmaksızın, kuruluşun merkez 
genel kurulunca tesbit edilir, azaltılır veya ço
ğaltılır.» Bu, birinci bend. 

îkinci bend : «Kurulu bulunduğu işkolun
da yetki almış sendikanın..» Değerli kardeşim, 
değerli arkadaşım kurulu bulunduğu işkolunda 
yetki almış sendikanın Türkçe lâfzının karşılığı 
şu : Nerede 7 nci maddede, hangi 7 nci madde
de? 275 sayılı Kanunda. Kime veriyorsunuz 
yetkiyi? Genel yetki, madde 7 «toplu iş sözleş
mesi yapmaya o iş kolunda en çok üyeye sahi-
bolan ve herhalde o işkolundaki sigortalı işçi
lerin en az % 35 ini temsil eden işçi federasyo
nu...» Bırakalım burasını, «veya Türkiye çapın
da faaliyette bulunan işçi sendikası yetkilidir.» 
Evet, güzel istemiyoruz başka bir şey, aidat al
mak istiyoruz. Verecek işçi, 100 001 i bulunca
ya kadar verecek, 999 999 dayız, şimdi iki Mşi 
daha bekliyoruz. Bana o kadar kişi aidat vere
cek, iki kişi almak için arıyorum. Fakat, aidat 
istesem bu işçilerden alamıyorum, neden alamı
yorum? Toplu iş sözleşmesi yetkisi verilmediği 
için a'lamıyorum, kanun mâni oluyor. Alınma
mış ise işyerinde sendikanın 1/4 işçisi varsa 
alacak. Hiç şimdiye kadar gördünüz mü Tür
kiye'de toplu iş sözleşmesi yapmamış ssendika 
ve işçi? îmkân yok böyle şeye, daha bitmeden 
bindireceksin bunu. Hattâ hükümler var, birisi 
biterse diğeri yapılıncaya kadar öbürü devam 
eder diye, aralıksız devam eder bu. 

Fırsat 'eşitliğinden ne anlıyoruz lütfen? 
Aidat alamıyorum, işçi verecek alamıyorum, 
kanun müsaade etmiyor. 1/3 işçi okmaym-
ca yetki alamıyorum. Ben fırsat eşitdiğine ma
likim, kurulacağım ve büyüyeceğim. Hayır 
böyle bir şıey iddia edemezsiniz. Bur&ia açık 
bu. Vahap Beyin dediği gibi olursa, o zaman 
bâzı arkadaşların yine (kızması gerekecak. 
Efendim federasyonlara 1/3 işçi yeter, yani o 
demektir ki, 1/3 işçi olmadan da sendika ku
rulabilir. Hayır kurulamaz. Aidat alamıyor
sun ki, kurulasın, yetlki alamıyorsun ki, çalı-
şasın. Ne yetkisi alamıyorsun Toplu iş sözleş
mesi yetkisi alamıyorsun. Yani bunu başka 
türlü nasıl anlayacaksınız, (anlamıyorum M. 

İSA HİS AN BİNGÖL (Muş) — Aidat alı-
yc \ . 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ala
mazsınız efendim. Bak ne diyor... 

BAŞKAN — Çok istirham ederim karşılık
lı konuşulmasın. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Haklı
sınız tabu efendim. «Kurulu bulunduğu iş ko
lunda yetki almış sendikanın veya yetki alın
mamış ise» hele alınmamış ise hiç olmaz ya, 
almamış ise belki bir dereceye kadar, «işyerinde 
çalışan (işçilerin 1/4 ünü temsili ettiğini ispat 
eden sendikanın» iş kolunda yetki aldın mı, 
başka hiçbir sendika artık aidat alamaz. Ala
maz. Bu, bu kadar açıkken eğer fırsat eşitliği 
vardır, işçilere yazık oluyor, Gündoğan burası
nı işgal ediyor, birisi bağırıyor çağırıyor, öbü
rü sus diyor, vakit geçti diyor, deniz zamanı 
geldi diyor. Bu olmaz. Olur, ama böyle olur. 
Birçok şeyler söylenebilir mi? Söylenebilir. 
Öyle anlaşılmaz denir mi? Denir ne lüzum var. 
Hiç gereği yok, Hükümet teklifi diyorum, ken
di teklifim demiyorum, daha munis diyorum. 
Hükümetin teklifi var, çok 'hoş diyorum, doğru 
diyorum. Bâzı kere olur ki, muhalefet partisi
ne mensübolduğumuz için bizim tekliflerimizi 
iktidar partisi kabul etmiyebilir. Peki, sizin 
teklifinize razıyım, Hükümetin teklifine razı
yım. Hayır, o takdirde bana da müsaade edin 
bu doğru bir îkanun değildir. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Seyfi Öztürk Çalışma 
Bakanı, buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başjkan, çok de
ğerli arkadaşlarım; Kanunun metni ve ruhu 
açiktır. Bu metni ve ruhu muayyen maksada 
göre tefsir etmek mümkün değildir. Bu itibar
la beyanlarım zapta geçtiğine göre, kanun tatbi
katında hiç şüphci3İz, Hükümet olarak bundan 
ne anladığımızı ve bu metin tatbikatta nasıl bir 
uygulama geçireceğini ortaya koymuş olaca
ğız. 

Şimdi Türkiye çapında faaliyet gösteren sen
dika. Teknik tabirler bunlar, 1/3 nü temsil 
edecek aynı iş kolunda çalışan işçilerin. E, fede
rasyonda öyle. Beki bir tarafta Türkiye çapın
da faaliyet gösteren sendika, bir tarafta fede
rasyon, bunlar ne demek. Zannediyorum bütün 
münakaşa buradan geliyor. 

Muhterem arkadaşlar, aslında bunlar arasın
da statü faafaı var, ben bu farkı izah için huzu-
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runuza geldim. Türkiye çapında faaliyet göste
ren sendika yani, milî sendika diyorum buna. 
Bu sendika bir statüye tabidir, belli bir statüsü 
vardır, tek statü, bir merkezi vardır, şubeleri 
vardır ve Türkiye'de faaliyette bulunur. Fede
rasyon füzyondiur, federasyonun bünyesinde 
statü olmakla beraber, federasyona dâhil olan 
sendikalar kendiliklerinden ortadan kalkmaz 
ve bünye içerisinde faaliyette bulunurlar, mer
kez ve şube münasebeti yoktur. 

Bu itibarla, çalışma şekilleri bakımından, 
tabi oldukları hukukî statü bakımından bir fark
lılık vardır ve arzu ettiğimiz hedef federasyon
ların da ötesinde Türkiye çapında faaliyet gös
teren sendikalara doğru gelişme kaydetmek; o 
istikamette; ki, birçok federasyonlarda Tür
kiye çapında faaliyet gösteren sendika hüviyeti
ne doğru akış vardır. 

Şimdi, metin gayet açık, sendika kurmak 
serbest, faaliyette bulunmak serbest. Arkadaşı
mız diyorlar ki, 23 ncü maddeye dayanarak, 
aidat toplama meselesinden bahsettiler. Aidat 
toplama meselesini izah edeyim. Sayın arkada
şımız metnin baş tarafını okuyorlar, devam et
mediler. Ben, alt tarafını da okuyacağım. 

Madde 23. — Kurulu bulunduğu işkolunda 
yetki almış sendikanın veya yetki alınmamış ise 
işyerinde çalışan işçilerin 1/4 ünü temsil etti
ğini ispat eden sendikanın yazılı talebi ile... 

Ne olacak? Aidat kesilecek. Çekof hali, bord
rodan kesilecek. Kanunun söylediği bu. Tatbi
katta 2 türlü aidat toplanmaktadır. 1. Sen
dika aidatı, üyelerinden her zaman alabilir. 
Üyeler de, her zaman aidatı sendika idare he
yetine, merkezine götürür ve verirler. Bir de, 
bordro usulü, işverene ceza mükellefiyeti tah
mil eden diğer maddelerde göreceğiz, işçinin 
aylık ücretinden kesilip sendikaya gönderilme
si bir kanuni vecibe halinde metne yazdığımız 
husus var. Buna çekof diyoruz, bordrodan ke
silme. 

Binaenaleyh, bu muameleyi yapabilmek için, 
yani işverenin, çalışan işçilerin, sendikalı işçi
lerin, kayıtlı işçilerin liste üzerinden aylık 
aidatları kesip sendika merkezine göndermeleri 
işlemini tahmil eden hüküm iki şarta bağlı. Biri
si, yetki almış olacak; ikincisi, yetki almamı?. 
ise hiç olmazsa o işyerinde çalışan işçilerin 1/4 
ünü temsil edecek. 

işte görülüyor ki, sendika tekeli getirilmi
yor. Muayyen şartlarla sadece muayyen sendika
lar himaye edilmiyor, sendika kurma ve faali
yette bulunma serbestisi en geniş surette tanın
mış oluyor. Aidat meselesindeki misali, arka
daşımızın, zannediyorum 9 ncu maddedeki tef
sirine bina etmek istediği bir misal olmaktadır. 
Ama, metne uygun değildir, eksiktir. Yetki al
mamış olsa dahi, 1/4 ü temsil ederse o işyerinde 
çalışan işçilerin yine çekof şeklinde aidat bord
roları üzerinden kesilip gönderilecektir. 

Bunun dışında muhterem arkadaşlarım, di
ğer serbest faaliyette bulunan 5 - 10 üyeli, 50 -
100 üyeli küçük sendikalar kendi işçileriyle 
münasebet tesis ederek kendi aidatlarını ken
dileri tahsil edeceklerdir. Yani, kamu düzeni 
bakımından muayyen vecibeleri, muayyen mües
seselere veya şahıslara tahmil ederken bir öl
çü koyuyoruz. Askerlikte yaş şu. Mükellefiyet. 
işverene bir mükellefiyet tahmil ediyoruz, bu
nu kes, ver. Ama, kesme, dediğimiz zaman da 
bu mükellefiyetin bir ölçüsünü koyuyoruz Ya, 
yetki almış olacak, ya o işyerinde çalışan işçi
lerin 1/4 ü yetki almamışsa temsil edecek. Bun
ların hiçbirisine sahip değilse, o zaman kendi 
aidatını kendisi tahsil edecek. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Betil, buyurunuz. 
ZİKNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; bu 9 ncu madde hakkında ben 
Sayın Başkanlığa 3 önerge takdim ettim Bu 
önergelerimden birisinde Hükümet temsilcisi 
Sayın Çalışma Bakanından bir soru sorulmasını 
diledim. Bu sorumda diyorum ki; 

274 ve 275 sayılı Kanunlar birbirini tamam-
lıyan kanunlardır. Her ikisinde de değişiklik 
yapılmaktadır. 274 sayılı Sendikalar Kanunu 
Millet Meclisince kabul edilmiştir, Cumhuriyet 
Senatörü Genel Kurulunda da görüşülmektedir. 

275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Kanununda yapılacak değişikliği ihtiva 
eden tasarı ise Millet Meclisi Geçici Komisyo
nunda görüşülmüştür, sonuca bağlanmıştır ve 
henüz Millet Meclisi Genel Kurulunda görü
şülmemiştir. Ama, basılmıştır, üyelere dağıtıl
mıştır. Millet Meclisi Geçici Komisyonunca ka
bul edilen metin kamu oyunun malûmu olmuş
tur. Bu iki. 
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Bu iki kanun, birbirini tamamlıyan kanun
lar olduğuna göre, gerek Millet Meclisinde, 
gerekse Cumhuriyet Senatosunda aynı gündem
de birbirini mütaakıp yer alması lâzımgelirdi. 
Biri görüşülürken, onun görüşülmesi bittiği an
da diğerinin görüşülmesine başlama imkânı sağ
lanmak gerekir idi. Toplu iş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt yetki ve hakkı dışında bir sendikalar 
Kanunu tasavvur edilemez, çıkarılsa da yaşıya-
maz. Çünkü, hiçbir hükmü uygulama görmez, 

O halde, sendikaların kurulmaları ve faali
yette bulunmaları kadar Toplu iş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt hakkını nizami? yan kanunun 
toplu iş sözleşmesini yapma yetki ve hakkını 
hangi sendikaya vereceğim, ne gibi ahvalde gre
ve, ne gibi ahvalde lokavta başvurulabileceği 
hususları önem taşır. 

Binaenaleyh, bu 274 ve 275 sayılı kanun ta
sarılarında böyle bir şanssızlık mevcuttur. Bi
ri, Meclisin birinde görüşülmüş, ikincisinde gö
rüşülüyor. Diğeri, Meclisin birinin Geçici Ko
misyonunda görüşülmüş, sonuca bağlanmış, fa
kat Genel Kurulunda henüz görüşülmemiş. Bu 
iki kanun, 274 ve 275 sayılı kanunlar birbirleri
ni tamamlıyan kanunlar olduğu için, fazla vak
tinizi almak istemedeğimden dolayı, biraz önce 
kısaca açıkladığım nedenlerle bunun bir hük
münün zararsızlığını veya faydalılığını onun 
bir hükmü ile izah mümkün. 275 sayılı Kanunun 
bir hükmünün zararsızlığını veya faydalılığını 
bunun bir hükmü ile izah mümkün. 

Binaenaleyh, bunların görüşülmesinde her 
halde iş çokluğundan dolayı böyle bir aksama, 
böyle bir aksaklık olmuştur. 

Şimdi ben, Hükümet Temsilcisi Sayın Çalış
ma Bakanından sorumu soruyorum. Hükümet 
olaraik Millet Meclisi Geçici Komisyonunca ka
bul edilmiş, fakat Millet Meclisi Genel Kurulun
da görüşülmesine henüz başlanılamamış olan 
275 sayılı Kanunda değişiklik öngören metinde 
Hükümet olarak o Geçici Komisyonla mutabık 
mıdırlar? 

Başka bir deyimle, Millet Meclisi Geçici 
Komisyonunca sonuca bağlanmış bulunan 275 
sayılı Kanundaki değişiklik metni üzerinde, 
Hükümet olarak, Millet Meclisine değiştirge 
önerg'esi vermek, değişiklik teklifinde bulunmak 
niyetinde midirler, değilmidirler? 

Bunu açıklarlarsa, o zaman mesele daha açık 
bir şekilde münakaşa edilmek imkânı hâsıl ola
caktır. Burada konuşulurken, efendim, toplu 
iş sözleşmesi yapma hak ve yetkisi 275 sayılı 
Kanundadır. O, henüz Cumhuriyet Senatosuna 
gelmedi ki,,, Millet Meclisi Genel Kurulunda 
dahi görüşülmedi. Ama, kamu oyunda bir bilgi 
var, o bilgi şu : 

Henüz Millet Meclisi Genel Kurulunda gö
rüşülmemiş bulunan 275 sayılı Kanunda Millet 
Meclisi Geçici Komisyonunun yaptığı değişik
likte Hükümet mutabıktır. Ve Hükümet, Mil
let Meclisi Genel Kurulunda Geçici Komisyon
dan gelen metnin aynen çıkmasını savunacak
tır. 

O zaman, halen görüşmekte bulunduğumuz 
274 sayılı Kanunun getirdiği değişikliklerle 
275 sayılı Kanunda yapılacak değişikliği Türk 
kamu oyu birlikte gerçekleşecek, kesinleşecek-
miş gibi göz önüne almak mecburiyetini duyu
yor ve bundan dolayı endişeye düşüyor. 

Binaenaleyh, Sayın Çalışma Bakanının her 
şeyden önce hem bizleri aydınlatması, hem kamu 
oyunun, konunun bu son derece nasik olan nok
tası üzerinde huzura kavuşturması bakımından 
önce bu soruma cevap vermesini rica ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, ikinci önergeme geliyo
rum. Ben ne o sendikadan yana, ne bu sendika
nın karşısında bir görüşün sahibi değilim. Ben, 
Anayasamızın koyduğu sendikalar hakkında 
koyduğu ilkenin izleyicisi ve savunucusuyum 
Anayasamızın sendikalar hakkında koyduğu 
ve benim izlediğim, savunduğum şudur : 

Sendikalar özgür olarak kurulurlar. Sendi
kalar, faaliyetlerine özgür olarak devam eder
ler. Demin gerek 274 sayılı Sendikalar Kanu
nunda, gerekse 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanununda aradığım bu iki öl
çü sendikaların özgür olarak kurulmalarına 
gölge düşürüyor, düşebilir; sendikaların özgür 
olarak faaliyetlerine devam etmelerine gölge 
düşüyor, düşürülebilir. Eğer gölge düşüyorsa, 
gölge düşürülüyorsa, hangi sendikanın lehinde 
olursa olsun, veya aleyhinde olursa olsun bu be
ni ilgilendirmez. Türkiye'de sendikacılık işve
rene nazaran güçsüz ve ezik durumda bulunan 
işçi haklarını ve menfaatlerini savunabilecek 
olan bu özgür örgütün kurulması ve yaşaması
dır. Benim üzerinde durduğum, bu. 
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Onun için tümü üzerinde eğildiğim ve tümü 
üzerinde verdiğim ve fakat Genel Kurulunuzca, 
Yüce Heyetinizce reddolunan bir dileğimi za
ruri olarak 9 ncu madde vesilesi ile tekrarla
mak lüzumunu hissettim. Bizim 15 üyeden ku
rulu bir ihtisas Komisyonumuz var. Son derece 
önemli hükümler ihtiva etmektedir, bu 9 ncu 
madde. Hiçbir zararımız olmaz, günlerden beri 
konuşuyoruz, acele işlerde Anayasa ve Adalet 
Komisyonumuz işin kendisine havale edildiği 
gün toplanıp, geçe geç saatlere kadar çalışıp, 
sorulan mütalâayı verdiğinin çok emsali var. 
15 üyeden kurulu ihtisas erbabından kurulu bir 
ihtisas komisyonu olan Anayasa ve Adalet Ko
misyonunun da şu 9 ncu maddenin taşıdığı hü
kümleri Anayasamızın koyduğu sendikaların 
özgür olarak kurulmaları, sendikaların faali
yetlerine özgür olarak devam etmeleri ilkesine 
uygunluğu, aykırılığı bakımından bir mütalâa 
isteriz. 

Hastayı mütehassıs hekime gönderelim di
yoruz. Hasta sağlamsa mütehassıs hekim hiçbir 
şeyi yoktur derse, ne zarar ederiz? Eğer Ana
yasa ve Adalet Komisyonunu terkibeden üye
lerde Cumhuriyet Senatosunun Genel Kurulun 
da üyedirler, o halde oraya göndermeye ne 
lüzum vardır der iseniz, o zaman komisyonları 
kurmaya lüzum ve mahal kalmaz. Her şeyi Ge
nel Kurulda görüşürüz. 

FERİD MELEN (Van) — Hepiniz burada
sınız, söyleyiniz. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (Eski
şehir Milletvekili) — Sayın Betil, hep burada
yız. 

ZİHNİ BETİL (Devamla) — Her şeyi Ge
nel Kurulda görüşürsünüz. Zatıâlinizin Sayın 
Melen, malî konulara taallûk eden hususlarda 
Bütçe ve Plân Karma Komisyonundan geçmesi
ni inanarak, bildiğiniz gerekçelere dayanarak 
ne kadar savunduğunuzu ben bilirim. O zaman 
aynı mantığı niye kullanmadınız, kullanmıyor
sunuz? Bütçe Karma Komisyonunun bütün üye
leri de Genel Kurulda üyedirler, ne lüzum var 
niçin demiyorsunuz? Niçin demiyorsunuz, de
mediniz? Komisyonun bir çalışma şekli var, 
Genel Kurulun bir çalışma şekli var. İkinci öner
gem de bu muhterem arkadaşlar. 

Ben yüreklerde şüphe kalmamasını istiyo
rum. Emin olalım, emin olarak oylarımızı kulla

nalım. Anayasaya aykırılık olmadığı kamsıyla 
oylarımızı kullanalım. 

Şimdi, bu önergemin de kaJbul edilmemesi ih
timali var. Sayın Çalışma Bakanı, Hükümet söz-
oüzü olarak ümidediyorum M, sorumun karşılı
ğını vereceklerdir. Ama tümü üzerinde Anaya
sa Komisyonundan mütalâa alınması yolundaki 
isteğim reddedildiği için bu madde vesilesiyle 
tekrarladığım o dileğim yine reddedilmesi ihti
mali var. Onun için ikide bir kürsüye gelerek 
huzurunuzu işgal etmemek için o İhtimali naza
ra alarak bir üçüncü önerge verdim. 

Üçüncü önergem de şu : Şayet Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna sevk olunmazsa. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; tasarının 
274 sayılı Kanunun 9 ncu maddesini değiştiren 
metninin 4 ncü bendinde deniliyor M, «işkollan 
Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yönetme
likle tesbit edilir» Bu yönetmelik, Uluslararası 
normlar ve işçilerin Türkiye'de mevcut sendika
laşma durumları göz önüne alınarak hazırlanır.» 

Bunu hazırlarken Çalışma Bakanlığı mütaa-
kıp fıkraya göre, belli mercilerden mütalâa ala
cak, bu idari tasarruf aleyhine Danıştaya baş
vurmak mümkün ve Danıştay kararını iki yıl 
zarfında verecek. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Eski metin de öyle. 

ZÎHNİ BETİL (Devamla) — Eski metin ay
nen böyle değil Sayın Öztürk. Eski metni oku
yacağım. Bu yönetmelik milletlerarası normlar 
dikkate alarak hazırlanır, diyor.» Kriter tek. 
Eski metin de işkollarında Çalışma Bakanlığı 
tesbit ederken, kriter tefe, ölçü tek. Bu millet
lerarası normlar dikkate alınarak hazırlanır di
yor.» 

Şimdi yeni metin de, «'Milletlerarası» yerine, 
«uluslararası» denilmiş, «dikkate alınır» yerine, 
«göz önüne alınır» denilmiş, ama uluslararası 
normlar kriterine bir ikinci kriter eklenmiş, 
«işçilerin Türkiye'de mevcut sendikalaşma du
rumları.» Bu ikinci kritere neden lüzum görül
müş programında? Komisyon raporunda bu ko
nu üzerinde hiçbir izah ve açıklama yok. 

Şimdi, hatıra, uzak da olsa, şu ihtimal gele
biliyor, bir sendikalar federasyonu yahut kon
federasyonu, o işkolundaki işçilerin 1/3 üye 
kaydetmiş, en çok üye kaydeden de kendisi. Bi
naenaleyh toplu sözleşme yapma hak ve yetkisi-
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ni elde eder, o işkoluna göre, Çalışma Bakanlığı- j 
nm tesbit ettiği işkoluna göre. 

Diyelim ki, kapı tokmağı yapan, kapı kilidi 
yapan, kapı sürgüsü yapan imalâthaneler, fab
rikalar, işyerleri bir işkolu sayılır ve bir sendi
ka da kapı tokmağı yapan, kapı kilidi yapan, 
kapı sürgüsü yapan işyerlerinde çalışan işçilerin 
1/3 nü de kendisine üye kaydeder. 

Çalışma Bakanlığı bu işkolunda bir değişik
lik yapar da, kapı için önem taşıyan, kapı tok
mağı ile kilididir. Sürgü pencerede de var. Bi
naenaleyh sürgüyü aynı işkolundan çıkardım 
derse, veya kapı tokmağı ile sürgüyü aynı işko
lu sayar da, kilit çekmecede de var, sandıkta da 
var, dolapta da var, kasada da var; bunu ayır
dım, ayrı bir işkolu yaptım derse bu tasarrufu 
da uluslararası iş normlarına uymazsa, Danışta-
ya gideceğiz diyeceğiz ki, eski metne göre, ulus
lararası iş normlarına bu uymuyor, idarenin bu 
tasarrufu haksızdır, iptaline karar ver. 

Bu sefer idare savunmasında Danıştaya di
yecek ki, 274 sayılı Kanunun 1970 yılı Temmuz 
ayındaki değiştirilişine kadar kriter tektir, 
uluslararası norm. Ama o değişiklikte buna bir 
kriter daha ekler, «işçilerin Türkiye'deki sendi
kalaşma durumu.» İşçilerin uluslararası norm
lara göre, kapı tokmağını misal olarak arz edi
yorum; kapı tokmağını, kapı kilidini, sürgüsü
nü aynı işkolundan ayırmak mümkün değil ama, 
Türkiye'deki sendikalara göre ayırmak müm
kün. Ben de ayırdım. 

Binaenaleyh Çalışma Bakanlığı, önceden tes
bit ettiği işkoluna göre, toplu iş sözleşmesi hak 
ve yetkisini elde etmiş bulunan bir sendikadan, 
o işkolunda çalışan işçilerin 1/3 ni yapmak su
retiyle bu hak ve yetkiyi elde etmiş bulunan 
sendikadan, bu hak ve yetkiyi geri alabilme im
kânına sabJbolabilir gibi geliyor hatıra, bir ihti
mal olarak geliyor. Bu kriter eskiden yoktu, 
şimdi neden eMendi. 

Kanunlar da değişiklik yokken kanun vâzıı-
mn maksadını anlamak daha kolaydır. Ama ka
nunlarda değişiklik yapıldığı zaman, o değişik
liğin bir sebebi, bir hikmeti gerektir diye düşü
nülür; o değişikliğe mâna vererek tatbikata 
geçmek zorunlu olur. 

Binaenaleyh, ben, sadece bugün Türkiye'de 
kurulmuş bulunan sendikadan değil, bugün Tür
kiye'de kurulmuş bulunan sendikaların özgür 

olarak faaliyetlerine devam edebilmeleri kadar, 
gelecekte kurulması muhtemel olan sendikala
rın da özgü. olarak kurulmaları, özgür olarak 
faaliyetlerine devam edebilmeleri ilkesinin pe
şindeyim, onun izleyicisiyim. 

Bu kanun şu hükmü, bu hükmü, şu açıdan 
bu açıdan, şu sendikanın veya bu sendikanın 
bugün işine gelebilir. Ama özel maksat taşıyan 
hükümler daima tepen silâhlar gibidir, kullana
nı vurur. Onun için ben eski metinde olduğu 
gibi işkollannı gene Çalışma Bakanlığının tes
bit etmesi uygun olacağı kanısındayım, gene bu 
idari tasarruf aleyhine Danıştaya başvurulması 
lâzımgeldiği kanısındayım, Danıştay için karar 
verme süresinin sınırlanmasını da uygun bulu
yorum. Çünkü uzun zaman beklenemez, tatbikat 
uzun sürer bekliyemez. Ancak eski metinde ol
duğu gibi uluslararası normların nazara alınma
sı suretiyle işkollarının tesbit edilmesi, bu kri
tere işçilerin Türkiye'de mevcut sendikalaşma 
durumları kriterinin eklenmemesidir, yani bu 
ikinci kriterin metinden çıkarılmasını teklif et
tim, üçüncü önergemde. 

Vaktinizi fazla almamak için kısa konuşma
ya çalıştım, eğer uzattımsa özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Seyfi Öztürk, Çalışma 
Bakanı. Sayın Öztürk bu soruyu iyice alabildi
niz mi yoksa takrir var. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Aldım efendim. 

Sayın Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 
Sayın Betil tecrübeli bir parlömanter arkadaşı
mızdır. Hakikaten bir iç endişesi olmasa kürsü
de biraz da geniş teferruatlı bir endişe izharın
da bulunmazdı. 

Yalnız hemen söyliyeyim, eğer kürsüye ge-
[ lirken, veya metni okurken her kelimenin arka

sında acaba bu iktidar ne yapmak istiyor, bu 
Hükümetin ne gibi niyeti var, ilerde ne yapar 
gibi peşin birtakım sorular ve o sorulara cevap 
bulma arzusu belirirse, tabiî birçok endişeleri 
sıralamak, hattâ Sayın Betil'in 40 endişesine 40 
tane daha koymak mümkün. Ama bunların hiç
birisi yok. Şimdi biraz sonra hepsini açıklıya-
eağım, bunların hiçbirisi yok. 

Eski metinde norm, «uluslararası normlar», 
«milletlerarası» imiş. Bunu «uluslar» olarak 
Türkçeleştirmişiz. Demek ki, işkollan Çalışma 

1 Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikle tesbit 
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edilirken bu yönetmelik «uluslararası normlar» 
m «milletlerarası normlar» olduğu belirtilecek
tir. Zannederim bunda beraberiz. 

«İşçilerin Türkiye'de mevcut sendikalaşma 
durumları göz önüne alınarak» buna itiraz edi
yorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, 274 sayılı Kanun 
1963 ten beri tatbikat görüyor. Çalışma Bakan
lığı işkolları esasına göre kurulması esas ve ku
rulmuş, zaten faaliyet halinde sendikalar. 36 
federasyon da toplanan 36 işkolu tesbit etmiş, 
bugün halen 36 işkolu faaliyette. 

•Burada demek istiyoruz ki, bir hakkı mük
tesebi teyit, evvelden kurulmuş, sendikalaşmış 
bugün faaliyette bulunan işkolu esasına müste
nit teşekküllerin yeni getirdiğimiz ölçüler içeri
sinde durumlarını muhafaza ettikleri takdirde 
işkolları yönetmeliğinde bundan sonra eğer za
ruret yeni birtakım işjkolları tesbitine bizi zor-
larsa, bu sübjektif olmasın, mevcut 36 işkolu
nun 1963 yılında meriyete giren 274 sayılı Ka
nunla vücut bulmuş, bugüne gelmiş işkolundaki 
•sendikanın faaliyetini teminat altına alan bir 
hüküm. Teminat altına alan bir hüküm, yani 
Çalışma Bakanlığı milletlerarası normlara göre, 
diyerek, şunları, şunları yeni bir işkolu, şunları 
şunları yeni bir işkolu olarak tarif ve tesbit et
tim, yönetmeliğe koydum diye, karman - çor-
man eden, ortalığı yeni bir tanzime, keyfî yanlış 
tanzime gitmesin. Bu barajları tesbit ederken 
Sayın Betilin arzusuna bir unsur daha katmak 
suretiyle şahsi, keyfî veya gerçeklere uymıyan, 
ihtiyaçlara uymıyan sendikaların Türkiye'deki 
7 yıllık gelişmelerine ve bugün iktisabettikleri 
durumlara uymıyan birtakım yanlış düzenleme
lere gitmesin diye, uluslararası normların yanı
na, «işçilerin Türkiye'deki mevcut sendikalaşma 
durumları», mevcut yani filhal bugünkü du
rumları da göz önüne alınmak suretiyle diye
rek iki önemli unsuru teminat olarak koymu
şuz. Ayrıca da, hemen arkasından Danıştaya 
müracaat hakkı koymuşuz ve Danıştaym da iki 
ay içerisinde, ki bu süre en kısa bir süredir, bu
nu mutlak karara bağlaması maddenin altında 
aynca hükme bağlanmış. Yapılmak istenen şey, 
düzenlemenin, yönetmenlik tanziminin sübjek
tif değil gerçeklere uygun objektif ihtiyaçlara 
cevap verecek ve Türkiyede sendikal faaliyet
lerde huzursuzluğu değil, huzuru tesis edecek 

bir istikamette hazırlanmasını temin, ona ışık 
tutan bir unsurdur. 

Ayrıca değerli arkadaşımız bana bâzı soru
lar tevcih etti. Bu soruları 275 sayılı Kanunla 
ilgilidir. Muhterem arkadaşlarım, 274 sayılı Ka
nun Anayasanın 46 nci maddesine dayalıdır. 
275 sayılı Grev Lokavt Toplu Sözleşme Kanu
nu 47 nci maddeye dayalı. Bu konuda bu kanun
da olduğu gibi gene Meclislerimize verilmiş tek
lif ve tasanlar var. Türkiye işçi Partisinden Rı
za Kuvas, Hayrettin Uysal ve arkadaşları, Ab
dullah Baştürk ve altı arkadaşı, ayrıca tabiî 
hükümet de kendi teklifini komisyona vermiş. 
Komisyon onları müzakere etti. Hükümet ola
rak bizim değişmiyen prensiplerimiz, değişmesi 
mümkün olmıyan prensiplerimiz hükümet prog
ramında yazılı. Hükümet programında cümle ha
linde «işçi bütünlüğünü muhafaza edeceğiz,» 
«güçlü sendikacılığın meydana gelmesi için her 
türM tedbiri alacağız.» Koymuşuz bunu. Şimdi 
bu prensiplerin ışığı altında teklif ve tasarılar 
hamur edilmiş, bir maddesi hükümetin görü
şünden intikal ediyor, bir maddesi C. H. P. li 
ve A. P. li üyelerin teklifleriyle, bir maddesi 
yalnız Halk Partili arkadaşların teklifleriyle, 
bir maddesi yalnız Adalet Partili arkadaşların 
teklifleriyle encümende iyi niyete müstenit iyi 
hizmet başarmak, iyi iş yapmak arzusu içinde 
ve siyasi kanaat görüşler ne olursa olsun mem
lekete iyi bir kanun getirelim, hizmet edelim 
anlayışı içerisinde görüşülmüş. Ve ittifak ile de 
karara bağlanmıştır. 

Hükümet olarak meseleleri tartışmışız, 
prensibimizin ışığı altında Geçici Komisyonun 
gerekçesinde yer alan görüşlerimizi söylemişiz. 
Şimdi Meclise gelecek hükümetin görüşü var
dır, çıkar söyler, burada da söylüyorum. Mecli
sin iradesi vardır. Anayasanın 5 nci maddesine 
göre hükümetin görüşü değil, Meclisin iradesi 
kanunlara vücut verir. 

Bu itibarla bizim şimdiden 275 sayılı yasa 
tasarısının nasıl bir hüviyet iktisabedeceğini 
buradan kâhin gibi beyan etmek mümkün de
ğil. Beyan edeceğimiz şey var. O da hükümet yö-
rüşü, onu arz edeyim. Hükümet programımızda 
yer alan hususu güçlü sendikacılık meselesini, 
işçi bütünlüğünün muhafazası meselesini temel 
prensibolarak ortaya koyduk ve bunu savuna-
ealız. Hükümet programını revizyona tabi tut-
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mayız, tutamayız mümkün değil bu. Kanun mü
zakere edilecek bu kanunun müzakeresi sıra
sında da bir çok görüşler ortaya atıldı. Mese
lâ, sabalhıki celsede Sayın Betil'in önergesi, de
ğerli arkadaşımızın önergesi ile birleşti, aynı 
espriyi ihtiva ediyor; birinci maddede tadilât 
yapılması lâzımdır dendi, düşündük konuştuk 
hükümetin programını, prensibini ihlâl etmi-
yen bir tashihtir, anametinde herhangi bir de
ğişiklik yapmıyor, uygun mütalâa ettik. Biraz 
sonra zannediyorum, Sayın Betil'in komisyonda 
bu ibare olmaz dediği, teşekküllerin mameleki
nin intikali ile ilgili husustur, haklıdır, iltihak 
ediyoruz, onun da tashihi icahedecektir. Ko
misyon görüşünü o istikamette bir tasarı ile 
zannediyorum verecek riyasete. 

Şimdi 275 sayılı Kanunun henüz müzakeresi 
yapılmadan siyasi partilerimizin bu kanun dola-
yısiyle ortaya koyacakları görüş haklılık dere
cesi, isabet derecesi Türk sendikacılığına ya
rarlı olma bakımından ne gibi faydalar, mah
zurlar getireceği hususu ortaya konulmadan bi
zim buradan, Senato kürsüsünden belki Kasım 
döneminde, belki Meclis imkân verirse Temmu
zun 20 sinden, 25 inden sonra bir müsait günde 
görüşmesi mümkün ve muhtemel olan bir yasa
nın müzakeresi hakkında buradan peşin ambar
golu konuşmamız, tecrübeli arkadaşım takdir 
ederler ki, doğru olmaz, uygun olmaz. Ben hiç
bir zaman şu veya bu şekilde meseleyi kaypak 
zemine çekmek istemiyorum, gayet açığız bu 
mevzuda. 275 sayılı Kanunun encümenden çık
tığı şekilde beraberiz. Hükümet olarak savuna
cağım. O görüşlerle o kanun, o tasarının her 
maddesi ile yakından ilgilendim, inandım; mü
dafaasını yapacağım, bu görüşümde hiç tâviz 
vermem. Ama müzakereler sırasında bilmiyorum 
ne ölçüde ortaya ne çıkacak? Hiçbir zaman hü
kümetler katı olmaz, prensipte fedakârlık ya
pılmaz ama, biraz evvel müzakere ettiğimiz gibi, 
şekle mütaallik veya bir başka şekilde öyle me
sele çıkar ki, katı olmaz, katılık doğru değildir. 
Gerçeği bulma bakımından, anahedefi ve ana-
prensibi ihlâl etmediği müddetçe birtakım yeni 
revizyonlara, yani restore etmek, tasarı üzerin
de değişiklikler yapmak Umumi Heyetin hak
kıdır, Hükümet de görüşünü bir inadın, bir ka
tılığın içerisinde değil, gerçeğin, hakikatin ve 
prensibinin ışığı altında beyan etmek durumun
dadır. Zannediyorum, bundan fazla söylemem 

bir fayda da temin etmez. Saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan soru soracaklar. 
ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Çok Sayın Başka

nım, benim Sayın Bakandan sorum, 275 sayılı 
Kanunun yapılması Millet Meclisi Geçici Ko
misyonunda kabul edilmiştir. Değişikliklerde 
kendileri Geçici Komisyonda mutabık mıdırlar? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Mutabıkım Sayın Betil. 

ZÎHNÎ BETİL (Tokat) — Halen Millet Mec
lisi Genel Kurulunda konuşulmamış olabilir. O 
mutabakattan sonra aradan geçen günlerde sırf 
şu sebeple, bu sebeple Hükümet haklı gerekçe 
bulmuş ve o mutabakattan rücu etmiş olabi
lirler. Ben kendilerinden Geçici Komisyonun ka
bul ettiği metnin Millet Meclisi Genel Kurulun
dan ille aynen çıkacak veya çıkmıyacak diye 
bir soru sormadım. Bunu ilkokulun 5 nci sını
fındaki çocuk bile sormaz. Halen Millet Meclisi 
Geçici Komisyonunda 275 sayılı Kanunda ya
pılmış olan değişikliklerle Hükümet olarak biz 
mutabıkız, fakat bu mutabakatımızdan .şu ?u 
sebeplerle rücu etmeyi henüz düşünmedik, ama 
ilerde düşünebiliriz, diyor. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (De

vamla) — Tartışmaların ortaya koyacağı, ger
çekler muvacehesinde mümkündür diyorum. 

BAŞKAN — Sayın İsmen. 
FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa

yın Başkan, Sayın senatörler, biraz evvel Sayın 
Bakanın burada ifade ettiği gibi, elimize bir ka
nun tasarısı veya yürürlükte olan kanunlarda 
değişiklikler yapıldığı zaman, yapılmak isten
diği zaman elbette ki, kanunun evvelâ tümünün 
gerekçesi ve maddeleri okunur ve mümkün 
mertebe Hükümet bununla ne getirmek istiyor 
diye düşünülüyor. İşte Hükümetin bu getirdiği 
bu değiştirmelerle ne istediğini açıkça burada 
beyan etmeye çalışıyoruz. 

9 ncu maddede, görüştüğümüz bu 9 ncu 
maddede de getirilmek istenen hükümlerle, iş
kolu sendikaları ile federasyon ve konfederas
yonları kurulmaları kısıtlanmak isteniyor. Bu 
açık olarak görülüyor. Eğer bu 9 ncu madde 
kabul edilecek olursa, işçiler kendilerinin arzu 
etmedikleri sendikalara bağlanmak mecburiye
tinde ve o zorunluğu güdeceklerdir. Neden? 
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Çünkü, toplu iş sözleşmesi orada yapılacak, 
kendi hakları orada savunulacaktır. Oysa ki, 
belki de başka bir sendikaya girmek istiyordur. 
Ama giremez. Niçin? Çünkü hiçbir yarar sağ-
lamıyacaktır. Demek ki, kanunun 9 ncu mad
desi böyle bir zorunluk doğuruyor işçilere. Ve 
bu da gene açıkça Anayasamıza aykırı düşü
yor. Bütün söylenmek istenenler bu oluyor. 
9 ncu madde ile getirilen bu hüküm Anayasanın 
46 ncı maddesine aykırı düşüyor. Biz halbuki 
yürürlükte olan bir kanunda değişiklik yapar
ken, yahut da yeni bir kanun tasarısı getirir
ken, daha ferahlık getirici, daha rahatlığa ka
vuşturucu, daha çok haklar, imkânlar sağlayıcı 
nitelikte olmasını bekleriz. Oysa ki mevcut ka
nun bâzı haklar vermiş işçilerimize, şimdi bu 
haklar alınmak isteniyor. Bu haklar alınmak 
isteniyor ve kısıtlanmak isteniyor, yok olmak 
isteniyor. Ne diyor? Bu, bir bolü üç meselesi. 
Bunu sayın senatörler derinlemesine uzun uzun 
anlattılar, ben bunun üzerinde durmak istemi
yorum. Ancak fikirlerimi de kısaca beyan et
mek için konuşuyorum. 9 ncu maddede bir işçi 
sendikasının Türkiye çapında faaliyet göstere
bilmesi için kurmuş bulunduğu işkolunda çalı
şan işçilerin en az 1/3 nü. Bu kurulu bulundu
ğu işkolu federasyon kuramıyor, konfederasyon 
kuramıyor, demek M, oraya girmiyecek. işçi 
konfederasyonları, sendika temsilcisi federas
yonların en az 1/3 ünün Türkiye'deki sendikalı 
işçilerin en az 1/3 ünün üye sıfatı ile bir araya 
gelmeleri suretiyle kurulur, diyor. Yeknazarda 
bu güçlü sendikacılık yaratacakmış gibi geli
yor. Yani, güçlü sendikacılık kurulacak. Oysa 
ki, burada güçlü sendikacılıkla hiçbir ilişkisi 
olmadığını görüyorum. Ama tam tersine güçlü 
sendika ağacılığı kuracak. Güçlü sendika ağa-
cılığı kuracaktır. Çünkü işçiler istedikleri gibi 
özgürlüklerini, Anayasanın kendisine verdiği 
46 ncı maddedeki özgürlüğü kullanmaktan yok
sun bırakılmak isteniyor. Güçlü sendikacılık ku
rulacak, güçlü sendikacılık terimi nedir, yani 
bundan anladığımız şey nedir? Eğer, anladığı
mız şey işçilerin kendi haklarına sahip çıkacak, 
kendilerine uygulanmak istenen metotların far
kına varıp yanlışlığını görüp karşısına dikile
cek ve böylece kendilerini idare eder, yani sen
dikacıların bu yönde seçilecek sendikalar ise, 
bugünün iktidarı ki, her gün özel sektörün ya
nında olduğunu beyan eder, durup dinlenmeden 

onlara milyonlarla kredi bağışlıyan bir iktida
rın, bu işçilerin karşılarına dikilmesi, yani güç
lü sendikalar kurup Özel sektörün karşısına çık
masını istiyeceğini de hiç zannetmiyorum. Bu
nu asla ummuyorum. Ve tabiî işte burada görül
düğü gibi işçilerin bâzı haklarının kısıtlanma
sından başka bir şey görülmüyor, ne kadar iza
hı yapılsa, ne kadar uzatılsa. Güçlü sendikalar 
nasıl kuruluyor, dünyanın başka memleketle
rinde, yani insan nasıl bir şey getirir? Tecrübe
lerine istinaden getirir. Mevcut kanunlardan 
yararlanma imkânlarını] göz önünde tutarak 

i bâzı şeyler getirir. Tecrübelere istinaden de bir 
şey gelmiyor. Çünkü neden? Bugün dünyanın, 
meselâ Batı memleketlerinde Almanya'da, İtal
ya'da, isviçre'de bu kanunlar, kanunla ktsıtlan-

I mış veya sınırlanmış değildir. Başlıbaşma ken
di kendilerine işçilerin kendi anlayışları, kendi 
imkânları, kafalarının yetenekleri nisbetinde 
güçlü sendikalar kurmuşlardır. Demek ki, biz, 
bir kanunla, yahut da kanunda yapmak istedi
ğimiz değişikliklerle bunları bir yere kanalize 
etmek istiyoruz. Nereye kanalize etmek istiyo
ruz. işçilerin imkânlarına mı, yoksa imkânsız
lıklarına mı? Bu da burada açıkça görülyor. 
Eğer biz güçlü sendikalar yaratmak istiyorsak, 
bugünün iktidarı işçileri özgür bırakmalıdır. 
Na?ıl? Anayasanın kendisine sağladığı haklar
dan yararlanmasını tamamiyle açık tutmak su
retiyle. Yoksa böyle bir kanunun arasına soka
cak, ille de şunu yapacaksın diye ısrar edecek, 
o da mecburen oraya gidecek. Çünkü iş kapısı
dır, karnı aç kalamaz. Binaenaleyh, kanunlarla 
kısıtlanmış sınırlı, tekelci bir sendikacılığa iti
lir ki, biz buna da çok iyi haklar getiriyoruz, 
gitgide iyileşiyoruz, refaha kavuşuyoruz diye 
birtakım edebiyat da uydurabilir. Ama bu ger
çekten güçlü sendikacılık değil, yahut da işçi
nin haklarını tanımak değil, faşist yollara doğ
ru yavaş yavaş itelenmek demektir. Bundan 
mutlaka sakınmalıyız ve bundan mutlaka ka
çınmamız gerekir.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sosyalist 
yollara doğru. 

3AŞKAN — Müsaade buyurun Sayın is
men. işçiler, biliyorsunuz yalnız, özel teşebbüste 
çalışmazlar. Onun için böyle... 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Evet, devlette de çakşırlar. Ama, eğer bugünkü 

I sistemi idare edenler, bu devleti idare edenler 
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özel sektörün yanında ise, o anda hemen bağ
daşma durumundadır. Bu açıktır Sayın Başkan. 
Binaenaleyh, kendi söylediğim sözde hiçbir ha
ta yoktur, açıktır, bunu bilerek söylediğim 
için... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kafasından 
taştığı için. 

FATMA HİKMET İSMEN (Devamla) — 
Ve böyle bir kanunun bu maddesini kabul et
meye de imkân yoktur. Ben orda verdiğim öner
gede 1/3 şartının kaldırılmasını diledim ve bu 
madde de gerçekten demokrasiye aykırıdır ya
ni demokratik hak ve özgürlüklere de aykırıdır. 
Gerçek demokratik rejimin özlemiyle hepinizi 
paygı ile selâmlarım efendim. 

BAŞKAN — Kifayet takriri vardır. Yalnız, 
bir sayın üye kalmıştır, müsaade ederseniz Sa
yın Ucuzal. Buyurun Sayın özden. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan muhterem arkadaşlarım; 

Evvelâ, kifayeti müzakere takriri veren ar
kadaşıma bana söz fırsatı verdiği için çok te
şekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, hemen itiraf etmeliyiz 
ki, bu kanun hakikaten talihsiz bir zamanda 
gelmiştir. Çünkü, kanun Anayasaya muhalif ol
duğu fikrinin kamu oyuna intikalini müteakip 
birçok elîm, fena hâdiseler cereyan etmiş. Hak
lı, haksız, tabiî üzerinde durmuyoruz, iş mah
kemeye intikal etmiştir. Fakat biz kendi cephe
mizden meseleyi düşünüyoruz. Bu feci hâdisele
ri takLbeden günlerde tasarının Senatomuzda 
müzakeresi cidden talihsiz olmuştur, işte, müza
kereler bu feci davranışların etkisi altında cere
yan ediyor. Bir tarafta, çıkan hâdiselerin ruhu-
muzdaki aksi, bir taraftan adaleti koruma ve 
Anayasanın esas hüriyetlerine halel getirmeme 
gayreti içinde bulunuyoruz. Bu ikisini telif et
mek hakikaten çok güç oluyor. Onun için her 
kanun gibi meseleleri pek açıkça müzakere et
me yeteneğinden maalesef, uzak bulunduğumuz 
kanaatindeyim. Gönül arzu ederdi M, bu tasarı 
bir müddet sonra Cumhuriyet Senatosuna gel
sin veya tasarı, komisyonca geri alınsın, bu ha
va biraz dağılsın. Bunu arzu ederdim. Fakat, 
görüyorum M, Hükümet biraz telâşlı. Biran ev
vel tasarıyı çıkarmak istiyor. . 

Eğer, öyle olsaydı, tasarı geri alınsaydı veya 
müzakereleri bir müddet geri bırakılsaydı hisler 

dağılmış; akıl ve mantık ve kanun anlayışı hâ
kim olmuş ve müzakereler de böyle bir cereyan 
takibetmekten uzak bulunmuş olurdu. 

Şimdi bu ufak görüşümü arz ettikten son
ra, esas maddeye girmek isterim. 

Bir kere bu 9 ncu madde, hiç şüphe edil
memelidir ki, bir sınırlama maddesidir. Ve sen
dika kurma özgürlüğüne tam mânasiyle haksız 
bir vuruştur. 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Uygun
dur. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Maalesef, 
sayın doktor, beraber olamıyacağım, özür dile
rim. Noktai nazarımız böyle. 

Ve bu niteliğiyle de mücerret ve bu sebeple 
de Anayasaya muhaliftir. Çok partili hayat, çok 
sendikalı çalışma hayatı ilkesi demokratik niza
mın temel taşıdır. Nasıl cemiyet içinde birçok 
partiler küçük büyük teşekkül ediyor, bu kü
çüktür, büyüğe tabi olsun, aldığı oylar kadar; 
eğer, % 5 oy alıyorsa böyle parti olmaz, feshe
dilir. Veya bu parti % 50 oy alan partiye ilhak 
olunur, diye bir kaide mevzuubahis değil ise 
böyle sendikaları da üçte bir esasına bağlamak 
da mümkün değildir. Bu iş demokratik hayatın 
temelidir, esasıdır. Azınlıkları hak sahibi tanı
mıyorsunuz. Niçin? Azınlıkta olan, gelecek lo
kavt ve toplu sözleşme yapma hakkına malik 
olacak mı? Hayır olamayacak. Çünkü, Türkiye 
çapında bir sendika olmadığı için bunları uzun 
uzun arkadaşlarımız anlattı benden evve. Ben 
anlatmaya, misal vermeye lüzum görmüyorum. 
Böyle bir sendika kuruyorsunuz M, bunu yani 
274 ü 275 e bağlıyorsunuz. Bu suretle lokavt 
yapmak veyahut efendim, grev yapmak, toplu 
sözleşme yapmak haklarını da kısıtlıyorsunuz 
ve bu arkadaşlara vermiş oluyorsunuz, işte bu 
noktai nazardan Anayasaya muhalif oluyor. O 
kanun geldiği zaman ordaM noktai nazarımızı 
da söylediğimiz vakit mesele daha ziyade ber
raklığa vasıl olacaktır. 

Güdü sendika kurma ve yaşatma fikri. 
T. i. P. temsilcisi arkadaşımız buradan konu
şurken ben de bâzı noktalarda ona muhalifim. 
Sosyalist düşünceleri vardır, bende sosyalist 
düşünceler yoktur. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bravo. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ama, şunu 

söyliyeyim ki, o özgür bir sendika kurulması 
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taraftarıdır, ben de aynı yoldayım. Eğer, hu
dut tanırsanız, eğer sınır getirirseniz işçi özgür 
sayılmaz. Sendika kurma esası özgürlüğe ka-
kavuşmuş olmaz. Bu bakımdan kendisini haklı 
buluyorum ve bunu müdafaa ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, tasarıyı tetkik eden 
Muhterem Komisyon 9 ncu madde hakkında 
gerekçesinin 3 ncü sayfasında birkaç satırlık 
bize Hr izahat veriyor. Bâzı yerlerde kıskanç 
davranmışlar gerekçe vermekte; fakat burada 
ber nedense bir parça birkaç satırı fazlalaştır-
mışlar. Diyor M, «maddede yapılan değişiklik
ten bir sendikanın Türkiye çapımda faaliyet gös
terebilmesi için o işkolunda çalışan işçilerin üç
te birini temsil esası getirilmiş ve bir sendika
nın unvanının başıma Türkiye ibaresinin konul
muş bulunmasının o sendikanın Türkiye çapın
da faaliyet gösterdiği anlamını taşımıyacağı 
yolundaki mahkeme kararlarına da uygun ola
rak, tabelâ sendikacılığı yoluyla istismarlara 
son verilmesi öngörülmüştür.» Demek M, siz, 
bir, iki, beş, on, yirmi Mşi bir araya gelsin, sen
dika kursun istemiyorsunuz. Siz güçlü insan is
tiyorsunuz. Ama, o güçlüler sonra ne olacak? 
Onu ben, burada ifade etmiyeyim. Siz onları 
vicdanınızda şimdiden hissediyorsunuz. Ben o 
kanaatteyim. Ayrıca üst kuruluşların teşekkü
lünde kurucu teşekküllerin o işkolunda çalışan 
sigortalı işçilerin üçte birini temsil etmeleri ge
reğini getirmekte ve güçlü sendikacılık esas tu
tulmuştur. ikinci defa da teyidediyorsunuz. Bu 
nisbet Batı demokrasilerinde genellikle % 51 
olarak tesbit edildiği halde, sendikacılığımızın 
gelişmekte olduğu gözetilerek üçte bir olmak 
üzere kabul edilmiştir. Yani, diyor ki, gerekçe
yi yazanlar, biz bunu % 51 e de çıkartabilirdik. 
Esası böyledir bu işin ama, % 51 e çıkarmıyo
ruz. Daha bizim işçi vaziyetimiz, sendikacılığı
mız iptidai durumdadır, emekliyor. Biz, bunu 
üçte bire indirdik. 

Arkadaşlar, bu fikre iltifat etmek mümkün 
değildir. Bu söylenen, sendikacıların milyarlar
ca dolar paraları var ve senelerce işçilerini bes-
liyecek durumdadırlar. Kuvvetlidirler ve asır
lardan beri kuvvetlenmişlerdir. Biz şunun şu
rasında kaç seneden beri sendikacılık yapıyo
ruz? ingiltere, Fransa, Almanya, Amerika kaç 
seneden beri sendikacılık yapıyor? Bunu düşü
nelim. Nasıl oluyor da bizim üçte biri onların 
% 51 iyle mukayese edebiliriz? Buna imkân 
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yok. Bu bir gerekçe olamaz. Çalışanların ve iş
verenlerin önceden izin almaksızın sendikalar 
ve sendika birliklerini kurmaları ve bunlara ser
bestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakları 
Anayasanın 46 ncı maddesinde temina/t altına 
alınmış temel bir ilkedir. Yukarda arz edildiği 
veçhiyle adı geçenlerin bu hakları kullanabil
mesi için hakkın özüne dokunulmamıştır, deni-

I yor. 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Doku

nulmamıştır. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hakkın özü
ne dokunulmuştur. Sayın senatörler, hudutlan-
maKİa, sınır getirmekle ve üstteki maddeleri, 
kabul buyurduğunuz maddeleri getirmekle bu 
tasan tamamen hakkın özüne dokunmuş bir ta
sarıdır. Bu bakımdan her cihetle Anayaasnın 
46 ncı maddesine aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 274 sayılı Kanunun 
9 ucu maddesinde yapılmış olan değişiklikler 
yalnız, Anayasamızın 46 ncı maddesine değil, 
sendika hürriyetine ve sendika haklarının ko
runmasına dair 87 sayılı uluslararası sözleşme
nin ikinci maddesine ve yine 98 sayılı sözleşme
nin birinci maddesine de muhaliftir. Orada di
yor ki, işçi, çalışma hususunda sendika hürri
yetine halel getirmeye matuf her türlü fark gö
zetici harekete karşı tam bir himayeden fayda
lanmalıdır. Demek M, uluslararası esaslara, 
eğer, riayet edeceksek oradaki kaideleri kabul 
edecek, demokratik prensiplere hürmet edecek
sek, imzamız bulunan, temsilci gönderdiğimiz 
bu beynelmilel görüşlere de uymak mecburiye
tindeyiz. Bu görüşler, sizin getirdiğiniz bu ta
sarının tamamen hilâfında görüşlerdir ve bu 
görüşlere uymadığınız için de sizin tasarıyı mu
teber tutmak mümkün değildir. Sendika özgür
lüğü derken sendika kurmak, sendika seçmek 
özgürlüğü anlaşılır. Anayasamızın 46 ncı mad
decinde izin almadan sendika ve sendika birlik
lerini kurmak, serbestçe üye olmak ve üyelikten 
ayrılmak v. s. Bütün bunlar orada yazılmıştır 
ve 46 ncı maddede yer almıştır. Türkiye çapın
da faaliyet gösterecek bir sendika kurulabilmek 
için Millet Meclisinden geçen madde, M, bu 9 
ncu maddedir, işkolunda çalışan işçilerin üçte 
birini bünyede toplamak şartını koymuştur. Bu, 
açıkça Anayasaya aykırıdır ve sınır mahiyetin
dedir. Millet Meclisinden geçen bu madde ile 
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millî sendikalar işkolunda çalışan işçilerin üçte 
birini, üst kuruluş ve alt kuruluşların üçte bi
rini kapsamasının gerçek vaziyeti kanuni kurulu
şu sayılmaları öngörülmektedir. Bu bir işko
lunda % 32 işçiyi temsil eden, ya da yine % 32 
oranındaki alt kuruluşu çatısında barındıran bir 
federasyon, ya da konfederasyona hayat hakkı 
yok demektir. Arkadaşlar bir kısmına hayat 
hakkı veriyorsunuz, bir kısmına vermiyorsunuz. 
Bu, olmaz. Güçlü sendika kuracağım, güçlü fe
derasyon, konfederasyon kuracağım diye böyle 
sınır getirmek ve bir kısım insanları evvelce ka
bul ettiğiniz maddeye göre idare heyetlerinin 
başında hangi idare heyeti varsa, o idare heyeti 
bir kısmını kabul edecek, bir kısmını reddede
cek. Böyle bir güçlü teşekkül kuracaksınız. On
dan sonra da, sendika kurma özgürlüğü vardır. 
Her vatandaş, her işçi sendikaya girebilir, her 
şey serbesttir diyeceksiniz. Buna imkân görmü
yoruz. Bu itibarla hiç olmazsa verilen önergele
rin kabul edilmesiyle tasarının tashihi cihetine 
gidilmesi yerinde olur. Esasen tasarı Millet Mec
lisine gidecek. Millet Meclisine giderken bizim 
ağırlığımız gözüksün, yalnız ağırlığımız madde
nin üzerindeki elkapta kalmasın, maddelerin 
içine de Senato girmiş ve haksız olan kısımları 
haklı vaziyete getirmiş, kanuna, Anayasaya 
mugayir olan meseleleri de düzeltmiş diye bir 
vaziyette Millet Meclisine gidebilsin. Yoksa bu 
Millet Meclisine yalnız birinci maddenin düzel
tilmesiyle gitmesinde bir fayda mülâhaza et
miyorum. Nasıl olsa orada benimsenir ve mesele 
hallolur. Hürmetlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Bir noktayı tavzih 
etmek itsiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kınaytürk; 
Geçici Komisyon Başkanı. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Muhterem Başkan, 
sayın senatörler, ben uzunboylu vaktinizi işgal 
edecek değilim. Yalnız mütemadiyen, uzun za
mandan beri Anayasaya aykırı aykırı denil
mektedir. Benden daha kıymetli olan ve hu
kukçu arkadaşlarımız çok vardır. Grup adına 
konuşan arkadaşlar, vekil arkadaşım ve kendi 
adına konuşan arkadaşlarımız bu durumu 46 
ncı maddeyi uzun boylu izah ettiler. Fakat her 
nedense 9 ncu maddede yine gelindi bu 1/3 du

rumundan dolayı Anayasaya aykırı olduğu tez
leri ortaya atıldı ve bu meyanda da Sayın Fik
ret Bey arkadaşımız Komisyonumuza da hü
cum etti ve tümü üzerindeki konuşmalarda ken
di nazik üslûpları hepimizin malûmudur. Sena
to komisyonlarına sizin adınıza çalışan komis
yonlara da «Senato beyazı» diye bir lûtufta bu
lundu. Bu hususta kendisine teşekkür etmek 
vazifemiz. Hemen bunu zabıtlarda tevsik etmek 
için söz aldım. Arkadaşımızın konuşmaları mu
halefet ve iktidardaki her kanat arkadaşımızca 
malûmdur. Kendisi değerli bir hukukçudur, se
veriz, teveccühümüz vardır. Fakat kendisi her 
nedense hücum etmeyi çok sever, daima sever. 
<: Senato beyazı ve Senato beyazı komisyonu ça
lışmadı» buyurdular. Vaktinizi alıp Komisyo
nun tarzı terekkübünü tekrar izah edecek deği
lim. Orada değerli hukukçu arkadaşlarımız var. 
4 kişidir. Hem bir tanesi de muhalefet kanadına 
ait, hepimizin sevdiği, güvendiği Betil arkada
şımızı da iyi hukukçu olarak tanırız, severiz. 
Saat 10, dan 01,30 a kadar mütemadiyen tümü 
ve maddeleri üzerinde Sayın Betil ve diğer ar
kadaşlarımız Komisyonun 12 üyesi, M, o gün 
8 i gelmiş çalışmalar ve maddeleri delik deşik 
etmişlerdir. Ancak kısa bir yemek paydosu ve-
r'ldi ve saat 7 ye kadar devam etti. Senato be
yazı hikâyesini ve Komisyonun çalışmadığını 
Sayın Fikret arkadaşım insaf etsinler; Komis
yon kabul edemiyecek. 

Ayrıca yine kendisi hukukçudur; bu meyan
da da Sayın Tuna arkadaşım biraz evvel çok 
güzel izah etti, ben doktorum, hukukçu deği
lim ama teşhiste biraz kuvvetliyiz. Sayın Tuna 
arkadaşımız çok güzel teşhis etti ve hukukî 
yönden dedi ki, «arkadaşlar 46 ncı maddenin 
ruhuna, işçi özgürlüğüne, aykırı, değil, ancak 
bu bir düzenleme maddesidir.» Ama nedense her 
madde 46 ncı maddeye aykırıdır, Anayasaya ay
kırıdır, aykırıdır... Başka söz kalmadı. Anaya
saya aykırı değil arkadaşlar. Bu çok tetkik 
edildi. Sonra bunda 1/3 e hücum edildi, «özgür
lük tahdidediliyor» dendi, öyle değil. . Bugün 
mevcut 275 sayılı Toplu Sözleşme Kanununda 
mevcut yürürlükte bulunan kanunda var. Ora
da bugün % 51 in üstünde toplu sözleşme ekse
riyet olur diye var. O da şöyle : Hukukçu ar
kadaşlarım bilirler. 4 ncü Hukuk Dairesi 275 
Twıh Kanunun 7 nci maddesini söyle tefsir et
ti. % 51 çoğunluk diye orada geçer, rakam gen-
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mez. % 51 çoğunluğu olan sendika toplu söz
leşme yapar der. Vahap bey arkadaşım kadar 
değil, ama benim bu biraz meslekim. Çünkü iş
çi Sigfortalannda doktorluk yaptım, beni mazur 
görün. Mevcut 275 sayılı Kanunda toplu sözleş
meyi çoğunluk sendikası yapar, der. Bu 4 ncü 
Yargıtay Dairesine gitti, çoğunluktan kastınız 
nedir dendi. Orası % 51 diye tefsir etti. % 51 bu
gün huzurunuza 1/3 diye gelmiştir. Binaenaleyh 
daha genişlik gösterilmiştir. Ben bunu anlamı
yorum; bu kadar genişlik gösteriliyor, mevcut 
275 sayılı Toplu Sözleşme Kanununda % 51 var, 
ondan sonra geliniyor deniyor ki «özgürlük tah-
didediliyor» 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — istikbale mu-
zaf olarak. 

BAŞKAN — Lütfen efendim cevap verme
yin. 

FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — istik
bale değil, özgürlük tahdidediliyor, deniliyor. 
Mevcut yürürlük var, kaldı ki özgürlükle hiç 
ilgisi olmadığını Sayuı Tuna gayet güzel izah 
ettiler. Binaenaleyh, özgürlük bir kimsenin ora
daki maddede izah etti, burada da yine gelebi
liyor, bir münasebeti var «girer, noterden çı
kar» dedi. «Bunu bir düzenlemedir» dedi. O da 
1/3 kabul etme tabiî küçük bir teşekkül değil, 
mevcutta da öyle sendikalardan herkesden top
lu sözleşme yapılmaz, esas sendika kurmanın 
gayesi, toplu sözleşmedir. Bütün münakaşa ora
dan çıkıyor. Toplu sözleşme de her sendika ile 
kurulmaz, ekseriyet kimde ise onunla kurulur. 
Bu, gayet basit. Binaenaleyh bunun artık Ana
yasaya aykırılığı hikâyesi, bu kanun konuşul
maya başladığı andan itibaren kıymetli hukuk
çu arkadaşlarımız tarafından o kadar çok tah
lil edildi, ki artık bunun üzerinde durulması 
muhal hale geldi Binaenaleyh, Anayasaya aykı
rılık bu kanunda yoktur. Mevcut kanunda da 
yürürlük olarak 275 te % 51 in üstünde kaydı 
var. inşallah netice çok iyi olacaktır ve bu ka
nunu da komisyonunuz üzerinde titizlikle dura
rak çalıştı, muhalafette olan arkadaşlarımız 
da çalıştı ve böylece bu kanuna Yüce Heyetini
zin iltifat etmesi gerektiği aşikâr, Komisyonu
nuzun şu veya bu şekilde hiçbir düşüncesi ol
mamıştır. Komisyonunuz dinlemiştir, muhale
fetteki arkadaşlar saatlerce konuşmuşlardır. 
Hattâ Sayın Çumralı «Bu kadar mücadeleli ve 

hattâ bu kadar tahlil yaparak konuşan bir ko
misyon görmedik» demiştir ve bunları beyan 
etmiştir. Sayın Betil arkadaşımız da mütemadi
yen her madde üzerinde durmuştur, kendisine 
teşekkür ederiz. «Çünkü aşağıda münakaşa ol
masın» demiştir ve titizlikle durmuştur. 

Soma Sayın İsmen arkadaşım da yine aynı 
şekilde «özgürlük ihlâl ediliyor, özgürlük geri 
gidiyor, alınıyor, bu 9 ncu madde ile işçi tah
didediliyor» buyurdular. Aynı şeyi ona da söy
leyip tekrar etmeye lüzum görmüyorum. Ko
misyon olarak bizim inancımız odur ki, bu ka
nunda bilâkis güçlü sendika yerleşecektir, inşal
lah tatbikat gösterecektir ki, tabelâ sendikacılı
ğı ortadan kalkacak. Arkadaşlarımız söyledi; 
Almanya'da 16 sendika var. Bizde binin üze
rinde olduğunu yetkililer söylüyor. Önüne ge
len sendika açmış arkadaşlar ve işçi bu kanunu 
sokağı yürü diyenlerin bir gün karşısına diki
lecek, hepinizin beyan ettiği bu kanunda; işçi
lerin hakları gidiyor, işçilerin haklan zayi olu
yor dediğiniz bu kanunda işçiyi böyle diye öne 
sürüp yürütenlerin karşısına bir gün çıkacak, 
işçi aldatıldığını öğrenmiş olacaktır. Bu kanun
da önüne gelen hesapsız kitapsız sendika kurup 
işçiden para alıyor ve ondan sonrada o parayı 
işçinin aleyhine olarak, ne yaptığı bel
li değil, harcıyor. İşçinin hakkı burada korunu
yor arkadaşlar. Hem o kadar korunuyor İri, işçi 
bir daha hiçbir zaman bu şekilde önüne gelen 
sendika kuramayıcılarla karşılaşmıyacak. Güçlü 
sendikalarla, bu işi bilenlerle karşılaşacak ve za
ten yine elimizde bir Yargıtay kararı daha var, 
yine 9 ncu dairenin 13 . 2 . 1967 de 9 ncu daire 
esas 1781 de Türkiye çapında faaliyet, yani güç
lü sendika olmadıktan sonra sendikanın arka
sında kâfi miktarda o sendikayı destekliyen üye 
bulunmazsa, toplu sözleşmeden netice alınmaz. 
Masaya oturursunuz, işveren, arkadaki sendika
yı güçlü görmezse, netice alınamaz, bir şey ver
mez. Binaenaleyh bu, işçinin aleyhine değil, tam 
lehinedir. Güçlü sendikalar olacaktır ve güçlü 
sendikalar bu suretle işçilerin haklarını koruya
caktır, bilâkis işçilerin hakkını korumak için bu 
kanun getirilmiştir. 

Ben vaktinizi fazlaca almıyacağım. Esas ge
lişimi arz ettim, komisyona karşı sayın arkada
şımızın tavsif ettiği kelimenin zabıtlarda kalma
masını, çünkü bütün Senato komisyonları yal-
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nız bizim karma komisyon değil, hepinizin adı
na feragatle çalışır. Binaenaleyh böyle bir ko-
komisyona Gündoğan arkadaşımın her zaman 
ki, nazik konuşmalariyle hitabetmesini rica ede
ceğiz ve bir daha ileriki maddelerde böyle ko
nuşmasını istemiyeceğiz. Onun için (kendisine 
ait sesi) Tabiî kendisine aittir. Doğru. Binaen
aleyh bizde zabıtlarda komisyonun bu şekilde 
bir tavsife lâyık olmadığını ifade etmek için söz 
aldım ve o münasebetle de Sayın Özden arkada
şımın telâşını bertaraf etmiş oldum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Maddenin bu fıkrası üzerin
deki... 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan 
maddenin bu fıkrası üzerinde adımdan bahsedil
diği için bir tefsirde bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Adınızdan iyi bahsetti, yani bir 
sataşma şeklinde olmadı, iyi bir hukukçu oldu
ğunuzu beyan ettiler. Size bir sataşma yok. 

ZtHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım 
tasan geçici komisyonda görüşüldükten sonra 
maddelere geçilmezden önce Anayasa ve Adalet 
Komisyonundan mütalâa alınması için bir öner
ge verdim. Bu reddedilince tümüne bu yönden 
muhalif kaldım diye komisyonu terk etmedim. 
Birinci maddenin sonuna kadar müzakerelere 
devam ettim. 9 ve 11 nci maddeler de bu teklifi 
tekrarladım. Sayın Kmaytürk o tarzda söyledi 
ki, maddelerin ilkinden sonuna kadar aynı gö
rüşe sahip dediler. 

BAŞKAN — Zaten muhalefetiniz mevcut 
efendim. 

ZİHNÎ BETİL (Devamla) — Hayır, öyle an
laşılmasın efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Şimdi bu mad
denin bu fıkrası üzerindeki görüşmeler bitmiş
tir. Verilmiş olan önergeleri teker teker okutup 
oylannıza arz edeceğim : 

Sayın Betil'in Sayın Bakandan sorusuna ce
vap istiyen önergesi cevaplandı. 

Sayın Betil'in ikinci bir önergesi var. «274 
sayılı Sendikalar Kanununun 9 ncu maddesini 
değiştiren metnin Anayasamıza uygun olup ol
madığı bakımından Anayasa ve Adalet Komis
yonundan mütalâa alınmasını arz ederim» di
yorlar. Komisyonlara muhavvel tasan ve teklif
ler önce Anayasaya uygunluk yönünden mütalâ
aya tabi tutulurlar. İçtüzüğümüzün 31 nci mad

desi bir komisyona lüzum gördüğü takdirde di
ğer komisyonlardan mütalâa alması görevini de 
vermiştir. Saniyen bu tasan; Anayasa, Adalet, 
Sosyal îşler ve Bütçe ve Plân komisyonlanna 
havale edilmiş olup, bilâhara bu komisyonlar
dan 4 er üyeden müteşekkil bir geçici komisyon 
kurulması Yüksek Heyetinizce kalbul edilmiştir. 
Binaenaleyh, bu geçici komisyonda dört sayın 
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyesi mevcut
tur. Bu bakımdan izin verirlerse bu önergeyi 
oylamıyacağım efendim. 

ZİHNİ BETÎL (Tokat) — Tümü üzerinde de 
böyle bir önerge verdim oylandı ve işlem gör
dü. Bunu da lütfen oylayınız ve Yüksek Heyet 
neye karar verirse o olsun. 

BAŞKAN — Aslında havale edilmiş oylama-
mak gerekir ama madem arzu ediyorsunuz oyla-
tayım, buyurun okuyun : 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 9 ncu mad

desini değiştiren metnin Anayasamıza uygun 
olup olmadığı bakımından (Anayasa ve Adalet 
Komisyonu) ndan mütalâa alınmasını arz ve 
teklif ederim. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim. 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Hayır etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi oylannıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
274 sayılı Sendikalar Kanununu değiştiren 

1453 sıra sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin aşa
ğıdaki şekilde tanzim edilmesini arz ve teklif 
ederim. 

C. H. P. Grupu adına 
İstanbul 

Fikret Gündoğan 

Madde 9. — 1. «İşçi sendikalan, aynı işye
rinde veya aynı iş kolundaki işyerlerinde çalı
şan işçilerin veyahut birbirleriyle ilgili iş kolla-
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rında çalışan işçilerin kurdukları meslekî teşek
küllerdir. 

2. a) Federasyonlar, aynı iş kolunda ve 
o iş kolu ile ilgili diğer iş kollarında kurulu sen
dikalardan en az ikisinin, 

b) Konfederasyonlar, 2 nci bendin (a) fık
rasında tarif edilen federasyonlardan en az 
ikisinin ve iş kolu esasına göre kurulmuş sendi
kalardan en az 5 inin bir araya gelmesi ile ku
rulurlar. 

3. İşverenler dahi, bu maddede yazılı işçi 
teşeldriillerrnin tabi bulunduğu kuruluş usul 
ve esaslarına uygun olmak kaydı ile sendika, 
federasyon ve konfederasyon kurabilirler. 

4. İş kolları Çalışma Bakanlığınca yapıla
cak bir yönetmelikle tesbit edilir. Bu yönetme
lik uluslararası normlar ve işçilerin Türkiye'de 
mevcut sendikalaşma durumları göz önüne alı
narak hazırlanır. Çalışma Bakanlığı yönetmeli
ği hazırlarken hakem kurulunun, en çok işçiyi 
temsil eden işçi konfederasyonu ile en çok işve
reni temsil eden işveren konfederasyonunun iş-
tişari düşüncelerini alır. Bu düşüncelerin talep 
tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde veril
mesi gereklidir. 

İş kolları Yönetmeliğinde yer almamış olup 
da bu kanuna göre sendika kurmak ve kurulan 
bu sendikalara üye olmak hakkına sahibolan-
lar Genel Hizmet İş Koluna dâhil sayılırlar. 
Ayrıca belediye hizmetlerinden hangilerinin bu 
iş koluna gireceği iş kolları Yönetmeliği ile tes
bit edilir. 

Bu yönetmelik veya yönetmeliğin uygulan-
masiyle ilgili işlemler aleyhinde Danıştayda açı
lacak iptal dâvaları 2 ay içinde karara bağlanır. 

5. Sendikalar temsil ettikleri üyelerin sayı
larını her yılbaşında Çalışma Bakanlığına bildir
mek zorundadırlar. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu tak
rire iştirak ediyor mu efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — İştirak etmiyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Hayır. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul 
edilmemiştir. 

Bir başka takrir var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
(S. Sayısı : 1453) 

274 sayılı Kanunun yürürlükteki 9 ncu mad
desine göre Çalışma Bakanlığı, iş kollarının, 
uluslararası normları göz önüne alarak tesbit 
etmekle görevlidir. 

Tasarının sözü edilen 9 ncu maddeyi değiş
tiren 9 ncu maddesinin 4 ncü bendine göre (Ulus
lararası normlar) kriterine (işçilerin Türkiye'de 
mevcut sendikalaşma durumları) şeklinde bir 
kriter daha eklenmektedir. 

Anayasamıza göre sendikaların özgür olarak 
kurulmaları ve faaliyetlerine özgür olarak de
vam etmeleri gerekir. 

Tasaıının sözü edilen 9 ncu maddeyi değiş
tiren 9 ncu maddesinin 2 nci bendinin (a) fık
rasına göre bu işçi sendikasının Türkiye çapın
da faaliyet gösterebilmesi için kurulu bulundu
ğu iş kolunda çalışan işçilerin en az (1/3) ünü 
üye kaydetmesi gerekmektedir. 

Çalışma Bakanlığına, iş kollarını tesbit etme 
yetkisi verilirken (Uluslararası normlar) kri
terinden ayrı olarak bir de (işçilerin Türkiye'de 
mevcut sendikalaşma durumları) şeklinde kri
ter konulması, önce tesbit edilen iş koluna göre 
işçilerin (1/3) ünü üye kaydeden bir sendikanın 
Çalışma Bakanlığının sonradan iş kolunu değiş
tirmesi üzerinet Türkiye çapında faaliyet gös
terme yetkisinden yoksun kalması sonucunu 
doğurabilir. Çalışma Bakanlığına bu şekilde ve
rilecek bir yetki, sendikaların özgür olarak fa
aliyette bulunma yetkilerini kısıtlar. 

Bu nedenle; 
Sözü edilen 9 ncu maddenin 4 ncü bendinde

ki (ve işçilerin Türkiye'de mevcut sendikalaş
ma durumları) sözlerinin metinden çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve komisyon 
iştirak ediyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Etmiyoruz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Hayır etmiyoruz efen
dim. 
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BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Takrir ka
bul edilmemiştir. 

Bir başka takrir vardır, okutuyorum efen
dim: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
9 ncu maddedeki 1/3 şartının metinden çı

karılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kocaeli. 
Fatma îşmen 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 
ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK KI-
NAYTÜRK (Burdur) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) Hayır katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

Birinci maddenin fıkrası şeklindeki 9 ncu 
maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Kuruculuk - yöneticilük : 
Madde 11. — 1. Bu kanuna göre İşçi sendi

kası kurabilmek için sendikanın kurulacağı iş
kolunda en az üç yıldan beri fiilen çalışır olmak 
şarttır. 

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

3. Türkiye'de en çok işçiyi temsil eden işçi 
konfederasyonu veya konfederasyonla bağlı sen
dikalar uluslararası meslekî teşekkül kurabi
lirler. 

i 

Kibrıs'talki Türk işçi ve işveren teşekkülleri
nim Türkiye'de kurulu konfederasyona üye ol
mak haklan vardır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir : 

faydası yok ama yine ifade edeyim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Ikanu-
nun 11 nci maddesini değiştiren Geçici Komis- , 

yon metninde üçüncü bendi teşkil eden husus, 
bundan evvel yaptığımız konuşmalarda belirtti
ğimiz gibi, Sendikalar Kanununda yapılması 
düşünülen belli amaçlı değişikliğin bir başka 
köşe taşlarından biridir. Şimdi bis başından 
beri gerek sendikaya üye olma, gerek sendika
dan çıkarılma, gerek sendika olarak yaşayabil-
me ve şimdi bu maddede gördüğümüz gibi ulus
lararası meslekî teşekkül kurma ve bundan son
ra göreceğimiz gibi Sendiikalar Kanununda bel
li amaca hizmet eder bir değişiklik yapmanın 
yolu buradan geçiyor. İşte bir tane daha geldi. 
Ne diyor burada, üçüncü bendde? 11 nci madde
nin şimdiki haliyle «Türkiye'de en çok işçiyi 
temsil eden işçi konfederasyonu veya konfede
rasyona bağlı sendikalar uluslararası meslekî 
teşekkül kurabilirler.» Bu maddede eskiden 
böyle bir kayıt yoktu. Çok muhterem Demimi 
Hüjkümetinin hazırlayıp bu senenin ikinci ayın
da Meclise sunduğu tasarıda dafiıi boyla bir ka
yıt yoktu. Abdullah Baştürk ve arkadaşlarının 
hazırlayıp Meclise sundukları teklifte dahi 
böyle bir kayıt yoktu. Ama sonra Geçici Ko
misyonda böyle bir jkayıt kondu. Bu kayıt ne
reden alındı, kondu? Geçici Komisyonda bir 
milletveMlinin teklifi ile mi geldi? Belki böy
le oldu fiiliyatta, ama aslında bir işçi teşek
külünün Sendiikalar Kanununda yapmayı dü
şündüğü değişiklikleri ihtiva eden metinde var 
bu. Hükümet tasarısında yok. Abdullah Baş
türk ve arkadaşlarının teklifinde de yok. Yal
nız bir teşekkülün hazırlattığı Sendikalar Ka
nunu değişikliği tasarısında var. Tabiî alın
mış, Millet Meclisi Geçici Komisyonundan bir 
milletvekili vasıbasiyle buuraya girmiş. Şimdi 
ne oluyor? Tekelciliğin tipik örneğini veriyor
sunuz. Eğer bir sendikanın Türkiye'de uluslar
arası meslekî teşekkül kurabilmesi arzusu var
sa, bu arzusunu tahakkuk ettirmesi, onun behe
mehal Türkiye'de en çok işçiyi temsil edan kon
federasyonun veya konfederasyona bağlı sendi
ka olması şjartı getiriliyor. Bunun dışmda hiç
bir sendika uluslararası meslekî teşekküle üye 
olamıyacak, Bu kayıtlama değildir de nadir? 
Olmasın efendim dediğiniz zaman şunu demek 
istiyorsunuz: Dokuzuncu maddenin birinci ben-
dinddki «her kim işçi ise beşi altısı dahi sen
dika kurabilir, biz özgürlüğe mâni olmuyoruz, 
tahdit getirmedik» demenizle çelişir. Madem-
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ki üç beş kişinin bir anaya gelmesi ile sendika 
kurulmasına mâni olmadınız. Niçin bu ladam-
ları bir konfederasyona girmeye mecburiyet 
hissetmeden, me&lsejkî teşekküllere, özellikle 
uluslararası meslekî teşekküllere girmesine mâni 
oluyorsunuz. Orada koyduğunuz özgürlüğü 
burada neden kısıtlıyorsunuz? Aslında o değil, 
meslekî teşekkül uluslararası olabilmejk için 
mutlaka o teşekküle girmek istiyen sendikala-
nn en büyük işçi konfederasyonunla bağlı ol
masını şart koşuyor. 

öyle ise siz Türkiye'de sendikanın değil ku
rulması, yaşaması, iyi aidat toplaması toplu iş 
sözleşmesi yapması gibi faaliyetlerde bulunma
sını, uluslararası meslekî teşekkül kurmada da
hi belli bir giiee bağlı olmasına pirim veriyor
sunuz. Bu pirimi de sendika özgürlüğü ile ka
bili teliftir, diyorsunuz. Hakikaten bizim Sayın 
Komisyonumuzun biraz evvel buradan ifade et
tiği gibi, bunu nasıl izah edeceğini merakla bek
liyorum. 

Benim Senato beyazı dediğim hususa takılan 
Sayın Komisyon Başkanı arkadaşıma söyliye-
yim ki, benim söylediğim bir gerçektir. Tasa
rıda görüldüğü gibi, tasarıda Senatoya ayrıl
mış bir bölüm yoktur. Senato komisyonu böyle 
yapıyor, dedim. Şimdi Senato Genel Kurulu da 
bu yola gitmek üzere. Burada da söylüyorum 
aynı şeyi. Madem ki bu tasarıyı çok iyi tetkik 
ettiğinizi söylüyorsunuz, sabahleyin bir takrir 
verdik ve kabul buyurdunuz. Ne idi? Birinci 
maddede değiştirilmesi gereken maddeler sıra
lanmış. Fakat hangi kanunun maddeleri olduğu 
yazılmamış. Bunu görmediniz mi? Çok dikkatli 
tetkik etmiş olan Komisyonun bu kadar basit 
bir hakikati görmemiş olmasını kabul edebilir 
miyim Demek ki... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FARUK 
KINAYTÜRK (Burdur) — Aşağıda düzeltiyo
ruz. 

FİKRET GtİNDOĞAN (Devamla) — Aşağı
da maşağıda biz bunu düzeltmeseydik, daha 
kırk yıl böyle gidecekti. Onu da bırakın. Size 
gelmiş bu kanun. 274 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine 31 nci maddesine bir 
fıkra ile iki geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı denmiş, siz bakmışınız ki bunda 
üç tane geçici madde var, niye değiştirmediniz? 
Komisyon olarak bize niyabeten çalışıyorsunuz, 

çok iyi tetkik ediyorsunuz. Demek ki bizim son 
zamanlarda mâruz kaldığımız şu husus bir ger
çektir. Ne kadar tasarı varsa Komisyonda Mil
let Meclisinden geldiği gibi kabul ediliyor. Bi
ze de getiriliyor. Burada da, hattâ bir yanlış 
tatbikatla raporu dahi okuyamıyoruz, öyle geli
yor ve öyle geçiyor. Binaenaleyh, burada tekrar 
ediyorum 11 nci maddede getirilmek istenen ka
yıt, aslında özgürlüğü yok eden bir kayıttır. 
Belli bir teşekküle bağlı olmıyan hiçbir sendi
kanın uluslararsı bir meslekî kuruluş kurması 
imkânsızdır, inhisara aldırıyorsunuz, tekele bı
rakıyorsunuz ve böylece sendikaları bir araya 
toplamak gibi bir yola girmiş oluyorsunuz. Bu
nu da beşinci, altıncı, dokuzuncu maddelerde 
yapılmak istenen değişikliğin bir başka unsuru 
olarak kabul edin. Ama, eğer bu maddeden ver
diğim teklif üzere en büyük işçi konfederasyo
nuna bağlı teşekkülden gayrisi dahi uluslarara
sı teşekkül kurabilir, kaydını koyarsanız, bir 
dereceye kadar hiçbir maksada değil ama sen
dikacılığın hattâ işçi lehine hareket edildiğini 
anlıyacağım. Aksi takdirde biraz evvel söyle
diğimi tekrar edeceğim. 

Saygılar sunarım. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz yerimden bir tek cümle ile cevap ve
receğim. 

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

kişehir Milletvekili) — Efendim, sabahki ma
ruzatımda da beyan ettim, Sayın Gündoğan ar
kadaşımız kerem buyursunlar, üç defa tekrar 
ediyorum, ama gene aynı argümanlarla karşıma 
çıkıyorlar. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununda en çok işçiyi temsil eden konfederas
yon tâbiri vardır ve Sosyal Sigortaların Genel 
Kuruluna yalnız bu konfederasyondan temsilci 
gelir. 440 sayılı C. H. P. İktidarı zamanının PI-
kan kanunda, Kamu iktisadi Teşebbüslerinde 
hangi teşebbüslerde ne miktar işçi temsilcisi
nin bulundurulacağına dair 8, 12 ve geçici 5 nci 
maddede en çok işçiyi bünyesinde toplıyan 
konfederasyon ibaresi vardır. 

Ayrıca 274, 275 sayılı C. H. P. iktidarı za
manında yürürlüğe girmiş olan kanunlarda, en 
çok işçiyi bünyesinde toplıyan konfederasyon-
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dan temsilci gönderilir, diye yüksek hakem ku
rullarına temsilciler bu formül içinde gönderil
mektedir. Onlar ne derece gerçeğe, kanuna, 
Anayasaya uygunsa buraya getirdiğimiz hüküm 
ondan farklı değil. Teşekkür ederim. 

HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Bu madde 
üzerinde bir şeyi açıklamama müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 
öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan; ben daha çok komisyondan öğrenmek is
tiyorum. Burada açıklığa kavuşturulmasını is
tiyorum, bu hükmün. Bu kanuna göre «işçi sen
dikası kurabilmek için sendikanın kurulacağı 
is kolunda en az 3 yıldan beri fiilen çalışır ol
mak şarttır» hükmü konmuş. 

Şimdi, bu iş kolunda çalışan işçiler işyerle
rinde bir sendikanın üyesi değilse, 3 yıl orada 
bir dayanışma aidatı da bu kanuna göre kesil
mediğine göre, sendikalı işçi olmıyanlar daha 
ileri bir maddede dayanışma aidatı kesilmiyor. 
Yani sendikalı işçiden kesiliyor, sendikalı oimı-
yan işçiden dayanışma aidatı kesilmiyor. Kesil
mediğine göre ne ile, hangi maddi güçle bir sen
dika kurmaya gidecek buradakiler? Ayrıca ne
den 3 yıl? Yani, işçi eski kanunda, 274 sayılı 
Kanunim değişmiyen yürürlükteki maddesinde 
böyle bir 3 yıl hükmü yoktu. Yani, işçi bir işye
rinde çalışıyorsa ve işçi olduğu tesbit edilmiş
se, sendika kurulacaksa, sendikanın üyesi olu
yor ve sendikayı kuruyordu. Böylece biz kurul
muş olan sendikalara yani, bir işkolunda millî 
sendika olarak kurulmuş olan sendikalara daha 
da bir imkân veriyoruz. Başkalarının sendika 
kurmasını da bu 3 yılı getirmekle zorlaştınyo-
ruz sanıyorum. Yani bu maddenin bir açıklığa 
kavuşturulmasını istirham edeceğim. Saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Ka-
raöz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA-
SAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, izin verirse
niz yerimden konuşayım. 

Efendim, 11 nci madde ile sendika kurucu
larının işçi meselelerine vâkıf olabilecek bir 
süreyi işçi olarak geçirmiş bulunmaları şartı 
konularak, kuruculuk müessesesi güvenlik ve 
yeterlik kazandırılmıştır, 

f Şimdi Sayın Başkanım, hakikaten işçi olmı-
yan bir kimse işçi sendikası kuramaz. Memur
ların kuracağı sendikalar ayrıca kanunla düzen
lenmiştir. Bunu önlemek bakımından 3 yıllık 
bir süreyi esas almış bulunmaktadır. Esasen 
Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesinin de bu mevzu
da bir karan bulunmaktadır. «Bir kimsenin iş
çi sendikası üyeliğini kazanabilmesi için 274 
sayılı Kanunda öngörülen diğer şartlar yanında 
işçi sıfatını taşıması ve sendikaya üye olmasını 
engelliyen bir kanuni durumun bulunmaması 
gerekir» denilmektedir, bu kararda. Yani, işçi 
sendikasına üye olacak bir kimsenin mutlak su
rette işçi olması ve en az 3 yıl da isçilikte bilfiil 
çalışmış olması lâzım gelir. Sendika kurmak 
için; tabiatiyle kuruculukta. 

I BAŞKAN — Fıkra üzerinde başka söz isti-
yen Sayın Üye?.. Sayın Betil. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; mahkemeler kanunları hâdise
lere uygularlar, Hâdiselere uyguladıkları ka
nunların uygun olup olmadığı, değiştirilmesi lü
zumu hakkında kanunları hâdiselere uygular
larken mütalâa söylemezler. Elbette ilmî araş
tırmalar yaparlar. Elbette konferans verirler, 
makale yazarlar, kitap neşrederler. Kanunların 
eksiklikleri, boşlukları üzerinde dururlar. Ama 
kanunları hâdiselere uygularlarken, sadece ka
nun hükümlerini nazara alır ve onu tesbit edi
len hâdiseye uygularlar. 

I Şimdi, Sayın Karaöz, Yargıtayın bir kara
rından bir cümle okudu. Yargıtayın o kararı da 
bu görüşü Leyidediyor. Şimdi, münakaşalı ko
nu şu : Münakaşalı konu, sendikaların işçilerin 
tarafından kurulması konusu değil, Sendikala
rın işçiler tarafından kurulması noktasında he
pimiz mutabıkız. Esasen 274 sayılı Kanunun yü
rürlükteki hükmü de bu mealdedir. 

Şimdi, tasarı ile bir değişiklik yapılmak is
teniyor. Tasan ile yapılmak istenilen değişik
lik, sendika kurabilmek için o iş kolunda fiilen 
3 sene çalışmış olmak şartı getiriliyor. Bunun 
nedeni ne Bunu ngerekçesi ne? Bunun üzerin-

I de duruluyor. Yargıtayın okunan karannda bu 
konuya taallûk eden hiçbir şey yoktur. Bu 3 yıl 
neden? Neden bir süre şartı konmuştur? Ne
den 3 yıl münasip sayılmıştır? Tartışılan konu 
bu. Bu sendikalann özgür olarak kurulmaları 

I hakkındaki Anayasa ilkesine uygun mudur, ay-
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kırı mıdır? Tartışılan husus bu. Bendeniz bir 
önerge verdim. Daha evvelki Genel Kurul tema
yülüne göre bu belki bu önergem de iltifata 
mazhar olmıyaeak. Ama bir görev yapma ihti
yacı ile mecbur oldum, verdim. Bu maddenin de 
Anayasaya uygunluğu bakımından Anayasa ve 
Adalet Komisyonundan mütalâa alınmasını is
tedim. 

Bu mealde bir önergem vesilesiyle Sayın 
Başkan «oylamaya lüzum yoktur» demişti. 
Efendim Geçici Komisyon Anayasa Komisyo
nundan 4 üye alınarak kurulmuştur. Geçici 
Komisyon Anayasa Komisyonu demek değildir. 
Anayasa Komisyonu 15 üyelidir. 3 komisyon
da ayrı ayrı görüşülmesi suretiyle zaman geçir
mektense, 3 komisyondan belli sayıda üyeler 
alarak bir Geçici Komisyon kurulmasını Yüce 
Senato kararlaştırmıştır, uygundur. Arma Ge
çici komisyonların da asıl komisyonlardan mü
talâa saldığı vâkidır. Misalleri bunun mevcut
tur. Önergemin birisi bu. Bunun kabul edilme
mesi ihtimalini de nazara aldım. Şayet kabul 
edilmezse o zaman oylanılmak üzere de bir ikin
ci önerge verdim. 3 yıl kaydının metinden çı
karılmasını diledim. Takdirlerinize arz olun
muştur. Saygılar sunarım. 

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

kişehir Milletvekilli) — Muhterem Bıaşlkanım, 
bu konu, müzakereye haşladığımız günden bu
güne, - yanlış saymadıysam - en az 15 defa 
tekrar edilmiş bir konudur. Hemen Ijıemen bü
tün hatipler bu konuyu izah ettiler. Fakat yine 
endişe izhar ediliyor. Ben tejkrar edeceğim. 
Çünkü tekrardan başka bir şey yapamam. 

Neden 3 yıl bir iş kolunda işçi olarak çalış
ması esası konulmuştur? Gayet açık. Çalışma 
Bakanlığından bir müfettiş istifa etmiş, sendi-
İka kuruyor. Dâva vekili sendika kuruyor. 
îşçi ile alâkası yok. Sabah söyledim bunu. Bak
kallıkla uğraşıyor, sendika kuruyor. Berberlik
le uğraşıyor sendilka kuruyor. Ahlâkîlik geti
riyoruz. İşçinin ne olduğunu bilsin, alın Derî
ni bilsin, iş yerini bilsin, sendikacılığın ne oldu
ğunu bilsin. Asgari ölçü 3 senede bir teşek
küllerin genel kurullarının yapılacağı esasına 
paralel olarak, hiç olmazsa 3 sene o iş kolunda 
sendika kurmak istiyorsa, o iş koluna ait bir 
işyerinde çalışmış olmasını, işçi niteliğini, sen-

| dikacı hüviyetini -bilhassa mesuliyet bakımın-
I dan, nitelik bakımından - iktisâbetmesini temi-
I nen gayet mükemmel ve zannediyorum arkadaş-
I larımın da iştirak edeceği bir hükümdür. Ne 
I kısıtlama vardır, ne kayıtlama vardır. 

I Sendika kurmak, sendikacılıkla hayatını ka-
I zanabümek, sendika faaliyetlerini bir geçim va-
I sıtası haline getirmek gibi profesyonel sendikacı 
I zihniyetini reddeden, biraz amatör ruhlu, işçi-
I yi bilen ve işçiye hizmet için gönüllü olarak 

bu işe jkatılan gerçek sendikacıların bu işle iş-
I tigal etmesini arzu etmekteyiz. Bunun için ka-
I nunu bu şekilde hazırladık. (A. P. sıralarından 
I «bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Fıkra üzerinde başka söz isti-
I yen sayın üye?.. Yok. Önergeleri sırasiyle oku-
I tup, oylayacağım efendim. 

I Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
I 274 sayılı Sendikalar Kanununun 11 nci mad-
I desini değiştiren metnin, Anayasamıza uygun 
I olup olmadığı bakımından, Anayasa ve Adalet 
I Komisyonundan mütalâa alınmasını arz ve tek-
I lif ederim. 
I Tokat 
I Zihni Beti! 

I BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon iştirak 
I ediyor mu efendim .. Etmiyor. Takriri oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Bir başka takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 11 nci 

I maddesinin 3 ncü bendinin aşağıdaki şekilde 
I değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

i C.H.P. Grupu adma 
Fikret Gündoğan 

I Madde 11. — 3. Sendikalar, federasyonlar 
I ve konfederasyonlar uluslararası meslekî te-
I şekkül kurabilirler. Kıbrıs ve diğer yabancı ül-
I kelerde çalışan Türk işçilerinin kurdukları 
I meslekî teşekküllerin Türkiye'de kurulu fede-
I rasyonlara üye olma hakları vardır. 

I BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
I katılıyorlar mı efendim?.. Katılmıyor. Takriri 
I oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka-
I bul etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

232 — 
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Bir diğer takriri okutuyorum efendim. 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
274 sayılı Kanunun yürürlükteki 11 nci mad

desinde; «sendika kurabilmek için, sendikanın 
kurulacağı işkolunda en az 3 yıldan beri fiilen 
çalışır olmak» şartı yoktur. 

Anayasamıza göre sendikaların özgür ola
rak kurulmaları ve faaliyetlerine özgür olarak 
devam etmeleri gerekir. 

Sözü edilen 3 yıl kaydının, Anayasanın bu 
hükmüne aykırı olması nedeni ile, metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim?.. Katılmıyor. Takriri oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 

Bir başka takrir var, okutuyorum. , 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
11 nci maddenin 9 ncü fıkrasında «Türkiye'

de en çok işçiyi temsil eden işçi konfederasyo
nu veya konfederasyona bağlı sendikalar ulus
lararası meslekî teşekkül kurabilir» ibaresinin 
maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Kocaeli 
Fatma Hikmet ismen 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komisyon 
katılıyor mu efendim?.. Katılmıyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Takrir kabul edilmemiştir. 
(Çalışma müddeti doldu sesleri) 

11 nci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllerin kurucuları, ilk genel ku
rul toplantısına kadar sevk ve idare ile görev
li kimselerin ad ve soyadlarını, meslek ve sa
natlarını, ikâmetgâhlarını belirtmek suretiyle 
meslekî teşekkülün tüzüğünü mahallin en bü
yük mülki âmirine makbuz karşılığında tevdi 
etmeye mecburdurlar. 

Tevdi ile birlikte, teşekkül tüzel kişilik ka
zanır. 

2. Teşekkül tüzel kişilik kazanır kazanmaz, 
kurucular teşekkülün tüzüğüne ve teşekkülü 
genel kurul toplantısına kadar sevk ve idare 
ile görevli kimselerin ad ve soyadlarını, meslek 
ve sanatlarını ve ikametgâhlarını o mahalde 
yayınlanan bir gazete, o mlahalde gazete ya
yınlanmıyorsa, en yakın yerde yayınlanan bir 
gazetede ilân ederler. Kurucular, gazetede ilâ
nı, sadece teşekkülün adına ve merkezine in
hisar ettirebilirler; bu takdirde, bu bendde 
2ikri geçen vesikaların birer örneği mahallin 
en büyük mülki amirliğinin ve bölge çalışma 
müdürlüğünün ilân tabelâsında bir ay süre ile 
asılır. Ve basılmış nüshaları masrafı karşılı
ğında, ilgililere tevzi edilir. Bu tevzi resme 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 te
şekküller, tüzel kişilik kazanmalarından bağ
lıyarak bir yıl içinde ilk genel kurul toplantı
sını yapmak zorundadırlar. 

5. Genel kurul tarafından seçilen yöne
tim kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin ve 
denetçilerin ad ve soyadlannm, 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 hükümlerine 
tabidir. 

BAŞKAN — Birinci maddenin bu fıkrasını 
okunan şekli ile oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Çalışma süremiz dolduğundan 14 . 7 . 1970 
Salı günü saat 10,00 da toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,03 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi. 
2. — Tür'kiye - Avrupa Ekonomik Toplulu

ğu Karma Parlâmento Komisyonuna (Biağım-
sız) bir tiye seçimi. (4/79) 

3. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re 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 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X I . — 274 sayılı Kanunun bâzı maddeleri

nin değiştirilmesi ve 31 noi 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 îko-
ıriisyonlanndan 4 er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi (1/194; Cumhuriyet Sanatosu 1/1123) (S. 
Sayısı : 1453) (Dağıtma tarihi - 25 . 6 . 1970) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Oanalkkale Üye
si Nahit Altan'm, Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 5 nci maddesinin 3 ncü ve 4 ncü cüm
lelerinin kaldırılması ve 8 nci maddesinin mat-
labının ve (A) fıkrasının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 

bendleriyle (B) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında İçtüzük teklifi ile Cunj^uriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Cumhuriyet 
Senatosu İçtüzüğünün 5, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 54, 
56, 59, 60, 72, 73, 74, 122 ve 125 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair İçtüzük tejklifi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporları (2/211; 
2/255) (S. Sayısı 1272 ye ek) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 4 . 1970) 

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

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin tadili hakkında İçtüzülk teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raoru (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 Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

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

0. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde olu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşmıyaoağına dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 



X 7. '— 444 isayılı flKanunun )1 inci ve 2 nci 
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 Üye
si Mehmet Güler'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/887) (S. Sayısı : 1455) 
(D. 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 kuruluşu hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 

2 — 

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

X 3. — 5441 sayılı Devlet [Tiyatrosu 'Kurulu
şu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine bir maddesinin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alın
mak suretiyle kurulan Geçici Komisyon rapo
ru. (Millet Meclisi 1/83; Cumhuriyet Senato
su 1/1125) (S. Sayısı : 1452) (Dağıtma tari
hi : 20 . 6 . 1970) 

4. — Türkiye Bağcılığının modernleştirilme
si ve bağcılığımızın kalkındırılması hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım, Ma
lî ve İktisadi işler ve Bütçe Plân komisyonla
rından 4 er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/193; 
Cumhuriyet Senatosu 2/298) (S. Sayısı : 1454) 
(D. tarihi : 27 . 6 . 1970) 

X 5. ı— 'Türkiye iElektrik Kurumu kanım 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaş
tırma ve İmar - iskân, İçişleri, Malî ve iktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 3 er 
üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Komis
yon raporu) (Millet Meclisi 1/154 Cumhuriyet 
Senatosu 1/1126) (S. Sayısı : 1456) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 . 1970) 


