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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda: 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının mad
deleri üzerindeki görüşmelere devam edilerek; 49, 50, 
51, 52, 53 üncü maddeler yapılan görüşmelerden son
ra kabul edildi. Tasarının 47 ve 48 inci maddeleri 
değişiklik önergeleriyle birlikte Anayasa Komisyonu
na verildi. 

25 Ağustos 1982 Çarşamba günü saat 10..00'da 
toplanmak üzere Birleşime saat 20.05'te son verildi. 

M. Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

Başkanveküi 
Evliya PARLAK Mehmet PAMAK 

Kâtip Üye - Kâtip Üye 
imren AYKUT Kamer GENÇ 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Sivil Savunma Kanunu Tasarısı. (1/477) 

(Başkanlığa geliş tarihi : 20.8.1982) (Millî Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri (Esas) ve Bütçe - Plan Komis
yonlarına : 24.8.1982) 

2. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasa
rısı!" (1/478) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.8.1982) (Mil
lî Savunma, İçişleri ve Dışişleri (Esas) ve Adalet Ko
misyonlarına : 24.8.1982) 

» • « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Fenni ISLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : İmren AYKUT, Evliya PARLAK 

BAŞKAN — Danışma Meclisinin Sayın üyeleri; 
135 inci Birleşimi açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, Anayasa Tasarısı üzerinde 
görüşmelere devam ediyoruz. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (1/463) (S. Sayısı : 166, 
166'ya 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde görüşüyoruz. 
Bu maddeye geçmeden önce bir hususu Sayın üye

lerin dikkatine sunmakta fayda mülahaza ediyorum. 
Daha evvel aldığımız prensip kararı gereğince 

günde sekiz maddenin görüşülmesi programlanmış bu-

(1) 166, 166'ya 1 inci Ek Basmayazı 4 Ağustos 
1982 tarihli 120 net Birleşime ait tutanağına eklidir. 

lunuyordu. Şüphesiz bu sayı asgarî sayıyı ifade edi
yor. Bu itibarla, 56 ilâ 64 üncü maddelere ait önerge
ler dışındaki diğer önergeler bugün Başkanlıkça kabul 
edilmeye devam edilecektir. 56 ilâ 64 üncü maddele
re ait önergelerin 'ise görüşülme yapılmaksızın, doğ
rudan doğruya Komisyonumuzun tetkikine sunulması 
daha evvel kararlaştırılmıştı. Bunu tekrar bilgilerinize 
sunmakta fayda mülahaza ettim. 

55 inci maddeye geçiyoruz. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aldıkaçtı. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALD1KAÇTI — Sayın Başkanını 55 inci maddeyle (il
gili, işkollarıyla ilgili bir takrir vermiştim, onu geri 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Onu geri alıyorsunuz. 
'Bu durumda Sayın Aldıkaçtı verdiği önergeyi geri 

aldığına göre, bu madde üzerinde görüşülecek bir 
başka önerge kalmamıştır. 

Maddeyi Sayın Özer Gürbüz tarafından verilen ve 
katî şekilde kabul edilen iki Önergeyle birlikte oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler.... Etmeyenler.... Bu mad
de katî şekilde kabul edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum: 
E. Sendikal faaliyet 
MADDE 56. — Sendikalar, onikinci maddede sa

yılan genel sınırlama sebeplerine aykırı hareket ede
meyecekleri gibi; siyasî amaç güdemezler, siyasî faa
liyette bulunamazlar, siyasî partilerden destek göremez 
ve onlara destek olamazlar, dernekler, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu 
amaçlarla ortak hareket edemezler. 

Sendikaların idarî ve malî denetimi ile gelir ve 
giderleri kanunla düzenlenir. Üye aidatını sendikaya 
doğrudan öder. 

Sendikal faaliyette bulunma, işyerinde çalışmamayı 
haklı göstermez. 

Sendikalar, gelirlerini amaçlan dışında kullana
mazlar; Tüzüklerinde tespit edilecek grev ve lokavt 
fonlarını millî bankalarda muhafaza ederler. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili 19 önerge verilmiş 
bulunmaktadır, sırasıyla okutuyorum: 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa (Tasarısının 56 ncı maddesinin çıkarılma

sını teklif ediyoruz. 
Gerekçemiz ilişiktir. 
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz. 

Mustafa ALPDÜNDAR Feridun S. ÖĞÜNÇ 
Vahap GÜVENÇ Beşir HAMİTOĞULLARI 
Sadan TUZCU Remzi BANAZ 

Ekonomik ve sosyal halk ve menfaatlerin korun
ması ve geliştirilmesi (için Yasalarla ıbelirii sısııriar 
içinde, sendikalar, faaliyetlerini serbestçe sürdürebil-
melidirleı. 

Tasarının 56 ncı maddesi, öncelikle bu ilkeye ay
kırıdır. 

Sendika hakkı 'uluslararası hukukun konusunu 
teşkil eder. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı (ILO) nın bu konuda kabul ettiği uluslar
arası normlara göre, «sendikalar, çalışmalarını ve iş 
programılarıını serbestçe belirleme hakkıma sahiptir
ler»,. Kamu makamları, 'bu hakkı kısıtlayacak ya da 
bu hakkın yasal biçimde kullanılmasına engel olacak 
nitelikteki her çeşit müdahaleden kaçınmak zorun
dadır. Bu, kamu makamları karşısında sendikaların 
« bağımsızlığının güvence altına alınabilmesiniin temel 
şartı» dır. 

55 İnci madde ile ilgili olarak sunulan değişiklik 
teklifimde, yümriükteki Anayasanın 46 ncı maddesi
ne uygun bir biçimde, sendikal faaliyetleri de içeren 
sendika halkkının kuiUanılışında uygulanacak şekil ve 
usullerdi! Kanunda gösterileceği belktikniştir; Kanun, 
«Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
nün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeni
nin ve genel ahlakın korunması amacıyla sınırlar ko
yabilecektir. Bu sınırlar sendikal faaliyet nedeni ile 
de olsa aşılamaz. Ancak bu sınırların ötesinde, sen-
dikaü faaliyetleri kısıtlamaya yönelik hükümler, sen
dika hakkınnn özünü tahrip eder. 

Çalışanların ekonomik ve sosyal hak ve çıkarla
rını korumak ve geliştirmekle ödevli sendikalar, hiç
bir zaman siyasal partilerin işlevini üstlenemez. An
cak, temel işlevi, çalışanların ekonomik ve sosyal 
halk ve menfaatlerini1 korumak ve geliştirmek de ol
sa, sendikaların, çalışmalarını siyasetten soyutlayabil-
mek mümkün değildir. Sendikalar baskı grubudur. 
Ortak menfaatler etrafında birleşen baskı grupları, 
bu menfaatlerin gerçekleştirilebilmesi için siyasal oto
riteler üzerinde etki yapmaya çalışırlar. Ekonomik 
ve sosyal alanda hakları koruma ve geliştirme işle-
viniin Siyaset dışı kalacağını böylesine genel nitelikte
ki bir kurala bağlamak, Anayasada düzenlenmesinin 
aykırılığı yanımda, uluslararası normlara da aykırıdır. 
Gerçekten, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma 
Teşkilatının yerleşmiş kararlarına göre, sendikallara 
böyle «genel nitelikte siyaset yasağı getirilmesi sen
dika özgürlüğü ile bağdaşmaza; üstelik bu gerçekçi 
de değildir. Uluslararası Çalışma Teşkilatına göre, 
gözetilmek gereken husus sendikalara genel nitelikte 

GEREKÇE: 
Anayasa Tasarısının 55 ve 56 ncı maddelerinde 

temel «insan hakkı»ı olan «sendika hakkı»; sendika 
kurma halkkı ve sendikal faaliyet başlıkl'arı atında 
düzenlenmiştir. 

Sendika kurma hakkı, sendikal faaliyetleri de içe
ren bir bütündür. 55 imci maddeye göre, «çalışanlar 
ve işverenler, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatle
rini korumak ve geliştirmek ıiç'k»ı sendikalar ve üst 
kurulular kurma hakkına sahiptirler. i 
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siyaset yasağı getirmek değil, .sendikaların siyasal par-. 
tiler karşısında bağımlı hale gelmemelerini sağlamak
tır. «Partiler üstü. politika»,, ekonomik ve sosyal hak 
ve "menfaatlerin korunup, geliştirilmesinde siyaset dı
şı hareket edileceği anlamında değildir; partiler üstü 
politika, ile, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma 
Teşkilatının 1952 tarihli kararına uygun bir biçimde, 
sendikacılık hareketinin siyasal partiler karşısındaki 
«bağımsızlığı»! gözetilmiştir. Sendika hakkının özünü 
ortadan kaldıracak bir düzenleme «... siyaset yasağı 
genel bir tutumun 'bir parçasıdır; acıları unutmamak 
gerekir...»ı gibi gayri ciddî ve hatalı genellemelerin 
mahsulü sözlerle geçiştirilemez. 

Tasarıdaki şekliyle 56 ncı maddede sendikalar 
için «idarî ve malî denetim», öngörülmektedir. 

Sendikaların denetlenmesi olanağının '.bulunmadı
ğı yolundaki iddialar tamamıyla hatalıdır ve sendi
kacılık hareketli aleyhine sürdürülen sistemli bir pro
pagandanın eseridir. Yurdumuzda sendikalar hem iç, 
hem de dış denetime tabidir. 

tç denetim, denetim organlarını sendika yapısın
da her seviyede «zorunlu organ», olarak kabul etmek
le başlar. Her düzeyde zorunlu organ olan denetim 
cihazı, sendikaların gelir kaynaklarımın belirlenmesi, 
defter tutmak yükümlülüğü, yöneticilerin mal beya
nında bulunmaları zorunluluğu ile teçhiz edilmiştir. 
Hesap raporlarının ve çalışmaların rapor halinde üye
lere ve delegelere sunulması zor unludur. 

Dış denetimi, idarî ve malî alanlar yanında, genel 
güvenlik konusunda da olabilir. 

Sendikalar Kanununun 28 inci maddesine göre 
sendikaların tutanakla yükümlü olduğu kanunî def
terler belirlidir. Aynı Yasanın 29 uncu maddesine gö
re, bilanço ve hesaplar ile çalışma raporları, ait ol
duğu dönemli izleyen üç ay (içinde Çalışma Bakanlı
ğına gönderilecektir. Gönderilecek bilanço ve 'hesap
lar arasında, sendikanın o dönem içindeki (1) gelir
leri ve gelir kaynakları (2) giderleri ve sarf yerleri 
(3) Başkana ve yöneticilere verilen ücretlerle memur 
ve müstahdemlere ödenen meblağ (4) para mevcudu 
(5) demirbaş mevcudu (6) gayri menkul mevcudu 
(7) üyelerin mevcudu yer almak zorundadır. Çalış
ma Bakanlığı sendikanın malî durumu ile ilgili ola
rak başkaca bilgi verilmesini isteyebilir; 'bu isteğe uy
mamanın cezaî müeyyidesi vardır. 

Sendikalar Kanunu dışında, sendikalar 1630ı Sayı
lı Dernekler Kanununun 40 ve 41 inci maddelerine 
de tabidir. 1630 Sayılı Kanunun 40 inci maddesine 
göre, «Derneklerin işlemleri, defterleri, hesapları ve 
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faaliyetleri içişleri 'Bakanlığınca veya dernek merke
zinin veya şubesinin bulunduğu yerin en büyük mül
kiye amiiri taraflından bizzat veya görevlendireceği 
memurlar aracılığıyla dernek merkez, müessese veya 
eklentilerinde her zaman denetlenebilir. Bu denetle
me derneğin amacıyla ilgili bulunan Bakanlık veya 
Bakanlıklar tarafından da yapılabilir. Denetleme sı
rasında görevli memurlar tarafından istenecek her 
türlü defter, belge ve işlemli yazıların dernek yetkili
leri: tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunlu
dur.»/ 1630 Sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre 
de, «Dernek hesaplan ve hesaplarla ilgili belge ve 
defterler, en az üç yılda bir maliye müfettişleri veya 
mahallî mülikiye amiri tarafından görevlendirilecek 
memurlar taraf undan denetlenebilir»;. 

Bunun yanında 1630 Sayılı Dernekler Kanunu
nun kolluk kuvvetlerinin derneklerin merkez ve şu-
bderiniın yönetim yerlerinde, müesseselerinde ve her 
çeşit eklentilerinde, mahallî mülkiye amirinin yazılı 
emri ile her zaman denetim yapabilecekleri, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun değişik 3 üncü mad
desi çerçevesinde sendika merkezlerinin, binalariMin 
her zaman aranabileceği açıktır. 

Nihayet sendikalar Devlet Denetleme Kurulu ta
rafından da denetlenebilecektir. 

Tüm bu gerçekler ortada iken ve mevcut dene
tim imkânları neredeyse sendika özgürlüğümün özü
nü zedeleyebilecek bir noktaya ulaşmış bulunmuş
ken, sendikaları denetleme olanağı bulunmadığı, bu 
olanağın Anayasa ile getirilmekte olduğu yolundaki 
iddiayı sadece yanlış değil, maksatilıı da kabul etmek 
zorunludur. 

Tüm bu denetim olanakları son on yıldır vardır. 
Buna rağmen, konuyu saptırmakla kendini ödevli 
'kabul edenler, sendika özgürlüğü açısından hayatî 
öneim taşıyan bir başka kurum ile mıalî ve idarî dene-' 
tim arasında 'bağ kurmaya çalışarak «eheck - off'u 
Savunanlar, Devletin idarî ve malî denetimini kabul 
letaııemişlerdir...» diyebilmektedirler. Devlet, denetim
de her alanda vardır. 

56 ncı maddenin bir diğer 'hükmüne göre, sendi
kaların «gelir ve giderleri» kanunla düzenlenecek
tir. 

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Teşkiia-
tunca «sendika hakkına ilişkin olarak», kabul edilmiş 
normlar, sendikaların «iç işleyişlerine»! gelir ve gider
lerinin kanun yoluyla düzenlenmesi biçiminde ortaya 
çılkaoak bir müdahaleyi sendika hakkının özünü ze
deleyici kabul eder. Uluslararası Çalışma Teşkilatı-
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nın «Sendika Özgürlüklerini Koruma Komitesi», nin 
yerleşmiş kararianna göre, «sendikaların sendikal 
amaçlarla kullanacağı fonların miktarını serbestçe 
belirleyip, kendi iç düzeninde, dilediğince arttırması
nı ve fonların kullanma biçimini serbestçe belirleme-
sini engelleyen hükümler sendika özgürlüğü ilkeleri
ne aykırıdır; aynı şekilde, bir sendikanın ya da fede
rasyonun yahut konfederasyonun ödenecek üyelik 
aidatını ve gelir kaynaklarını Yasa yoluyla belide-
mek, sendikaların iç işleyişlerime ve çalışmalarına 
sendika özgürlüğü ile bağdaşmayacak bir müdahale 
niteliğindedür. Sendikaların gelir ve giderlerini üye
leri belirler. 

56 ncı maddede bir diğer hükümle, sendika üye
lik aidatlarının ücret bordrolarından kesilerek sen
dika hesabına yatırılması usulü olan «check - off»> 
«üye aidatını 'sendikaya doğrudan öder»ı denilmek 
suretiyle kaldırılmaya çalışılmaktadır. 

Check-off sisteminin «denetimsiz gelir olduğu, 
check - off'u savunmanın Devletin idarî ve malî de
netimini kabul etmeme anlamına geldiği, denetimi 
kabul etmemekle, toplanan paranın yerine sarfı hak
kında güvenilir açıklamalarda bulunulmadığı', işçile
rin check - off vasıtasıyla ödedikleri aidattan haber
dar olmadıkları, check - off yoluyla terörün finanse 
edildiği, sendika ağalığının bu yoldan t>eı1taraf edi
leceği, militan sendikacılığın önleneceği, sendika enf
lasyonuna engel olunacağı» yolundaki1 iddiaların tü
mü, vakıalarla ilgisi olmayan ve sendikaları malî mü
zayakaya sokmak suretiyle etkinliğini ortadan kal
dırmayı hedef alan maksatlı iddialardır, Devlet, elin
deki denetim imkânları ile, bugün, kamu sektöründe 
de, özel sektörde de hangi sendikaya ne miktar üye
lik aidatı ödendiğini, sendikanın tüm gelir kaynakla
rını kuruşu kuruşuna tespit edebilir; zira kesintiler 
ücret 'bordrolarından yapılır; saklısı, gizlisi yoktur. 
Kesintimin miktarı, yatırıldığı Banka hesabı belidir. 
«işçi aidatını sendikaya doğrudan öder», hükmü ile 
temelde sendika özgürlüğü tahrip edilmeye çalışıl-
malktadır; tahsilat güçlükleri iile karşılaşacak sendika
ların malî etkinliklerinim azalacağı hesaplanmaktadır. 
Sendikaya yapılacak ödeme ile kulüp aidatını bir 
göstermeye çalışan zihniyet, isitilkrarlı, dengeli bir sis
temli yaşatmak, uygulamada aksaklık var ise, bunu 
gidermenin yollarını araştırmak yerime, meseleyi Ana
yasa hükmü halime getirip, bu konudaki tartışmaya 
şimdiden sınır koymak peşindedir. Hedef, sendikacı
lığım tahribidir. 

Tahribat bunumla bitmemekte 56 ncı maddede 
««sendikal faaliyette bulunma, işyerinde çalışmamayı 
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haklı göstermez»! hükmü 'ile sendika yöneticiliğini 
profesyonel olarak yapma yükümlülüğü altımda bu
lunanlara, bu hizmet olanağı kapatılmaya çalışılmak
tadır. Yapılan 'açıklamaya göre bu işyerinde çalış
mayan sendika temsilcilerime bu imkânı vermemek 
•içindir; bu iddia gayri ciddidir. Türkiye'de hiçbir 
Yasa, işyerine hizmet ilişkisi ile bağlı bulunan, diğer 
bir deyişle, hizmet akdi yasal bir biçimde askıda ol
mayan, kişilerin işyerinde çalışmamasını haklı kabul 
etmez; işverenin bu yolu seçenin hizmet akdine der
hal son vermesi imkânı vardır; bu suretle hizmet ak
di sona, erdirilen kişilerin hizmet akdinin devam 
edeceğime dair tek bir mahkeme kararı gösterile
mez. 

Bu düzenleme ile güdülen amaç, profesyonel sen
dika yöneticiliği ortadan kaldırmak; bunun Anaya
sal dayanağımı yaratmaktır. 

Sendikaların •gelirlerimi, amaçları çerçevesinde ne 
suretle kullanacakları üyesi ile sendikası arasındaki 
bir ilişkidir. Devletin buma müdahaleye kalkışması 
senduka özgürlüğü ile taban tabana çelişir. Bumun gi
bi, grev sırasında, grevcilere yapılacak yardımlarım 
miktarı, yardımın ne suretle yapılacağı bir iç düzen
leme meselesidir ve sendika ille üyesi arasında karar
laştırılan bir ilişkidir. Komisyon adına, «parasız da 
grev yapılabilir» diyenler, gerçekte, «paran kadar 
grev yapabilirsiim»! diyebilmenin hazırlığı içindedir. 

Genelde tablo ortadadır: Tüm malî denetim ola
naklarına rağmen, Sistemli bir biçimde bumun olma
dığı yerleştirilmekte, «check - of f 'u isteyenler malî 
denetimi istemeyenlerdir»: genellemesiyle, sendikala
rın malî kaynakları kurutulmaya çalışılmakta, tahsil 
güçlükleri yaratma yanında gelirin Yasa ile düzen
lenmesi olanağı ele geçirilmeye çalışılmakta, kısıtlı 
kalabileceği düşünülen bu gelir kaymakları ile grev 
şurasında 'sendikaya gene Yasa ile saptanması düşü
nülen grevcilere yardım yükümlülüğü getMlmektedir. 
Bu, son tahlilde, «yeterli para yok, grev yapamaz
sın!... ya da ne kadar yeterse, o kadar süre ile grev 
yapabilirsin...» diyebilmemin hazırlığıdır. 

Anayasa Tasarısının 56 ncı maddesi, her yönüy
le, sendika özgürlüğüne aykırıdır. 

Anayasada düzenlenmemesi gerekli çoğu hükmü 
ihtiva etmesi yanında, sendika hak ve özgürlüğünü 
çerçeveleyen uluslararası normlarla temelden çeliş
mektedir. 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasına, bu çerçevede 
yarlığımı sürdüren Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Çalışma Teşkilatı anastatüsüme «üye»ı sıfatıya taraf 
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dan Türküye Cumhuriyeti Devleüi böyle ıbir düzen
lemeye Anayasasında yer verirse, ıbu, Türküye Cum
huriyetti Devletimin sendika hak ve özgürlüğünü orta
dan kaldırdığının 'işareti olacaktır. Bliır maddede «sen
dikallar kurulabilir», deyip, bir diğerinde, sendikala
rın işlevini sürdürmesine imkân vermeyen 'bir düzen
leme yapmak, sendika kurma hakkının kâğıt üzeriin-
de kalması demektir ki, bu, kimise tarafından kabul 
edilemez ve giderek Türkiye'de ciiddî sosyal bunalım
ların başlıca kaynağını oluşturur, 

Bütün bu sebeplerle Anayasa Tasarlısının 56 ncı 
maddesinin çıkarılması teklif edilmektedir. 

Danışma Meclisi Başkanlığıma 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasiarısının 56 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki sekide değiş
tirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Vaıhap GÜVENÇ 

«Sendikaların idarî ve malî denetimi kanunla dü
zenletilir. işkolunda yetkili olmayan sendikanın üye
si aidatımı sendikaya doğrudan öder.»; 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
166 S. Sayılı Anayasa Tasarısının «Sendikal faa

liyet» kenar başlıklı 56 ncı maddesinin (ikinci fıkra
sının som cümliesi bulunan; «Üye, aidatını sendikaya 
doğrudan öder.» cümlesinin çıkarılmasını arz ve tek
lif edeıiim. 

Gereğini arz ederimi. 
Evliya PARLAK 

Sayın Başkanlığa 
«E. Sendikal faaliyet», başlığı altında Tasaırıda 

yer ialan 56 ncı maddenin ikinci fıkrasının son cüm
lesinin, «Üye, aidatını sendikaya doğrudan öder» 
maddeden çıkarılmasını arz ve teklif ederim, 

Ayhan FIRAT 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Sendi

kal faaliyet»ı kenar başlıklı 56 ncı maddesinin 'ikinci 
fıkrasındaki «Üye, aidatını sendikaya doğrudan öder» 
cümlesinin çıkarılması hususunu emir ve müsaadele
rinize 'saygılarımla arz ederim, 

Mehmet AKDEMİR 

Yüksek Başkanlığa 
56 ncı maddenin (ikindi fikrasund'an son cümlenin 

çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla, 

Cahit TUTUM 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının ikinci fıkrasındaki «Üye, 

aidatını sendikaya doğrudan öder», cümlesinfin, fıkra 
metninden çıkarılması iarz ve teklif olunur. 

Saygılarımla. 
Özer GÜRBÜZ 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının üçüncü fıkrasının, metinden 

çıkarılması arz ve teklif olunur. 
Saygılarımla. 

Özer GÜRBÜZ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının «E. Sendikal faaliyet») baş

lıklı 56 ncı maddesinin, aşağıdaki gibi değiştirilmesi
ni, arz ve teklif ediyorum. 

Gereğimin yapılmasını röca eder, üstün saygılar 
sunarım. 

Beşjir HAMİTOĞULLARI 
«MADDE 56. — Sendikalar, 12 neti maddede sa

yılan genel sınırlama sebeplerine aykırı hareket et
memek kaydıyla, siyasî amaç güdebilirler, siyasî faa
liyette bulunabilir, siyasî partilerle karşılıklı dayanış-
m'ayla ıbir işbirliği yapabilirler. 

Sendikaların idarî ve malî denetimi ile gelir ve 
giderleri kanunla düzenlenir. Üye, aidatını sendikaya 
check - of f yöntemiyle öder. 

Sendikal faaliyette bulunanlar, işyerinde en az 
yarım gün çalışır. 

Sendikalar, gelirleriınii amaçları yönünde kullanır
lar. Tüzüklerinde tespit edilecek grev ve lokavt fon
larını, kamusal 'bankalarda muhafaza ederler.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
56 ncı maddede sendikaların onikıinci maddede 

sayılan genel sınırlama sebeplerine aykırı hareket ede
meyeceklerine ilaveten ayrıda siyasî amaç güdemez
ler, siyasî faaliyetlerde bulunamazlar, 'slilyasî partiden 
destek göremezler ve onlara destek olamazlar, der
nekler, kamu kurumu niteliği duırurnıundaki meslek 
kuruluşları ve •vakıflarla bu amaçlarla ortak hareket 
edemezler şeklinde yasaklama getirilmektedir. Bu 
özel yasaklamalların içerisinde 'bulunan «Siyasî faali
yette bulunamazlar»1 cümlesi sınırları1 belli olnııayan 
'bîr tabirdir. Tatbilkatıta çeşitli şekillerde yorumlara 
maruz kalabilir. O nedenle anayasaya böyle tabiirletfin 
konulması sakıncahdir. Bu tonu 1961 Anayasasının 
46 ncı maddesinde şu şekilde halledilmiştir: Bu hak
ların kullanılışında uygulanacak sökül ve usuller ka
nunda gösterilir. Kanun, devletin ülkesi ve milletiyle 
bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzenimin ve 
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genel ahlakın korunması maksadı ille sınırlar koyabi
lir, demek suretiyle sendika! faaliyetin sınıflarının 
tespitimi kanuna bırakmıştır. Çıkautılan 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun 14 üncü (maddesinde; sendi
kaların faaliyet sahaları tek tek sayılmıştır. 15 inci 
maddesinde; ticaret yapmayacağı belirtilmiş ve 16 
nen maddesinde de yasak siyasî faaliyetler gösteril
miştir. Bu faaliyetler : Bu kanuna göre; kurutan mes
lekî teşekküller siyasî partilerden veya onlara bağlı 
kuruluşlardan herhangi bir suretle maddî yardım 
kabul edemez ve onlara maddî yardımda bulunamaz 
ve onların teşkilatı içerisinde yer alamazlar; bir si
yasî partimin adı altında meslekî teşekkül kurulamaz, 
denilmek suretiyle yasaklar ıbeiirti'lrniştir. 

Diğer tarafıfcan üye aidatının sendikaya ne şekil
de ödeneceği kanunun 23 üncü maddesinde gösteril
miştir. Bu maddeye göre aidatlar işverence üyelerin 
ücretlerinden kesilmektedir. Ancak, sendika, aidat-
üarının haricinden doğacak masrafları işverenin ta
lebi üzerine ödemek zorunluluğu getirilmiştir. Bu 
fıkraya göre işveren bu işi karşılıksız yapmayacak
tır. Ülkemizin koşulları ve sosyal yapısı göz önünde 
tutulduğunda üyelerin alidaitlarmı bizzat sendikaya 
yatırmaları güçtür. ÇeşMü nedenlerle aidatını yatır
mayan işçimin sendikasız 'kalması ve bu yüzden do
ğacak Muafların önünün alınması mümkün olmaya-
bifflir. ! 

Aynı şekilde: «Sendikal faaliyette bulunma işye
rinde çalışmamayı haklı göstermez.», fıkrasının geti
riliş amacı anlaşılmamıştır. Zira 274 sayılı Kanunun 
19 uncu maddesinin 2 No. lu 'bendinde ve 20 nci 
maddesinde, çalışmakta olan bir işçimin sendikal faa
liyetlerinde durumlarının ne olduğu belirtilmiştir. Ka
nunda çalışmadığı halde ücret alacağına dair hiçbir 
hüküm mevcut değildir. Kaldı ki bu konu Anayasa 
maddesi olacak önemde olmayıp kanunla düzenlene-
biiir. 

Bu durumda maddemin aşağıdaki sekide düzen
lenmelimi arz ve talep ederim. 

Sendikal Faaliyet : 
Madde 56. — Sendikalar 12 nci maddede sayı

lan genel sınırlama sebeplerine aykırı hareket edeme
yecekleri gibi, siyasî partilerden destek göremezler 
ve bunlara destek olamazlar, dernekler, kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu 
amaçlarla ortak hareket edemezler. 

Sendikaların idarî ve malî denetimi üe 'gelir ve 
giderleri kanunla düzenlenir. 

Sendikalar, gelirlerini amaçları dışında kullana
mazlar. Tüzüklerinde tespit edilecek üye aidatları ile 
grev fonlarını devlet 'bankalarında muhafaza eder
ler. 

Usa VARDAL Şerafettin YARKIN 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 56 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Fikri DEVRİMSEL 

«Madde 56. — Sendikalar; 55 inci maddede 
belirlenen amaçlarını tahakkuk ettirmek için faali
yette bulunurlar ve 12 nci maddede sayılan genel sı
nırlama sebeplerine aykırı hareket edemezler. 

Sendikalar siyasî partilerden veya onlara bağlı te
şekküllerden her hangi bir suretle maddî yardım ka
bul edemez ve onlara maddî yardımda bulunamaz 
ve onların teşkilatı içerisinde yer alamazlar, hlir si
yasî partinin adı altında meslekî teşekkül kuramaz
lar. 

Sendikaların idarî ve malî denetimi kanunla dü
zenlenir. 

Sendikalar; gelirlerini amaçları dışında kullana-
mazüar. Tüzüklerinde tespit edilecek grev ve lokavt 
fonlarını millî bankalarda muhafaza ederler.», 

Yüksek Başkanlığa 
56 nci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini saygıyla arz ve teklif ederim. 
Cahit TUTUM 

«Sendikalar, 12 nci maddede sayılan genel sınır
lama sebeplerine aykırı hareket edemezler; siyasî 
partilerden her hangi bir suretle maddî yardım ka
bul edemez ve onlara maddî yardımda bulunamaz 
ve onların teşkilatı içinde yer alamazlar.»! 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısının sendi

kal faaliyetlerle ilgili 56 nci maddesinin birinci fık
rasındaki «dernekler» sözünden sonra bir virgül ile 
«kooperatifler»ı sözünün dklenmıesini öneririm. 

Saygılarımla. 
Süleyman Sırrı KIRCALI 

Yüksek Başkanlığa1 

Anayasa Tasarısının 56 nci maddesinin birinci fık
rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi arz ve teklif 
olunur. 

Saygılarımızla. 
«Sendikalar, onifcinoi maddede sayılan genel sı

nırlama sebeplerine aykırı hareket edemeyecekleri 
gibi; siyasî partilerden destek göremez ve onlara 
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destek olamazlar, dernekler (kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşları ve vakıflarla bu (amaçlarla 
ortak hareket edemezler.» 

Özer GÜRBÜZ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
166 Sıra Saydı Anayasa Tasarısının «Sendikal 

faaliyet» kenar başlıklı 56 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrası bulunan «Sendikal faaliyetıte bulunma, işye
rinde çalışmamayı haklı göstermez.», cümlesinin mad
deden çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Evliya PARLAK 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 56 ncı 

maddesinin 3 üncü fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederimi. 

Saygılarımla. 
Vahap GÜVENÇ 

Kanunların yasakladığı sendikal faaliyette bulun
ma, işyerinde çalışmamayı haklı göstermez. 

Yüksek Başkanlığa 
56 ncı maddenin üçüncü fıkrasının metlinden çı

karılmasını saygıyla arz ve teklif ederim. 

Cahit TUTUM 

Danışma Meclisi Başkanlığıma 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 56 ncı 

maddesinıin 4 üıncü fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Vahap GÜVENÇ 

Sendikalar, gelirlerini 'amaçları dışında kullana-
mazllar; tüzüklerinde tespit edecekleri üyelik aidatla
rı 'ile diğer gelirlerinden ayıracakları grev ve lokavt 
fonlarını Devlet bankalarında muhafaza ederler. 

Yüksek Başkanlığa 
56 ncı maddeniin son fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 56, son fıkra : 
Sendikalar, gelirlerimi meslekî amaçları dışında 

kullanamazlar; tüzüklerinde tespit edilecek grev ve 
lokavt hesaplarını m'iliî bankalarda muhafaza ©der
ler. 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK Halil GELENDOST 
Azmi ER YILMAZ Velid KORAN 

•Rıfat BAYAZIT 

GEREKÇE :' 
a) Sendika gelirlerimin, meslekî amaçları dışın

da kullanamayacakları, son fıkranın birinci cümlesi
ne (meslekî) deyiminin ilavesiyle daha açık ve kesin 
hale getirilmiştir. 

b) Son fıkranın 2 noi cümlesindeki, frartsızca 
fon kelimesi, sermaye, para, hesap ve ödenek anla
mına gelmekte olup Türkçe karşılığı olan «hesap», 
'ile değiştirilmesi uygun görülmüşltür. Böylece tabir 
her seviyedeki kimseler tarafından kolayca anlaşıla
caktır. 

iBAŞKAN — Önergeler okunmuştur. İlk öner
ge Sayın Alpdündar ve arkadaşlarına aittir ve «56 
ncı maddenin tasarıdan çıkartılmasını» talep etmek
tedir. 

.Sayın Alpdündar, açıklama yapmak üzere buyu
runuz efendim, 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Mıilletiımizin yeniden layık olduğu bir Anayasaya 
kavuşturulması için yaptığımız çalışmaların bu aşa
masında, emeğin, alınterinıin maddelerini görüşme
ye başlamış bulunuyoruz. 

Hepinizi ilk görüşme günlerine, geriye götür
mek istiyorum biraz. Davacı olduğumu belirtmiş, 
sizleri mahkeme jürisi, Sayın Komisyonu mahkeme; 
hem hâkimi hem savcı olarak ilan etmiştim. Şimdi 
duruşmanın ikinci oturumunu yapıyoruz bana göre. 

O nedenle, görüşmekte olduğumuz «Sendikal fa
aliyet» maddesinin içeriğini, neleri İçerdiğini, neden 
getirilmek istendiğini, bana ayrılan zaman içinde 
'(Maalesef bu zaman hepinizce malum) anlatmaya ça
lışacağım. 

ISayın Başkan, değerli arkadaşlarıım; 
Türk işçisini tanımadan söz etmeyi doğru bul

muyorum. 'Bütün arkadaşlarımın tiyi niyetlerine ina
nıyorum; ama geçmişte birkaç yanlış adamın yaptığı 
yanlışlıkları, özelikle Atatürk ilkelerine bağlı, 30 
yıllık mazisiyle hiçbir zaman bu ilkelerden sapma
mış, işçinin, işçi hareketinin sokaklara dökülmesine 
müsamaha etmemiş, deVamlı surette Devletin yanın
da, yanlışların karşısında yer almış Türk - İş işçi
lerinden söz etmek istiyorum. 

IBu işçiler öyle bir işçi ki, hepimizin bildiği üze
re Kıbrıs çıkartmasında gece gündüz demeden, her
hangi bir menfaat gözetmeden mesaisine devam et
miş, yaşlı emeklileriyle fabrika kapılarına gelmiş, 
«iBize görev verin, bize iş verin» demiş bir işçinin 
tanıtımına çalışıyorum değerli arkadaşlarım^ 



Danışma Meclisi B : 135 25 . 8 . 1982 O : 1 

IDün duygulandım; Türk işçisinin vefakârlığın
dan, idealistliğimden bahseden arkadaşlarım oldu. Şu 
kadarını ilave etmek istiyorum; Kıbrıs çıkartması
na kahramanca katılan Türk işçisinin, Deniz Kuv
vetleri gemisiyle ilk şehidi Ahmet Aksoy'dur. Ahmet 
Aksoy, Türk işçisi olarak ordusuyla 'birlikte, vatan
daşının boğazlanmasına, yanaşan gemisiyle mücade
le verirken kurşunlanmıştır. İşçilerimiz arasında da
ha çok, fırsat verildiği takdirde çok kahraman işçi
ler, a^ker niteliğinde işçiler vardır değerli arkadaş
larım. ' 

Anayasalar geçmişin kötü örneklerine değil, ge
leceğine huzur, refah verecek milletine, ülkesine; bü
tününe yapılır. Onun için, yapmakta olduğumuz 
Anayasanın, geçmişin kötü örneklerine bakarak bir 
'kısım yanlışlar yapmak doğru değildir. Nitekim, hiç
bir siyasî amaç gütmeyen bu Yüce Meclisin bazı 
konulara yansıyan sözlere özellikle dikkat ederek bir 
sonuca varması gerekir. 

©iz, aranızdaki Türk Milleti adına görev yap
makla görevlendirilmiş üç işçi arkadaşınız olarak 
geneli üzerinde 'biraz görüşlerimizi belirttik ve he
men diğer arkadaşlarımla birlikte bir çalışmaya gi
riştik. Arkadaşlarımın çoğunluğu, konuşmaları sıra
sında genel konulara yer ayırdılar, ama arasıra bir 
şey söylediler; «Türk - tş'in, Türk işçisinin gerçek 
görüşüne kulak verin»; dediler. 

Ben bu güzel sözü tekrarlayarak 56 ncı maddede 
nelerin getirilmek istendiğini vurgulamaya çalışaca
ğım. 

Sendikalar, 10 nci maddede' sayılan genel sınırla
ma sebeplerine tabi olacaklardır. Elbette tabi ola
caklardır, bunun aksini söylemek mümkün değildir; 
ama her maddesinde, sendika lafının geçtiği her 
maddesinde bunu tekrarlamanın 'bir yararı, tekniği 
olmadığı için maddeden çıkartılmasını önerdik.' 

IDeğerli arkadaşlarım; 
«'Sendikalların idarî ve malî denetimi ile gelir ve 

giderleri kanunla düzenlenir» hükmünün, denetimin 
karşısında olmadığımızı, olmayacağımızı fırsat ve
rildiği takdirde izah edeceğiz. Tam tersine, sendika
ların denetimsiz kaldığım söyleyenlere, kanun mad
delerinin altını çizerek, her konuda nasıl bir dene
time tabi olduklarını vurgulamaya çalışacağız. 

En önemli olanı, sanki bir Anayasa meselesiymiş 
gibi, sanıki bir büyük olaymış gibi, demokrasilerde 
sadece işçi üyesiyle sendikasını ilgilendiren; ve adı
na check - of dediğimiz sendika aidatlarının doğ
rudan ödenmesinin Anayasa meselesi yapılmasını bir 

türlü anlamak mümkün değildir değerli arkadaşla
rım. Ve yanlış bilgiler verilmiştir bu konuda. 

Neymiş, üyeler sendikaya ödedikleri paradan zin
har haberleri yokmuş, sadece sendikalarını tanımaz-
mış, sendika başkanlarını bilmezmiş, kendilerinden 
çekle para kesilirmiş değerli arkadaşlarım. Bir yıl
dır (beraber çalışıyoruz, Allah'a şükür bugüne kadar 
sizlere yanlış bilgi vermedim; ama benim prensibim-
dir söylediklerimi kanunlardan da bahsederek ortaya 
koymak isterim. 

Hemen İş Kanununun 30 uncu maddesine bakı
nız değerli arkadaşlarım; İş Kanununun 30 uncu 
maddesi şöyle der, «Her ödemede işçiye bir ücret 
pusulası vermeye mecburdur işverenler.» o pusulada 
işçinin kazandığı paralar, fazla mesai ücretleri, ken
dilerinden kesilen sigorta vergi vesaire gösterilmek 
mecburiyetindedir. Eğer değerli Anayasa Komisyo
numuzun Muhterem Sözcüsü bu maddeyi bilmiyor 
diyemem, büyük bir Hocadır, ama uygulanmıyorsa, 
uygulattırmıyorsa özellikle müşaviri olduğu işverenlere 
uygulattırmıyorsa bu konuyu bu şekliyle bu Yüce 
Meclise getirmesini en azından kınamak listerim. De
mek ki, bu söylenen zinhar yanlıştır, yanılgıdır, me
seleyi başka yönlere saptırmadır... 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, süreniz dolmuş
tur, lütfen toparlamanızı rica ediyorum. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, is
tirham edeceğim efendim, toparlamaya çalışacağım 
efendim. 

Eğer işverenler Türkiye'nin şartlarına göre aidat
ları bordrodan kesmezse neler olacak, hazırlığımı 
aktaramayacağım, lama kısaca vurgulamaya çalışaca
ğım,; 

Aslında değil işçilerin haberi, aidatların kesilmesi 
için yasal muvafakatları bile vardır. Bu iddia zinhar 
yanlıştır, katılmıyoruz, sizlerin de katılmamasını di
liyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi, yalnız Fransa' 
da bir mahkeme sürtüşmesi neticesi askıya alınan 
check - of, bordrodan aidat kesme mecburiyeti Ja
ponya'da uygulanmaktadır El insaf bizim kültürü
müz, anlayışımız o kadar büyük milletlerden çok 
mu ileri gitti ki, işçinin sendikasına ödeyeceği aidatı 
bir anayasa meselesi yapmaktayız. Bunun kimseye 
yararı yoktur değerli arkadaşlarım. 

Tam tersine zararları vardır; işveren aidatları 
bordrodan kesmezse idealist sendika üyesi işçiler üc
retli ya da ücretsiz izin almak suretiyle işyerinden 
aidat yatırmaya çıkacak, bu uygulama randımana 
menfî tesir ederek iş saati kaybına, işçi için de ya-
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tıracağı aidattan çok fazla ücret ve masraf kaybına 
sebebiyet verecektir. îşçi bu amaçla her ay ekstra 
izin talep edecek, izin almada güçlükler çıkacak ve 
işyerinde huzursuzluklar yaratılacaktır, işyerinde sen
dika temsilcileri el makbuzlarıyla aidat toplama zo
runda kalacağından, devamlı surette işyeri ve saat
lerinde münakaşalara ve tartışmalara zemin hazır
lanmış olacak ve randımanın düşmesi kaçınılmaz ola
caktır. Elden toplanacak aidatlar birçok muvazaa yo
lu açacak, mükerrer makbuz iddiaları, yatırdı, yatır-
madı, geç yatırdı, zimmet iddialarıyla büyük bir hu
zursuzluk doğacaktır. 

Sendika üyeleri Türkiye çapında en ufak işyerle
rine kadar dağınık oldukları ve sendikalar büyük 
teşkilatlanmaya sahip bulunmadıkları için elden tah
silat kesinlikle mümkün olamayacaktır. 

Yukarıda sıralanan mahzurlar nedeniyle sendi
kalar sağlıklı aidat toplamaktan yoksun kalacak, cı-
lızlaşarak silinip gideceklerinden ya başka yollardan 
yeni kaynak arama yoluna sapacaklar, ya da işveren
lerin sığıntısı ve desteğine mecbur kalarak işveren 
güdümünde sarı sendikalar olacaklardır. 

Sayın Sözcümün belirttiğinin tam tersine bugün
kü uygulamada kesinlikle çekler sarı değildir. Biraz 
evvel söylediğim gibi, işçiye pusula verildiğinde sen
dikaların çekin arkasına o paranın kimlere ait ol
duğu yazılıdır, işte o alın teridir, Eğer check - of 
kalkarsa o zaman çekler gerçekten sararacak, ya bun
dan bir kısım militan sendikalar normal üyelerin dı
şında aidatlarını yatırmaya özellikle gayret göstere
rek sendikayı da, yönetimi de ele geçirmek suretiyle 
ideal değil, amaçlı sendikacılık doğacaktır değerli ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, çok rica ediyo
rum süreniz çok geçmiştir. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Bitiriyorum efen
dim. 

Yüce Meclisimizin böylesine kargaşa yaratacak 
bir uygulamaya, hele hele kanunlara dahi girmemesi 
gereken sadece işçiyle sendikası arasında tüzük konu
su olan aidat meselesini Anayasa gibi bir yüce ya
saya koymanın hiçbir yararı olmadığına inanacak
larını ve bu hususu benimsemeden takririmizi en 
azından incelemek üzere Komisyona iade edecekleri
ne inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sendikacılık herkesin kafasındaki düşüncelere gö

re yapılan, uygulanan bir sistem değildir. Bunun bey
nelmilel kuralları vardır. Biz bu kuralları anlatır ve 
söylerken elbette asgarî demokrasiyle yönetilen ül

kelerden söz ettik, söz etmeye de devam edeceğiz. 
Yapacağımız Anayasa bizi dış ülkelere karşı, ittifak 
halinde bulunduğumuz Birleşmiş Milletler Çalışma 
Teşkilatına karşı mahcup etmeyecek, Türk Milleti
nin düşmanı çoktur, o düşmanları yeniden harekete 
geçirip Türkiye'yi bu yönüyle de hafife alarak tar
tışma gündemine getirmeye sebep olmayacağını di 
liyor, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşek
kür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
VAHAP GÜVENÇ — Önergenin lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güvenç. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Beş dakikalık kısa bir süre içerisinde saatlerce ko

nuşulması gerekli olan konuyu detaylı eleştirmek 
mümkün değildir. Ben Yüce Genel Kurulun almış ol
duğu usul hakkındaki karara uyarak beş dakika civa
rında konuşacağım, ancak maddenin 1 inci fıkrasını 
eleştirebileceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
56 ncı maddenin başlığı ile madde metni çelişki 

halinde. Madde başlığı «Sendikal faaliyet» demekle 
sendikanın hangi faaliyetleri yapabileceğini ifade et
mektedir. Halbuki, madde metninin 1 inci fıkrası sen
dikanın yasak faaliyetini belirtmektedir. Bu çelişkinin 
öncelikle düzeltilmesi gereklidir. 

Ayrıca, 1 inci fıkradaki «siyasî partilerden des
tek göremez ve onlara destek olamazlar.» hükmü, 
sendikaların kendi iradeleri dışında siyasî partilerin 
kendilerini desteklemeleri nedeniyle suçlu düşürül
mektedir. Örneğin, sendikayı benimsemeyen bir siya
sî parti sendikayı cezalandırmak, belki de kapattır
mak için destekleyebilecektir. Sendika iradesi dışın
daki bu desteğe nasıl mani olacaktır. Sendikalar üye
lerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini ko
rumak ve geliştirme ödevini, sadece toplu sözleşme- ' 
ler yolu ile yerine getirmelerini düşünmek çağdışı de
ğildir. İşçilerin ve işverenlerin, kanunlar yolu ile de 
yapacakları işler vardır. Bunun için, yasama orga
nına katılmada bulunmak bir görevdir. Bu görevi iki 
yoldan gerçekleştirebileceklerdir. 

1. Sendikanın amacını, kanunlara uygun prog
ramını, kendi programı içine alan siyasî parti ile an
laşarak. 

2. Bizatihi işçilerin kuracağı bir parti aracılığı ile. 
Madde aynen yasalaşırsa, hiçbir sendika lideri 

hiçbir partinin yönetiminde görev alamayacak; hiç
bir sendika yöneticisi kanun yolu ile gerçekleşmesi 
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gerekli konulan, sendikası karar almış olsa bile si
yasî partilerin programına sokmak gayretini göstere
meyecektir. Aksi halde yasak fiilî işlemiş olacajktır. 

Sendika liderlerine, yasama organına girme yolu 
yasaklanmış olacaktır. 

Dernekler yönünden de durum aynıdır. Emekli 
olan işçilerin kurduğu bir dernek vardır. Bu dernek, 
emekli işçinin almakta olduğu maaşı yükseltme ça
lışması yapmaktadır. Emekli işçinin maaşı ancak ka
nun yolu ile artırılabilmektedir. Siyasî partiden ta
lepte bulunsa, destek görmüş olacaktır. Senelerce 
aidat verdikleri sendikalardan talepte bulunurlarsa, 
ortak amaçlı hareket etmiş olacaklar; emekli işçi der
neğinin tek çaresi kalıyor değerli arkadaşlarım, bu
gün olduğu gibi işi Allah'a havale edip kötü kaderin 
sonunu beklemek. 

işte, bu kuruluşlar, amaçlarının dahi siyasî yoldan 
gerçekleşmesi için çalışma yapamayacaklar, ortak 
amaçları için dahi ortak harekette bulunmayacaklar
dır. Böylece, siyaset alanı kimlere kalıyor? Bunu araş
tırma yapmak gerekli ki, bulabilelim. 

Vakıflar da siyasetle ortak amaç yasağı içinde. 
Türk - tş'in kurduğu eğitim vakfı var. Kuruluş ama
cı; sendikacıyı, işçiyi kendi mesleğinde eğiterek cahil
likten kurtarmak, ister istemez her konuda ortak ha
reket etmek zorunda. Türk - iş desteğini çekerse, vak
fın durumu ne olur?.. 

Çalışanların ekonomik ve sosyal hak ve çıkarları
nı korumak ve geliştirmekle ödevli sendikalar, hiç
bir zaman siyasal partilerin yapacaklarını üstlenemez
ler. Ancak, temel görevini yapabilmek için sendika
lar, baskı grubudur. Ortak menfaatler etrafında bir
leşen baskı grupları, menfaatlerin gerçekleştirilmesi 
için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışırlar. 
Ekonomik ve sosyal alanda hakları koruma ve ge
liştirme ödevinin, siyaset dışı kalacağını; böylesine 
genel nitelikte bir kurala bağlamak, Anayasa düzen
lemesinin tekniğine aykırılığı yanında, uluslararası 
normlara da aykırıdır. Uluslararası Çalışma Teşkila
tının yerleşmiş kararlarına göre, genel nitelikte siya
set yasağı getirilmesi, sendika özgürlüğü ile bağda
şamaz. 

Gözetilmek gereken husus : Sendikalara siyaset 
yasağı getirmek değil, sendikaların siyasal partiler 
karşısında bağımsız hale gelmelerini sağlamaktır. Par
tiler üstü politika, ekonomik ve sosyal hak ve men
faatlerin korunup geliştirilmesinde siyaset dışı hare
ket edileceği anlamında değildir. Partiierüstü politi
ka ile Uluslararası Çalışma Teşkilatının 1952 tarihli 

kararına uygun biçimde, sendikacılık hareketinin si
yasal partiler karşısında bağımsızlığı gözetilmiştir. 
Acıları unutmamak gerekir gibi hatalı genellemele
rin etkisinde kalınmamalıdır; Bu fıkra, çağdaş bir 
görüşle yeniden ele alınmalı, metindeki hükümler 1961 
Anayasasının gerisine değil, önüne getirilmelidir. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. (Alkışlar) 
CEMlL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan; önerge

nin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehinde buyurun Sayın Çakmaklı. 
CEMlL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Çok sıkça konuşulduğu gibi, ülkemiz pek çok 

konuda gelişmekte olmanın sancılarını çekmektedir. 
Bu sancılara yaygın bir deyimle, çoğunlukla çocuk
luk hastalıkları da denilmektedir, özellikle gelişmek
te olan bir ülkenin çalışma hayatının ve üretim ha
yatının düzeni, bu çocukluk hastalıklarından nasibi
ni fazlaca almaktadır. Türkiye'de üretimin düzenlene-
memesinin ve ülke büyümesine, giderek kalkınmasına 
hizmet edecek bir vasıf taşıyamamasının pek çok ne
denleri vardır. 

Bu nedenlerden birisi de üretim içindeki işçi - iş
veren ilişkileridir kuşkusuz. Ne var ki, bu konuyu 
Türkiye'deki üretim hayatına, çalışma hayatına iliş
kin sorunları, sadece ve yalnızca bu ilişkiye bağlaya
rak meseleleri çözmeye çalışmak, bizi anlamsız tar
tışmalara ve üretim dışı yaşantımızdaki, toplum ha
yatındaki birtakım sürtüşmeleri ve birtakım açmaz
ları giderek büyütmemize neden olmaktadır. 

işte, söz konusu maddede de getirilmek istenen 
anlayış, böyle bir mantığa dayanmaktadır kanımca. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Türkiye'de üretim hayatı içinde kuşku götürmez, 

tartışma götürmez biçimde çalışma sorunu, işçi so
runu olagelmiştir. Sendikalar, sorun olagelmiştir; 
ancak, sendikaları suçlarken sadece sendika yöneti
cisini değil, işyeri yöneticisini ve bunların ikisi arasın
daki gerekli düzenlemeyi yapmak zorunda olan Dev
let otoritesini de bugüne kadarki görevlerini yapma» 
maktan dolayı suçlamak gerekmektedir. 

işte, topluma belli üst düzenlemeler getirirken, 
Anayasa yaparken; özellikle insan huzurunu ve top
lum bütünlüğünü ilgilendiren konularda, nedenleri, 
illetleri çok iyi tespit etmek zorundayız. Sadece sen
dika yöneticisini ve belki de giderek çalışan insanı 
suçlamaya varan ve bu mantıkla yeni düzenlemeler 
yapmaya çalışan bir anlayışı Türkiye'nin geleceği ba
kımından makbul sayamayız. 
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Sınıf sendikacılığı bir yana, onu tartışma dışı tu- i 
tarak, Türkiye'deki sendikal gelişmede, Türkiye'deki I 
çalışma hayatının içinde öyle sanıyorum ki demin say- I 
dığım gibi sendikacının suçları, günahları kadar, işve- I 
renin suçları, günahları ve bunların arasındaki balansı, I 
dengeyi tutturmak isteyen kamu otoritesinin zaafla- I 
rını da göz önüne almak zorundayız. I 

Geçmişte öylesine şeyler görmüşüzdür ki, özel- I 
likle büyük üretim yerinde, Devletin özellikle büyük I 
üretim yerlerinde, kendi işletmesine sahip çıkmayan I 
devlet görevlisinin yerini sorumlu sendika yöneticisi I 
alabilmiştir. Devlet yöneticisinin kışkırttığı işçiyi, sen- I 
dika yöneticisi yerine oturtmayı ve itidale davet et- I 
meyi becerebilmiştir bu memlekette. Haklıları ve hak- I 
sızları yan yana koyarak, toplumu yeni istikametle
re götürme arayışları içine böyle girmeliyiz, işte, bü- I 
tün bu nedenlerle kendi içinde yaşadığım 130 bm I 
işçinin yer aldığı bir bölgede, ağır sanayi işçisinin I 
yer aldığı bir bölgede, biz bunları fazlaca yaşadık. 
Anarşiyi ve her türlü aşırı davranışı dört nala davet I 
eden belli mihrakların karşısına, belli ve mütevazi 
imkânlarıyla çıkan sendikacıları da gördük. I 

tşte, bu nedenlerle Türkiye'de çalışma hayatını, I 
üretim hayatını, ülkemizin yararına sağlıklı yarınlara I 
götürecek isek, kanaatimce mutlaka biz sendikal an- I 
layış yeni bir baza, yeni bir çerçeveye oturtmak 
zorundayız. Yalnız bu çerçeve bu maddede olduğu I 
gibi sendikal kurumlan yok etmeye değil, iyileştir
meye ve geliştirmeye yönelik olmalıdır. Maddenin I 
içindeki iki unsur, herkesçe önemsiz görünen iki un
sur; check - of ve sendikacının çalışma anlayışının 
kısaltılması hususu kanaatimce büyük mahzurlar ta
şıyabilir ve bu tasarının bu maddesinde insanı, niçin 
getirildiğine ait birtakım düşüncelere götürebilir. 

BAŞKAN — Saym Çakmaklı, süreniz dolmuş
tur, toparlayınız. I 

CEMİL ÇAKMAKLI — Bitiriyorum Sayın Baş
kanım. 

tşte Türkiye, bu Meclisin dışında da tartışılan bu I 
Anayasanın yarın yönlendireceği Türkiye bizden bö- I 
lücü değil, ayırıcı değil, kurumları eski hatalarından 
uzaklaştırıcı yeni bir mantık beklemektedir. Bu man
tığın temelinde sadece bir kesimi suçlamak değil, de- I 
min arz ettiğim gibi kamu yöneticisini, işletme yöne
ticisini, devlet otoritesinde beraberce ele alan yeni I 
bir mantıkla ve kurumsal gelişmeyi tıkamayan millî I 
bir sendikacılık anlayışını oturtacak biçimde yeniden I 
düzenlenmek üzere geri alınmalıdır kanaatindeyim. 

Arz eder, saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) I 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AYDEMİR AŞKIN — Önergenin aleyhinde Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Bir ülkede belirli kriz ve tehlike dönemlerini aş

mak için varılan bir noktada, yani Anayasanın ya
pılmasıyla ilgili bir noktada temel sorunları tartışır
ken, bunları parça parça ayırıp her bir parçayı sadece 
kendi içerisinde düşünerek sorunu çözümlemek müm
kün değildir. Sorun bir bütün olarak ele alındığında 
bu bütün parçalarının kendi içerisindeki tutarlılıkları 
sağlandığında ancak yararlı olacaktır ve yaşayan ne
ticeler getirecektir. 

Dolayısiyle hiç kimse Türkiye'de değil, demokra
siye inanmış bütün ülkelerde işçi kuruluşlarının, sen
dikaların demokrasinin anamüesseselerinden biri ol
duğunu inkâr edemez, tnkâr edenler demokratik ina-
lışlarını bu inkârlarıyla zaten reddetmiş olurlar. Ama 
bir ülkede işçi ile işvereni karşı karşıya getirip, me
seleyi sadece işçi - işveren meselesi olarak da ortaya 
atmak mümkün değildir, özellikle Anayasa hüküm
leri oluşturulurken hiç mümkün değildir. Çünkü iş
çi ve işveren eğer ekonomik hayatın vazgeçilmez ve 
üretimin temel unsurları iseler, onların ötesinde bun
lara bu imkânları sağlayan müteşebbise teşebbüs gü
cünü ve teşebbüsünü fiiliyata çıkaracak imkânı sağ
layan tüketici işçiye o işinden kazandığını harcadı
ğında, onunla satın alabilecek malların üretilmesin
de dolaylı olarak katkıda bulunan unsurlar vardır. 
Dolayısiyle biz, sendikalar sorununu, sendikaların 
problemlerini burada çözerken ne sadece işçiyi, ne 
sadece işvereni, ne sadece bunlardan her ikisini be
raber alamayız, tşçi - işveren - tüketici - devlet dört
lüsünü bir arada düşünmeden bu meseleler çözüm
lenemez. Evvela tartışmanın ilk gününde bu önemli 
konunun, tekrar ediyorum; tartışmasının ilk anların
da bu temel ilkeye gerçeklikle bağlı olmamız gerek
tiği kanısındayım ve meseleyi o açıdan ele almak du
rumundayız. Gelelim ikinci meseleye. 

tşçi sorunu, işçinin sorunları, yani sendikal hak
ların düzenlenmesinde heyecanlara, hamasî nutuk
lara gerek yoktur. Vatanî vazifesini yapmak, kanun
ların dışına çıkmamak bir övünme vasıtası ne zaman 
olmuştur Türkler için?.. Kanun, hukuk devletinde 
vazifesini yapmak, görevini yapmak esastır. Bu gö
rev yapıldığı için övünülmez. Dolayısiyle meseleye 
soğukkanlılıkla yaklaşmak, ölçüleri içerisinde yak
laşmak zorundayız. Bu nedenle geçtiğimiz dönemin 
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yaratmış olduğu şartlar içerisinde Türkiye'nin o gün
lere gelişinde mutlaka 'kullanılan hakların aşırı derece
de kullanılması söz konusu olmuştur. Burada hakların 
alınması değil, düzenlenmesi, müesseseleştirilmesi ve 
dengeleştirilmesi söz konusudur. Bu dengeleştirilmeyi 
olduğu gibi reddetmek, sanırız ki, biz yalnızca bunun, 
haklarımızı istiyoruz; fakat bu hakların kullanışına 
kimse karışamaz anlamına gelebilir. Bu nedenle me
seleye daha soğukkanlı yaklaşılması gerektiği kanı
sındayım. 

Check - off sistemi iyidir veyahutta kötüdür deme
yeceğim, ama sendikalaşmanın temel unsuru, sendi
kanın tabanı olan işçi ile liderleri arasındaki karşı
lıklı saygı, sevgi ve güvendir. Check - off sisteminin 
bilinçli sendikacılığı yaratması mümkün değildir. 

iki şeyi düzelteceğim : Geçenlerde burada denil
di ki, check - off sistemi hiçbir yerde yoktur. Fran
sa'da yoktur mesela...» 

Burada bu tekrar söylenildiği zaman, hemen onu 
söyleyen arkadaşa dışarıda dedim ki, ben tetkik et
tim, elimde tarihleriyle var, o tarihlerde de Fransa'da 
idim, Fransa'da değil check - off sisteminin yasak
lanması, işçi ücretlerinin tahsilinin işyerinde ve iş 
saatlerinde yapılması dahi yasaklanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, bir dakikanız var, to
parlamanızı rica ediyorum. 

AYDEMİR AŞKIN — Dolayısiyle bu bilgiyi ve
ren arkadaşımıza, lütfen bu hususu tetkik eder mi
siniz, bu galiba yanlış dediğimde, kendileri bunu bu
rada düzeltmedikleri için ben tekrar düzeltmek zo
runda kaldım. Gelelim, verilen Japonya örneğine. 

Beyler, Japonya'nın işçi - işveren Jişkilerini bura
ya getirin, check - off'u değil, sendikaları hiçbir kay
da tabi tutmayalım. Japonya'da işçinin yüzde 70 - 80'i 
işyerinden emeklidir. İşyerinde patron - işçi kardeş, 
evlat gibidirler. İşler azaldığında işveren, lütfen içi
nizde gönüllü tatile çıkacak var mıdır der ve iş tek
rar başladığı zaman onlar gelir, işe katılırlar. Dola
yısiyle yanlış, yetersiz örnekler vermeyelim. 

Tekrar ediyorum; ben burada şunun veya bunun 
aleyhinde değil, fakat bu konu konuşulurken denge
lerin göz önünde tutulması ve soğukkanlı olunması 
gerektiği kanısındayım. 

İlgilerinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 

önergenin aleyhinde... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Devlet Memurları Kanununda disiplin hükümle
ri incelenirken, hiçbir yüksek dereceli kamu görev
lisi, disipline etmek için konulmuş bulunan ceza
ları asla ağır görmemişlerdir, daha çok ağırlaştırılma
sını istemişlerdir; çünkü devleti belli bir raya oturt
mak gerekmektedir. Maaştan kesme cezası olmasın, 
memuriyetten çıkarılma cezası olmasın diye hiçbir 
devlet memuru dahi şikâyette bulunmamıştır. Hal 
böyle iken, işçi - memur diye bir ayırım ortaya çıka
rılmış ve işçileri yanlış yönetenler memlekette ücret 
farklılığı doğurmak suretiyle büyük bir yara açmış
lardır. 

Bu maddenin işçilerle alakası yoktur. Önce bunu 
kesin olarak arz etmek isterim. Madde metnini oku
yarak mukayese edeceğim. Bu maddenin bir fıkrası 
hariç, alın teri döken, kazma, kürek sallayan işçiler
le ilgisi yoktur. Bu, işçileri yöneten bin sendika; bin 
çarpı on = onbin yönetici; en az onbin çarpı 40 bin 
Türk Lirası = ayda 400 milyon; 12 ayda 4,8 milyar 
lira işçi yevmiyesinden para alanları disipline etmek 
içindir. Bu kadar da büro giderleriyle 10-15 milyar 
lira işçi hakkını kontrol altına almak amacını gütmek
tedir. 

Bu madde olmadığı takdirde, böyle bir madde ge
tirilmediği takdirde, böyle bir disiplin maddesi Ana
yasaya konmadığı takdirde, bu Meclis bunu koyma
dıktan sonra, hiçbir hükümetin, hiçbir kanunda bunu 
daha başka şekilde ele almasına imkân yoktur. Bu 
madde olmazsa, sendikalar; (Aynen maddeyi okuyo
rum) 

«Temel hak ve hürriyetleri kötüye kullanabilir
ler; yani devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bü
tünlüğünü bozabilirler; Türk Devletinin ve Cumhu
riyetinin varlığını tehlikeye düşürür; temel hak ve 
hürriyetleri yok edebilirler; siyasî amaç güderler; si
yasî faaliyette bulunabilirler; siyasî partilerden des
tek görürler; siyasî partilere destek olabilirler; der
neklerle birlikte ortak hareket edebilirler; kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak hare
ket ederler; malî denetime tabi tutulamazlar; işyerin
de çalışmadan, alınteri dökmeden oturdukları yerde 
çalışabilir ve ücret alabilirler; gelirleri sendika amaç
ları dışında kullanırlar; fonlarını Özel hesaplarında 
toplayabilirler.» 

Bu bakımdan bu maddeyi, işçilerimizin haklarını 
koruma bakımından yerinde buluyor ve önergenin 
aleyhinde konuşuyorum. 
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Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
Komisyonun önergeyle ilgili olarak görüşünü ri

ca ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Önerge, bizim düzenlediğimiz 56 ncı maddenin 

tasarıdan tamamen çıkarılmasını önermektedir. Ben
den önce konuşan Sayın Aydemir Aşkın, Sayın Kan-
tarcıoğlu bu konudaki düzenleme gereğine işaret et
tiler. Önerge, maddenin tümünü tasarıdan çıkarmak 
amacına yöneldiği için, ayrıntılara girmek, siyaset ya
sağı, doğrudan ödeme, işyerinde fiilen çalışma, fon
ların zenginleştirilmesi gibi konularda ayrı ayrı tar
tışma açmak ve bunları cevaplandırmak; önümüzde
ki blok önergelerde olacak tartışmayı öne almak de
mektir. Zaman değerlidir. Hem işyerlerinde, hem 
devlet dairelerinde, hem de meclislerde değerlidir. 

Binaenaleyh, ben Heyetinizden, maddenin tümü
nü tasarıdan çıkarmak isteyen bu önergenin reddedil
mesini diliyor; bu önergeye katılmadığımızı derin 
saygılarımla arz ediyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Alpdündar ve arkadaşları ta

rafından verilen önergenin bu durumda dikkate alın
masını oyluyorum. Komisyon katılmamaktadır. Dik
kate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Mevzuun görüşülmüş olduğunu dikkate alarak; 
Sayın Parlak, ikinci fıkranın son cümlesinin, «Üye, 
aidatını sendikaya doğrudan öder» cümlesinin çıka
rılmasını teklif etmektedir. 

Aynı şekilde Sayın Güvenç, bu cümlenin çıkar
tılmasını ifade eden yeni bir düzenleme getirmiştir. 

Sayın Ayhan Fırat'ın önergesi aynı mahiyettedir. 
Sayın Akdemir'in önergesi aynı mahiyettedir; 

«Üye, aidatını sendikaya doğrudan öder» cümlesinin 
çıkartılması istenmektedir. 

Aynı şekilde Sayın Tutum'un, «İkinci fıkranın 
son cümlesinin» çıkartılmasını isteyen önergesini ve 
Sayın Gürbüz'ün, «Üye, aidatını doğrudarî sendika
ya öder» cümlesinin fıkra metninden çıkartılmasını 
isteyen önergelerini müştereken işleme tabi tutuyo
rum. 

İSA VARDAL — Sayın Başkanım, bizim öner
gemiz birkaç fıkranın çıkarılmasını içeriyor. O yön
den öncelik tanınması gerekir kanaatindeyim. Takdir
lerinize sunarım. Efendim, maddenin yeniden tan
zimi... 

— 538 

25 . 8 . 1982 O : t 

BAŞKAN — Efendim, maddenin değiştirilmesine 
müteallik önergeleri bilahara oylayacağım. Önce çı
karmaları oyluyorum. Bilahara, genel değişiklik yap
mak isteyen önergeleri bilahara oylayacağım. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Bu kısımla ilgili bi
zim önergemiz de var. Bu bakımdan... 

BAŞKAN — Evet, biliyorum; fakat fıkra fıkra 
muameleye koymayı daha evvel de kararlaştırmıştık 
hatırlayacaksınız. 

Bu durumda, zannediyorum Sayın Feridun Güray 
söz istemiştiniz; bu önergelerle ilgili olarak, önerge
lerin lebinde. 

FERİDUN GÜRAY — Evet Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Daha evvel açıklama yapmak iste

yen bir arkadaşımız varsa, açıklama için söz verece
ğim. 

EVLİYA PARLAK — Açıklama yapmak isti
yorum. Önerge sahibi olarak açıklama yapamaz mı
yım? 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz'ün elini önce gör
düm. Sizlere de lehinde söz vereyim. 

Sayın Gürbüz, buyurun efendim. 

, ÖZER GÜRBÜZ — Bu açıklamadan önce bir şey 
sormak istiyorum: Birinci fıkra üzerinde de bir iki 
kelimenin çıkarılmasını isteyen bir önergem vardı. 
Bu konuşmamda ondan da bahsedebilir miyim?.. 

BAŞKAN — Evet. Yalnız bunu oylayacağım için, 
lütfen ona temas ediniz. Yani, yalnız ikinci fıkranın 
son cümlesinin çıkartılmasıyla alakalı hususu oyla
maktayım. Bu itibarla, onunla ilgili bir açıklamanızı 
rica ediyorum. 

ÖZER GÜRBÜZ — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Önergemde, ikinci fıkradaki; «Sendikaların idarî 

ve malî denetimi ve gelir giderleri kanunla düzenle
nir.» ibaresine dokunmaksızın; ondan sonra devam 
eden, «Üye, aidatını sendikaya doğrudan öder.» iba
resinin bu fıkradan çıkmasını önermiştim. Gerekçele
rimiz de şöyle sıralanabilir: 

Üye aidatı, 18 yıldır uygulanan uygulamada gö
rüldüğü gibi, bordrodan işçinin ücretini aldığı anda 
kesilir. Bu biraz da Türkiye'nin koşulları da düşünü
lürse, sendikacılığın yaşaması için zarurî bir unsur
dur. Şöyle zarurîdir: 

Herbirimiz belli derneklere kayıtlıyız. Bunların 
aidatını zamanında ödeyebiliyor muyuz? Bir de işçiyi 
düşünelim. İşçi yurdun dört bir köşesinde en ağır 
şartlarda görev yapmaktadır. Doğuda, Hakkari'de ka
rayolunda çalışan bir işçi zaman bulabilip bu aidatını 
ne zaman yatırabilecektir? 
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Yine, tüm yurda dağılmış, YSE'si, köy yolları, en 
ağır şartlarda görev yapan, günlük kavgası içerisindeki 
işçi ne zaman, zaman bulup bunu yatırabilecektir? 
Yine işçi, ne zaman işverenden İzin alabilip bunu ya
tırabilecektir? Bu bir noktada, izin alabilme gibi, işve
renin insafına ve toleransına kalan bir husustur. 

Böylesine zayıf halde yaşayabilen, yaşamak iste
yen sendikalar çok güç yaşayabileceklerdir. Sayın 
Akyol bir «Sarı çek» tabiri kullanmıştı. Sanıyorum, 
sendikaları bu biçimde zorlarsak, gerçek işçiden yana 
olan sendikalar; böylesine iişçinin aidatını yatırama-
ması nedeniyle maddî güçlüklere uğrarlarsa karşı 
sendikalar çıkabilir, sarı çekler ödenebilir. Bu işçiler 
adına bu aidatlar başka yollardan yatırılabilir ve «Sa
rı sendika» dediğimiz sendikalar güçlenebilir. Dene
biliyor ki, «İşçi kendi sahip çıktığı sendikasına aidatı
nı yatırır. Bunu gönüllü olarak yatırır.» Buna katıl
mak çok güç. Sanıyorum işverenler sendikası da var. 
tncelense; daha bilinçli olan işverenlerin dahi üye 
aidatlarını muntazaman sendikalarına yatırmadıkları 
görülür. 'Bütün derndklere bakınca, zamanında ya
tırılamadıkları görülür ki, bunu ağır maddî güçlükler
de olan, ağır çalışma şartlarında olan, zamanı çok az 
olan işçiden beklemek çok güç olduğu gibi, bu, dolaylı 
yoldan demokratik hakların kuUanümasında en Önem
li yeri olan sendikal hakkı kökünden baltalar, sendikal 
çalışmanın belini kırar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sırf bu fıkra üzerinde konuştuğum için geneline 

girmek istemiyorum; ama sendikaların önemi her gün 
biraz daha artmıştır. Sendikal haklar birdenbire alın
mamıştır, büyük mücadelelerle alınmıştır. Bugün gel
diğimiz yere kolay gelinmemiştir. Sendikal haklarda 
ilk önde korunması gereken işçidir. Güçsüz durumda 
olan işçidir; çünkü ta başlangıca gidersek, korunmazsa, 
işçi, işveren «Yarın gelme» dediğinde o işçinin yarın 
işi yoktur. Hele yurdumuzda, Türkiye'mizde olduğu 
gibi işsizlik sorunu büyük boyutlarda ise, işçi işveren 
karşısında sendikal hakkı, bir araya gelme hakkı yoksa 
tamamen güçsüz kalır, tamamen yılar, tamamen kor
kar. 

İşveren - işçi ilişkisinin en iyi biçimde kurulmasın- I 
dan yanayım. İşçi olmazsa işveren olmaz, işveren ol
mazsa da işçi olmaz. Güçlü, yasalarını uygulatabilen 
devlet olmazsa hiçbiri olmaz. Bu dengelerin en güzel 
biçimde kurulmasından yanayım; ancak sendikayı mı 
cezalandırıyoruz, sendikacıyı mı? Sendikalara mı kız
dık, sendikacılara mı kızdık? Bunun yerini çok iyi ko
yabilmemiz lazım. Eğer sendikacılara kızdı isek sen-

• dikalan kökünden yaralayacak bu derece, işçinin aida-
I tını kendi yatırması gibi bir şartla sendikaları bağla

mayalım, cezalandırmayalım. Bu önergenin Sayın Ko
misyonca tetkike alınmak üzere kendilerine iadesini 
kabul etmelerini ve bu önergenin Genel Kurulca kabul 

I edilmesini diliyorum. 
Tüm Kurula derin saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz. 
Lehinde Sayın Güray, yine lehinde Sayın Fırat. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkan, lehinde. 
BAŞKAN — Lehinde, aleyhinde iki arkadaşımıza 

söz vermiş bulundum Sayın Başbuğ, kusura bakmayın. 
I Yazıyla işaret etmiş bulunuyorlardı arkadaşlarımız. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Başkan, saygıde
ğer üyeler; 

Sendika aidatlarının üye işçiler tarafından bizzat 
I sendikaya ödenmesi, yani «Check - off» sisteminin kal

dırılması sendikacılığın kaynağını kurutabilecek nite
liktedir. Muhakkak ki, herkesin üye olduğu cemiyete 
aidatını ödemesi asıldır; ama ne yazık ki, birçok alan
da olduğu gibi bu konuda da biz yeterli alışkanlığı 
edinmiş kişiler değiliz. 

| Hür demokratik sistemin temel taşlarından olan 
sendikaların yaşaması sağlıklı demokrasi için zorun
ludur. Yaşamaları için de gelirlerini düzenli almak 

I zorundadırlar. Spor ve sair kulüplere verilen aidat tem
sili mahiyet arz eder. Vermeseniz de önemsenmez. Zi
ra, alışkanlıklar bu yönde geliştirilmiştir. Hatta bazen 
kira borcunu bile ödemezler. Mahkemeler ödenmeyen 
kiraların tahsili için açılan davalarla lorudur. Bu durum 
karşısında şunu önemle arz ediyorum: 

«Check-off» kalkarsa sendikacılık ölür. 
Demokrasi için sendikaları, hele de Türk - Iş'i ça

lışmaz hale getirmek bize bir şey kazandırmaz. Mev
cut durum kabul edilirse sendikalar eski cami yaptır
ma derneklerine dönerler ve o zaman da başka türlü 
ağalar türer. Hesaplarında kesinlikle murakabe duru
rumu hasıl olmaz. Sonra, meşru zeminlerde eşit şart
larda çalışma' olanağı vermediğimiz kuruluşları büyük 
sıkıntılar içine iteriz. 

Ayrıca, demokratik sendikacılığın ve dolayısıyla 
işçi haklarının gelişmesine engel oluruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben işçilerin çok olduğu Kocaeli Bölgesini temsil 

ediyorum. Kardeşimin bu ayki aylık ücret bordrosu 
7.000 lira civarındadır. Yanılmıyorsam 600 bin işçi bu 
durumdadır. İlaç kokuları, makine gürültüleri ara
sında çalışmak kravatla masa başında oturmaya ben
zemez. İşçi haklarını geliştirmeseydi, bizim gibi me
murların boynundaki kravatları da yerinde kalmazdı. 
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Biz, üretim araçlarıyla savaşan sendikacı ve işçiden 
yana değiliz. Biz, ekmek teknesi olan makineyi evladı 
gibi seven, onun başında 24 saat duran işçinin hakları
nı geliştirmesinden yanayız. 

Burada şunu belirtmek istiyorum: Ücretler ve 
maaşlar devamlı tekamül ederler. Bunlar işçi ile me
murlar arasında adil bir denge kurulması için dev
let tarafından da denetlenir. Geçmiş zamanlarda gör
müşüzdür ki, daima işçiler toplusözleşmelerle aldık
ları ücretleri memur kesiminin asgarî ücreti seviye
sinin birkaç kat üzerine çıkmıştır. Yüce Devletimiz 
memurları da mağdur etmemek için alt maaşları asga
rî ücrete bağlamıştır, eşit hale getirmiştir. Bunu arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum, Sayın 
Güray. 

S. FERİDUN GÜRAY — Sayın Aşkın'a katılı
yorum. Konuya soğukkanlılıkla yaklaşalım; ama so
ğuktan da donmayalım. 

Daha önceleri sendikaların bazıları kanunsuz iş
lerle uğraşmışlardır, paralarını hesapsızca harcamış
lardır; ama birkaçı böyle yaptı diye hepsini cezalan
dırmak hak ve nasafet kurallarına aykırı düşer. 

Sürem bittiği için konuyu bağlıyorum ve «Check-
off» sisteminin yeniden ihdasını saygıyla arz edi
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Fırat, önergenin lehinde. 

RECAt BATURALP — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Baturalp. 
RECAt BATURALP — Usul hakkında bir keli

me, bir cümle Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — «Usul hakkında» dediniz, hangi 

usul hakkında?.. 
RECAt BATURALP — Konuşma usulü hakkın

da. «Kravatlar» diye buyurdu. Konuşma üslulbu; 
«Kravatlar» diye buyurdu. 

BAŞKAN — Üslubu hakkında, Zannediyorum. 
SALİH İNAL — Bunu tavzih etsin efendim, 

lütfen. 
BAŞKAN — Zannediyorum Sayın Güray, bir 

tavzihe ihtiyaç hâsıl oluyor. Bunu herhangi bir mak
satla kullanmadığınızı lütfen ifade ediniz. 

S. FERİDUN GÜRAY — Hayır efendim. Sayın 
Başkanım, amacımı sonradan izah etmek istedim. 
Tamamen malî güçlükler meselesidir. Asgarî ücretten 
maaş alanlar, yakından görüyoruz, bir elbiseyi bile 
almak güçlüğünde kalıyorlar. En zayıf aksesuarı olan 
kravat en sonra alınıyor. 

BAŞKAN — Tezyif maksadı yoktur, onu açıkça 
ifade ediniz. 

S. FERİDUN GÜRAY — Çorap da denebilir, 
gömlek de denebilir... , 

BAŞKAN — Sayın Güray, bir tezyif maksadı, 
bir aşağılama maksadı yoktur. Onu lütfen, lütfen. 

S. FERtDUN GÜRAY — Hayır, özür dilerim. 
Geçmişte ben de memurdum. Benim de boynumdan 
emekli olana kadar çıkmamıştır, çıkmayacaktır. 

BAŞKAN — Evet. Açıklama yapılmıştır efen
dim. 

Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, saygıdeğer 
üyeler; 

Ben de işçinin sendika aidatlarının doğrudan doğ
ruya kendisi tarafından yatırılmasını öngören kısmın 
fıkradan çıkarılmasını istedim. Zira, Türkiye'de 2 - 3 
milyon sendikalı olması gereken işçinin ne miktarının 
nerelerde çalıştığını çok iyi bilmek lazım. Dağ baş
larında, orman içlerinde ve şehre kilometrelerce uzak 
yerlerde çalışan işçiler; ekmekleri, yemekleri oraya 
gider. Bunların doğrudan doğruya sendika aidatları
nı kendilerinin sendikaya yatırmalarının mümkün 
olup olmadığını Yüce Meclisin takdirlerine arz edi
yorum. 

Bu «Check-off» sistemi kalktığı zaman acaba ne 
fayda getirir, ülkeye ne fayda getirir, sendikaya ne 
fayda getirir, işçiye ne fayda getirir?.. Eğer faydalı 
ise kaldıralım. Bakıyoruz. Ben de buraya özel sektör
de bir şirketin genel müdürlüğünden geldim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Check-off denen sisteme göre, işçilerden kestiğimiz 

sendika aidatlarını bir sene sonra sendikaya öderdik; 
yani o parayı kullanabilirdik. Genelde bu böyledir. 
Şlimdi acaba işverene bık faydası var mıdır?... Yok
tur. Çünlkü her aybaşı işveren o aidatları da kasasında 
bulundurması gerekir. Halbuki, ben nakit ödeyece
ğimi kasamda gördüğüm gün, işçinin aylığını derhal 
ödetirdim. 

İki; işçi sendikasına aidatını götürmek için fabri
kadan izin isteyecektir. Trafik, yakıt ve orada sıraya 
girerek 2 milyon 300 bin kişinin aidat ödemesini dü
şünün arkadaşlarım doğrudan doğruya. Anayasa mad
desi... 

BAŞKAN — Sayın Fırat, toparlayınız lütfen rica 
ediyorum. 

AYHAN FIRAT — Anayasa maddesi bu kadar 
detaya girmez arkadaşlarım. 
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Ayrıca, maksat üzüm yemek mi, bağcı dövmek 
mi?.. Eğer maksat üzüm yemekse arkadaşlarım bu 
sistem buna mani değil. Eğer maksat bağcı dövmek-
se, yani tabiri caizse günlerdir dinlediğimiz sendika 
ağalarını dövmekse, bunun yolu bu değildir, kanun-
lar vardır. Eğer bu kanunlar burayı boş bırakmışsa , 
sorumluları vardır. 

Bugün Devlet Denetleme Kurulu kurulmuştur. 
Devlet Denetleme Kurulu sendikaları malî yönden, 
idarî yönden denetleme görevi ile görevlidir. Her sen
dika konfederasyon toplantısına gitmeden kongresi
ni yapar. Malî bilanço resmî gazetede, gazetede ilan 
edilir ve eğer bahsettiğiniz gibi (Ben sendika ağası 
vardı, yoktu tartışmasını yapmak istemiyorum) var
sa kanun önüne gider, işçi de görür kimler kendisini 
aldatıyor, namuslu adamları seçer. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çok büyük bir mahzuru var onu arz ediyorum. 

İşçinin eline ücretini verdiniz; 2 milyon 300 bin işçi
nin. Ben diyorum ki, % 25'i ancak sendikaya gider 
bu parayı yatırmak için. Nereye gidecek geçim sıkın
tısında.. Namuslu sendika «Getir aidatını ben öde
yeceğim, bana gel» diyemez; ama tehlikeli uçlarda 
ortaya çıkacak sendikalar, sarı sendikalar türeyecek 
«Ben tekeffül ediyorum senin aidatını sen yeterki 
bana kaydol» diyecek. Tehlikeli boyutlara varacak. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sayın sözcü «Barış ve üretim artışı» dedi. Soru

yorum; Check-off'un kaldırılması üretim artışıma et
kili midir? Bütün işçi aidat yatırmaya gidecektir, üre
time ne etkisi vardır?.. 

Barış... Arkadaşım, sayın üyeler adaletli olmayan 
barış uzun ömürlü olamaz. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Gürel, önergenin aleninde buyurun efen

dim. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkanım, 

değerli üyeler; 
Biraz evvel konuşan muhterem Ayhan Fırat be

yefendiye teşekkür etmek isterim. Benim söyleye
ceğim bir konuyu burada dile getirerek önergenin 
aleyhinde konuşmuş oldular. 

İşverenler kesilen bu parayı Türkiye çapında 
ödemiyorlarsa Anayasada getirilmiş olan Check-off 
sisteminin haklılığı meydana çıkmış olur. Kaldı ki, 
ödeyen pek çok işverenlerimiz de vardır. 

Ben dünkü konuşmamda sizlere 20 senenin üze
rinde işçi ve işveren münasebetleri içerisinde bulunan 
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bir arkadaşınız olarak huzurunuzdayım, demiştim. 
Bu tecrübelerime istinaden şu anda ettiğimiz yemine 
de sadık kalarak ne işçiyi, ne işvereni hedef almadan 
memleket gerçeklerini bir defa daha gözden geçirerek 
karar vermeye çalışıyorum. 

Mesele işçi meselesi değildir, işçilerin meydana 
getirdiği sendikaların güçlenmesi ve Türkiye genelin
de baskı grubu olması meselesidir. Bu yönden ele 
alındığı zaman, sendikaları güçlendirecek konu check-
off değildir ve görmüşüzdür ki, (Benim bu anlataca
ğımın detayını eli öpülecek dürüst bir sendikacı ola
rak aramızda bulunan bir arkadaşım çok iyi bilir) 
benim bulunduğum işyerinde sendika idarecileri iş
çiye görünmedikleri için, «İstanbul gülü olarak ge
liyorsunuz, müdürün yanına oturuyorsunuz ve ora
dan gidiyorsunuz» demişler, sendikaya karşı çıkmış
lar ve yeni bir sendikanın kendileri ile ilgilenecek ye
ni bir sendikanın kurulması için faaliyete geçmişler, 
iki sendika çatışması olmuş ve sonunda kanunsuz di
renişle 400 küsur kişinin iş akdi feshedilmiştir. 

İşte bu bir tanesi değildir. Onun yanında sendikala
rın işçileri ile ilgilenmemesi bu check-off yüzünden
dir. Onun yanında sendikalar (Gene bu eli öpülecek 
sendikacı arkadaşım bilirki) bir türlü sendikayı de
taya indirememiştir. Bulunduğumuz kısımda pekçok 
daha çalışan işçi olmasına rağmen, check-off yüzün
den oraya gelmeyi lüzumlu görmemişlerdir, kârsız 
addetmişlerdir. Aynı iş dalında çalışmakla beraber 
orada bir türlü şube açılamamıştır, temsilcilik açıla
mamıştır. 

BAŞKAN — Toplarlamanızı rica ediyorum Sa
yın Gürel. 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Ancak, kala
balık gruplar içerisinde bulunan işyerlerini tercih et
mektedir sendikalar. Para hazır, harcama kolay. 

Arkadaşlarım; 
Her şeyin bir kolayı vardır, her şeyin bir yolu bu

lunur. İşyerlerinde temsilciler vardır. Konuşan arka
daşlarımız zannediyorum ki, fabrikalardan, işyerle
rinden biraz uzaktalar. Onun için bilmiyorlar detayı. 
İşyeri temsilcilikleri vasıtasıyla, işyeri temsilcilerinin 
çalışmasına müsait fabrikalarda odaları vardır, tele
fonları vardır; işyerleri bunları temin ederler, toplu
sözleşmelerle bunlar getirilmişlerdir. Oraya otura
caklar, işyerinden çıkarken parasını verip gidecek
tir. 

Onun dışında toplayacak olan biraz evvel kârsız 
addettikleri için, masraf büyük oluyor diye dağınık 
yerlerde çalışan yerler için de bu temsilciler veya di-



Danışma Meclisi B : 135 25 . 8 . 1982 O : 1 

ğer yetkililer kanalı ile tahsildar usulü ile oralarda da 
parayı alıp geleceklerdir. Eğer bunların şehirle veya 
banka ile veya PTT ile toplanması mümkün değilse. 

Kaldı ki, biraz evvel gene konuşan arkadaşları
mız belirttiler «Efendim bölük pörçüktür, o dağda, 
bu dağda oraya yetkili nasıl gider?..» E, sendikanın 
vazifesi oraya gitmek değil mi?.. Haftada bir defa, 
15 günde bir defa, 20 günde bir defa oraya gidip de 
«Benim işçim ne yapıyor?..».diye sorması lazım gel
mez mi?.. İşverenden parayı alsın, ondan sonra git
mesin... Olur mu öyle şey?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burası çok kritik bir noktadır, işçi meselesi de

ğildir. İşçi meselesini önümüze getirmeyelim. Sendi
kaları çalıştıracak bir meseledir. Sendika ile üyeleri
nin yakın temas kurmasını sağlayacak bir konudur. 
Hiç olmazsa aidat alırken kendisine diyecektir ki, 
«Falan işim var arkadaşım, benim o işimle ilgilenin» 
diyecektir. 

Bu konu ile ilgili pekçok konular vardır. Gene ba
şımızdan geçen hadise 1/4'ü sağlayan, işyerinde çalı
şanların üye adedi olarak 1/4'ünü sağlayan sendika 
hemen oraya gelip check-off sistemi ile ucuz bir ge
lir temin etmektedir. 

Sendika enflasyonunu (Biraz evvel arz ettiğim, 
enflasyonu diyoruz, orayada girdi, sendika konusu
na da girdi para konusu) teşvik etmektedir. îşveren 
karşısında aciz... 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Bir saniye efen

dim. 
İşveren karşısında aciz, işe yaramayan, dönek, ne

rede bol para varsa oraya kaçan sendikacıyı istemez. 
Güçlü, kuvvetli, aklı başında, sözüne güvenilir sen
dikacı ister. O da güçlü sendika ile olur. Bu check-off 
sistemi güçlü sendikayı getirmiyor, sendikaları zayıf
latıyor, işçileri istismar ediyor. Biraz evvel bahsetmiş 
olduğunuz o sarı sendikalar arasında işçi sallantı içe
risindedir. Kim çok vadederse, kim küfrederse onun 
arkasında koşmaktadır. 

Onun için, aklı başında, tutarlı sendikacılık, ancak 
kuvvetli sendikacılarla olur, o da check-off sistemi 
(ile olmaz. Vazifesini müdrik, işinin peşinde koşan, 
sendika idarecisi olur. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Buyurun Sayın Gelendost. 
AYHAN FIRAT — Sayın Başkan, Sayın Gürel 

ismimden bahsettiler. Ben, kesilen sendika aidatları

nın yatırılmadığını söylemedim, geç yatırıldığını ve 
dolayısıyla bu paranın bir sene kadar kullanıldığım 
vurguladım. {«Aynı şey» sesleri) 

HALİL ERDOĞAN GÜREL — Aynı şey... 
BAŞKAN — Efendim, vuzuh bulmuştur, teşekkür 

ederim. 
Buyurun Sayın Gelendost. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Benim ne işverenle, ne işçilerle uzaktan yakından 
hiçbir ilişkim yoktur, işçiler başımızın tacıdır, işçile
re verilenden daha çok haklar verilmesine taraftarım; 
ancak sendika üye aidatlarının sendikaya üyeler ta
rafından doğrudan ödenmesiyle, bordrodan kesilip, 
sendikaya çek ile ödenmesinde, işçilerimizin hangi 
haklarına zarar vereceğini anlamakta müşkülat çek
mekteyim. 

Eğer, getirilen düzenleme profesyonel sendikacı
ların müstakbel menfaatlerine dokunacaksa, biz bu
nun yanında olamayız. Ferden, aidatın pratik olarak 
ödenmesi için pratik yollar bulunabilir. Bu sebeple 
yeni düzenleme yerindedir. Takdir Yüce Kurulunu-
zunduri 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşla
rım; 

Burada düzenlemekte olduğumuz ve yapmakta 
olduğumuz Anayasanın tümünün veya bir parçasının 
mevzii saiklerle hazırlandığı yolundaki iddiaları şid
detle reddetmek lazımdır. 

Ülkemizin içinden geçtiği şartlardan sonra, zen-
nediyorum herkes aklını başına devşirmiştir. Şimdi 
burada getirilen tedbirler, daha önce dermekler için 
de getirilmiştir. Daha sonra meslek kuruluşları için 
de getirilecektir. Bu, bir düzenlemenin dozu mesele
sidir. Diyelim ki, bizim tasarımız bütün müesseseleri 
50 dozunda ayarlamıştır. İşte bu bütünün bir parça
sı olarak görmüştür Komisyonumuz bu meseleyi. 

Bu nedenle, meseleye arkadaşlarımız aydınlık ge
tirdiler. Bendeniz zamanınızı alıp kendimi tekrarla
mak istemiyorum. Bir noktanın altım çizerek, mese
leyi takdirlerinize arz edeceğim : 

Kesinlikle, içtenlikle, ne işçilerimize ve ne de he
le sendikacılarımıza karşı bir hükümle karşı karşıya 
değiliz. Arkadaşlarımız anlattı; sendikacıyı, tabanıy
la ilişkiye getirecek bir mekanizmanın köşe taşıdır 
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bu usul. Aradaki bu yakın ilişki, ileriye doğru mut
lu sonuçlar verecektir. Belki biraz zahmet isteyecektir, 
belki biraz gayret isteyecektir, belki biraz feragat is
teyecektir; ama altında kötü niyet aramayalım. Altın
da, tabanın çektiği sıkıntılar da vardır. 

Sayın Güray anlattılar, kardeşi 7 bin lira alıyor
muş. «18 yıldır da check-off yürüyor» dedi. 18 yıl
ıdır check-off yürürken, yürümesine rağmen, eğer 
Güray'ın kardeşi hâlâ 7 bin lira alıyorsa, demek ki, 
check-off sisteminin tabanın menfaatıyla bir ilgisi 
yoktur. 

IS. FERİDUN GÜRAY — Yenıi girdi de ondan.. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim... 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Biz, her şekilde, hiçbir kimseyi rahatsız 
etmeyecek ve gerçek huzuru, uzun vadeli huzur; bu
gün belki fevrî olarak yanlış anlaşılabilecek, fakat 
uzun vadede ülkemizin, işçimizin ve değerli sendika
cılarımızın yararına olacak bir tedbir üzerinde konu
şuyoruz. Komisyonumuzun görüşü, bu fıkranın oy
lanması ve aleyhine verilen önergelerin reddi yolun
dadır. 

Saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sorum var Sa

yın Başkan. 

CAHİT TUTUM — Soru... Soru.. 
Soru sormama izin verir misiniz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Bu ifadenizle veririm Sayın Tutum; 

ama ilk ifadenizde vermem biraz müşkül olurdu.. 
Buyurun Sayın Hamitoğulları. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Efendim, Ana
yasa Komisyonunun Sayın Başkanı; «Anayasa Ta
sarısının bütününde tüm kuruluşları içeren bir düzen
leme getirilmiştir. Şimdi bu düzenlemede dernekler, 
sendikalar yeniden düzenleniyor.» buyurdular. 

Bu ifadelerinde sendika ve sendikacılık, dernek 
anlamında alınmaktadır. Oysa sendikacılık ve sendi
kalar bütün diğer kuruluşlardan çok daha farklıdır. 
Bu dünyaca (tespit edilimiş bir İkamı olmasına rağ
men... («Soru soru» sesleri) 

BAŞKAN —- Sayın Hamitoğulları, bir prensip 
karanmıza lütfen sizin de riayet etmenizi rica ediyo
rum : Suallerinizi lütfen yorumsuz sorunuz. Kâfi 
miktarda müzakere yapıldı. 

BEŞİR HAMTTOĞULLARI — Sayın Başkan 
dernekle, sendikayı eş anlamda mı alıyorlar bu an
lamda?.. 
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BAŞKAN — Evet efendim, soru bu. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; 
Sendikalar, derneklerden doğmuştur kaynağında. 

O nedenle de bizim Sendikalar Kanunumuzda, «Sen
dikalar Kanununda hüküm bulunmayan hallerde der
nek hakkındaki hükümlerin uygulanacağı» yolunda 
hüküm vardır; fakat bir merakı zail etmek için söy
leyeyim ki, sendikalarla dernekler muhteva olarak 
çok farklıdırlar. Çoğulcu bir demokrasinin mikro or
ganizması olarak sendikalar, mutlak surette refahın 
tabana indirilmesine hizmet ederler. Bu yüzden de 
onlar üzerindeki dikkat ve titizlik biraz daha fazla 
olmalıdır. Onlara sağlanan ayrıcalıklar, Sendikalar 
Kanununda da teker teker sayıldığı gibi, çok olma
lıdır. Ne siyasî partilere, ne derneklere, ne de meslek 
kuruluşlarına tanınmayan imtiyazlar 274 sayılı Ka
nun tarafından sendikacılarımıza tanınmıştır. 

Binaenaleyh, aynı tutmamıza imkân yoktur. Re
fahı tabana çekecek olan bu kuruluşlar her zaman 
toplumun her ferdi tarafından her zaman saygı ile 
yadedilecek, anılacak ve selamlanacak, daima destek
lenecektir. Emlin olsunlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Cevaplanmıştır. 
Sayın Tutum, soru sormak üzere buyurun efen

dim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, kaynaktan 

kesme usulünden vazgeçilmesi, sendikaları güçlendi
recek midir, zayıflatacak mıdır?.. Yoksa hiçbir etki
si olmayacak mıdır?.. Birinci sorum bu. 

2. Bu görüş, aslında işverenin ileri sürdüğü gö
rüş olduğuna göre, demek ki, kaynaktan kesme usu
lü, işverenin çıkarlarına aykırı sayılmaktadır. Komis
yonumuz bu usulü kaldırmayı önermekle acaba işçi 
ile işveren arasındaki çıkar çekişmesinde, işverenin 
yönünde bir tercih, bir ağırlık koymuş olmuyor mu?. 

3. Kaynaktan kesme usulü işçi - işveren arasın
daki çıkar çekişmesi dışında bir olgu mudur? Eğer 
öyle ise bunun, bu sorunun mahiyetinin ne olduğu
nu tanımlamasını rica ediyorum. 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol, buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Dün kolaylıkla geçen bir maddeye atıfla sözleri

me başlayacağım : «Özel teşebbüs, kamu yararı, mil
lî ekonominin gerekleri ve sosyal amaçlarla sınırlan-
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dırılabilir.» Bu maddenin hangi anlama geldiğini so
ru sahibi arkadaşımız hepimizden daha iyi anlayaca
ğı için, insafla düşündüğünde hangi saikle hareket 
ettiğimizi de anlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir mesele çözülürken o meselenin mutlaka yan

daşları bulunabilir; ama bir meseleyi ulusal planda 
doğrudan ilgililerin görüşlerine göre değil, ulusal 
menfaatlere göre çözmek lazımdır. Şimdi arz ede
ceğim efendim : 

Biraz önce söylediğim gibi, 18 yıldır devam eden 
bir usulün Türk sendikacılığına getirdiği gücü bugün 
vicdanımızda, izanımızda ve irfanımızda tartmak zo
rundayız. Bundan sonra yeni rejimde işçi kendi sen
dikasına sahip çıktığı zaman, sendikaların hangi gü
ce erişeceğini de beraberce göreceğiz. Sendikalar bu 
check-off belası yüzünden Türk işçi topluluğunu bi
ne yalkın bölüğe ayırmıştı. Bunu taparlamıak, güçlü 
sendikacılığı bu şekilde takviye etmek ödevini göre
cektir. 

Önemli olan sendikacılıkta taban ve yönetici iliş: 

fcisidlir. Bilimcin verilerine ©öçe bu ilişkiyi temim ede
cek mekanizmayı ve hukukî yöntemi bulmak ve yer
leştirmek lazımdır. Bu nedenledir ki, bazı Batı ülke
lerinde bu ilişkiyi artırmak amacına yönelik olmak 
üzere check - off açıkça yasaklanmıştır, amacı budur. 
Ne orada, ne burada herhangi bir mevzii düşünce
nin, lokal düşüncenin yeri yoktur; olmamalıdır. Gö
rülecektir ki, Türk sendikacılığı 1982 Anayasasının 
ertesinde daha güçlü çıkacaktır. Bunu gönülden arzu 
etmekteyim. 

1982 Anayasasından sonra meydana gelecek bir 
olgu da, bu meselenin hallinden sonra gerek sendika
ların yönetim kadrolarında, gerekse işçilerimiz ara
sında bilincin artacağı yolundaki ümidimdir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Başbuğ, buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ BAŞBUĞ — Sayın Başkanım; 
Bir işyerinde çalışan işçiler anlaşarak aidatlarını 

yatırmasalar, toplusözleşmeler iki senede bir oldu
ğuna göre, yatırmadıkları aidatın süresi 1 -1 ,5 sene 
devam etse, toplusözleşme yaklaştığı zaman aidatları
nı o sendikaya veya başka bir sendikaya yatırma yo
luna giderlerse, acaba evvelce yatırmadıkları aidat
ları yatırmak zorunda mıdırlar, yoksa bu kendilerine 
kazanç olarak kalır mı veya toplusözleşmede bir ka
yıpları olur mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Değerli arkadaşımız Başbuğ'un sorduğu bu soru 

tamamen doğmuş olan bir alacağı tahsili ile ilgili 
bir meseledir. Uygulama bunu nasıl olsa çözecektir. 

Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Vardal, buyurun efendim. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan; 
Sayın Sözcü konuşmasında «Refahın tabana in

dirilmesi için 274 sayılı Kanunla sendikalara birta
kım imtiyazlar verildiğini» söylediler .Bu imtiyazlar 
refahın tabana indirilmesi için gerekli imtiyazlar idi. 
Getirilen bu yeni düzenleme ile bu imtiyazların bir 
kısmı ortadan kaldırılmaktadır. Bu imtiyazlar ortadan 
kaldırıldığına göre, sendikaların refahın tabana indi
rilmesinde katkılarının da azalacağı malumlarıdır. 

Bu durumda sendikalar bu tabana indirme işini 
nasıl yapacaklardır? Bu konuda açıklama yaparlarsa 
memnun olacağız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMtSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Anayasa Tasarısının hiçbir yerinde 274 sayılı Ka

nunda sayılan imtiyazlardan geriye alma yoktur. Eğer 
arkadaşım zikredebilirse, somut bir örnek verirse o 
somut örnek üzerinde cevap arz etmek istiyorum. 

İSA VARDAL —- Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Vardal. 
ÎSA VARDAL — Somut bir örnek vermek isti

yorum : 57 nci maddede, «Toplu iş sözleşmelerine, 
kanun hükümlerine aykırı, bunları değiştiren veya 
kaldıran hükümler konamaz» fıkrası getirilmiştir. 
Bundan evvelki tatbikatta bu gibi aykırılık durumları 
yoktu. İcabında kanunun amir olmayan ve kamu 
düzenine aykırı bulunmayan kanun maddelerine ay
kırı toplusözleşme yapılma imkânı vardı. Bu yol da 
kapatılmaktadır. Bunun en somut örneği budur. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, takdir edersiniz ki, 
bu müteakip maddede görüşülecek bir husustur; ama 
bir somut örnek olarak verdiniz; buyurunuz Sayın 
Akyol. 

ANAYASA KOMtSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, teşekkür ederim. 

Bu ma/ddeyle ilgili değil; ama Genel Kurulun bil
gisine arz etmek istiyorum ki ve daha önce de açık-
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lanmıştı ki, burada amaçlanan kanunun emredici 
olan hükümlerine... Pek tabiî olarak kastedilen bu
dur; ama kelimeler üzerinde oynamayalım, arkadaşı
mızın da bunu kastettiğini zannetmiyorum; ama ka
nuna aykırı davranarak tabanın refahının artırılaca
ğı bir imkânı biz hiçbir şekilde öngöremedik. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Parlak, buyurunuz efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkanım; 
Bu maddenin bu şekilde düzenlenmesiyle ilgili 

gerekçeyi ve Sayın Sözcünün ifadelerini dinledikten 
sonra, bunun getirilmesinin yegâne sebebi, işçi, sen
dika ve işveren arasındaki bir oluşumdan veya ilişki
nin aksaklığından dolayı olduğu ifade ediliyor. Temel 
bir yasa olan Anayasada acaba bugüne kadar geti
rilen bütün maddelerdeki kısıtlamalarda ifade edilen 
geçmişte bozulan demokrasiyi yeniden rayına oturt
mak amacına yönelik olduğuna göre, bu hükmün bu
raya konulmasında geçmişte demokrasiyi bozucu bir 
örnek verebilirler mi? Bunu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Parlak'ın sorduğu soru bir genel içinde bir kü
çük parçadır. Aynı soruyu dernekler için, aynı soru
yu siyasî partiler için, aynı soruyu bütün tüzelkişiler 
için sormak lazımdır. Müesseseler kendi içlerinde 
sağlıklaştırıldığı zaman; yani bir toplumun hücreleri 
olan bu 'kuruluşlar kendi içlerinde takviye edildikleri 
ölçüde (Dernekler, vakıflar, partiler, sendikalar, mes
lek kuruluşları) o toplumdaki genel demokrasi anla
yışı ve genel demokratik davranışlar da sağlıklaşa-
caktır. Kendileri de takdir edeceklerdir ki, bu orga
nizmalardan, bu hücrelerden bazıları bozulunca bü
tün bünyeye sâri rahatsızlıklar doğabilir. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Haznedar, buyurunuz efendim. 
İALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
Üye aidatlarının sendikalara ödenmesi keyfiyeti

nin toplu sözleşmelerle, tüzüklerle hatta kanunlarla 
düzenlenmesi düşünülebilir. Çünkü flexible bir dü
zenlemedir; zaman içinde gelişen şartlara göre değiş
tirilmesine imkân verme açısından. 

Acaba hür sendikacılığı benimsemiş ülkelerde bu 
hakkın, bu düzenlemenin Anayasa ile yapıldığı ülke
ler var mıdır ve hangileridir? Onu rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Bu kürsüden de açıklandığı gibi, anayasalar o 
ülkenin tebellür etmiş, doğmuş olan ihtiyaçlarına ce
vap vermek için yapılır. Bizim için bu konu önemli
dir; İsviçre'de, mezbahalarda hayvanların nasıl ke
sileceğine dair hükmün Anayasaya konulması önem
lidir. Bizim millet hayatını doğrudan ilgilendiren bir 
konuyu düzenlemiş olmamızdan dolayı, başkalarının 
düzenlememiş olması bizi müşkül durumda bırakan 
bir argüman olamaz. Özellikle bunu arz etmek isti
yorum. Müteaddit defa da söylendiği için bunu ayrı
ca belirtmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gürtan, buyurun efendim. 

HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan; 
Sayın Haznedar'ın sorduğu soruyla paralel; an-

calk ben ışunu arz âdeceğim: 2174 sayılı yasada bu yer 
lailmıştı. Acaba şıkndiye kadar bu yasadaki bir madde
nin değiştirilmesi yolunda herhangi bir teşebbüs ya
pılmış mıdır? Sanıyorum yapılmamıştır. 

Şunu ilave etmek isterim, bal yapan annın kova
nına çöp sokmak anlamına gelmez mi? İşçiyi rahat
sız etmez mi? Verimlilikte, üretimde temel faktör 
olan işçiyle işveren arasındaki barışa olumsuz etki 
yapmaz mı? Gerektiği takdirde Japonya'daki duru
ma geldiğimiz sözlerini biraz evvel Sayın Komisyon 
Sözcüsü ifade buyurdular; bu yarın, öbür gün mey
dana gelse (ki, onun özlemi içerisindeyiz) tekrar bir 
Anayasa değişikliği mi yapmak gerekecektir? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
Buyurun Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Biz Anayasa Tasarısını Yüce Kurulunuzdan al
dığımız direktif dahilinde ve o şema üzerine, o şab
lon üzerine oturtmaya gayret ettik. Sayın Gürtan ar
kadaşımız Komisyona intikal eden beyanları tetkik 
etmiş olsalardı bunun ne kadar büyük bir ihtiyaç ol
duğunu ve her kesimden ne kadar çok talep geldiği
ni müşahade edeceklerdi. 

274 sayılı Kanunda veya başkalarında meydana 
getirilememiş olan değişiklikler Anayasa Tasarısında 
her alanda getirilmiştir. 
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Bu alana masruf, bu alana has bir düzenleme yok
tur. Biraz önce arz ettim, daha sonra da arz etmek 
fırsatını bulacağım, sadece bu alanda detaylı hüküm 
değil; ama anaprensiplerle işverenler aleyhine gö
zükebilecek hükümler de düzenlenememiş, kanunlar 
da çıkarılamamıştır. Biz bunları da düzenledik. Ken
dilerine biraz önce okuduğum özel teşebbüsün sos
yal amaçlarla sınırlanması konusunda da kanun çı
karılamamıştır. Bildikleri gibi iç ve dış pazarların 
denetlenmesi hakkındaki kanun tasarısı en çok iddia 
edenler tarafından da çıkarılamamıştır. 

Biz eskiden ne yapılamadığına göre değil, eskiden 
şimdi ve ilerisi için ne yapılabileceğine göre bu Ana
yasa Tasarısını Komisyon olarak düşündük, o dizayn 
üzerinde çalıştık . 

Arz ederim efendim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gelendost. 
HALİL GELENDOST — Efendim, sendikaların 

idarî ve malî denetimi, düzenlenmesi getiriliyor. Bu
güne kadarki bu idarî ve malî denetim ne şekilde ya
pılıyordu, yeni idarî ve malî.... 

BAŞKAN — Sayın Gelendost, görüştüğümüz ko
nunun dışında ise onu maddenin sonunda, önergele
rin sonunda lütfetmenizi rica ediyorum. 

HALlL GELENDOST — Hay hay efendim. 
BAŞKAN — Sayın Banaz, buyurun efendim. 
REMZİ BANAZ — Efendim, Sayın Sözcü sen

dikaları güçlendirme ve sendikacılığa saygı edebiyatı 
içinde durumu açıkladılar. 

Türkiye'de aidat yatırma alışkanlığı olmadığını 
biliyorlar. Madde tamamen yasaklarla doludur. Şim
di ben kendilerinden soruyorum : Bu madde ile ken
dileri sendika özgürlüğünden ne anlıyorlar? Bu mad
de geçtikten sonra Türkiye'de sendikalar ne işe yara
yacak? Bunu açıklamalarını istiyorum Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Sayın Bartaz, biraz evvel Sayın Ge-
lendost'a söylediğimi size de tekrar etmek zorunda
yım. Önergeler «check-off»; yalnız «check-off» sis
temi içinde durarak soruyor iseniz, muhterem arka
daşım onu ifade etsin; ama zannediyorum... 

REMZİ BANAZ — «Check-off»'la yakından il
gili Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Zannediyorum mükerreren bu ko
nudaki görüşünü ifadeye çalıştı. 

REMZİ BANAZ — Evet, «check-off» sistemi 
içinde durarak soruyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bir kelime ile Sayın Banaz'ı 
tatmin ediniz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Banaz arkadaşımın tahmini hila
fına, edebiyat değil, gerçek yapıyoruz. Bunu kendi
leri daha iyi biliyorlar. 

«Check-off»; yani paranın tahsil tarzıyla ilgili il
keler değişince özgürlük ortadan kalkmaz. Hiçbir öz
gürlük bir para kaynağının tahsil metoduyla açıkla
namaz. Asıl olan, temel olan sendikaya giriş ve çıkış 
hürriyetidir, sendika kurma hürriyetidir. Bunlar Ana
yasada güvence altına alınmıştır. Bu konuda en kü
çük bir noktaya bile müsaade edilmemiştir, yer veril
memiştir; müsterih olsunlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Akdemir, buyurun efendim. 
MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkanım; 
Ülkemizin jeopolitik durumu malumlarınız. Dört 

bir yanımızda hangi siyasal idarelerle idare edilen 
ülkeler olduğunu hepimiz biliyoruz. 

«Check-off» sisteminin ortadan kaldırılmasıyla 
sendikacılığın kesin olarak cıâızlaştırılacağı ve cüce-
leştirileceği ortadadır. Bu durumda namuslu, dürüst, 
ülkenin bölünmez bütünlüğüne inanan sendikal faa
liyetleri yürütenlerin bodrumlara düşmesi söz konu
su olabilir mi? Bu bir. 

2. Sayın Sözcümüzün acaba senede birkaç defa 
ödemiş olduğumuz su ve elektrik parasını zaman za
man unuttukları söz konusu mu? 

Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Buyurun efendim. 
Muhterem üyeler, özellikle 13 arkadaşımız tara

fından hemen hemen birbirine mutabık mahiyette, 
aynı mahiyette sorular sorulmuştur. Lütfediniz, aynı 
mahiyetteki soruların tekrarına mahal vermeyiniz. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanını, değerli arkadaşlarım; 

ISayın Akdemir arlkadaşımızın söylediği husus, 
yani sendikalarım cılızlaşması iddiasını kabul etmi
yoruz. Bu ıbir tecrübe meselesidir, görülecektir. 

İşçi topluluğunu bize göre" bine yakın, yine bi
zim tabirimizle bölüğe ayıran ıbir sistem tmi, yoksa 
onu toplulaştıracalk ve gerçek işçi sendikalarına akı
mını saPayacak bir sistem mi sendikacılığı güçlen
dirir?.^ 
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IBodrum meselesine gelince: Bu 'konuda hepimiz 
en 'fazla hassasız. Hiçbir Türk işçisinin ve liderinin 
bodruma ve yeraltına inmeyeceği konusundaki 'inan
cımız zannediyorum ittifak halindedir. 

Tediyelerdeki gecikmelere gelince: Arz etmiştim, 
tekrar etmiyorum. 'Bu konu yasal düzenlemelerle ciddî 
müeyyidelere bağlanabilir. Yasa koyucu bunun yolu
nu bulacaktır^ IBizim ımıahkeme içtihatlarımız dahi 
Ibu yolda son derece zengin örneklerle doludur. Ör-
n&K vermek gerekirse, toplu sözleşmeden yararlanma 
şartıyla, aidatı ödeme arasında kurutacak bir irtibat, 
ıbu riidatların muntazam olarak ödenmesi sonucunu 
doğunır. Kaldı ki; anlatıldı, işyerlerinin pek çoğun
da, yani ı% 90'ını aşan bölümünde belki de, işyerle
rinde sendikaların odaları, telefonları vesaireleri var
dır; ıbu Kolaylaşacaktır, 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
/Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkanım, Sayın 

Sözcü Check - Off sistemini işçilerimiz adına Genel 
Kurulumuzda bütün gücüyle savunmaktadır. Eğer 
bu sistem işçilerimize, Sayın Sözcünün düşündüğü 
gibi, yarar getirecekse, işçilerimizin kendisine peşi
nen teşekkür etmesi lazımdır. Bu itibarla kendisine 
soruyorum:) 

İşçilerimizin lehine olduğunu şiddetle savunan 
Sayın Sözcü, acaba işçilerimiz arasına girerek, 3 işçi
den, 5 işçiden, 10 işçiden herhangi bir işyeriınde gö
rüş almış mıdır? Yoksa bu elbise, iyidir diye kendi
sine zorla mı giydiriliyor. Onu sormak istiyorum? 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Yüksek müsaadelerinize sığınarak 'bu soruya ce

vap vermemeyi tercih ediyorum. 
İzninizi diliyorum, saygılar sunuyorum. (Alkış

lar) 
PAŞA SARIOĞLU — Sayın Başkan, soruma ce

vap versin, biz gizli bir soru sormuyoruz, maksadı 
gizli olan bir soru da yok; millet önünde tartışıyo
ruz, cevap verin,; 

IBAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, müsaade ederseniz 
sabin bir ortam içinde meseleleri halletmeye çalışa-
lımH Zannediyorum biraz sonra vereceğimiz arada, 
'bu sorunun da cevabım size herhalde vermek imkâ
nım ayrıca bulacaktır* (Alkışlar) 

©uyurun Sayın- ıBayer, 

MUHSİN ZEKÂ1 IBAYER — Sayın Başkan, 
Sayın Sözcü 'biraz evvel sayın üyelere cevap verir
ken aynen şu cümleyi kullandılar: «Biz Yüce Ku
ruldan aldığımız 'bir direktifle Anayasada maddeler 
tedvin ettik.» Halbuki Genel Kurulda Tasarı çık
madan evvel Anayasa ilkeleri görüşülmemiştir. Ne 
maksatla bu sözü söylediler? Oylama için mühim
dir, açıklamalarını istirham ediyorum. 

'BAŞKAN — Sayın Bayer, zannediyorum değerli 
üyeler Komisyonun çalışmalarına katkıda bulunmak 
fırsatını 'buldular. Bu esnada serdedilen görüşler, 
açıklamalar böyle 'bir maddenin getirilmesi gerektiği 
konusunda Komisyona bir intiba vermiş olacak ki, 
'bu maddeyi getirmiş olacaklar, Komisyonun ifade 
ettiği husus budur. 

lEfendim önergelerle ilgili... 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkanım 

bir tek sualim var efendim. 

ıBAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim. Mü
saade eder misiniz Sayın Alpdündar. Ben konuşa
yım, ondan sonra lütfen efendim.; Müsaade edin, 
elektriklendirmeyelim hadiseyi.. 

İki önerge var, okutuyorum efendim1: 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Bir sualim var 

efendim bu konuda., 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ediniz. 
İki Önerge var, okutuyorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Konu, önerge üzerinde yapılan etraflı görüş-

*^fier ve Komisyona sorulan müteaddit sorularla ye
terince aydınlanmıştır. 

iBu sebeple soru sorulmasına bundan böyle mü
saade olunmamasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımlai; 
Atalay PEKÖZ 

Yüksek Başkanlığa 
Belli sorular sürekli tekrarlanmaktadır. 
ISoru sorulma konusunda yeterliğin oylanmasmı 

saygılarımla arz ve teklif ederim. 
Abbas GÖKÇE 

'BAŞKAN — Önergelerin ikisi de aynı mahiyet
tedir. Önerge üzerinde bir leyhte 'bir aleyhte söz ve
receğim. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Önerge aleyhinde 
söz istiyorum. 

IBAŞKAN — Sayın Alpdündar, buyurun efendim. 
Yalnız, önergenin 'aleyhinde söz verdiğime dik

kat ediniz efendim, 
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MUSTAFA ALPDÜNDAR — Aleyhinde efen- ı 
dim, çak aleyhinde. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarımı; 
Biz burada gizli, saklı bir toplantı yapmıyoruz. 

Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini, milletimin refa
hını, çalışanların hak ve özgürlüklerini yazacak bir 
Anayasa yapıyoruz. Lütfen, Sayın Komisyonun Söz- 1 
cüsünün, temsil ettiklerinin de sözcüsünün, avukatı 
olduklarının da sözcüsünün... ('Gürültüler, «Ne de
mek bu?» sesleri) Günlerdir burada... (Gürültüler) 

(İHSAN GÖKSEL — IBurası sokak değil. 
ALÂBDDİN AKSOY — Söz vermeyin efen

dim. 

'BAŞKAN — 'Müsaade eder misiniz efendim, mü
saade eder imisiniz?... Lütfen efendim, Başkanın söz
lerine devam etmesine imkân bahşediniz efendim. 

Sayın Alpdündar, bu Mecliste şimdiye kadar gör
düğümüz müzakere usulüne aykırı, özellikle şahsi
yata kaçan bir ifade tarzınızı Başkanlığınız ve Baş
kanlık Divanında oturan ben, hiçbir şekilde tasvip et
mem (Alkışlar) ve bu istikamette bir 'konuşmanıza 
da imkân ve fırsat vermem. Bir tek kelimeyi dahi 
tekrar ederseniz, istemeyerek, çok üzülerek sözünü- I 
zü keserim. I 

Şimdi lütfen, yalnız önerge üzerinde konuşmaya 
devam ediniz ve sözünüzü geri alınız. Lütfen efen- I 
dim. İlk cümleniz sözünüzü geri almak istikametin 
de olsun, ondan sonra da önerge aleyhinde konuşu
nuz. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR — Efendim yanlış 
bir söz sarfetaişsem düzeltiyorum, teşekkür ediyo
rum Sayın Başkanım.; 

Şunu vurgulamak istiyorum: 5 dakikalık bir kı
sıtlama ile me'seleyi gerektiği şekilde ortaya 'koya- I 
mamış durumdayım. Bir Anayasa yapmaktayız, me- j 
seleyi olduğu gibi ortaya 'koyup, gerekli 'bilgi alış
verişini yapamadıktan sonra, sual sormak yoluyla 'ba
zı gerçekleri öğrenme durumundayız değerli arka
daşlarını, O bakımdan soruların sorulmaması yönün
deki önergeye katılmıyorum, ıkattfmamanızı dil'iyo- I 
rum. 

Saygılar sunarım'. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ABBAS GÖKÇE — Bir açıklama yapmak istiyo

rum Sayın Başkan. I 
BAŞKAN — Sayın Gökçe önergenizi açıklaya

caksınız... '(«Hiç gereği yok» sesleri) 
«Hiç gereği yok» diyor arkadaşlar. iki kelimeyle 

lütfen. I 
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ı ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

IDaha evvel verilen önergenin lehinde ve aley
hinde konuşmalar yapılmıştır. Onun üzerine soru-

I 1ar sorulmaya (başlanmış, o derece iki, sorular artı
rılmış artırılmış ve birbirine' paralel, birbirinin aynı 

I sorular, ister istemez Meclisimizi biraz evvelki na
hoş duruma getirmiştir ve burada belirli bir biçim
de 'bir fikir zıtlaşması husule getirip ve içlinden çı
kılmayacak bir duruma bizi ittiği, için, aydınlan-

I mış Ibu konunun üzerinde ben yeterince konuşul
duğu kanısındayım. Takdir Yüce Kurulunuzundur. 

Saygı ile selamlarım, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayım Gökçe'nim soru sorulma konusunda yeter

liğin oylanması konusundaki önergesini oyunuza su
nuyorum1: Kabul edenler..:. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

I ıBu durumda 56 ncı maddenin ikinci fıkrasının 
son cümlesi olan, «Üye aidatını sendikaya doğru
dan öder.» cümlesinin çıkartılmasıyla ilgili olan öner
geleri Komisyon katılmadığı için dikkate sumtmak du
rumundayım. Komisyonun dikkate almasını kabul 
edenler işaret buyursunlar... Etmeyenler..., 

GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Anlaşılmadı. («An-
I laşıılımadı» sesleri) 

ıBAŞKAN — Efendim... 
GÜNGÖR ÇAKMAKÇI — Önergenin değil mi 

I efendim; «Komisyonun» değil. 
ıBAŞKAN — Efendim, önergeleri Komisyonun 

dikkate almasını oya sunuyorum. Kabul edenler... 
NURETTİN ÂYANOĞLU — Sayın Divan Üye

si de el kaldırıyor Sayın Başkanım. 

I KAMER GENÇ — Tabiî kaldırırım ben, oy ve
rebiliriz efendimi 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, siz oradan 
müdahale etmeyiniz, onu ben yapacağım efendim. 

NURETTİN ÂYANOĞLU — Görülmüş bir şey 
değil, Divandaki üye oy veremez Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, siz sayınız, oyu
nuzu verimiz., 

Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Önergele
rin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aldıkaçtı. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; 
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Anayasa Komisyonu adına, yönetiminizden dola
yı size teşekkür ederiz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Estağfurullah, teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın üyeler; 
Müsaade ederseniz, bu iki önerge zamanımızı çok 

almıştır, bir ara vermek imkânını bulamıyorum. Özür 
dilerim; ama zamanımızın kısıtlı olduğunu dikkate 
alarak önergelere devam ediyorum. Lütfen mazur 
görmenizi rica ediyorum. 

Diğer bir grup önergeyi, yine çıkartılmayla ala
kalı olması itibarıyla Tasarı metninden bazı cümlele
rin, bunları size takdim ediyorum efendim. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, benim bir 
önergem vardı, onu ayrı mı okumaya sunuyorsunuz 
acaba? 

BAŞKAN — Sizinkisi ayrı bir mana taşıdığı için 
daha sonra, en sonunda takdim edeceğim efendim. 

önergeleri okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
166 sıra sayılı Anayasa Tasarısının, «Sendikal 

faaliyet» kenar başlıklı 56 ncı maddesinin üçüncü fık
rası bulunan «Sendikal faaliyette bulunma, işyerinde 
çalışmamayı haklı göstermez.» cümlesinin maddeden 
çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Evliya PARLAK 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 56. — Fıkra 3. 

, Anayasa Tasarısının 3 üncü fıkrasının, metinden 
çıkartılması arz ve teklif olunur. 

Saygılarımla. 
Özer GÜRBÜZ 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Her iki önerge de aynı mahiyettedir. Üçüncü fık

ranın çıkartılması istenmektedir, izah sadedinde açık
lamak için Sayın Parlak'a söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Anayasamızı düzenlerken geçmişteki birçok de

mokrasiyi yıpratıcı olayı dikkate alarak, 12 Eylül 
felsefesi doğrultusunda bir metin hazırlamayı hep 
birlikte amaç edinmiş bulunmaktayız. Sendika ve iş 
hayatıyla ilgili maddeler üzerinde, tümü üzerinde 
yaptığım konuşmada da arz ettiğim gibi, sendikacı
lığı cılızlaştıracak, geri dönmesine doğru yol açacak 
bazı tedbirlerin Anayasada yer almaması gerektiğini 
genel olarak arz etmiştim. 

Şimdi, 56 ncı maddenin üçüncü fıkrasını teşkil 
eden «Sendikal faaliyette bulunma, işyerinde çalış
mamayı haklı göstermez» ifadesi de, bence sendika
cılığı bir noktada yok etmek anlamına gelen bir fık
radır; çünkü işçi sendikalarıyla işverenleri arasında 
bugüne kadar 274 sayılı Yasanın ilgili hükümleri uy
gulanmıştır. İşyeri temsilcileri çalışmak zorundadır 
ve ona göre ücretlerini alırlar. Diğer sendikal teşek
küllerin yönetim kurulu üyeleri veya başkanlarını 
kapsayan profesyonel anlamdaki sendika yöneticile-
riyse, seçildikleri tarihten itibaren o yerle iş akitleri 
askıya alınır, hatta sigorta primleri işverenin payını 
dahi kendileri vermek suretiyle bu emeklilik sürele
rini saydırabiliyorlar; ama ne zaman ki bu seçimi 
kaybederlerse, bu görevden ayrılırlarsa, eski işlerine 
dönmek veya o seviyede bir işe dönmek hakkını elde 
bulunduruyorlardı. Şayet bu fıkra, Anayasa gibi bir 
temel kanunumuzda yer alırsa, diğer kanunlar da 
buna aykırı olamayacağına göre, sendika yöneticisi 
olan kişinin işveren tarafından işine son verilir ve bir 
daha alınması herhalde söz konusu olmaz endişesini 
taşıyorum. Onun için bu maddenin çıkarılması gerek
tiği kanısıyla bu önergeyi vermiş bulunmaktayım. 

Ayrıca genel gerekçe, yani madde gerekçesini oku
duğumuz zaman, Komisyonumuzca temel esas, çalı
şınca ücretin verilmesidir. Zaten mevcut hüküm, 
274'teki hükümler bunun aksine değildir; ama bu 
yanlış uygulanmışsa, yöneticileri veya sendika lider
leri veya temsilcileri geçmişte kötü örnekleri ortaya 
koymuşlarsa, bunun için bir genelleme yapılarak 
Anayasa hükmü getirmek, gelecekte yeni huzursuz
lukların doğmasına ve sendikal hareketin gerileme
sine sebep olacaktır. 

Yüce Genel Kurula arzım budur. 
Saygılarımla sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sayın Vardal, önergelerin lehinde mi söz istiyor

sunuz? 
İSA VARDAL — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Vardal. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
56 ncı maddenin üçüncü fıkrasında; «Sendikal 

faaliyette bulunma, işyerinde çalışmamayı haklı gös
termez.» denilmektedir. 

Bu fıkranın getiriliş amacını ben şahsen anlaya
madım. Zira, 274 sayılı Kanunun 19 uncu madde
sinin (2) numaralı bendinde ve ayrıca 20 nci madde
sinde çalışmakta olan bir işçinin sendikal faaliyetle
rinde durumlarının ne olduğu belirtilmiştir. Kanunla 
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düzenlenmiş olan bu konunun, ayrıca Anayasa hük
mü olarak getirilmiş nedenleri, bildiğim kadarıyla, 
işyeri temsilcilerinin geçmiş dönemde yönetimin za
yıflığından istifade ederek, kanun hükmüne aykırı 
olmak üzere çalışmamış olması ve birtakım faaliyet
lerde bulunmuş olmalarından kaynaklanmaktadır. 

Şimdi, biz yönetimin, yürütmenin kuvvetlendiril
mesi amacından hareket etmekteyiz ve bu kuvvetlen-
dirildiği takdirde işyerlerinde de aynı şekilde yönetim 
kuvvetlenecektir. Geçmiş dönemdeki bu suiistimaller 
önlenemeyecektir. Kaldı ki; biraz evvel bahsettiğim 
274 sayılı Yasadaki bu maddelerden daha kesin hü
kümler getirilmek suretiyle, bu hükmün, yani, «Ça
lışmamayı gerektirmez» hükmünün daha da kısıt
lanması, daha da kesin tedbirlerle önlenmesi mümkün 
olacaktır. 

Şahsî kanıma göre, bu fıkranın bir Anayasa fık
rası olmaması gerekir. Bu durumun kanuna bırakıl
ması yerinde olacaktır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Söz istiyorum 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — önerge lehinde mi Sayın Hamito-

ğulları? 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Lehinde Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Anayasa Tasarısının görüşülmekte olan 56 ncı 
maddesinin, özellikle şu anda söz konusu olan «Sen
dikal faaliyette bulunma, işyerinde çalışmamayı haklı 
göstermez.» fıkrası, Tasarının genelinde öfke kusan 
sinirli bir anlayışı dile getirmektedir. 

Maddenin tümünde, sendika ve sendikacılık zayıf
latılırken, özellikle bu fıkrada işçi harekâtı güçlü li
derden, güçlü liderlerden; profesyonel, işçiye hizmet 
götürebilecek, biraz önce değerli Sözcü arkadaşımın 
katıldığım; refahı tabana yayabilecek kabileyetteki 
kimselerin sendikalarda hizmet almasını, sendikalar 
çerçevesinde yetişmesini tıkayan bir maddedir. Lütfen, 
bir dakika düşünelim, konuyu tasavvur edelim. Aynı 
anda bir işçi, hem işyerinde çalışacak, hem federas
yon, konfederasyon, sendika başkanı olarak kendi
sini görmekte olduğu işin gerekleri olan yönde yetiş
tirecek, temsil ettiği bu önemli kitleye hizmet suna
cak... Bunlar mümkün değildir. Bunun gerçekleşmesi 
mümkün değildir. Eğer güçsüz sendika, sendikasız bir 

çalışma düzeni istiyorsak, bu fıkra ve bu madde bu
nu gerçekleştirecektir; ama olumlu yönde, gerçekten 
işçiyi temsil edebilecek, gerçekten işçinin kutsal olan 
haklarını savunabilecek ve çağdaş demokrasilerin vaz
geçilmez öğelerinden biri olan sendikacılığı yaşatmak 
istiyorsak, bu hükmün mutlaka değiştirilmesi lazım
dır. İşçilere kendilerini yönetebilecek, kendilerine hiz
met sunabilecek liderlere kavuşması, ancak bu madde
nin düzeltilmesiyle sağlanabilir. 

Çok değerli arkadaşlarım; 
Hepimiz biliyoruz, bugün, üreten, ülkeyi kalkın

dıran işçi kitlesinin eğitim düzeyi, formasyonu ortada
dır, somut olarak ortadadır. Bunların okullara gide
bilme imkânlarının ne derece sınırlı olduğu ortadadır. 
Onun için, aynı anda, hem çalışacak, hem işçi liderli
ğini, işçi temsilciliğini yürütmek mümkün değildir. 
Özellikle dikkatlerinizi çekiyorum; bugün Türkiye'
mizde çok değerli bir işverenler zümresi yetişmiştir; 
yeni işverenler arasında Özellikle genç kuşak uluslarara
sı düzeyde bir formasyon, bir güce sahip iken, işçile
rimizin yetersiz kimseler tarafından temsil edilmesine 
yol açacak bu madde, emek kesimiyle sermaye ke
simi arasında oluşması gereken ve Atatürkçülüğün en 
önemli bir yansıması olan dengeyi kurmaya engeldir. 
Çünkü, eşit düzeydeki liderler arasında, ancak eşit 
görüşmeler yapılabilir, işçilerin hakları ancak ve yal
nız güçlü, inançlı, bilgili işçi temsilcileri tarafından 
alınabilir. Bu madde ve özellikle bu fıkra bunu maale
sef tıkamaktadır, engellemektedir; onun için ülkenin 
kalkınmasıyla da kabili telif değildir, işçilerin haklarını 
almak bakımından da yeterli değildir, güçlü sendika
cılığı bu yönde de engellemektedir. 

Bu noktaları göz önüne alacağınız inancı içinde, he
pinizi saygılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hamitoğulla-
rı. 

Sayın Gürel?... 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — önergenin aley

hinde Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Önergenin aleyhinde; buyurun Sa

yın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Genel Kurulumuza doğru bilgi vermek lazım, me

seleyi çarptırmamak lazım. 
Bu madde, iyice dikkat edilirse, işçi ve işçinin 

Türkiye'deki genel durumuyla ilgili değildir. Kanuna 
baktığımız zaman, işyerlerinde işçi temsilcileri vardır. 
Hedef, buradaki işçi temsilcilerinin sendikal faaliyetiy
le ilgilidir. 
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Sendikal faaliyet olarak işçi sendikalarında yöne
tim kurullarında vazife alan arkadaşlarımız vardır, 
bunların iş akitleri zaten askıya alınmaktadır. Tekrar 
seçilmemesi halinde, yeniden işyerine gelir, işe başlar. 
Niçin buraya gelindiği zaman yanlış bilgi veriliyor?... 
Ben işçiyim, çalışıyorum, sendikam gelmiş genel ku
rulunu yapmış; genel kuruldan yönetim kuruluna, onur 
kuruluna üyeler seçilecek, uygun görmüşler beni seç
mişler. Götürürüm oradan genel kurulun kararım iş
verene veririm, derim ki; «Efendim beni başkan seç
tiler, yönetim kuruluna seçtiler...» Bu yönetim kurulu
nun vazifesi devamlı bir vazifedir, iş aktim askıya alı
nır. Ben artık o bölgede şubemle ilgili diğer üst ku
ruluşlarda isem orayla ilgili faaliyeti yaparım, işyerime 
de zaman zaman görevimin icabı gelirim, orada da 
arkadaşlarımla temas kurarım. 

Bu konu, bununla ilgili değildir. Bu konu, işyerle
rinde çalışan arkadaşlarımızın her an, her dakika, her 
saniye ihtiyacına cevap verebilecek, 6-8, 4-8 arasında 
değişen, toplu sözleşmelerle belirlenmiş, kanunla ta
vanı belirlenmiş olan (çalıştırılan işçi sayısına göre) 
arkadaşlarımızla ilgilidir. Nasıl yaparlar?... Derler ki, 
ararsınız işçi temsilcisi yok. Neredesiniz?... tşçi temsil
cisi gitmiştir şehire. «Efendim sendikal faaliyette bu
lunuyordum, onun için gidiyorum.» Toplu sözleşmede 
bunların hangi hallerde sendikal faaliyette bulunabile
ceğini, sendikal faaliyetin neler olacağını, hangi saat
lerde orada kendilerine ayrılmış olan işyerlerinde sen
dikal faaliyette bulunabileceği tespit edilmiştir; mesele 
budur. 

İşyerinden uzaklaşmaz, işyerinde normal çalışması
na devam eder; toplu sözleşme haftada bir gün, hafta
da iki gün veya günün belirli saatlerinde işçi temsilci
lerine, fabrikadaki, diğer işyerlerindeki temsilcilerine 
işini bırakmak, sendikal faaliyette bulunmak yetkisini 
vermiştir. İşte mesele budur. Sizi işçi temsilcisi yap
tılar diye, bütün işinizi gücünüzü bırakın, başka iş 
yapmayın... Bu demek değildir. Bunu mu istiyoruz?... 
İşyerinde ikinci bir yönetim kurulu mu istiyoruz?... 
Böyle bir şey mümkün olmaz. 

Konuyu lütfen, bilen arkadaşlarımız bilmeyen ar
kadaşlarımıza buradan doğrusunu anlatsın. Sendikal 
faaliyetin işletme içerisinde yasaklanmasıdır, belirli 
şartlarda yasaklanmasıdır, işin askıya alınmamasıdır. 

Arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
önergenin aleyhinde Sayın Gelendost, buyurun 

efendim. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, deeğrli 
arkadaşlarım; 

Bu fıkranın tedvin edilme sebebinin, sendikal faa
liyetlerin mesai saatlerinde görülmemesi, çalışmadan 
ücret alınmaması esasını getirdiği kanısındayım. Bu 
hizmet munzam bir görevdir, bir hocanın başka bir 
okulda görev almasına benzer. Eğer hoca, ek görevi ifa, 
edemeyecekse bu görevi de almaz. 

Bu fıkra, sendikacıların profesyonel olmalarını ön
lemek ve yozlaşan sendikacılığı önlemek için getiril
miş olsa gerekir. Düzenleme yerindedir. 

Takdir Yüce Kurulundur, arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
ÂKYOL — Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Bu önergeye katılmıyoruz. İddia edildiği gibi bu, 
sendikacılığı öldüren bir tedbir değildir. Arkadaşları
mız anlattılar; profesyonel sendikacılık dediğimiz, ya
ni sendikanın merkezinde, yönetim kurulunda görev 
alanlar işyerinden ayrılırlar, seçilemeyince de gelir işe 
başlarlar... Bunda bir arızamız yok. Bu fıkra bunu da 
hedeflemiyor. 

Sorun şudur : Sorumlu sendikacılarımız bunu da
ha iyi takdir edeceklerdir; işyerinde tam ücret alıp, 
hiç çalışmamaya varan sendika temsilcilerinin yarat
tığı durumu kesinlikle önlemek içindir. 

Sakıncalarını sayıyorum : 
1. İşyerinde çalışmayan birkaç kişi, çalışanların 

yükünü ağır şekilde artırır. Bu moral bozucu bir şey
dir, her şeyden önce. 

2. Modern teknoloji, «Bir işçi çalışacaksa çalışsın, 
çalışmayacaksa işyerinde bulunmasın.» der. Hatta, 
modern teknoloji veya teknolojinin daha üst düzeye 
erişmesi için işçinin işyerindeki ayrılmalarının, onun 
iş yapma kabiliyetine tesir edeceği de söylenir. 

Bir sakıncası daha var; bunu da yaşadık. Değerli 
ve sorumlu sendikacşılar bu noktayı da teslim edecek
lerdir; kendilerini tenzih ediyorum, hatta müsaade 
ederlerse, tebcil ediyorum, onlar bunu yapmadılar; 
ama bine yakın sendika vardı, bu temsilciler bindiril
miş kıtalar olarak hizmet gördüler. Buna, işte bir set 
çekmek, ciddî bir engel koymak lazımdır. Bunun için, 
bu fıkrayı takdir ve tensiplerinize arz ediyoruz ve ne 
bu fıkranın çıkarılması yolundaki önergeye, ne de 
Sayın Beşir Hamitoğulları'nın, «yarım gün çalışsınlar.» 
yolundaki önergesine katılmıyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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AKİF ERG1NAY — Sayın Başkanım bir soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, verilen iza

hat çerçevesinde, gerek kanun, gerekse toplu sözleşme
lerle bu sendika faaliyetinin düzenlendiği anlaşılıyor. 
Düzenlenmiş olmasına rağmen, uygulanamadığı da an
laşılıyor. Eğer düzenlenmişse ve uygulanamıyorsa, 
bunun acaba yeri Anayasa mıdır?... Bunu sormak isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMtSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Bu yoldaki düzenlemelerin ayrıntılarına 
girilmesi Anayasa Tasarımızın birçok yerinde olmuş
tur, biz tedbiri burada görmekteyiz. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, müsaade 

ederseniz bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, Sayın Söz

cü, «Bu fıkranın işyerinde fiilen çalışmayan sendika 
temsilcilerini hedef aldığını, sendika merkezindeki pro
fesyonel sendikacıları hedef almadığını» söylediler. 
Maddenin bu fıkrası bu türlü yoruma elverişli midir?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Zabıtnamenin aydınlanması için arz edi
yorum : Bu madde, ücretin emek karşılığı olduğu yo-

, lundaki kabul edilmiş olan bir maddenin tabiî sonucu
dur. Kastettiğimiz, işyerinde bordrodan para alıp; fa
kat çalışmama olgusunu, yani «Ücretin emeğin karşı
lığı olduğu» yolundaki evrensel prensibi teyit etmekten 
ibarettir. Zabıtname için arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, soru 

sormak istiyorum, 
IBAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Devrimsel. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, soruma 

başlamadan önce şu konuyu arz etmek istiyorum : 
Ben hep zaman faktörüne dikkat ederek söz almadım 
şimdiye kadar dikkat ederseniz; aynı konularda dü
şüncem olmasına rağmen. Maddenin tümü hakkında 
önergem vardı; tümünü değiştiren... 

BAŞKAN — O önergenizi okutacağım, müzakere 
mevzuu yapılacak efendim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — İçtüzüğe göre tümünü 
değiştiren en aykırı önergelerin en önce olması ge
rekirken, madde içinde bir cümle değiştiren hep ön
den önden alındı, önergenin içi boşaldı, biz zamana 
saygılı olalım diye geç kaldık. O konuyu belirteyim on
dan sonra sorumu soruyorum : 

Şimdi, anayasalar genel kurullar koyar. Maddede 
şöyle diyor : «Sendikal faaliyette bulunma, işyerinde 
çalışmamayı haklı göstermez.» 

Bir iktidar, bir yasal düzenleme yapsa, «Sendika 
faaliyetleri içinde bulunan herkes, işyerinde bilfiil ça
lışmak zorundadırlar, işyerinde bilfiil çalışmayan hiç 
kimse sendikal faaliyette bulunamaz.» diye bir kanun 
çıkarsa, Anayasanın bu maddesine uygundur. Buna 
göre, bir işçi sendikasının, konfederasyonunun en ba
şında bulunan kişiler, tüm üye ve yöneticileri de dahil, 
hepsi işyerinde çalışmak zorundadırlar. Bugün, bir bü
yük konfederasyonun genel başkanı, yöneticisi, muha
sibi hepsi işyerinde bilfiil atölyelerde çalışmak zorun
dadırlar. Bir iktidar, bu maddeye göre bunu yapabilir. 
Anayasalar genel kural koyar. Hep duygusal geçiyo
ruz efendim ta şeyden beri. Sayın Sözcüye, «Yabancı 
ülkeden örnek verin» deyince, «Efendim, biz Ülkemiz 
gerçeklerine göre hareket ediyoruz» diyorlar. Ondan 
sonra işlerine geldiğinde; pardon, uygun gördükleri 
yerlerde, «Fransa'da kaldırıldı.» diyorlar; başka yere 
iştirak ediyor, «Efendim, Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesi böyle» diyorlar. Yani, maddeyi geçirmek için, 
gerektiği zaman Avrupa'dan örnek, gerektiği zaman 
Türkiye gerçeği... Olmaz efendim böyle şey. Bu ba
kımdan, bunu açıklamasını istiyorum. Yanı, bir ge
lecek siyasal iktidar böyle bir düzeltmeyi yaparsa na
sıl olur?... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Soruya cevap rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Bir kelime ile bu madde, profesyonel 
sendikacılığı menetmemektedir, engellememektedir, en* 
gel'lemek yolundaki teşebbüsleri de önleyecek kadar 
açıktır. Takdirlerinize arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
İSA VARDAL — Sayın Başkanım, bir soru sor

mak istiyorum müsaade ederseniz. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Vardal. 
İSA VARDAL — Sayın Başkanım, bu check-off 

maddesi görüşülürken, konuşmalarda, sendika lider
lerinin işçilerle olan irtibatlarının kesildiği söylendi. 
Şimdi, görüşülmekte olan fıkrada maksat, işyeri tem
silcilerinin çalışmasını öngörüyor. Bu şekilde amir bir 
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hüküm geldiği takdirde, işyeri temsilcilerinin görev
lerini nasıl yapabileceklerini ben merak ediyorum. Zi
ra, işyeri temsilciliği demek, orada çalışan işçilerle, 
sendika liderleri, yöneticileri arasındaki irtibatı temin 
etmek, işçilerin sorunlarını sendika yöneticilerine ilet
mektir. Bu durumda toplusözleşmelere; çünkü mecburî 
çalışma durumu getiriliyor, ben de o yöndeyim, mec
burî çalıştırılsın; fakat Anayasaya böyle bir hüküm 
getirildiği takdirde, toplusözleşmelere konacak hü
kümler mümkün olmayacaktır ve dolayısıyla işyeri 
temsilciliği fonksiyonunu yapamayacaktır. Yapama-
yınca da, işçilerle sendika idarecileri arasında herhan
gi 'bir bağ yine temin edilemeyecektir. Bu bağın nasıl 
temin edileceği konusunda bir bilgi arz ederlerse, 
memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Vardal arkadaşımıza şükranlarımı sunarım; 

bir aydınlatılmamış noktayı aydınlatma fırsatı vermiş
lerdir. 

Söylediklerine göre «İşçi temsilcileri mesai saatleri 
içinde çalışmasınlar ve işçilerle temas etsinler.» dedi
ler. Düşününüz işçi temsilcileri çalışma saatleri içinde 
işçilerle temas edince, o fabrikadaki üretim ne hale 
gelir, eğer tehlikeli işkolu söz konusuysa, iş emniyeti 
ne hale gelir, nihayet üretimin kalitesi ne hale gelir?.. 
Kim çalışacak, ne zaman çalışılacak? 

İşte, tecrübelerden süzülerek gelmiş olan bu mü
lahazalarla, bu düzenlemenin millî ekonomi genel çiz
gileri içinde ve iddia etmiyoruz, yani bütün her şeyi 
hallediyoruz değil; ama burada işçilerimizin de şikâ
yetini mucip olmayacak bir formül aradık. Dolayı
sıyla bu, Sayın Vardal'ın açıkça ortaya koyduğu tehli
keyi önleyecek bir tedbirdir. 

Teşekkür ederim. 
İSA VARDAL — Sayın Başkanım, müsaade eder

seniz bir konuda açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Vardal... 
İSA VARDAL — Cevap mahiyetinde bir durum 

doğdu, o bakımdan efendim. 
BAŞKAN — Sayın Vardal, soru soru.... Bunun 

sonunu alamayız efendim. 
İSA VARDAL — Soru değil efendim, konuşmam 

arasında geçen bir cümle <ters anlaşıldı, onu aydınlat
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Ters mi anlaşıldı?.. Buyurun efendim, 
o açıklama fırsatını veriyorum, buyurunuz tabiî, bu
yurunuz. 

— 553 

İSA VARDAL — Ben konuşmamda, işyeri tem
silcilerinin mesai saatleri içerisinde çalışmamaları ge
rektiği yönünde herhangi bir şey söylemedim. Çalış
maları gerektiğine ben de inanıyorum; ama «İrtibat 
temin etme yönünden toplusözleşmelere ne gibi hü
kümler getirileceği bu madde ile önlenir.» dedim. Bu 
şekilde açıklama yapıyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim; açıklan

mıştır. Sayın Vardal'ın ifadeleri, daha evvel yaptıkları 
açıklamaya yeni bir açıklama getirmiş bulunmaktadır. 

Sayın Gürtan, buyurunuz efendim. 
HAYATİ GÜRTAN — Sayın Başkan, biraz evvel

ki tartışmalar sırasında, işyeri temsilcisinin bir odası, 
bir masası, bir sandalyesi olduğu, dolayısıyla aidatları 
toplayabileceği söylenmiştir. Şimdi, buradaki hükme 
göre, acaba bu işlevini yapabilecek midir yapamaya
cak mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Akyol bu
yurunuz efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — İş saatleri dışında ve ücretlenmeyen za
manda mutlaka ve fevkalade iyi yapacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; 
İki önerge; Sayın Parlak ve Sayın Gürbüz'ün öner

geleri «56 ncı maddenin üçüncü fıkrasının metinden 
çıkartılmasını» önermektedir. Komisyon katılma
maktadır. Dikkate alınmasını oyluyorum: Dikkate 
alınmasını kabul edenler.... Kabul etmeyenler.... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Maddenin tümünün değiştirilmesini teklif eden üç 
önerge var, okutuyorum. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, acaba be
nim önergelerim gözünüzden kaçtı mı?.. Ben ikinci 
fıkrada da üçüncü fıkrada da dördüncü fıkrada da 
ayrı ayrı önergeler vermiştim. Zatıâliniz onları okut
tunuz, fakat muameleye koymadınız. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz, usulümüz şu: 
Önce tümünün, maddenin çıkartılması, bilahara fık
raların çıkartılmasını takdim ediyorum. Arkasından, 
tümünde değişiklik yapmak isteyen teklifleri takdim 
ediyorum. Bilahara fıkralarda değişiklik yapmak is
teyen önergeleri sunuyorum. Sizinkisi sıradadır, biraz 
evvel işaret ettim efendim. 

VAHAP GÜVENÇ — Yani sırada diyorsunuz. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
Önergeleri okutuyorum: 
(Beşir Hamitoğulları'nın önergesi tekrar okundu) 
(Fikri Devrimsel'in önergesi tekrar okundu) 
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<tsa Vardal ve Şerafettin Yarkın'ın önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları'nın önergesi 
üzerinde görüşmelere başlıyoruz. Bir açıklamada bu
lunacak mısınız Sayın Hamitoğulları?.. Buyurunuz 
efendim. 

BEŞÎR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 
çok değerli arkadaşlarım; 

Anayasa Tasarısının en önemli ve anlamlı esprisi, 
sosyal devlet ve sosyal barıştır. Bu hedefe varabilecek 
maddelerin en önünde altıncı madde gelmektedir. Ne 
var ki, bu 56 ncı maddeyi okuyan herkes ve Anayasa 
Tasarısını okuyan herkes, Türkiye'de olmasa bile, ra
hatlıkla şu kanaate varabilir: Anayasa Tasarısını ha
zırlayan Komisyonda bir işçi temsilcisinin olmadığını 
rahatlıkla anlayabilir. 

Şimdi, bu Tasarı son şeklini aldıktan sonra da, bu 
Yasayı okuyacak olanların aynı hükmü Yüce Mecli
simiz hakkında vermemelerini temenni ederek konuş
mama başlamak istiyorum. 

Çok değerli arkadaşlar; 
56 ncı madde, biraz önce arz ettiğim ve gerçekleş

mesi gereken sosyal adalet ve sosyal barışı iptal ede
cek niteliktedir. Neden?.. Arz edeceğim. 

Bu madde gerçekleştiği, olduğu gibi geçtiği takdir
de, (Türkiye'de neler olacağını görmek lazımdır. 12 
Eylül'e Türkiye'yi getiren nedenler arasında, sendi
kacılık kesiminde sosyal barışı değil, sosyal savaşı 
amaçlayanların etkisi vardır; ama bu etkiyi tespit eder
ken, bu etki karşısında aşılmaz bir dağ gibi sosyal 
barışı savunanlarını, Atatürkçülüğü savunanların da 
varlığını gözardı etmemek lazımdır. Bu maddede, bu 
olumlu sendikacılığı yürütenlerin ve bunlar sayesinde 
biraz önce arz ettiğim ve «Militan sendikacılık» deni-
lebilen sınırlı gayretler, Türkiye'nin tümüne yayıla-
madı, kökleşemedi ve bildiğiniz gibi hedefine varama
dı. 

Şimdi, Türk sendikacılığında bu olumlu yanları 
yokmuş gibi, sadece bunu ileri sürerek, o yönde bir 
düzenleme getirmek, Türkiye'nin gerçeklerine uyma
maktadır; hatta 'tehlikelidir. Nerede tehlike, arz ede
yim. Tehlike şurada değerli arkadaşlarım; 

Dün, Türkiye'nin çoğulcu demokrasisinin sağladı
ğı olanakları ileri sürerek ortaya çıkan tehlikeleri ber
taraf etmek isteyenler, yarın bu önemli dayanak ve 
savunmadan mahrum kalacaklardır. Olumlu sendi
kacılığın bile yapılmasına imkân verilemeyen bu or
tamda, bugün hiç kimsenin düşünmediği ve tasvip 
edemeyeceği olumsuz sendikacılığa, Anayasaya rağ-
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men, yolların açılmış olduğundan şüphe ediyorum, 
kaygı duyuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Arz ediyorum, bu madde Türkiye'de sosyal barışı 

ve sosyal devleti gerçekleştirmeye engeldir. Sosyal 
savaşı tahrik edecek niteliktedir. Niçin; arz edeyim: 

Bu madde ile Türkiye'de güçlü sendikacılık, olum
lu sendikacılık yapılamayacaktır. İşverenler sendikacılı
ğı ile işçi sendikacılığı arasında temelden bir farklılık 
vardır. İşverenlerin haklarını savunabilmeleri için bir 
sendikaya ihtiyaçları yoktur; çünkü işverenler, ellerin
de tuttukları iktisadî iktidar dolayısıyla zaten büyük 
bir güce sahiptirler. Bir yandan hükümetleri doğru
dan ve dolaylı etkilemek imkânına sahiptiler. Ürettik
leri malın, ürünün, oluşum aşamasından tüketim aşa
masına kadar uzanan zincirde kamuoyunu, hükümet
leri etkilemek imkânına sahiptirler. Ellerindeki üre
tim güçleri dolayısıyla bu iktidara sahiptirler. Elle
rindeki basın-yayın, iletişim araçları dolayısıyla ka
muoyunu etkileyebilmektedirler, iktidarları etkileyebil
mektedirler; ama işçiler?.. İktisadî ve sosyal haklarını 
savunabilmek iiçn sendikaya malik olmadıkları za
man, tek tek hiç bir haklarını almak imkânına sahip 
değildirler. Oluşturdukları senidÜkalar aracılığı ile hükü
metler üzerinde etki yaratmadıkları takdirde, gelir da
ğılımına, oluşturulacak sosyal üzerinde etki yapmak 
imkânlarına sahip değildirler. İşçilerin, sendikaların 
politikaya katılamadıkları yerlerde, bırakınız demok
rasinin oluşamamasını, işçilerin ekonomik sosyal hakla
rını elde etmelerine imkân ve ihtimal yoktur. Öyle bir 
ülkede çoğulcu bir demokrasiden söz açılamaz. Sen
dikalar ve sendikaların siyaset yapamadıkları bir yer
de siyasal güçlü partilerin oluşmasına imkân yoktur; 
ancak işverenlere dayanan tek sesli bir parti veya bir 
tek görüşü savunabilen değişik partiler oluşur ki, böy
lesi bir ülkede ve ortamda demokrasinin, sosyal den
genin, biraz önce arz ettiğim, sosyal barışı sağlayacak 
uzlaşmanın temelleri oluşturulamaz. 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, toparlamanızı 
rica ediyorum. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Teşekkür ederim 
Sayın Başkanım. 

Bu nedenle, beş dakika içinde gayet tabiî ki, biraz 
önce arz ettiğim sosyal savaşı üretecek mihrakların 
hepsini arz etmek imkânı yoktur; ama bu yapısı ile 
emek ile sermaye arasında maalesef gerekli denge ku
rulamamaktadır. 

Dikkatinize arz etmek istiyorum sayın arkadaşla
rım; Türkiye'de sosyal devlet, Avrupadan gelecek bir 



Danışma Meclisi B : 135 25 . 8 . 1982 O : 1 

yansıma değildir. Daha Avrupada «Sosyal devlet» ı 
mefhumu yokken, ondan 400 yıl önce Türkiye'mizde 
«Kerim Devlet» vardır. 1909 tarihinde çıkan ve 1936 
yilma kadar devam eden «Tatili Eşgal» Kanununu I 
savunduğu zaman Cavit Bey, «Bizim en önemli mese
lemiz emek ile sermaye arasında bir denge kurmaktır.» I 
demiştir. Büyük Atatürkçülüğün de en anlamlı tarafı 
budur. Bu madde, bu dengeyi emek aleyhine önlen
mez bir şekilde bozmakta, işçileri sendikasız, partisiz 
bırakmakta ve işçiler bundan sonra tek tek saatli 'bom
ba haline gelecek şekilde proleterleştirilmeye itilmekte
dir. Dikkatlerinizi çekerim; çünkü.... I 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, süreniz çok 
geçmiştir efendim, bana yardımcı olunuz lütfen. I 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Bitiriyorum Sayın 
Başkanım. 

Bir sendikanın, bir siyasal partinin olumlu yönlen- j 
dinciliğinde kanalize edilmeyen bir işçi hareketi, he
pimizin şikâyet ettiği o ideolojik dalgalanmalara açık
tır ve onların kullanabilecekleri, arayıp da bulamaya- I 
cakları yapıları ortaya çıkarmaktadır. Bu madde böy
le kanunlaştığı takdirde, bu tehlikeleri getirmektedir, I 
bunları bilgilerinize naçizane sunmayı görev biliyorum. 

Teşekkür ederim, hepinize saygılar sunarım. (Al
kışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. Ko- I 

misyonun görüşünü rica ediyorum. Sayın Hamitoğul-
ları'nın önergesiyle ilgili görüşü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 

Saym Hamitoğlu arkadaşımız.... j 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Oğulları.... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN | 

ALDIKAÇTI — Sayın Hamitoğulları arkadaşımız; 
(tekrar özür dilerim, İslah olmak mümkün değil, görü
yorsunuz alışmışım çok fena ve aynı alışkanlıkla sizi 
dinliyoruz, devamlı surette aynı sözler tekrarlanıyor. 

Sayın Hamitoğulları arkadaşımız, geçen gün di-
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ğer bir arkadaşımızın temel aldığı konuya değindi; ge
tirilen sistem içerisinde, sendika düzeni içerisinde tek 
sendikacılığa doğru yönelmek ihtimalinden ve bunun 
da demokrasi rejimi ile bağdaşmayacağı felsefesinden 
hareket etti. 

Anayasanın tümü dikkate alındığında, ferde, fert 
düşüncesine verilen yer, kutsallık, siyasî partilerin 
çokluğu, siyasî partilerin faaliyet düzenleri ve nihayet 
fert hak ve hürriyetlerinin nasıl korunup teminat altına 
alındıkları mütalaa edildiğinde, arkadaşımızın hiç ol
mazsa büyük bir abartmaya gittiğini kabul edebiliriz. 
Gerçekte de arkadaşımız soruyu çok abartmaktadır. 

Sendikalar için getirilen düzen; Sayın Başkanım, 
değerli arkadaşlarım, sadece memlekette sağlıklı bir 
sendikacılığın gelişmesi ve işçi - işveren münasebetleri 
değil, işçi, işçiyi yöneten liderleri ve işveren arasın
daki ilişkilerin fert hak ve hürryetlerine, insan hak
larına, insan haysiyetine uygun bir şekilde gelişmesini 
sağlamak amacına yönelmiştir. Bunu, maddelerden çı
kartılacak bazı cümlelerle kötülemeye çalışmak, yer
meye çalışmak yerine, arkadaşımız Anayasanın tümü
nü dikkate alsaydı, Anayasanın getirdiği teminat mües
seselerini inceleseydi, fert hak ve hürriyetlerinin nasıl 
korunduğunu, yürütmenin ve yasamanın nasıl denetim 
altına alındığını araştırsaydı, belki bu kadar kolay bir 
sonuca varmaz ve Türkiye'de kurduğumuz düzenle 
tek bir sendikacılığa, bir diktatörlük rejimine (kelime
yi kullanmaktan korkmayalım) yöneldiğimiz iddiasına 
başvurmazdı. 

Bundan dolayıdır ki, kendisinin görüşlerine katı
lamıyoruz ve önergesinin kabul edilmemesini Yüce 
Kuruldan rica ediyoruz. 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Hamitoğul-

ları'nın önergesine Komisyon katılmıyor. Dikkate alın
masını oyluyorum: Dikkate alınmasını kabul edenler.... 
Etmeyenler.... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın üyeler, önergeler üzerinde görüşmelere de
vam etmek üzere, Birleşime saat 14.00'te toplanmak 
kaydıyla ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

••*•• 
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IKINCI OTURUM 
Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLİM YELİ 
KÂTİP ÜYELER : imren AYKUT, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 
135 inci Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

56 ncı madde ile ilgili önergelerin görüşülmesine 
devam ediyoruz. 

Sayın Devrimsel'in önergesini okutuyorum. 
(Fikri Devrimsel'in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel açıklama yapacak 
mısınız? 

FİKRİ DEVRİMSEL — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Sendikal faaliyetlerle ilgili 56 ncı maddenin tü

münde değişiklikleri içeren bir teklifim vardı. Önce, 
madde metninden çıkarılmasını istediğim bir - iki 
noktaya dokunmak istiyorum. 

Ben «Üye, aidatını sendikaya doğrudan öder» 
hükmünün çıkarılmasını istemiştim, «Sendikal faali
yette bulunma, işyerinde çalışmamayı haklı göster
mez» hükmünün çıkarılmasını önermiştim, sendikala
rın idarî ve malî denetimine taraftardım, «Gelir ve 
giderleri kanunla düzenlenir» hükmünün çıkarılmasını 
istemiştim, bir de birinci fıkrada bir düzenleme yap
mıştım ve bir ilave vardı; «Sendikalar 55 inci madde
de belirlenen amaçları tahakkuk ettirmek için sendikal 
faaliyette bulunurlar ve 12 nci maddede sayılan ge
nel sınırlama sebeplerine aykırı hareket edemezler.» 

Şimdi bunları ayrı ayrı izah etmeye lüzum yok; 
benim önergemin içeriğinde bulunan bu konular biraz 
önceki oturumda ayrı ayrı, fıkra fıkra görüşüldü. Bu 
nedenle ben bunlara dokunmayacağım. Fakat, Ana
yasa Tasarımızdaki hu düzenleme, toplu iş sözleşme
lerinde, kanunlarda ve yönetmeliklerde düzenlenmesi 
gereken hususları Anayasa maddesi haline getiriyoruz. 
Bunda şaşılacak hiçbir şey yok tabiî. Bu Anayasanın, 
bu tasarının genel esprisi hep böyle gidiyor: Yönet
meliklerde, sözleşmelerde ve genellikle kanunlarda 
bulunması gereken hususları Anayasa haline getiriyo
ruz. 

Bunun sonucu ne olacak?.. Şimdi bunlarla müca
dele, bunları iddia etmeye lüzum yok; değişmeyeceği 
de belli, Genel Kurulumuzda bunların hiçbiri değiş

mez, ne kadar söylersek söyleyelim ve de söyleyenler 
haklı olursa olsun kesinlikle değişmeyeceği anlaşılmış
tır. Bunun için, fakat bunun sonucu ne olacak?.. Bu 
yönetmeliklerde, kanunlarda, sözleşmelerde bulunması 
gerekli olan hususların Anayasa metni haline gelmesi 
bakınız şu tehlikeli sonucu doğuracaktır: Bu, artık 
bir parti programı şeklinde düzenleniyor bu Anayasa. 

Bu Anayasa o kadar detaylı hususları düzenliyor 
ki, şimdi işkolu sayısı dün akşam tartışıldı, bir tatsız 
tartışmaya da neden olacak şekilde. Aidat ödeme usu
lü toplu iş sözleşmesinde yapılır, kaç işçi yapabileceği, 
kamulaştırmada para ödeme şekilleri, işyerinde çalış
mayan sendikal faaliyette bulunup, bulunmama ya
saklanması, taksitlendirmedeki faiz miktarı, arazi ka-
mulaştırılırken sırası, bir çalılık, makilik filan gibi 
böyle bunlar artık Anayasa metni haline geldikten 
sonra, iyi düşünelim ki, Türkiye'de çok partili bir 
rejimi kurmayı düşünüyoruz. 

Şimdi, bir işyerinde kaç işçi çalıştığı zaman toplu 
| iş sözleşmesi yapılacağı dahi Anayasa maddesine gi-
J rerse, bundan sonra artık bu Anayasayı benimseyen 

tek bir parti kurulabilir, bir ikinci parti kesinlikle ku
rulamayacaktır. Önemli olan nokta budur. Ama di
yeceksiniz ki, zaten biz öyle istiyoruz, çok partiye 
zaten lüzum yok, çok partiden çok çektik, şimdi tek 
partiye dönüyoruz.. Bu doğru, buna hiçbir şey söyle
miyorum. Ama mesele bu kadar detaylı olarak açık
lanırsa bir Anayasada, bu Anayasayı benimseyen, tam 
benimseyen bir parti kurulur, buna karşı ayrı bir prog
ramı olan bir başka partinin kurulması söz konusu 
değil. Belki kurulur da göstermelik olur, yani suni, 
yapay, yani birbirine benzeyen iki parti; fakat ayrı 
isimlerle kurulur, aslında masraf etmeye lüzum yok; 
ayrı bina, belki Hazine yardımı da olur, ona da lü
zum yok, bir parti olması daha iyi olur. Esas bu 
amaçlanıyor. 

Bu maddenin bu Tasarıdaki şekliyle yasalaşması 
halinde bir büyük tehlike var: Türkiye'de artık sen
dikal faaliyetler meşru çizgide devleti savunan, sosyal 
barışı savunan sendikalar tamamen dağılacaktır. Bu
gün ortada yasal bir sendika var, Türkiye'de bir de 
takibata uğramış olan sendika var. Bugün bu işçi 
haklarını koruyamayan yasal sendika, sosyal barışı 
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koruyan sendika mevcut işçi haklarını koruyamaz ise, 
diğer sendikaların tabanını oluşturanların umudu ol
maktan artık bu da çıkıp, bundan sonra bunun tabanı da 
dağılacak, Türkiye'de organize olan işçiler dağıldık
tan sonra art niyetli alan kişiler bu işçileri çok güzel 
kendi amaçları doğrultusunda kullanacaklardır. Esas 
tehlike de budur: Mevcut sendikaları dağıtmak, güçlü 
sendika oluşturmamak. Ama bir güçlü sendika oluşa
caktır. Bu •hangi sendikadır?. Maddeyi iyi incelersek; 
ben Komisyonumuzun iyi niyetle getirdiğini kabul 
ediyorum; ama bu kadar iyi niyet, belki o kötü ni
yetli oluşacak sonucu düşünememiştir diye tahmin 
ediyorum. Bundan sonra ideolojik amaçlı militan sen
dikacılar doğacaktır Türkiye'de, rejim için daha büyük 
tehlike olacak sendikalar doğacaktır Türkiye'de. 

Akadaşlarım; 

Bugün siyasî partilere kişiler aidat ödemediği için 
partiler, bazı kişilerin toplu bağışlarından ve Hazine 
yardımlarından ve yaptırdıkları binaların gelirlerinden 
yararlanıyorlar. Bu kadar üyeleri olan partilere kişiler 
aidatlarını ödemiyor, derneklere ödemiyor. Toplumsal 
bir alışkanlığımızdır, gerçekçi olmak lazım. Türkiye' 
de aidat ödeme geleneğimiz var mıdır? Bunu bile bi
le bu sendikalar eğer bu toplum için zarurî ise, bu
nun kaynağını kestiğimiz zaman otomatikman bu 
sendikaları dağıtacağız demektir. Bu sendikaların da
ğılıp, yok olması demokrasiye yararlı mıdır, zararlı 
mıdır, bunu iyi düşünmemiz lazım. Bu Anayasa bu
radan geçer; ama bunun yarınını düşünmek lazım ar
kadaşlar. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica edeceğim. 

FÎKRÎ DEVRİMSEL — Toparlıyorum efendim. 
Evet, tek parti konusuna dokundum. Dün akşam 

burada görüşürken Sayın Gözübüyük, Büyük Ata
türk'ün «Yurtta sulh, cihanda sulh» sözcüğünden 
bahsettiler, çok isabetli bahsettiler. Yurtta sulh de
mek, içte barışık olmak demektir. Bu Anayasa ve bu 
Anayasayı yapanlar, toplumda barışık olmamız la
zım, bu Anayasa toplumun bazı kesimleriyle barışık 
olması lazım; işçi kesimiyle barışık olması lazım, üni
versiteyle barışık olması lazım, köylü, esnaf kesimiy
le barışık olması lazım, gençlikle barışık olması la
zım, kapatılan partilerin gövdesi olan halkımızla ba
rışık olması lazım. Ben bütün bu açılardan bakıyo
rum da soğukkanlılıkla değerli arkadaşlarım; bu say
dığım kesimlerin hiçbiriyle bu tasarı barışık değil. Şim
di oya sunacağız, bu nasıl olacak? Bazı kesimlere me
sajlar gönderip, bazı kesimlerle barışık olacak bir or
tam yaratmamız lazım. Bu da bir tehlike. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... 
FİKRİ DEVRİMSEL — Bitiriyorum Sayın Baş

kanım. 
Sayın Alpdündar dün akşam «Yine sınırlamalar, 

sınırlamalar, sınırlamalar getiriyorsunuz. Daha ne ge
tiriyorsunuz, şaka mı yapıyorsunuz?» dediler, bunlar 
doğrudur. Bir arkadaşım bana dışarıda eleştiri usu
lümün doğru olmadığını özel olarak ikaz etti; se
nin bu eleştiri usulün doğru değil, efendim, Komis
yona, siz gayet güzel bir metin yapmışsınız; fakat be
nim dediğim de herhalde uygundur, bunu da düşün
ceniz iyi olur şeklinde eleştirmen lazım dedi, o neden
le bunu beceremiyorum. Onun için ben şunu söyle
mek istiyorum : Sonunda, bu işin sonunda; fazla sı
karsak rejimi öldürürüz gibime geliyor. 

Bir hikâyedir... 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel, lütfen efendim, 
lütfen... 

FİKRİ DEVRİMSEL — Bitiriyorum Sayın Baş
kanım, bitti, üç cümlem kaldı. 

Adamın biri gidiyormuş, kışın karların, buzların 
içinde bir Karadenizli kediyi yıkıyormuş. Geçen adam 
demiş ki, bu soğuk buzların içinde bunu yıkama, ölür 
sonra demiş. Adam geçmiş gitmiş. O yıkamış, yıka
mış; sonra adam dönmüş, geçerken bakmış ki, kar
ların üzerinde kedi ölmüş, adam da üzgün kediye ba
kıyormuş. Demedim mi ben sana yıkama diye, ölür 
demedim mi demiş... Yıkarken değil, sıkarken öldü 
demiş. 

Şimdi bu kadar sıkarsak sonu iyi gelmez diye dü
şünüyorum, 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Devrimsel'in önergesi aley

hinde?.. 

HAMZA EROĞLU — Evet efendim, yalnız aley
hinde değil, bir de efendim usul meselesini dile ge
tireceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yalnız lütfedin, 
usulün neye mütedair olduğunu da ifade edin Sayın 
Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Evet efendim, arz edece
ğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan ve saygıde

ğer arkadaşlar; 
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Bu kürsüden konuşabilmek, bu kürsüden düşünce
leri dile getirebilmek bu Meclisteki her üyenin hakkı
dır. Ancak, burada konuşabilmenin sınırları elimiz
deki içtüzükle sınırlıdır. Her fırsatta ve her vesiley
le büyük laflar edip, büyük sözler edip Anayasayı, 
Anayasa Tasarısını yere vurmak bir marifet değil
dir. Her fırsatta ve her sırada, buradaki Meclis üyesi 
bulunan arkadaşlarımızın iradesi üzerinde etki yapıp, 
baskı yapmak bir marifet değildir. («Bravo» sesleri) 

Sayın Devrimsel arkadaşımız burada; «Bu Ana
yasa buradan geçecektir. Komisyonun getirdiği öner
geler şöyle geçecektir, böyle geçecektir» diye âdeta 
bizim şahsiyetimizi küçük düşürürcesine sık sık bu 
sözleri tekrar etmektedir. 

Biz burada vazife görürken bir yeminle işe baş
ladık. Şerefimizi, haysiyetimizi öne sürerek yemin et
tik. Anayasa Tasarısında bizim tarafımızdan uygun 
görülmeyen konularda serbestçe oyumuzu kullanıyo
ruz. Kimsenin etkisi ve baskısı altında değiliz. 

Sonra Sayın Devrimsel arkadaşım, kendisine uy
gun bir fikir kabul edilmediği zaman ortaya çıkıyor ve 
diyor ki, «Sizin bu Anayasanız tek partiye götürecek
tir» diyor. 

Biz tek partinin mücadelesini yapa yapa buraya 
geldik. Biz, demokratik olmayan bir rejimden hoşlan
mıyoruz. Biz, hakiki, gerçek demokrasinin temelleri
ni atmak için buradayız. Çok rica ediyorum. 

Sayın Devrimsel'in önergesinin karşısındayım. Sa
yın Devrimsel'in fikrinin de karşısındayım; Sayın Dev
rimsel'in fikriyatının da karşısındayım. Lütfen görüş
lerini değiştirsin; bizim karşımıza, yaptığımız yemin
ler çerçevesi içerisinde vazife gören bir kişi olarak 
geldiğimizi söylesin. («Aaa bu ne biçim konuşma?» 
sesleri) 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, bu ne 
biçim konuşuyor? 

HAMZA EROĞLU — Evet. Sizin konuşmaları
nıza karşı, biz de böyle konuşuyoruz. (Gürültüler) 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkanım, 
baskının âlâsı yapılmalk isteniyor burada. («Bağırma, 
bağırma» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Hamitoğulları, çok rica ede
rim. 

Müsaade ediniz efendim. 
BEŞIR HAMİTOĞULLARI — Sözlerini geri al

sın lütfen. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz lütfen... 
HAMZA EROĞLU — Ben sana... 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, lütfediniz efendim, lüt
fediniz... 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel Ana
yasa müzakeresini sağlıklı bir neticeye kavuşturabil
mek için, fikirlerimizi, düşüncelerimizi; Danışma Mec
lisinin işe başladığı tarihten beri kendisine has olan 
fevkalade nazik bir üslup içinde yapma gayretlerimi
ze lütfen bundan sonra da devam edelim. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Devrim

sel. 
Esas itibariyle şunu ifade etmek gerekir ki, çe

şitli arkadaşlarımızın kendisine mahsus bir üslup tar
zı vardır ve bu üslûp tarzı içinde esas olan fikri Ge
nel Kurulumuz; Genel Kurulumuzun çok değerli üye
leri şüphesiz lehinde ve aleyhinde oluşan fikirlerine 
göre takdir etmek gücüne ve iktidarına sahiptir. 

Bu itibarla, şahsiyatımız üzerinde durmanın bize, 
alacağımız kararlarda hiçbir fayda getirmeyeceği mü
lahazasıyla lütfen bundan sonra, arkadaşlarımızın bir
birlerine hitap etmek yerine, Genel Kurulun salim 
kararlar almasına yardımcı olmalarını sizden hassa
ten rica ediyorum ve müzakerelerin bundan sonraki 
safhasında da bize yardımcı olmanızı özellikle rica 
ediyorum. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Mesele burada kapanmıştır ve bitmiştir. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Kapanacak gibi değil ki 

Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz? ifa

delerimi herhalde siz de dikkatle takip ettiniz. 
FIKRI DEVRİMSEL — Çok iyi takip ettim; ama 

söylenenler?.. Onu, tekzip etmezlerse ben söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, tekzip edecekleri hususu 
bana lütfeder misiniz? Lütfen efendim? 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Hamza Eroğlu, 
şu kürsüye çıkıp; «Bu kürsüde konuşan tüm arka
daşlarımızın düşünceleri saygıdeğerdir, hepsi muhte
remdir; ama yanlış olabilir» diye tashih etmeleri la
zımdır. Açıkça suçlayıcı bir şekilde efendim, yani 
bu, hiç kelime bulamıyorum açıklayacak. Konuşma
larımızda... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade ederseniz, fikri
nizi ifade ettiniz. Zannediyorum Sayın Hamza Er
oğlu, sizden rica ediyorum; arkadaşımızın şahsiyetine 
bir sataşma değil, fikirlerini daha mülayim şekilde 
ifade etme hususuna değindiniz ve de... 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, açıkla
yayım. 
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Her fikre saygılıyım. Yalnız, sözkonusu olan, bu- ı 
radaki fikrî görüşleriyle Meclisimize baskı yapılma
masını istedim. Anlatmak istediğim budur. 

«Eğer Anayasa burada kabul edilirse, bu Anayasa 
bizi tek partiye götürecektir» sözlerini reddederek ifa
de ettim. Bu çerçeve içinde anlattım. Şahsiyetlerle 
alakam yok efendim. 

FİKRÎ DEVRİMSEL — Hayır vardır. 
BAŞKAN — Sayın Devrimsel, müsaade eder mi

siniz? 
Efendim, sizin şahsınıza müteveccih değil, ifade 

ettiğiniz fikirlere müteveccihtir. 
FİKRİ DEVRİMSEL — Bir dakikada arz ede

ceğim efendim. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim; mü

saade eder misiniz Sayın Devrimsel? 
Usulümüz içinde meseleleri halletmek mecburiye

tindeyiz. 

FİKRİ DEVRİMSEL — Sayın Başkanım, o za
man yerimden söyleyeyim. 

Ben kürsüden, ben hani ağzından çıkan sözü ku
lağı işitmeyecek bir insan değilim. Ben kamu görevin
den geldim buraya ve yaptığım görevi çok iyi biliyo
rum; bilincindeyim ben bunun. 

Onun için, burada konuşan her arkadaş, karşı
sındakinin en az kendisi kadar muhterem olduğunu 
kabul etmesi lazım. Bu bir. 

2. Konuşmalarımda şunu söyledim. Sayın Anaya- I 
sa Komisyonumuz, gayet iyiniyetle bunu yapmış ola
bilirler; ama bir kötü niyetli iktidar gelirse bunların 
hepsini tepetaklak edebilir. Kötü bir sonuca gidebilir. 
Tek partiye gidebilir. Gidişat budur. Anayasa Komis
yonu iyiniyetle yapmış olabilir; geçmişten ilham ala
rak, ama ben endişemi söyledim. Yani, bu fikri kür
süden söylemek, baskı yapıyorsunuz sözüyle bağdaşı
yor mu? Buradaki arkadaşlarımızın kişilikleri, en az 
benim kadar hepsinin kişiliği vardır. Baskı ne demek? 
Şu kürsüden fikir ileri sürülüyor, fikir beyan ediliyor. 
O zaman bu nokta... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Devrimsel. 
Esas itibariyle maksadınızı böylece açıklamış ol

dunuz. 
Tekrar ifade ediyorum ki, değerli üyelerimiz, Da

nışma Meclisinin değerli üyeleri her türlü fikri de
ğerlendirmek iktidar ve gücüne sahiptir. Bütün arka
daşlarımız müsterih olsunlar ve lütfen bundan son
raki çalışmaları şahsiyata dokunacak bir üslup içine 
getirmesinler ve bize yardımcı olsunlar. 

Teşekkür ederim. 
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Sayın Devrimsel'in önergesi hakkında... 
AKİF ERG1NAY — Lehinde efendim. 
ZEKİ ÇAKMAKÇI — Ben de lehinde efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
ÂKIF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 

Bilindiği üzere, demokrasinin temelinde basın hür
riyeti gibi, sendika hürriyeti de vardır. Nasıl basın 
hürriyeti demokrasinin, gerçek bir demokrasinin teme
lini teşkil ediyorsa, sendika hürriyeti de demokrasinin 
temelini teşkil eder. Bu itibarla, hazırlanmış olan ta
sarıda çeşitli ifadelerle sendika hürriyetinin kısıldığı
nı görmekteyim şahsen. Şu veya bu şekliyle yarınki 
sendikalarımız demokrasinin temeli olmaktan çıkacak
lar demektir. 

Onun için, benim şu memlekette, daha evvel de 
söylediğim gibi, bir sosyal barışı sağlamak için, müm
kün olduğu kadar karşımızdakilere, işçilerimize, sen
dikalarımıza da saygı göstermemiz, onları da kendi ta
rafımızda tutmamız gerekir. 

Sayın üyeler; 
Bir memleket vatandaşları geniş çapta bir ailedir. 

Her ailede zaman zaman kavgalar, dövüşler, kırgın
lıklar olabilir. Biz, işçi kitlemizle diğer kitlelerin ara
sında belki bilerek veya bilmeyerek kırgınlıklarla kar
şılaştık. Anarşinin temeli burada değil belki; fakat 
genellikle bu cemiyette belirli bir müddet içerisinde 
böyle dargınlıklar, dövüşler, tartışmalar olagelmiştir. 
Şimdi, yeni Anayasamızla bir barış muhiti yaratmak 
istemeliyiz ve istiyoruz. Neden kuşlar sabaha karşı, 
gün ağarınca ötüşürler, bağırışırlar?.. Çünkü onlar bir 
zulmetten kurtulmuş olmanın sevincini terennüm eder
ler. 

Neden Devlet Başkanımızın illerde konuşmasında 
bütün halk kendisini coşkuyla karşılıyor?.. Çünkü mil
let de bir zulmetten, bir baskıdan kurtulmuş, o da 
kendi heyecanını izhar etmiştir. 

Şimdi böyle bir havadayız, böyle bir durumda
yız. Sendikaların şu veya bu şekilde tazyik altına alı
nabilecek hükümleri karşısında sanmıyorum ki, bu gü
zel hava, bu güzel ufuk, bu güzel şafak açık olarak 
belirsin; bulutlanır tekrar. 

Lütfen, ben hassaten Anayasa Komisyonumuzdan 
rica ediyorum. Bu maddeyi ve buna mütenazır diğer 
maddeleri ele alarak, tekrar demokratik bir hava
nın yaratılabileceğini, demokratik bir barışın yaratı
labileceğini gösterecek şekilde kısmen düzenlesinler. 
Eski bir tazyikin devam ettiği anlamında bunu tefsir 
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etmesinler. Bir bayram barışım getirmeye kalkışsın
lar. 

Bunun için geriye almalarını ve Sayın Devrimsel' 
in önergesindeki bazı görüşlere yer vermek suretiyle 
bunu düzenlemelerini hassaten rica ediyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Çakmakçı, önergenin. 
ZEKt ÇAKMAKÇI — Lehinde. 

BAŞKAN — Lehinde, buyurun. 
ZEKt ÇAKMAKÇI — Sayın Başkan, çok de

ğerli üye arkadaşlarım; 
Bu kürsüden söylenecek her şey muhakkak ki, 

kişinin kendi düşüncesidir ve kimseye etki etmek için 
söylenmiyor demek değildir. Muhakkak ki, bunun et
kisini bekliyordur herkes. Yanlış tefsir edilmemesi
ni bilhassa istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Müsterih olun Sayın Çakmakçı, ar
kadaşlarımız onları gayet iyi değerlendirmek imkânı
na sahipler. 

Buyurun efendim. 

ZEKÎ ÇAKMAKÇI — Efendim, yeniden kurul
makta olan çağdaş, çoğulcu demokratik düzene esas 
teşkil edecek olan bir anayasa yapmak için çalışı
yoruz. Eğer bu amaca varamazsak tarih bu Meclisi 
ve dolayısıyla bizleri suçlayacaktır. Onun için hep be
raber bu Milletin bütünlüğünü, egemenliğini, refahı
nı sağlayacak şartları hep birlikte oluşturmanın ya
rarı vardır, diyorum. 

Hiç söylenmemiş kelimeler bulup söylemenin im
kânı yok; onun için daha evvel söylenmiş cümleler 
söylersem beni mazur görünüz. 

Çoğulcu demokrasiyi oluşturan müesseseler var
dır; hepimizin bildiği gibi. Bu müesseseler olmadan 
bu tür bir demokrasiyi kurmak veya devam ettirmek 
imkânı da yoktur. Bu müesseselerin içinde sendikalar 
da vardır tabiî ve bunlar çok önemli bir yer işgal 
ederler. Düzeni kurarken asıl amaç, bu müessesele
rin kurulup gelişmesini temin edecek tedbirlerin ge
tirilmesi olmalıdır; yoksa onların varlığını kabul et
meyen veya gelişmelerini önleyen manaların getiril
mesi olmamalıdır. Geçmiş dönemin suçunu müessese
ye yükleyip kuracağımız, insan haysiyetine en yara
şır düzeni daha şimdiden sakatlamayalım, diyorum. 
Bırakınız müesseseler oluşsun; ama onları demokra
tik düzenin istediği şekilde kontrol edin, denetleyin. 
Bunun imkânları da vardır. 

Bu arada müsaadenizle yine bir fıkra anlatmak 
istiyorum : 

Karadenizlinin biri yolda giderken, önde yürüyen 
bir kişinin kolunu beline dayamış yürürken görmüş. 
Takip etmiş, merakını mucip olmuş. Bir hayli takip
ten sonra sormuş : «Hemşerim, kolun niye hep böyle 
gidiyorsun?..» demiş. Adamcağız bakmış, «Bir kar
puz almıştım» demiş «Galiba yok, düşmüş». 

Yani biz de ileride böyle ne taşıdığımızı bilme
yecek duruma gelmeyelim, diyorum. Hep beraber 
mükemmel bir paketle yola çıkalım ve onu halkımı
za sunalım, diyorum. 

Yasaklarla dolu bir maddenin ilgililere biraz ol
sun nefes aldıracak şekilde değiştirilmesini Sayın Ko
misyondan bilhassa istirham ediyorum. 1961 Anaya
sasındaki açıkları betonla değil de, yine daha evvel
ki konuşmamda söylediğim gibi, daha yumuşak mad
delerle, daha yumuşak materyalle dolduralım, diyo
rum. 

Saygılarımı sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmakçı. 
önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. 
SERDA KURTOĞLU — Aleyhinde efendim. 

BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun efendim. 
SERDA KURTOĞLU — Sayın Başkan, sayın 

arkadaşlar; 
Anayasa müzakeresi yapıyoruz. Anayasa müza

keresinin kendisine mahsus bir usulü var ve bu usul 
çerçevesinde Anayasanın çatısının tümüne, Anayasa 
yapısına Meclisimizin çoğunluğu bir muhalefetle 
«Evet» demiştir. Binaenaleyh, maddeler üzerinde han
gi madde olursa olsun vaki beyanların bu «Evet» sö
zü içerisinde yürümesi lazım. 

«Evet» dediğimiz kısmı söylüyorum, tümü üze
rindeki prensibi söylüyorum. Ne yapmış Anayasa pren
sip itibariyle?.. 1961 Anayasasının «Baskı grupları» 
dediğimiz gruplarını kaldırmış, hürriyetleri vermiş ve 
fakat düzenlemiş. 1961 'de düzensiz, sınırsız bir hür
riyet baskı gruplarıyla düzene sokulacaktı; onun fel
sefesi öyleydi. 1982'de yaptığımız Tasarı baskı grup
ları yerine düzenleme getirmiş. Yalnız bugün müza
kere ettiğimiz şu maddede değil, diğer maddelerde de 
Anayasanın çatısına hâkim olan prensip, hürriyetler 
vardır, hürriyetler bir disiplin içerisindedir. 

Madde bir; disiplini hürriyetleri kısıtlanıyor şe
kilde koymayalım, hürriyet varsa disipline edilmiş 
şekilde vardır. 

Madde iki (Bu maddeye mahsus olmak üzere); iş
çi menfaatlerini, işçi - işveren barışını, iş barışını te
sis için getirilen düzenlemeyi, «İşçi hürriyetleri kısıt-
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lanıyor» şeklinde tefsir etmeyelim. Madde işçi hür
riyetine kısıtlama getirmemektedir, işçiyi tazallümüne 
almış yönsüz sendikaların dejenere faaliyetlerini kal
dırmak istemektedir. Hangi fıkrası olursa olsun takip 
ettiği siyaset budur. 

Onun için, arkadaşlardan ricam, bu maddeye mah
sus değil, her maddede Anayasanın tümünü kabul et
miş, samimiyetle kabul etmiş bir üye olarak bu kür
süden beyanda bulunmalıdır. Bütün arkadaşlarımız 
ve eğer bu sınır dışına çıkılacak ise, çıkılıyor ise bu
nu hitabetin heyecanına bağlamalıdır dinleyen arka
daşlarımız. Birbirimizi kırarsak, bu Meclisin hüviyeti, 
açık olduğu için görüşmelerimiz, kapalı bir aile top
lantısında değiliz, kamuya açıktır, kamuya karşı bu 
Meclisin müşterek bir itibarı ve şerefi vardır, bu şe
refi korumak her üyenin vazifesidir. 

Arkadaşımın önergesine karşı çıkmamın sebebi, 
tümünü benimsediğimiz için ve düzenleme işçi hürri
yetini kısıtlamadığı için, dejenere olmuş sendikaların 
faaliyetlerini kısıtlayacak bir hüküm getirdiği için mü
nasip görülmemektedir bence. 

Bunu arz ediyorum, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurtoğlu. 
önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşlarım; 

Değerli arkadaşımız Fikri Devrimsel'in bu madde 
mülahazası ile Anayasanın tümünü anti-demokratik 
ve tek partili bir yöne gideceği yolundaki endişelerine 
ve tam bir yurtseverlikle söylendiğine inandığım; ama 
bir teşhis hatasından kaynaklanan geleceğin Türkiye' 
sinin kara bir tablo olacağı yolundaki görüşüne ve 
bu meyanda esasen oylarınızla ve kendi tabirleri ile 
içi boşalmış olan önergelerine katılmadığımızı arz 
ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Komisyon Sayın Devrimsel'in önergesine katılma

maktadır. Dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Vardal ve Sayın Yarkın'ın önergesini oku
tuyorum. Bu önerge de tümünün değiştirilmesine ma
tuftur ve biraz evvel kabul ettiğimiz önerge istikame
tinde, ona yakın bir önergedir. 

(İsa Vardal ve Şerafettin Yarkın'ın önergeleri tek
rar okundu) 

I İSA VARDAL — Açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İSA VARDAL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Arkadaşlarımızla müştereken vermiş olduğumuz 

I önergede 56 ncı maddenin birinci fıkrasındaki «...si-
I yasî amaç güdemezler, siyasî faaliyette bulunamaz

lar...» ibaresinin çıkarılmasını, ikinci fıkradaki üye ai
datlarını, üçüncü fıkranın tamamını ve dördüncü fık
rada «Lokavt» kelimesi ile «...millî bankalarda...» de
ğil, devlet bankası olması şeklinde değişiklik yapmak 
suretiyle maddeyi yeniden tanzim etmiştik. 

I Şu anda maddenin ikinci fıkrasındaki «Üye, aida-
I tını sendikaya doğrudan öder.» ibaresi ile, üçüncü fık-
I rası oylanmış ve neticeye bağlanmıştır. Bu nedenle, 

ben sadece birinci fıkradaki «...siyasî amaç güdemez-
I 1er, siyasî faaliyette bulunamazlar...» ibaresi yönünden 
I görüşlerimi açıklıyorum. 
I 56 ncı maddenin sendikaların 12 nci maddede sa-
I yılan genel sınırlama sebeplerine aykırı hareket ede-
I meyeceklerine ilaveten, ayrıca «...siyasî amaç güdemez-
I 1er, siyasî faaliyette bulunamazlar, siyasî partiden des-
I tek göremez ve onlara destek olamazlar, dernekler, 
I kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve va-
I kıflarla bu amaçlarla ortak hareket edemezler.» şek-
I linde yasaklama getirilmektedir. 

I Bu özel yasaklamaların içerisinde bulunan «...si-
I yasî amaç güdemezler, siyasî faaliyette bulunamazlar..» 
I cümlesi sınırları belli olmayan bir tabirdir. Tatbikat-
I ta çeşitli şekillerde yorumlara maruz kalabilir. O 
I nedenle, Anayasaya böyle tabirler konulması kanım-
I ca sakıncalı olacaktır. 
I Bu konu 1961 Anayasasının 46 ncı maddesinde 
I şu şekilde halledilmiştir : «Bu hakların kullanılışında 
I uygulanacak şekil ve usuller kanunda gösterilir. Ka-
I nun, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, millî 
I egemenliğin, kamu düzeninin ve genel ahlâkın korun-
I ması maksadı ile sınırlar koyabilir.» demek suretiyle, 
I sendikal faaliyetin sınırlarının tespitini kanuna bırak-
I mıştır. 
I Çıkartılan 274 sayılı Sendikalar Kanununun 14 
I üncü maddesinde, sendikaların faaliyet sahaları tek 
I tek sayılmıştır. 15 inci maddesinde ticaret yapamaya-
I cakları belirtilmiş, 16 ncı maddede de yasak siyasî 
I faaliyetler gösterilmiştir. Bu faaliyetler, «Bu kanu-
I na göre kurulan meslekî teşekküller, siyasî partiler-
I den veya onlara bağlı kuruluşlardan herhangi bir su-
I rette maddî yardım kabul edemez ve onlara maddî 
I yardımda bulunamaz ve onların teşkilatı içinde yer 
I alamazlar. Bir siyasî partinin adı altında meslekî teşek-
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kül kurulamaz» denilmek suretiyle yasaklar belirtil
miştir. 

Sendikaların aslî vazifesi kendi üyelerinin ekono
mik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak, hatta 
yenilerini temin etmek suretiyle onların yaşantılarını 
iyileştirmek, refah seviyesine ulaştırmaktır. Ekono
mik, sosyal hak ve menfaatleri düzenleyen, onlara 
yön veren siyasî, politik tercihlerdir. Bu hakları elde 
etmek için sendikalar bir baskı grubudur. Sendikalar 
temsil ettikleri kitlenin ortak menfaat ve haklarını 
gerçekleştirmek için siyasî otoritelere ve hükümetlere 
etki yapma durumundadır. Bunların var olmaları da 
demokrasiler için vazgeçilmez bir hak olmaktan öte, 
bu sistemlerin aslî unsurlarını meydana getirmekte
dir. 

Çalışanların kendilerini ilgilendiren kanunların çık
masında gerek direkt, gerekse dolaylı olarak etkili 
olma hakkına kavuşturabilmelidir. Aksi halde üc
retlerin yetersizliğini, fiyatların yüksekliğini ve hatta 
ekmek fiyatını bile dile getiren, eleştiren işçi sendi
kaları siyaset yapmış olacaktır. 

Kısacası,' siyaset yasağı ile sus - pus, sen sus, biz 
yapalım, ortaya getirilene tabi ol denmiş olacaktır. 

Sayın arkadaşlar; 
Amaçladığımız, dengeleri kurulmuş yasama orga

nı, kuvvetli hükümet ve adil yargı organı gerçekleşti
rildiğinde sendikaların faaliyetlerinin fazlaca kısıtlan
masına gerek kalmayacaktır. 

0 nedenle, birinci fıkradaki «... siyasî amaç gü
demezler, siyasî faaliyette 'bulunamazlar...» ibaresinin 
çıkarılması ülke yararına olacaktır.; 

Keyfiyeti arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal, 
HALİL İBRAHİM KARAL — Önergenin lehin

de efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Karal ,önerge sahibi Sayın Vardal önerge

sini çerçevelemiştir. O çerçeve içinde düşüncelerinizi 
ifade etmenizi rica ediyorum, yani birinci fıkrada 
'bir değişiklik ve sonuncu fıkralarda değişiklik yapıl
mak isteniyor. Yalnız ona münhasıran olmasını rica 
edeyim. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

1 - 2 temel 'kavram veya ilke üzerinde durmak 
istiyorum. Türk toplumu bir millet toplumudur, 
Türk toplumu bir kabile değildir, aşiret de değildir. 
Elbette bir millet toplumunda olması gereken, olma
sı lazım gelen fikir farklılıkları, üslûp farklılıkları, 

yarar farklılıkları olacaktır, olması şarttır ve bunla
rın yalnız olması bir vakıa değil, bunların ifade edil
mesi de şarttır. Aslında demokrasinin güzelliği bu
rada. Demokrasinin güzelliği 'burada, demokrasi gü
zellerin güzeli bir rejim; ama onun güzelliğinin ne
reden geldiğini anlamak gerek. 

Güzel bir yağmurdan sonra gökyüzüne çizilen 
bir gökkuşağı gibi, renk renk bir araya gelen o renk 
cümbüşünün güzelliğidir o< Onları sildiğiniz zaman, 
tek renge irca ettiğiniz zaman orada güzellik filan 
kalmaz. Yahut bir müzik eserinde, bir sanfonideki 
güzellik, oradaki çeşitli seslerin ahenk içerisinde bir 
terkibe varım asındadır, ıbir senteze varmasındadır. 
Güzellik buradadır,; 

Şimdi, siyaset yapma kavramı, yahut yasağı, si
yasî faaliyet yasağı, bunu bana hatırlatıyor. Siyaset 
yapma kavramı 2 bin yıldır siyasî felsefede tartışılmak
tadır. Kim karar verecek, hangi sözün, hangi fiilin 
siyasî faaliyet olduğuna, olmadığına?... Bu o kadar 
kolay mı?... 

Bir defa, siyasî partilerin iktidara gelmek için 
yaptıkları faaliyete siyaset dediğimizi farzedelim, 
ondan sonra, onların yapacakları, alacakları karar
ları. (yabancı dillerde înpuluns dedikleri) etkilemek 
için yapılan faaliyetler vardır, kulis vardır, (Türk 
kamuoyunun yeni öğrendiği) lobi vardır. Bütün 
bunlar siyasettir, siyasetin parçasıdır ve Türk kamu
oyu 'böyle oluşmaktadır, kamu yararı böyle oluşur. 
Kamu yararı, kimin yararıdır?... Kamu yararı de
diğimiz zaman, bu yarar kimin yararıdır?... Kamu 
kimdir?... Kamu, bütün bunlardan oluşan bir sente
zin adıdır. Yoksa kamu yararını (12 nci maddeye 
atıf yapıldığı için arz ediyorum bunu.) bir liberal 
başka türlü görür, 'bir sosyal demokrat başka türlü 
görür, bir sendika başka türlü görür, 'bir işveren sen
dikası başka türlü görür. Bütün bunlar, artık bu
gün siyasî ilimlerde tartışılmamaktadır. Kamu yararı 
diye berhûn bir bir kavram kalmamıştır. 19 yüzyılın 
bir nâs gibi, bir put gibi saydığı; fakat bugün artık 
'hiçbir değeri kalmamış kavramlardan biridir. Kamu 
yararının aksine 'hareket ettiği için sınırlanacaktır hu 
hürriyet. Hangi kamu yararına, kimin kamu yara
rına?...; Bunlar ölçülmesi çök zor şeylerdir. 

iBir noktaya daha temas etmek istiyorum!: Bu et
kileme organizasyonunu kaldırırsanız, demokrasi 
kalkar, demokrasi güçsüz kalır. En azından, (Büyük 
'bir Fransız düşünürünün ıburada 'bir tanımını ver
mek zorundayım.) De Toqueville diye bir Fransız 
düşünürü, «Demokrasi özel insanın yenine, genel ıhı-
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sanın siyaseti ele alması demektir.» demektedir. 
Özel insan, onun döneminde aristokrattı. Bugün çe
şit çeşit özel insanlar var. Onun yerline genel in
sanın yani, güçsüzün, yoksulun, varlıksızın rejimidir 
demokrasi. Onu örgütlemekten mahrum ederseniz, 
demokrasi, o özel insanların demokrasisi olur. Bu 
mümlkün değildir. De ToqueviMe ne sosyalistti ne de 
o zamanın klasik 'kavramı ile1 bir jakobendi; De 
Toqueville aristokrattı. Bir aristokratın demokrasiyi 
anlayışı bu idi. 

Şimdi daha da büyük endişem şudur efendim: 
Siz, normal, meşru bir şekilde bu yoksulun, varlık
sızın, işçinin örgütlenmesini törpülerseniz, gayri meş
ru güçler, yeraltı güçleri bunları zaptedecektir. iste
meyerek, bilmeyerek, yanlış teşhisle bu yeraltı güç
leri, gayri meşru güçleri, illegal güçleri kuvvetlendir
miş olacaksınız. Lütfen bu tarihî yanılgıyı yapma
yalım. Bu siyasî faaliyet yasağı gibi, ne idiğü belir
siz kavramları 'bu maddelerden çıkaralım. 

ISaygılarıımı sunarım efendim (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
Lehinde 'konuşmak üzere Sayın Gürtan, buyu

run efendim. 
Sayın Vardal'ın çizdiği çerçeve içinde söz veri

yorum, 
HAYATİ GÜRTAN - - Sayın Başkan, saygıdeğer 

üyeler; 
Temel görüşümüz nedir?... Temel görüşümüz, 

hiç 'kuşkusuz hepimizin iyiyi ve doğruyu bulma ça
basında Ibirleştiğimizdir. 'Bundan kimsenin 'kuşkusu 
olmaması lazım. Biz verimli çalışma istiyoruz, 'biz 
huzurlu çalışma istiyoruz, biz fazla üretim istiyoruz, 
yani tek cümle ile biz çalışma barışı istiyoruz. Bunu 
sağlamanın çabasındayız. Kimin için?... İşçi için, 'ki
min için?... tşveren için, ikimin için?... Toplum için. 
Yani, ülke için, hepimiz için. Amacımız budur. Bü
tün 'konuşmaların, bunun dışında bir anlam taşıma
sını düşünmek bence yersizdir.; 

Sendikaların siyasal faaliyet gösteremeyecekleri 
hükmü... Benden evvel 'konuşan arkadaşlarım çok 
veciiz şekilde açıkladılar. Bu çok elastikî bir madde
dir. Böyle kaldığı takdirde, biran düşünelim; yeni 
kurulacak siyasî partiler, bizim kabul ettiğimiz 56 
ncı maddeye ilişkin görüşlerini (Herhangi bir parti) 
açıklamaya 'kalk'tıklarında derlerse iki, «'Bu sakınca
lıdır. Bu işçi haklarını kısıtlıyor...» buna herhangi 
bir işçi sendikası, işçi teşekkülü «Evet öyledir, doğ
rudur» dediği anda, siyaset yapmış olmayacak mıdır. 
Olacaktır < O halde tartışma başlayacaktır, o halde kav-

— 563 

I ga başlayacaktır, o halde sürtüşme başlayacaktır ve 
bunun sonunda ne olacaktır?...: Çalışma barışı ze
delenecektir. 

(Ben Sayın Komisyondan rica ediyorum, bu mad
deyi lütfen geri alsınlar ve yumuşatsınlar. Ne için?... 
Çalışma barışı için. 

Sık sı'k, Sayın Komisyon üyemiz barıştan ve 
etmekten söz ediyorlar. Bizim de amacımız bu; 
barış getirmek, ekmeği, üretimi çoğaltmak. Bunun 

J dışında başka bir şey söylemek istemiyoruz. Saygı
lar sunarım efendim... 

tBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 
IBu önerge üzerinde başka söz isteyen üye?... Yok. 
(Komisyonun görüşünü rica ediyorum* 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

(Bu önerge münasebetiyle söyleyeceklerim, teknik 
olarak söyleyeceğim şeyler, yeni olmayabilir; ama 
giderek zannediyorum bu küçücük madde ile bir 
taraftan demokrasinin ortadan kalktığı ve ne oldu
ğu belirsiz kavramlara demokrasiyi teslim ettiğimiz 
yolundaki görüşe katılmamıza imkân yoktur. 

Kamu yararı ile birtakım özgürlüklerin sınırlan
ması, 1982 Tasarısının icadı değildir, 1961 Anayasa
sının hükmüdür ve bu Anayasa hükmü hâlâ yürür
lüktedir. 

Mütereddit olan dostlarımı temin için söylüyo
rum ki, biz de demokrasinin, güzellerin güzeli ol
duğu konusunda inanç sahibiyiz. Bunun için çalışıyo
ruz. 

Bu güzelle, marifet, ülkemizin, ulusumuzun en 
iyi şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Yani, bir çeşit, 
maryaj yapmak, bir çeşit, demokrasi ile Türk Ulu
sunu ve Türk toprağını barıştırmak, beraber yap
maktır. Yalnız, bu mutlu düğünün hemen arkasından 
sorulacaiktır: «Damadın geliri nedir?...» diye; «1 300 
dolar» yetmez. Bunu artırmak zorundasınız. Bu ted
birler burada vardır. Görmezlikten gelemeyiz, bu 
amacı yök farzedemeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
«•Kamu yararı» 'kavramı, belli bir kavramdır. Ne 

olduğuna dair aşağı - yukarı kamu hukukuna iliş
kin herkesin, tüm basının ve tüm baskı gruplarının 
fikri vardır. Ama, bu kavramı herhalde çok iyi bil
memiz lâzımdır ki, aynı kavramla biz, tabiri caizse, 
hep karşı taraf olarak gözüken; fakat bizim, «Barış 
ve ekmek» diyerek Anayasa Taşanımızın içinde be
raber görmeye çalıştığımız işverenlerin de kamu yararıy
la sınırlanması söz konusudur. Bu kavram o kadar açık-
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tır ki, hem işvereni, hem de sendikaların faaliyetini 
sınırlarken, aynı şekilde yoruımlanımalı ve anlaşılma
lıdır. Kantarın topuzu biç kimsenin çıkarına değil 
milletin çıkarına oynamalıdır, oynatılmaya çalışıl
mıştır; 'bu niyetimizden Heyetinizin bir şüphesi ol
madığına inanıyorum. 

«ISiyasetkı ne olduğu 'bedii olmaz» deniliyor. Ke
limelerin üzerinde oynamadan içtenlikle söyleyeyim 
'ki, burada «siyasettir» diye söylenen bütün örnek
ler siyaset yapmanın dışındaki faaliyetler. Bir işçi 
sendikası elbetteki, pahalılık artıyor, ücretler geri
de kalıyorsa, meslekî amacı gereği, meslekî faaliyeti 
gereği bunu söyleyece'ktir. Ülkemizde bazı sendika
ların nasıl siyaset yaptıklarını bu kürsüden ifade et
meyi gereksiz bir zaman alma farzediyorum. O gün
leri unutmamıza imkân yoktur. «Siyaset yapıyorum» 
diye cinayet yapıldığını da biliyoruz. O günleri, 
o defterleri açmıyoruz. 

Dizim inandığımız sorumlu sendikacılığımız siya
set yapmadan partilerüstü politikasıyla gereken mes
lekî faaliyetini yapacak, inanıyorum ki, demokrasinin 
yaşamasına yardım edecek, milletimizin bütün kat-
manlanyla diyalogunu, işbirliğini, sevgiyi, barışı sür
dürecek ve bütün bunların içinde esasında, temelin
de çalışma ve üretim olacaktır. Çalışmadan, üret
meden; ıbırakalıım başka mülahazaları, güzellerin 
güzeli demokrasi bile yaşamayabilir. O halde, çalış
mayı özendiren, çalışmayana prim vermeyen, çalış
maktan başka hedef güdenlere engeller koyan bu 
Anayasa Tasarısını, münferit bazı noktalardan ya
kalayıp yere indirmeye çalışmayalım. Özünde, çe
kirdeğinde, ekseninde bu Anayasa Tasarısının; söyle
miştim, işbaşı kampanyası vardır. Toplumumuzun bü
tün katmanları, eksiksiz bütün insanları daha çok 
çalışabilirce, onları çalışmalarında çok özendirirsek, 
zannediyorum demokrasimiz asıl o zaman daha mü-
ferref bir ülkenin şartları içinde daha sağlıklı yaşa
yacaktır, Amacımız budur: kara tabloya inanmıyo
rum geleceğimiz için. «Demokrasi tehlikeye düşe'r...» 
Düşmeyecektir. Ben Türk insanının erginliğine ina-
n.yorum. Bu erginlikle bugün geldiği noktadan ge
riye gitmeyecektir. «Sendikalara siyaset yasaklandı, 
paralarını tahsil tarzı değişti» diye tutar demokrasi-
yii tehlikede görürseniz, o zaman bir arıza meydana 
çıkar. Dizim kurmak istediğimiz veya yaşattığımız 
demokrasi bunca narin değil. Güzel; fakat bu kadar 
narin olmamalı. Sağlam bir 'bazı olmalıdır. Demok
rasiyi demokrasi yapan içindeki özgürlüklerdir. Öz
gürlükler kötüye' kullanılmaya müsait hale gelirse, 

bizzat demokrasinin kendisi gürültüye gider. Arada 
bir geçirdiğimiz sıkıntılara dikkat ederseniz bunla
rın kalım çizgilerini görürsünüz, 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Üzerinde durmamayı tercih ettiğim 'bir noktaya 

yeniden ve ısrarla dönülmesi üzerine bir cümlecik 
de sabrınızı taşırmadan şu «Yeraltına geçme; bıra
kırsak başkaları alır, kaleyi başkaları tutar» sözleri
ne değinmek istiyorum1: 

Ben böyle bir ihtimale' yer vermiyorum. Türkiye 
yeraltına geçen örgütler tarafından ele geçirilmeye
cektir. Türkiye ve Türk insanı karanlık emeller bes
leyenlere teslim olmayacak kadar bilinçlidir. Önce 
halka inanmaktır demokrasi. Ben milletime inanıyo
rum, Komisyonum inanıyor, Meclisimiz inanıyor; 
bunda zannediyorum müttefikiz. Niçin gelecekten 
korkutuyorlar 'bizi?... '(Alkışlar) 

Hepinizden önergenin dikkate alınmamasını is
tirham ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. '(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın üyeler; Sayın Gürbüz'ün (ki, burada yok

lar) birinci fıkranın değiştirilmesini mütedair öner
gesi de Sayın Vardal'ın çizdiği çerçeve içinde kalmak
tadır. Bunu birlikte oylayacağım. 

Sayın Tutum, sizin de esas fikriniz budur; ufak 
kelime değişiklikleri olmakla beraber, bu ibarelerin, 
bu hükmün çıkmasını istiyorsunuz. Müsaade ederse
niz birlikte oylayayım?... 

CAHİT TUTUM — Yalnız Sayın Başkanım, izin 
verir misiniz; benim önergem sadece birinci fıkra
nın değiştirilmesine ilişkindir. Bir açıklama yapmama 
izin verir misiniz?... Bu vesileyle önergem de birlikte 
oylanabilir. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, yalnız benim 
önergemde son fıkrayla ilgili değişiklikler de vardır. 
O konunun da nazarı itibare alınmasını istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Tabiî efendim; yani ben Sayın Gür
büz'ün önergesi birinci fıkranın değiştirilmesini istiyor 
ve sizin verdiğiniz önerge istikametindedir, kelime ve 
kelime aynı. Bu itibarla onu birinci fıkraya dahil ola
rak oylayacağım, önergenizin dördüncü fıkrası gene 
aynı şekilde oylanacaktır. 

Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, çok değerli 

arkadaşlar; 
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Saygıdeğer Komisyon Sözcüsünün en son başla
dığı noktadan konuma girmek istiyorum. Sayın Söz
cü «Arkadaşlarımızın bu kürsüden dile getirdikleri 
örneklerin hemen hepsi siyasal faaliyetlerin kapsamı 
dışındadır» dediler ve bunu altını çizerek vurguladı
lar. Bu beyanını büyük bir inşirahla kabul ediyorum. 
Ancak Saygıdeğer Sözcüden şunu hatırlamasını rica 
edeceğim : Gelecekte oluşacak siyasî iktidarların çerçe
vesi içinde Sayın Sözcü kadar engin, hoşgörü, in
sancıl ve sağduyulu uygulamalarla karşılaşıp karşılaş
mayacağımız meçhul. Bizim endişemiz bu noktadan 
başlıyor. 

Saygıdeğer üyeler; 
56 ncı madde aslında bizatihi kendisi pek talihli bir 

madde sayılmaz. Aslında Anayasa Tasarısının temel 
esprisine sinmiş olan büyük ölçüde güvensizlik, kuş
ku ve kısıtlama düşüncesi yatmaktadır. Hemen be
lirteyim, «Siyasal amaç, siyasal faaliyet, ortak ha
reket, destek görme ve destek olma» gibi deyimler as
lında pek hukukî deyimler değil. Veîevki, hukukî de
yimler de olsa yoruma son derece açık kavramlardır. 
Bunların Anayasa taslağında veya bir anayasada yer 
alması son derece sakıncalı olabilir. 

Bunlarla ne yapılmak isteniyor?... Bir suç mu ih
das ediliyor?... Yoksa bir ilke, kural mı getiriliyor?... 
Disiplin mi öngörülüyor, otoriter bir düzen mi öngö
rülüyor?... Bunlar karışıyor. 

«Siyasal amaç» deyince aklıma ne gelir?... Siyasal 
partilerin amacı iktidarı ele geçirmek ve mümkün ol
duğu kadar iktidarı tutmaktır. Sendikaların böyle bir 
amacı olamaz zaten. «Senin amacın nedir?...» diye sor
duğun zaman bellidir; ama «Sen siyasal amaç gütme
ye başladın; yani iktidarı etkilemekten çok iktidarı 
kullanmaya kalkıyorsun» diye suçlayacak mıyız?... 
Şüphesiz sendikalar iktidarı etkileme araçlarıdır, ikti
darı kullanma değil. Bu gerçeği kabul etmek gerekir; 
ama bunun ölçüsünü «Siyasî faaliyet, siyasî amaç, 
ortak hareket» gibi birtakım deyimlerle ifade et
mek ve sanıyorum ki, sınırlamak veya en azından yo
ruma açık bu terimlerle birtakım kısıtlamalarda bu
lunmak fevkalade zordur. 

Evvela şunun cevabı aranmalıdır : Bir baskı grubu 
olarak sendikaları kabul ediyor muyuz?... Eğer bir 
baskı grubu olarak kabul ediyorsak, bunun ardından 
gelen bütün sonuçları da kabul etmemiz gerekir. 

İsteniyor ki, toplumda her şey yerli yerine otur' 
sun, (Bu getirilen kurallar bunu özlüyor), oyun ku
rallarına göre oynasın. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu güzel bir şey, buna hepimiz katılıyoruz. An

cak hem oyunun kuralları yanlış konuluyor, hem de 
oyunun hâkeminin tarafsız olup olmadığı belli olmu
yor. Nasıl oynanacak bu oyun?... Oyunu oynayacak
ların onayı ne ölçüde var?... Kim bu oyunun kuralla
rını, oynayacak olanların onayı dışında koymak isti
yor?. 

Şimdi bu noktada, tek partili rejimlerde, özellikle 
sosyalist rejimlerde baskı grupları ve sendikalar rejim 
doğrultusunda ideolojik propaganda ve toplumsal de
netim mekanizmaları olarak hareket edip siyasal sis
temi pekiştirici bir işlev görürler. Burada çok açık 
durumları Oysa çoğulcu demokrasilerde baskı grupla
rı genellikle iktidarın karşısında yer alırlar ve çeşitli 
etkinlikleriyle iktidarı etkilemeye çalışırlar. 

Bu açıdan bakıldığında, elbette genel anlamda si
yaset arenasındadırlar; fakat büyük ölçüde siyasî par
ti değillerdir ve siyasî partilerle özdeş değillerdir. 

Aslında 274 sayılı Sendikalar Yasası bu işi çözmüş
tür. Benim istirhamım. Komisyon büyük bir hoşgörü 
göstererek bu maddeyi alsın ve 274'teki espriye dönsün. 
274'te sınırlamaların somut sınırlan gösterilmiştir. 
Halbuki biz anayasada koyduğumuz bu belirsiz kav
ramlarla somut sınırlamaları soyut düzeye çıkarıyo
ruz. Fevkalade tartışmalı, fraksiyon yaratıcı, ihtilaf
larla karşı karşıya getirecek ve sanıyorum ki, en bü
yük tehlike budur. İşçi örgütleri, öğrenciler, memur
lar, memur örgütleri, meslek odaları, kooperatifler, 
dernekler; hepsi siyaset sözünü ağzına almasınlar. 
Peki, siyaset dediğiniz o kayram oldukça gevşek bir 
kavram olduğuna göre, acaba bunun kıstasını nasıl 
tayin edeceksiniz?.. Sendikalar siyasal amaç veya si
yasal faaliyet suçlamasıyla karşılaşıp da sonunda sık 
sık mı kapatılacaklar?... Müeyyidesi nedir?.. 

İlk sorduğum soruya geliyorum, toparlamaya çalı
şıyorum. Bir ilke kural mı getiriliyor, bir ceza mı 
ihdas ediliyor?... Bir suç mu ihdas ediliyor; siyasî faa
liyet suçu?... 

Şimdi burada aslında karıştırılan nokta benim ka
nımca şudur : Genel anlamda politikayla siyasal par
tilerin güncel siyaset pratikleri birbirine karıştırılıyor 
ve bu çizgi birbirinin içine sokuluyor. Elbette ki, gün
cel siyaset pratiğinin içerisinde yer almayabilirler; ama 
şüphesiz bu ilkeye saygı göstermeleri gerekir. Ancak 
anayasamızında bu çizgiyi gereği gibi çizmesi gerekir. 
Eğer gerçekçi çizmezse sürekli ihtilaf, sürekli fraksi
yon... Ve barışı sağlamak mümkün olamaz. 
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Danışma Meclisi B : 135 25 . 8 . 1982 O : 2 

Sizlere bir arkadaşımın anımsattığı, hatırlattığı çok I 
eski bir hatırayı veyahut yargıyı dile getirerek konuş
mama son vermek istiyorum. O da şudur : 

1909'larda ikinci Meşrutiyetin Meclisi Mebusanın-
da Tatil-i Eşgal Kanunu tartışılmaktadır. O günlerde 
ittihat Terakkinin ileri gelenlerinden değerli bir ya
zar şöyle dile getirmektedir; o zaman sendikalara 
karşı çıkan, sendikaların tatil-i eşgal eylemlerine kar
şı çıkanlarına bir cevap olmak üzere : 

«Sendikalardan niçin o kadar korkmalı?... Niçin 
bunları yalnız vasıta-i ığtişaşie gibi telakki etmeli?... 
Sendikalar bazı telkinatçıların teşvikiyle alet-i ihtilâ-
liye olabilecekleri gibi, ekseriye pek nafiz bir vasıta-i 
sulhiyye de olabilirler. Amelleri tatil-i eşgale sevket-
tikleri gibi terbiye-i dimagiyyeye de sevkedebilirler. 
Her müessesenin iyi ve kötü cihetleri vardır.» 

Değerli arkadaşlar; 
Şu anda yapmakta olduğumuz tartışmaların çiz

gisinin 73 yıl önceki çizgiden bir parmak ileride ol
madığını üzülerek belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlar; 
Benim önergemde ileri sürdüğüm gibi, 274 sayılı 

Yasadaki siyaset yasağıyla ilgili hükümlere avdet 
edilmesi ve Komisyonumuzun o yolda bir yumuşat
ma yapması, en azından o yönde bir düzenleme yap- | 
masını talep etmekteyim. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Sayın Tutum'un da önergesi Sayın Var-

dal'ın ve Sayın Gürbüz'ün önergesi istikametindedir 
esas itibariyle. Bu itibarla birlikte oylayacağım. 

Komisyondan bir de şunu sormak istiyorum : Sa
yın Vardal aynı zamanda önergesinin üçüncü fıkra
sında, «Sendikalar gelirlerini amaçları dışında kulla
namazlar; tüzüklerinde tespit edilecek üye aidatlarıyla 
grev fonlarını devlet bankalarında muhafaza eder
ler.» şeklinde dördüncü fıkrayı değiştiriyor. Zannedi
yorum iştirak etmiyoruz derken bunu da kapsıyor, bu 
hükmü de kapsıyor?... 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Evet, her iki önergeye de katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Her üç önerge; Sayın Özer Gürbüz' 
ün de önergesi aynı istikamettedir. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Bu istikametteki önergelere katılmıyo
ruz efendim. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkan, bir şey öğren
mek istiyorum. | 

BAŞKAN — Soru, buyurun Sayın Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT — Efendim, kıymetli konuş

macıların bazıları; sendikaların üyeleri, derneklerin 
üyeleri, vakıfların üyeleri partilere üye olamaz, ma
nasına bazı kelimeler kullandılar. Halbuki bunlar faa
liyette bulunamazlar; o derneklerin amaçlan dışında 
faaliyette bulunamazlar gibi... Sayın Şener Akyol bu 
noktayı açıklarlarsa arkadaşlarım herhalde tenvir edil
miş olurlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; 
•Madde son derece açıktır. Siyaset yasağı dediği

miz yasak tüzelkişiye getirilmektedir ve ortak hare
ket edememe yasağı da yine siyaset yapma amacıyla 
getirilmektedir. Maddenin birinci fıkrasında bu kuru
luşlarla, bu amaçlarla ortak hareket edemez denil
mektedir. Pek tabiî olarak şahıslar fert olarak ana
yasadan kaynaklanan haklarını kullanabilirler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın üyeler; Sayın Vardal, Sayın Yarkın, Sayın 

Gürbüz ve Sayın Tutumun önergelerine Komisyon 
katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oyluyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

Sayın Güvenç üç önergeyle ikinci, üçüncü ve dör
düncü fıkralarda değişiklik yapmayı önermektedir. 
Müştereken muameleye alıyorum; okutuyorum: 

IDanışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 36 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Vahap GÜVENÇ 

«Sendikaların idarî ve malî denetimi kanunla dü
zenlenir. işkolunda yetkili olmayan sendikanın üye
si aidatını sendikaya doğrudan öder.» 

'Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 56 ncı 

maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Vahap GÜVENÇ 

Kanunların yasakladığı sendikal faaliyette bu
lunma, işyerinde çalışmamayı haklı göstermez. 
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iDanışma İMeclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının 56 ncı 

maddesinin dördüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Vahap GÜVENÇ 

(Sendikalar, gelirlerini amaçlan dışında kullana
mazlar; Tüzüklerinde tespit edecekleri üyelik aidat
ları ile diğer gelirlerinden ayıracakları grev ve lokavt 
fonlarını devlet bankalarında muhafaza ederler. 

BAŞKAN — Ayrıca bir açıklama yapacak mısı
nız Sayın Güvenç? 

VAHAP GÜVENÇ — Yapacağım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan; önce usu

lü bir şeyi söylemek istiyorum. Zatıâliniz benim üç 
ayrı konuda vermiş olduğum önergeyi birleştirdiniz. 
Böylece her önergem üzerinde yapmak istediğim 5'er 
dakikalık konuşmayı 5 dakikaya sığdırın demek isti
yorsunuz. Bunun usulü bir noksan olduğunu zanne
diyorum. Çünkü; her fıkra için ayrı ayrı önergeler 
verdim ben. O önergeler üzerinde de ayrı ayrı açıkla
ma yapma hakkına sahip olduğu zannediyorum; çünkü 
önergelerin manaları da ayrı; ayrı ayrı manalar taşı
yor, ayrı ayrı fıkraları değiştirge önergeleridir. Bu
nu dikkate almanızı öncelikle söylüyorum; fakat 
«Mutlaka bu üç önergede 5 dakika konuşacaksınız» 
diyorsanız, o savınıza da karşı koymak istemiyorum; 
çünkü yeterince alerjik bir hava meydana gelmiş du
rumda. Böylece söz hakkımdan feragat etmemekle 
birlikte, keserseniz uyacağımı söylemek isterim. 

ıBAŞKAN — Sayın Güvenç; sizin daima insaf 
hudutları içinde kaldığınızı biliyorum. Lütfen, esas 
itibarıyla bir maddenin değiştirilmesine müteallik üç 
ayrı fıkra ile yeni bir hak doğmayacağını takdir 
edersiniz. 

iBuyurun efendim, devam edin. 
VAHAP GÜVENÇ — Geçmişte tatbikatta bu

lunuldu Sayın Başkan ve sizin oturumda bulunduğu
nuz sıralarda oldu bu. Onun için söylüyorum. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim, teşekkür 
ederim. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Sendikaların idarî ve malî denetiminden bahset
mek istiyorum. 

Sendikalar iki yoldan denetime tabidir; iç dene
tim, dış denetim olmak üzere, tç denetim, sendika
ların kendi organları tarafından yapılmakta; yani 

kongrenin seçtiği denetim kurulu, kongrenin seçtiği 
yönetim kurulu, kongrenin seçtiği başkanlar kurulu 
ve nihayet kongrenin bizatihi kendisi. 

Denetim kurulları en geç 6 ayda bir hem idarî, 
hem malî denetim yaparlar. 'Raporları yönetim ve 
başkanlar kurulunda görüşülüp karara bağlanır. Bu 
raporlar nihaî olarak da genel kurulda, yani büyük 
kongrede delegelere dağıtılarak müzakeresi sağlanır. 
Bu denetimler nedeniyle ve kongre kararıyla mah
kemeye verilen yöneticiler olmuştur. Bazı hallerde 
işten el çektirme de uygulanmaktadır. Sendikaların 
onur kurulları da yapılan ihbarlar ve raporlar nede
niyle zanlıları yargılamaktadır. 

Dış denetim ise iki şekilde yapılmaktadır: Birinci
si, idarî Ve malî yönden, ikincisi, genel güvenlik yö
nünden idarî ve malî yönden sendikaların tutmakla yü
kümlü oldukları defterler, Sendikalar Kanununun 
28 inci maddesinde belirtilmiştir. Aynı Yasanın 29 
uncu maddesine göre bilanço ve hesaplar ile çalışma 
raporlarının ait oldukları dönemi izleyen üç ay için-
de Çalışma Bakanlığına gönderilmesi kesin hüküm
dür. Gönderilecek bilanço ve hesaplar arasında o dö-' 
nem içindeki: 

1. Gelir ve gelir kaynakları, 
2. Giderleri sarf yerleri, 
3. Başkana ve yöneticilere verilen ücretler, 
4. Memur ve müstahdemlere ödenen meblağlar, 
5. Para mevcudu, 
6. Demirbaş mevcudu, 
7. Gayri menkul mevcudu, 
8. Üyelerin mevcudu yer almak zorundadır. 
Bakanlık bunlar dışında başka bilgiler de isteyebi

lir. iBu gereği yerine getirmeyen sendikalar için ka
patmaya kadar varan cezaî müeyyideler vardır. 

Sendikalar ayrıca '1630 sayılı Dernekler Kanunu
nun 40 ve 41 inci maddelerine de tabidir. Yani, mad
delere göre İçişleri Bakanlığınca veya en büyük mül
ki amirinin görevlendireceği memurlar aracılığıyla 
denetlenebilmektedir. Bu denetimde görevli memur
lar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve iş-
lemli yazıların gösterilmesi veya verilmesi zorunlu
dur. 

1630 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre de 
en az üç yılda bir maliye müfettişleri veya mülkî ami
ri tarafından görevlendirilecek memurlarca denetle
nebilmektedir. 

1042 sayılı Sıkıyönetim Kanununun değişik 3 ün
cü maddesi gereğince güvenlik nedeniyle de sendika
lar denetlenebilmektedir. 
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Nihayet Devlet Denetleme Kuruıllarınea da denet
lenebilecektir. 

Sendikaların tabi oldukları kanunlarda bu yüküm
ler varken, Anayasa aracılığı ile kanuna atıf yapma
nın gereksizliğine inanıyorum. Kanunlarda olmasa, 
kanun koyucu kanun yoluyla denetimi getirememe
nin zorluğu içinde olsaydı hak verirdim. Buna rağ
men denetimin kanun yoluyla düzenleneceğine dair 
Anayasaya hüküm koymaya karşı değilim. Ancak 
«Gelir ve giderleri kanunla düzelenir» hükmü savu-
nulamayacak kadar sendika genel kurullarının ser
best iradelerine yasak koymadır. Gelirlerin kaynağın
da aidat vardır, kira gelirleri vardır. Kanun koyucu 
aidatın miktarını, kiranın değerini tespit edemeyece
ğine göre, hangi gerekçeyle gelir belirlenecek ya da 
sınırlanacaktır?.. 

Gelirlerde olduğu gibi giderler de çok değişik ra
kamlarla ifade edilmektedir. Her sendika genel ku
rul dönemi için bütçe yapmakta, bu bütçe kongreye 
aidatın da kaç lira olacağı ayrıca belirtilerek onay-
latılmaktadır. Kendi gelir giderini tespit etme, ken
di bütçesini yapma yetkisinin sendikaların elinden 
alınmasının doğru olmayacağına, kongre ve kongre 
üyelerinin serbest iradelerine müdahale olarak gör
mekteyim. Buna Anayasa yapıcılar mani olmalıdır. 

«Üyenin aidatını sendikaya doğrudan ödemesi», 
hükmü sendikayı madden zayıf düşürmeye ve güçsüz 
bırakmaya matuftur. Bu husus 1963 yılında çıkan 
Sendikalar IKanununda yer almış olmasına rağmen, 
tüm toplusözleşmelere de girmiştir. İşverenlerimiz 
toplusözleşmelerle işçinin üyelik aidatını bordrosun
dan kesmeyi kabul etmişlerdir, işverenlerin bordro
dan aidatı kesip sendikaya vermeleri külfeti için üc
ret talep etme hakları vardır; ancak işverenlerin çok 
büyük kısmı bu haklarını da kullanmamaktadırlar. 

«İşçi sendikaya ne kadar aidat vermekte olduğu
nu bilmeyecek durumdadır» iddiası hiç doğru ola
maz; çünkü bordro şeridinin bir kopyası aylık üc
retiyle birlikte işçiye verilmektedir. Bordroda üye 
aidatı gösterildiğine göre, işçi ne kadar aidat verdi
ğini görmektedir. 

Dürüstçe, yiğitçe, açıkça ve mertçe konuşmuş ol
mak için, doğruyu söylemek gerekli. Sendikalar o iş 
yerinde çalışan işçilerin 1/4'ünü temsil ediyorsa; ya
ni işçinin 1/4'ü üyesiyse işveren üye aidatını bordro
dan keserek o sendikaya vermek zorundadır, tşte bu 
hüküm değiştirilmelidir. Çünkü küçük san sendika
lar, korsan sendikalar; özetle küçük ve etkisiz sendi
kaların ayakta tutulması ve bu sendikaların başların

daki sorumsuz birtakım kişilere geçim kaynağı ya
ratılmış olmaktadır. İşyerindeki işçilerin nadiren ço
ğunluğunu, çok kere tamamını üye yaparak sözleş
me yapmaya hak kazanmış ve de sözleşme yapmış 
sendikaların elinden bu olanak alınmalıdır. 

Aidat kesme bakımından da bir sendikayla mu
hatap olunmasını savunuyorum. Bunun için de bu 
önergeyi verdim, önergem kabul edilirse, toplusöz
leşme yetkisi almış sendikaların dışındakiler aidatla
rını elden toplayacaklardır. Geçim kaynağı kısılmış 
olan küçük, korsan sendikalar zamanla kendiliğinden 
kapanmış olacaklardır. Çalışma Bakanlığı da sendi
ka mezarlığından kurtarılmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım: 
Yalnız, ikinci fıkrayla ilgili önergemde Sayın 

Başkanım,. «İşkolunda» kelimesi var, onu «işyerinde» 
olarak değiştirmek istiyorum, «işyerinde yetkili olma
yan sendikanın üyesi, aidatını sendikaya doğrudan 
öder» diye düzeltmek istiyorum. Çünkü dün 55 inci 
maddede vermiş olduğum önergem şayet kabul edil
miş olsaydı, bir detay görülmeyerek kabul edilmiş 
olsaydı; «itşkolu» olarak kalacaktı; fakat ne yazık ki, 
Komisyon zannediyorum detay olarak gördü, kabul 
etmedi. Halbuki bu konuştuğumuz şeyin onlardan da
ha çok detay olduğunu söylemek isterim. 

Diğer iki önergem hakkında bana söz veremiyor
sunuz. Yine de saygılar sunuyorum, hürmetlerimi su
nuyorum Sayın Başkanım, teşekkür ederim. (Alkış
lar.) 

IBAŞKAN — Sayın Güvenç; 4,5 saatin içindeyiz 
ve henüz bir maddeyi görüşmekteyiz; takdir edersi
niz zamanın değerini. 

(Bir başka arkadaşımız bu önergeler üzerinde ko
nuşmak isteyen?... 

-MAHMUT AIKKIDIÇ — Efendim bir soru so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AIKIKILIÇ — Sayın Güvenç, korsan 

ve sarı sendikalardan bahsettiler. Acaba geçen dö
nemde yaklaşık olarak bunların adedi (kesin rakam 
istemiyorum ben) ne kadardı ve bunlara üye olan iş
çi sayısı, toplam işçi sayısı içerisinde yüzde kaçı oluş
turuyordu? Acaba bu konuda bilgileri var mıdır? 
Yoksa Sayın Güvenç cevaplandırabilirler mi? 

BAŞKAN — Sayın Akyol, herhalde bu konuda 
bilgi vermek oldukça müşkül.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AIKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
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Sayın Akkılıç Hocamızın bu sorusu billahi her 
öğrenciyi çaktırir; ama bunlar vardır, üye sayıları son 
derece azdır. Bu nedenle militantizme kaçmak zorun
dadırlar. Sırasıyla «Levha sendikası», «Militan sendi
ka», «iKorsan sendika» adını almıştır, ve sayıları; 
tabiî sendikaların üye sayısını gösteren bir listeden 
anlaşılabilir. Doğrusu bu kadar ince bir soruyu bek
lemediğimden hazırlıklı değilim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
önergeler üzerinde Komisyon olarak görüşünüzü 

rica ediyorum? 

ANAYASA IKOMtSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

'Değerli Arkadaşımız Vahap Güvenç tarafından 
verilen bu önergelerin mevzuu esasen oylanmıştır; 
ama biz bir defa daha Komisyon olarak bu üç öner
geye de katılmadığımızı ifade ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IKomisyon önergelere katılmadığını ifade ediyor. 
Dikkate alınmasını oyluyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 
Sayın Kırcalı, «Dernekler» sözünden sonra bir 

virgül ve aynı zamanda, «Kooperatifler» sözünün ek
lenmesini istiyordu. IKendisi burada yoklar, önerge
yi işleme koyamıyorum. 

Sayın Gözübüyük ve Sayın Gelendost'un öner
gesi dolayısıyla.. Sayın Bayazıt, siz bir hususu mu 
ifade etmek istiyordunuz?.. Zannediyorum zuhulen 
sizin isminiz de okundu. Yazılmış; fakat imzanız yok. 

RIFAT BAYAZIT — Sayın Başkanım, öyle bir 
önergeden haberim yok. Sırf zapta geçmesi bakımın
dan ârzediyorum; öyle bir önergeden haberim yok, 
imzam da yok. 

BAŞKAN — İmzanız yok. Evet, daktiloyla yazıl
mış. Zapta geçirdim efendim. 

Bu önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
56 ncı maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

MADDE 56 — iflSon fıkra); 
«Sendikalar, gelirlerini meslekî amaçları dışında 

kullanamazlar; Tüzüklerinde tespit edilecek grev ve 
lokavt hesaplarını millî bankalarda muhafaza eder
ler.» 
A. Pulat GÖZÜBÜYÜK Halil GELENOOST 

Azmi ERYILMAZ 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — îki 
dakika müsaade ediniz Sayın Başkanım, 

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük, buyurun efen
dim. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Muh
terem arkadaşlarım; 

Maruzatımla yüksek takdirlerinize arz edeceğim 
husus ikidir: Bunlardan birincisi; fıkranın bir cüm
lesinde açıklık sağlamaktır. İkincisi de; bir kelime 
değişikliğinden ibarettir. 

56 ncı maddenin son fıkrasının birinci cümlesi, 
yüksek huzurunuzca malum; «"Sendikalar, gelirlerini 
amaçları dışında kullanamazlar.» şeklindedir. 

İBmrıaya benlderiizin yüksek takdirlerine arz ettüğim 
husus, «Sendikalar gelirlerini meslekî amaçları dışın
da» şeiklıi'ndedir Daha açık, daha iyi anlaşılır ve daha 
ısmırlı; yani sınıridan maksadım çerçeve içerisinde bir 
ifalde kazandırmak maksadını gütmektir. 

ikinci cümle; «Tüzüklerinde tespit edilecek grev 
ve lokavt fonlarını millî bankalarda muhafaza eder
ler.» şeklinde yazılmıştır. 

Halbuki, Şemsettin Sami Merhum'un «IKamus» 
unda «ıFon» kelimesinin karşılığı «Sermaye, para, he
sap ve ödenek»tir. Şu halde; «Fon» kelimesinin kar
şılığı vardır. O halde, millî dilimizi, lüzumsuz, gerek
siz yere bazı tabirlerle zedelemek elbette uygun ol
mayacaktır. 

ıBu sebeplerle önerim, yüksek takdirlerinize eğer 
layık görülürse; «Tüzüklerinde tespit edilecek grev 
ve lokavt hesaplarını millî bankalarda muhafaza 
ederler.» şeklinde olması yolundadır, önerim. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. Saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
-MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın IBaşkanım, 

müsaade eder misiniz, aynı önerge üzerinde konuş
mak istiyorum? 

BAŞKAN — 'Bu önerge üzerinde mi? 
MlUSTAFA ALPDÜNDAR — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Özür dilerim. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bir yanlış anlamaya meydan vermemek için öner

genin aleyhinde söz almış bulunuyorum. Zira diğer 
önergelerde de aynı konular var, teklifte de var. 
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se, bu çok eski kökenli bir İtalyanca kelimeyi kullan* 
dıksa «Grev fonu» da çok yerleşmiştir. «Grev hesa
bı» dersek, o zaman zannediyorum Sayın Alpdündar' 
in endişeleri de belirebilir. «Grev fonu» belli, açık, 
net herkesin bildiği bir kavramdır. Meslekî amaç; 
yani «IMeslekî» sözünün ilavesine katılıyoruz; «Grev 
fonu» sözünün kaldırılmasına katılmıyoruz. 

Saygılar sunarım. 

Ben büyük bir teşkilatın, millî bir sendikanın ida
rî ve malî genel sekreteriydim. Türk-İş'e bağlı bütün 
sendikaların grev fonları, hesapları, paraları, malları, 
üye mevcutları resmen Çalışma Bakanlığına bildiri
lir ve bütün Tüzüklerinde şu hükümler vardır: 

«(Bir grev. anında (grev fonları ayrı olmakla be
raber, bankalarda durmakla beraber) sendikanın bü
tün emlaki, malı, mülkü paraya çevrilir; bu amaçla 
kullanılır.» 

Şimdi Anayasa hükmü olarak kabul edeceğiniz 
bu madde karşısında, Anayasa hükmü ya; tüzüklere, « 
elimde halen yürürlükte bulunan 274, 275 sayılı ya
sa hükmü gereği, ayrılmış grev fonları, mal, mülk de 
bu Kanuna göre tüzük hükmünden grev fonu sayıl
dığına göre, bu mal-mülk, bina, bilmem ne yerleri, 
tesisler grev fonu sayıldığına göre hukuken ve ka
nunen, bunlar satılıp grev fonu şeklinde bankaya mı 
yatırılacak? 

Benden önce konuşan arkadaşım açıkladılar, ke
sinlikle, altını büyük işaretlerle çizerek söylüyorum, 
Türk sendikacılığı, ki biz, Tük-tş bünyesindeki sen
dikacılıktan söz ediyorum, hiçbir zaman denetimden 
kaçmamıştır, kaçmayacaktır. Denetimden kaçmak di
ye bir şey yoktur; ama bu maddenin ısrarla getiriliş 
amacını biraz olsun anlatmak durumundayız. Sendi
kacılar bilir; ister işveren sendikacısı, ister işçi sendi
kacısı olsun, bunun temelinde hangi sendikanın nere
de ne kadar grev fonu var, bunun önceden bilinmesi 
ve hesapların ona göre yapılmasına bağımlı bir öne
ridir. Bilgilerinize sunuyorum. 

Teknik yönden, bugünkü yürürlükteki mevzuatı
mıza göre bir sendikanın malı, mülkü, bütün varlığı 
grev fonu ayrıldığından bu hükmün Anayasaya kon
muş olması yeni bir durum ortaya çıkaracağını da 
değerli arkadaşlarımın bilgilerine sunarım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
Komisyon adına Sayın Akyol, buyurunuz. " 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım; 

Eğer yanlış anlamadıysam ve okumadıysam Sayın 
Gözübüyük Hocamızın önergesi bir kelime ilâvesi
ne ve bir kelimenin değiştirilmesine ait. Müsaade 
ederseniz bu noktadaki fikrimi söylüyorum. 

«Meslekî amaç» denebilir. Çünkü Hocamızın da 
vukufla ifade ettiği gibi durumu tavzih eder; fakat 
hassasiyetini bildiğim için Hocamdan bizi bağışla
masını rica ediyorum. Nasıl «Angarya yasak» dedik-

BAŞKAN — Sayın Gözübüyük önergenizin 
bir noktasına katılıyorlar, «Meslekî amaçları»; fa
kat «Grev ve lokavt fonlarını» ibaresinin «Grev ve 
lokavt hesaplarını» şeklinde değiştirilmesine katıl
mıyorlar. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen
dim Yüksek Heyetin, arkadaşlarımın takdirlerine 
arz ediyorum. Bu hususta musirr değilim efendim. 

ÜBAŞKAN — Efendim müsaade ederseniz, Ko
misyon iSözcüsünün ifade ettiği istikâmette önerge
nizi oya sunayım, böylece maddeyi katî şekliyle ka
bul etmiş olacağız; tekrar bir daha görüşme bahis ko
nusu olmayacak madde üzerinde, ikinci görüşme müs
tesna tabiî. Müsaade ederseniz böylece oyluyorum?. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Peki 
efendim. 

BAŞKAN — Evet. Bu önergede yalnız Komisyon 
şuna katılmaktadır; «Sendikalar gelirlerini meslekî 
amaçları dışında kullanamazlar.» Değil mi Sayın Ak
yol?.. 

ANAYASA (KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Evet efendim. 

BAŞKAN — IBu tadilatla, bu ekle maddeyi katî 
şekilde oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum. 
VI. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt haklan 
A. Toplu iş sözleşmesi hakkı 

MADDE 57. — İşçiler ve işverenler, karşılıklı 
olarak ücret ve çalışma şartlarını düzenlemek ama
cı ile, toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler. 

Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla 
düzenlenir. 

Toplu iş sözleşmelerine, kanun hükümlerine aykırı, 
bunları değiştiren veya kaldıran hükümler konamaz. 

Aynı iş yerinde, aynı dönem için, birden fazla 
toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili altı önerge var, 
okutuyorum. 

— 570 — 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 57 nci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz. 
Gerekçemiz ilişiktir. 
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 
Vahap GÜVENÇ Mustafa ALPDÜNDAR 

Beşir HAMİTOĞULLARI Feridun Ş. ÖĞÜNÇ 
Remzi BAINAZ 

Toplusözleşme hakkı 
Madde 57. — İşçiler, işverenlerle olan ilişkilerin

de iktisadî ve sosyal durumlarını korumak veya dü
zeltmek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapmak hakkı
na sahiptirler. 

Bu hakkın kullanılmasına ilişkin usul ve şartlar 
kanunla düzenlenir. 

G E R E K Ç E : 

Tasarının 57 nci maddesinde düzenlenen «toplu 
sözleşme hakkı» 1961 Anayasasının 47 nci madde
sindeki temel görüşe sadık kalınarak düzenlenmiştir. 
Düzenlemede toplu sözleşme hakkının kullanılma
sıyla ilgili usul ve şartların Kanunla düzenleneceği 
noktasından hareket edilmiştir, 

Sendikalar çalışanların ekonomik ve sosyal hak 
ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için kuru
lur; çalışanların ekonomik ve sosyal hak ve menfaat
lerinin korunması ve geliştirilmesinde toplu sözleş
me yapma hakkı birinci derecede önem taşır. Toplu 
sözleşme hakkının yaygınlaştırılması, aynı zamanda 
çalışma karışımı kurabilmenin, işçi/işveren çıkar çe
lişkilerini akılcı dengelere kavuşturabilmeğin ve iş
çilerle işverenler arasında çıkabilecek uyuşmazlıkları 
en aza indirebilmenin başlıca şartıdır. 

IBirleşmiş Milletler Uluslararası Çalışıma Teşki
latının sendika hakkına ilişkin olarak benimsediği 
normlar, sendikaların çalışmalarını ve iş program
larım serbestçe 'belirleme hakkını tanır. Çalışmaların 
başında da «serbest toplu pazarlık» hakkı gelir. Tür
kiye Uluslararası Çalışma Teşkilatının «Toplu Pa
zarlık İlkelerinin UygulanmasiMia ve Sendika Hak
kının korunmasına ilişkin 98 Sayılı Sözleşmesini 
8 . 8 . 1951 tarih, 5834 Sayılı Kanun ile tasdik et
miş ve hu suretle ser'best toplu pazarlık hakkımın 
yaygınlaştırılmasını sağlamak yükümlülüğü altına 
girmiştir. 98 'Sayılı Sözleşmenin önemi, Uluslararası 
Çalışma Teşkilatı Sendika özgürlüklerini Koruma 
Kamıiitesinio de 'belirttiği üzere, devletlerin top
lu pazarlığın geliştirilmesi yükümlülüğüdür. Bu 
yapılırken, toplu sözleşme düzeninin «müda

hale kabul etmeyen öezlliği» dikkate alına
caktır; hükümetler (kamu makamlar) «serbest 
toplu pazarlığın geliştirilmesi için» çaba sarfedecek-
lerdir. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Sendika Özgürlük
lerini. Koruma Komitesinin belirttiği gibi, 

ı(a) İşçilerin tam bir özgürlük içinde toplu pa
zarlık yapabilmeleri temel bir sendikal haktin 

(b) Çalışma koşulları işverenlerle serbestçe ya
pılan pazarlık sonucunda saptanmalıdır; bu da sen
dika özgürlüğünün zorunlu unsurlarından biridir. 
Kamu makamları bu hakkın kullanılmasını engelleye
bilecek ya da kısıtlayabilecek müdahalelerden kaçın
malıdır. 

I(c) Kamu makamlarına ücretlerin, çalışma saat
lerinin, izin haklarının ve diğer çeşitli iş şartlarının dü
zenlenmesi ve ıbu şartlara toplu sözleşmelerle uyul
masını öngören ve bu suretle akdin esaslı unsurları
nın toplu pazarlık konusu yapılmamasını hüküm al
tına alan Yasa hükümleri 98 Sayılı Sözleşmeye ay
kırıdır. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatının Devletimizce 
onaylanan 98 Sayılı Sözleşmesine, bu sözleşmenin uy
gulanma (biçimini gösteren ve hangi hallerde Sözleş
me hükümlerinin ihlal edilmiş olacağını açıklığa 
kavuşturan Sendika Özgürlüklerini Koruma Komi
tesinin yerleşmiş kararlarına rağmen, Tasarının. 57 
nci maddesi ile yapılan düzenlemede toplu pazarlı
ğın sadece ücret ve çalışma şartlarını düzenlemeye 
inhisar ettirileceği, özellikle, toplu iş sözleşmeleri
ne, Yasa hükümlerine aykırı, bunları değiştiren 
veya kaldıran hükümler konamayacağı ıbelirtilmekte-
dir.ı Bu yaklaşım sendika özgürlüğü ve toplu pazar
lık hakkı ile açıktan çelişir. 

İş hukukuna özgü kurallar sosyal kamu düzeni hü
kümleridir; bunlar, özellikle toplu pazarlık hakiki açı
sından, altına inilemeyecek asgariyi düzenler. Sözleşme 
serbestisinin sınırını, Borçlar Kanunu 19 uncu mad
desi ile müteakip maddelerindeki unsurlar çizer. Ya
saların emredici hükümlerine, ahlâk ve adaba aykırı 
olmayan düzenlemelerde sözleşme serbestisi vardır. 
'Bu sınırlar aşılmadıkça, kanunla düzenlenmiş olsun 
yada olmasın, tarafların «serbestçe pazarlık edebil
me hakkı» vardır. Sosyal kamu düzeni düşüncesiyle 
altına inilemeyecek asgariye karşın, çalışanlar yara
rına, Yasalarla öngörülenin üstüne" çıkılabilmelidir; 
aksi halde toplu sözleşme yapma hakkı hiçbir anlam 
taşımaz, toplu pazarlık hakkı ortadan kalkmış olur. 

571 — 
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Öte yandan, toplu ıiş sözleşmesi, işçilerin işveren
lerle olan ilişk'ilerıinde, sendikaların da amacına uy
gun bir suretle, işçilerin iktisadî ve sosyal durumları
nı ıkoruımak veya düzeltmek için yapılır. 

ı«Aynı dönemde, aynı işyeri için birden fazla 
toplu iş sözleşmesi yapılıp, yapılamayacağı» ise, ilgi
li (Kanuna ıterkedilmek ve orada sonuçlandırılmak 
gerekir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 57 nci maddesinin 1 inci fıkrasının aşa

ğıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Tülay ÖNEY 

«Bakanlar Kurulu, her yılın başında, o yıl içinde, 
geçinme endekslerinde meydana gelebilecek tahminî 
fiyat artış hızına uygun bir ücret artış oranını, baz 
olarak tespit eder. işçiler, bunun üzerinde bir ücret 
artışı talep etmeleri veya çalışma şartlarında yeniden 
düzenleme istemeleri halinde, işverenlerle toplu iş söz
leşmesi yapma hakkına sahiptirler.» 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 57 nci maddesinin üçüncü 

fıkrasının tasarı metninden çıkartılması arz ve talep 
olunur. 

Saygılarımla. 
Özer GÜRBÜZ 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasının, 

metinden çıkarılması ve onun yerine aşağıda düzen
lenen yeni üçüncü fıkra eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Tülay ÖNEY 
ı«Toplu iş sözleşmesi sonucunda, varılacak anlaş

manın şartlarının, taraflarca yerine getirilmemesi ha
linde, konu, ilgili mahkemeye intikal ettirilir. Bu du
rumlarda, mahkemeler üç ay içinde karar vermek zo
rundadırlar.» 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
57 rtci maddenin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve talep ederim. 
«Toplu iş sözleşmelerine, kanunun emredici hü

kümleri ile kamu düzenine aykırı olmamak kaydıyla 
işçi lehine hükümler konabilir.» 

Isa VARDAL 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Anayasa tasarısının 57 nci maddesinin 3 üncü fık
rasının aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
imren AYKUT 
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«Toplu iş sözleşmelerine, kanun hükümlerine ay
kırı veya bunları kaldıran hükümler konamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Güvenç, Sayın Alpdündar, 
Sayın Öğünç tarafından verilen önerge üzerinde açık
lama yapılacak mı efendim?.. Buyurun Sayın Gü
venç. 

VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Tasarının 57 nci maddesinde düzenlenen toplu
sözleşme hakkıyla ilgili değişiklik teklifinde bulunur
ken, her şeyden önce bu hakkın toplumumuzun han
gi kesimine ait olduğu noktasından hareket etme 
zorunluluğunu duyduk. 

Nasıl grev hakkı yalnız işçiler için bir hak ise, 
toplusözleşme hakkı da yalnız işçiler için bir hak
tır. 1961 Anayasası da bu gerçekten hareketle gerekli 
düzenlemeyi getirmiştir. 

Tasarının 57 nci maddesinde ise bu hak, karşılık
lı olarak hem işçilere hem de işverenlere tanınmış ve 
madde bu temel görüşe göre düzenlenmiştir. Ger
çekte işverenlerin toplusözleşme hakları olmayıp iş
çilerin sendikaları aracılığıyla toplusözleşme hakları
nı kullanmaları istemine karşı ödevlerini yapma yü
kümlülükleri vardır. Toplusözleşme hakkının işve
renlere de tanınması halinde, toplusözleşme düzeni 
temelinden sarsılacak; özgürlükçü ve çoğulcu demok
rasimizin vazgeçilmez kuruluşları olan sendikalar do
layısıyla ortadan kalkacak ve kurulmasına çalıştığı
mız çalışma ve ekonomik hayatımızdaki barış ve is
tikrarı gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır. 

Bu nedenle, değişiklik teklifimiz 1961 Anayasamı
zın 47 nci maddesindeki temel görüşlere sadık kalı
narak düzenlenmiştir. Düzenlememizde, toplusözleş
me hakkının kullanılmasıyla ilgili usul ve şartların 
kanunla düzenleneceği noktasından hareket edilmiş
tir. 

Sayın üyeler; 
Hepinizin bildiği gibi sendikalar çalışanların eko

nomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve ge
liştirmek için kurulur. Çalışanların ekonomik ve sos
yal hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilme-
islinde toplusözleşme hakiki birinci derecede önem ta
şır. Toplusözleşme hakkının yaygınlaştırılması aynı 
zamanda çalışma barışını kurabilmenin, işçi - işveren 
çıkar çelişkilerini akılcı dengelere kavuşturabilmenin 
ve işçilerle işverenler arasında çıkabilecek uyuşmaz
lıkları en aza indirebilmenin başlıca koşuludur. 

Gene bilindiği gibi Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Çalışma Teşkilatının sendika hakkına ilişkin olarak 
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benimsediği normlar, sendikaların çalışmalarını • ve iş 
programlarını serbestçe belirleme hakkını tanır. Hak
ların başında da serbest toplu pazarlık hakkı gelir. 
Devletimiz, Uluslararası Çalışma Teşkilatının toplu 
pazarlık ilkelerinin uygulanmasına ve sendika hak
kının korunmasına ilişkin 98 sayılı Sözleşmesini, 
8,8.1951 tarih ve 5834 sayılı Yasayla tasdik etmiş ve 
bu suretle, serbest toplu pazarlık hakkının yaygın
laştırılmasını sağlamak yükümlülüğü altına girmiş
tir. 

98 sayılı Sözleşmenin önemi, Uluslararası Çalış
ma Teşkilatı Sendika Özgürlüklerini Koruma Komi
tesinin de belirttiği üzere; «Devletlerin toplu pazar
lığı geliştirmesi» yükümlülüğüdür. Bu yapılırken, 
toplusözleşme düzeninin müdahale kabul etmeyen 
özelliği dikkate alınacaktır. Aynı zamanda hükümet
ler, kamu makamları serbest toplu pazarlığın gelişti
rilmesi için çaba sarfedeceklerdir. 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Sendika Özgürlük
lerini Koruma Komitesinin belirttiği gibi, işçilerin 
tam bir özgürlük içinde toplu pazarlık yapabilmeleri 
temel bir sendikal haktır. Çalışma koşulları işveren
lerle serbestçe yapılan pazarlık sonucunda saptanma
lıdır. Bu da sendika özgürlüğünün zorunlu unsurla
rından biridir. Kamu makamları bu hakkın kullanıl
masını engelleyebilecek ya da kısıtlayabilecek müda
halelerden kaçınmalıdırlar. 

Kamu makamlarına ücretlilerin çalışma saatleri
ne ve izin haklarına ve diğer çeşitli iş şartlarının dü
zenlenmesi ve bu şartlara toplusözleşmede uyulma
sını öngören ve bu suretle etkin esaslı unsurların 
toplu pazarlık konusu yapılmasını hüküm altına alan 
yasa hükümleri 98 sayılı Sözleşmeye aykırıdır. 

Sayın üyeler; 
Uluslararası Çalışma Teşkilatının Devletimizce 

onaylanan 98 sayılı Sözleşmesine, bu Sözleşmenin uy
gulama biçimini gösteren ve hangi hallerde Sözleşme 
hükümlerinin ihlal edilmiş olacağını açıklığa kavuş
turan Sendika Özgürlüklerini Koruma Komitesinin 
yerleşmiş kararına rağmen, tasarının 57 nci madde
siyle yapılan düzenlemede, toplu pazarlığın sadece 
ücret ve çalışma düzenine inhisar ettirilmesi, özel
likle toplu iş sözleşmelerine, yasa hükümlerine ay
kırı, bunları değiştiren veya kaldıran hükümler ko
namayacağının belirtilmesi, sendika özgürlüğü, toplu 
pazarlık, hak ve uluslararası taahhütlerle açıkça çe
lişmektedir. 

Sayın üyeler; 
Milletlerarası taahhütlerimizle olan bu çelişki çok 

fazla önem taşımakta ve haklı tereddütlerimizi do
ğurmaktadır. 

Diğer taraftan, bilindiği gibi iş Kanununa özgü 
kurallar, sosyal kamu düzeni hükümleridir. Bunlar, 
özellikle toplu pazarlık açısından altına inilemeyecek 
asgariî düzenlerler. Sözleşme serbestisinin sınırını, li
beral esaslara göre düzenlenmiş bulunan Borçlar Ka
nununun 19 uncu maddesiyle, müteakip maddelerin
deki unsurlar çizmektedir. Yasaların emredici hüküm
lerine, ahlak ve adaba aykırı olmayan düzenlemeler
le, sözleşme serbestisi korunmalıdır. Bu sınırlar aşıl
madıkça, kanunla düzenlenmiş olsun ya da olmasın, 
tarafların serbestçe pazarlık edebilme hakkına mü
dahale edilmemelidir. 

Sosyal kamu düzeni düşüncesiyle altına inilme
yecek asgariye karşın, çalışanların yararına, yasalarla 
öngörülenin üstüne çıkılabilmelidir. Aksi halde, top
lusözleşme hakkı hiçbir anlam taşımaz. Toplu pazar
lık hakkı ortadan kalkmış olur. 

Tasarının 57 nci maddesi hükümlerinin üretimin 
artırılmasına hizmet edecek bir düzenleme sağladığı 
inancında değilim. Toplu pazarlık hakkının ortadan 
kalktığı bir ortamda üretim suni olarak artırılabilse 
bile, bunun devamlılığını sağlamak mümkün değildir. 

öte yandan, toplu iş sözleşmesi, işçilerin işveren
lerle olan ilişkilerinde sendikanın amacına uygun bir 
suretle, işçilerin iktisadî ve sosyal durumlarını koru
mak veya düzeltmek için yapılır» 

Sayın üyeler, şu kısa zaman içinde açıklamaya 
çalıştığım nedenlerle,. tasarının 57 nci maddesinin de
ğişiklik önergesinde olduğu gibi kabul edilmesinin 
daha yararlı olacağı inancıyla hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) * 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. 
M. FEVZİ UYGUNER — Sayın Başkanım, aley

hinde söz almak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Uygunen 
M. FEVZt UYGUNER — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
57 nci madde hakkında verilen önergelerin aley

hinde söz almamın sebebini öncelikle açıklamak is
terim. 

— 573 — 
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Şimdi burada işçi temsilcisi arkadaşlarımız var 
ve işçi temsilcisi arkadaşlarımız çok güç şartlar al
tında ve çok güç bir savunma içerisinde bulunmak
tadırlar. Çünkü, geçmişin getirdiği pek çok hadiseler 
vardır, arzulanmayan hadiselerdir ve memleketi haki
katen bir tehlikenin, bir uçurumun kenarına getir
miş olan küçümsenemeyecek hadiselerdir. Bu bakım
dan, bazı konuların savunulması oldukça güçtür. 
Yani arkadaşlarımızın durumunu da takdir ediyoruz. 

Ben burada sadece bir misal vermek suretiyle siz
lere ışık tutmak istiyorum. 

Bana bundan üç - dört sene kadar evvel bir top
lusözleşme getirdiler ve bu toplusözleşmenin kanun
lara ne derece uygun olduğunu ve geçerli sayılıp sa
yılmayacağı, şeklinde bir sual sordular. Toplusözleş
menin ihtiva ettiği hususlar şunlardı : 

«Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci madde
lerine aykırı hareketleri nedeniyle mahkûm edilen 
işçilerin, cezaevlerinde geçirdiği süre içerisinde üc
retleri kesilemez, aynen ödenir.» Gene ikinci bir fık
ra; «Cezaevinde geçirdikleri süreler, kıdem hesabına 
dahil edilir.» şeklinde hükümler ihtiva etmekte idi. 
Düşününüz ki, bir tarafta , Türk Ceza Kanununun 
çok aşırı akımları, aşırı düşünceleri önleyen hüküm
leri Var ve bu hükümlere aykırı hareket eden yahut-
ta etmek niyetinde olan bir grup kimse var ve toplu 
iş sözleşmesine o kadar cesurane bir şey yapıyor ki 
ve işin daha enteresan tarafı, İstanbul Belediyesi de 
bu toplu sözleşmeyi imza ediyor, kabul ediyor. 

«141 ve 142 nci maddelerden komünizm suçu ile 
veya komünizm propagandası yapmak suçuyla mah
kûm olacak, beş sene, on sene cezaevinde yatacak, iş
veren de bunların ücretlerini kesmeyecek, cezaevin
de ücretlerini ödeyecek ve gene cezaevlerinde geçir
dikleri süre içerisinde bu süreler kıdemlerine sayıla
cak ve işçi işten ayrıldığı takdirde o süre üzerinden 
kıdem tazminatı alacak.» şeklinde birtakım hüküm
ler yer aldı. 

Bu hükümler, belki Türk - tş ve ona bağlı sendi
kaların yaptığı toplu sözleşmede yer almamıştır; fa
kat sadece işçi teşekkülü olarak Türk - iş ve ona bağlı 
sendikaları düşünmek yanlış olur. Çünkü Türkiye ge
nelinde pek çok sendikalar teşekkül etmiştir ve bu 
sendikaların da çok çeşitli faaliyetleri olmuştur. Bu 
faaliyetler sonunda da şu verdiğim misallerle toplu 
sözleşmeler yapılabilmiştir Türkiye'de. 

Bunu bilgilerinize ve takdirlerinize arz ederim, 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyguner. 

Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye
miz?.. Yok. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
57 nci madde ile ilgili Sayın Vahap Güvenç ve ar

kadaşlarının verdikleri önergeye katılamıyoruz; çün
kü, bu önergeyle beraber, «iktisadî ve sosyal durum
larını korumak veya düzeltmek amacıyla toplu iş 
sözleşmesi yapmak hakkına sahiptirler» gibi bir cüm
le var; aslında toplu sözleşme hakkını sınırlandıran 
ve bizim düzenlediğimiz metnin dışına çıkan bir an
lam vermektedir. Bundan dolayıdır ki, üzülerek bu 
önergenin de Yüksek Heyetçe kabul edilmemesini ri
ca ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon, Sayın Güvenç tarafından açıklanan 

önergeye katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önergenin dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın öney, birinci fıkranın değiştirilmesini öner
mektedir; okutuyorum : 

(Sayın Tülay Öney'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Öney, bir açıklamada buluna

cak mısınız? 
TÜLAY ÖNEY — izin verirseniz Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Anayasa Tasarımızın dünden beri görüşmeye baş

ladığımız, «Sendikal haklar, işçi ve işveren arasındaki 
konular» başlıklı bölümünde söz alan bütün sayın 
üyelerimizce dile getirilen bazı hususlar vardır. Bu 
noktada hepimizin gayesinin, 12 Eylül öncesinde mey
dana gelmiş bulunan huzursuzluklara, sosyal barışta 
ortaya çıkmış olan çalkantılara bir daha dönmemek 
gibi bir fikir taşımamızın önemi bellidir. 

Verdiğim önerge, işçilerle işverenler arasındaki 
bir sosyal barışı; dolayısıyla toplumumuza kadar gi
debilecek güzel yaşantıları bir ölçüde olsun sağlama
ya yönelik bir önergedir, benim kanaatimce. 

Şunu demek istiyorum : Bakanlar Kurulunun, her 
yılın başında belli bir fiyat artış hızı oranını tahmin 
ederek, buna uygun düşebilecek (Bununla aynı oran
da demek istemiyprum) bir ücret artış oranını baz 
alıp ilan etmesinde büyük yarar olduğu kanısında
yım. 

Buna nereden geldiğimi izah etmek isterim sayın 
arkadaşlarım. Burada dünden beri bu alanda karşı-
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• yediğinin içtiğimin gerisine düşen bir çalışanın, çe
şitli komtroülıarla bir yerde tututlmıası ımıkânını 'ben 
göremiyorum. Burada karine aildığıım' şey de geçin
me endeksleri olmuştur. Geçinme endekslerinde mey
dana gelebilecek artışlar hüiküme'tç'e takdir edilsin ve 
buna yakın bir oranda bir ücret artışı ıbaz olarak 
'ilan edilsin. 

Burada üç şey aleni sürülebilir; denilebilir ki, bu, 
işçilerin toplu sözleşme hakkını talmaımen ortadan 
kaldırmıştır. Hayır sayın arkadaşlarım, bunun altını 
çizerek defalarca söylemek isterim 'ki, benini burada 
önerdiğim, toplusözleşme hakkını ortadan kaldırmak 
değildir; beli 'bir bazı hükümetin bir ışık olarak 
yakmasıdır. Bunun üzerindeki ücret talepleri prodük
tivite artışı nedeniyle, kullanılan teknolojide meyda
na gelmiş olan değişiklik nedeniyle ve iş koşulların
da yapılmak istenilen değişiklikler nedeniyle her za
man ileri sürütebilir, 'işçilerle işverenler bu çerçevede 
karşı 'karşıya otururlar; ama asgaride bir ücret ar
tışı, başlangıçta akıllarda vardır. 

İkincisi; denilebilir M, Türkiye'nin genç sanayii
ni bu fevkalade etkileyebilecek, maliyetleri fevkalâ
de yükseltebilecek bir unsurdur. Buna da •katılmadı
ğımı ifade etmek isterim. Yapılmış bilimsel araştır-
malaır vardır iki, Türkiye'deki sanayi maliyetleri top
lamında işçiliğin payının yüzde 10-15'i aşmadığını 
göstermektedir. K'aldı iki-, bugün hepimiz elektrik 
makbuzları ödüyoruz, sanayiin temel girdisi olan 
elektrik fiyatlarındaki artışı biliyoruz, akaryakıttaki 
artışı biliyoruz, doların her gün artan maliyetini bi
liyoruz. 
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lastiğimiz 12 Eylül öncesi olayları hep beraber sayıp 
döküp hatırlamaktayız. Neler olmuştur?.. İşçilerin 
aşırı ücret artışı istekleri olmuştur diyelim. İşverenin 
aşırı katılığı olmuştur. Uzun süren toplu sözleşme 
müzakereleriyle karşılaşmışızdır. Haftalar, aylar sü
ren grevlerle karşılaşmışızdır. Grevlerin en başta işçi
leri telef ettiğini, Türkiye'nin genç sanayiine büyük 
zararlar verdiğini; netice itibariyle üretimin düştüğü
nü, millî gelirin ve refahın gerilediğini... Bunların 
hepsini gördük, hepsine şahit olduk. Bunlara geri 
dönmek istemiyoruz. 

Şimdi bu olaylar zincirini burada bırakıp, başka 
bir şeye geçmek istiyorum. 

Son yıllarda Türkiye'de yaşanan ve yüzde yüzle
re varan enflasyonu birlikte gördük. Tüm çalışanla
rın reel gelir seviyelerinin ve refah sieviyelerinin de
vamlı düşüşüyle karşı karşıya kaldık. Buna karşılık 
ücretler hiçbir zarnan fiyatlara yetişemedi. Bunu bü
tün çalışanlar açısından söylüyorum; yeni şeyler de
ğildir. 

Şimdi 'bir başka olayı daha vurgulamalk istiyorum. 
Dün akşamın geç saatlerinde değerli üyemiz Sayın 
Baturalp'in 'burada rakamlarla isltaltistiki olarak önü
müze serdiği veriler de vardır. Son derece yüksek ve 
dengesiz ücret artışlarıyla bu ülkede karşılaşılmıştır. 
Dengeleri bozan, yelpazenin açıklığını daraltan bir 
durumla da karşı karşıya ıgelinmıiştir. 

Deminden beri söylediğim bütün olaylar zinciri
ni birbirinin sebep - sonucu olarak ve birbirini de
vamlı etkileyerek çığ gibi büyüyen olaylar olarak 
gördüğümü ifade etmek isterim. 

Şimdi, ibunları bir daha yaşatmamanın, bunlara 
bir daha geri dönmemenin yolları olarak ne düşünü
lebilir? Kişisel fikrimi hemen söylüyorum: İşçilerin 
sokaklara dökülmesiyle ve haklarını sokaklarda al
mak için gayret göstermeleriyle bu konunun çözüle
bileceği kanısında değilim. 

Bir 'başka yol; bugünkü Anayasa Tasarımızın ge
tirdiği gibi, «Sendikaları disipline etmek, kontrol et
mek, grev alanlarını daraltmak, grev konularını da
raltmak, grev süresini kısıtlaımaik», gibi tedbirler dü
şünülebilir. Bunların da tam bir çözüm olmadığı ka
nlısında olduğumu açıkça belirtmek isterim. Her iki
si de, yeterli de değildir, rasyonel de değildir. 

Bunları sağlamlanın bir önşartı vardır. Kanımca 
işçilere, daha doğrusu bütün çalışanlara (Burada, bu 
«raddelerde konumuz işçiler olduğu için «işçiler», di
yorum) bir yıl önce yediği kadar ekmeği yiyebile
cek fırsatı en azından vermek lazımdır. Bir yıl önce 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum Sayın 
Öney. 

TÜLAY ÖNEY — Peki Sayın Başkanım. 
Kredi faizlerinin ne kadar arttığını 'biliyoruz, sa

nayideki aftan maliyetlerin içinde sadece işçi ücret
leri artışımı, mlaliyette büyük artışa yol açacağı şek
linde yoımmlamalk da mıümlkün değildir. Öyle bile ol
sa, sosyal 'barış için bunu göze almak elzemdir. 

Son bir noktayı daha ifade etmek isterim. «Eko
nominin buna gücü var mıdır?»ı diye sorulabilir. 
Ekonominin gücünün var veya yok olduğunu tartma
nın 'başka karineleri de vardır. Bugün en ufak bir 
gecekondunun kirasının 5 - 6 bin lira olduğu bir ül-
'keyiz; 'burada 10 bin liralık bir asgarî ücretten bah
setmek çok güçtür, Üniversite mezununu 16 bin lira 
ile, 18 'bin lira ile işe almak fevkalâde güçtür. 

Bu nedenle verdiğim önergeyle sosyal barışı sağ
layacağını umduğum, hükümet tarafından yakılacak 
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bir ışığın esas atanmasını getirdiğim teklifimi Yüce 
Kurulunuzun takdirine ve tasvibine arz ©diyorum 
efendim. 

ikinci önergemi izaha vakit kalmamıştır Sayın 
Başkanım. Bu konuda konuşmam da çok önemli de
ğildir, tek bir cümle 'ile geçiyorum. 

BAŞKAN — Üçüncü fıkra ile alakalı önergeni
zi de açıklamak istiyorsunuz.;. 

TÜLAY ÖNEY — Evet efendim, bir tek cümle 
'ile geç:iyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, zamandan tasarruf 
bakımından isalbetüi olur. Buyurun efendim. 

TÜLAY ÖNEY — Hak grevi yapılmaması Ana
yasamızda öngörülmüştür. Hak grevi yapılmayacağı
na göre, toplusözleşme koşularına uyulmaması ah
valinde meselenin çözüm yeri mahkemelerdir; ama 
mahkemelerin iki yılda, üç yılda çözecekleri ihtila
fın hiçibir değeri kaflimlamış. olacağı için, bu konuda 
mahkemelerce getirilecek çözümün üç ay gibi bir za
manla tahdit edilmesinden 'başka bir çare göremedi
ğim için bunu öneriyorum. 

Takdirlerinize arz ederim, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öney. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen sayın üye

miz?.. Yok. Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Malî konulardaki vukufunu hep beraber müşaha-
de ettiğimiz değerli arkadaşımız Sayın Öney'in, es-
hell - motel sistemini öneren birinci önergesine katıl
mak imkânı yoktur. Çünkü bu, toplu pazarlık siste
mini tamamen yok eder, ortadan kaldırır ve zannedi
yorum bizim ülkemizde bütün sendika çevreleri bu
na karşı çıkmışlardır. Yani, bunu da ek bir sınırla
ma olarak görmeleri ihtimali vardır. Bu önergeye ka
tılamıyoruz. 

Hak grevlerinin kalkmasıyla, yargının ödevinin 
zamanla sınırlanması konusunda, zannediyorum yü
rütmeyi durdurma kararlarının verileceği konularda
ki Danıştay kararları için öne sürülen eleştiriler da
ha cevaplandırılmadı. Kaldı ki, yargı bakımından 
Komisyonumuz 173 ve 174 üncü maddelerde, üst üs
te iki maddede; «Bir, hakimler davalaırı en kısa sü
rede bitirmek zorundadırlar. İki, yargının temel öde
vi, muhakemenin hızlandırılmasıdır.»! yolunda iki 
paralel ayrı hüküm sevkedilmaştir. 

Zannediyorum bu konuda alınacak tedbir de bun
dan ibarettir. Düzenlenme yeri ıburası değildir. De

ğerli arkadaşımızın bu iki önergesine de katılamıyo
ruz. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Sayın Öney'in her iki önergesine de Komisyon 

katılmadığını ifade etmektedir. Birincisi; birinci fık
ranın aşağıdaki şekilde düzenlenmesi, diğeri de üçün
cü fıkranın kaldırılarak yerine teklif ettiği fıkranın 
eklenmesi. Dikkate alınmasını oyunuza sunuıyorum. 
Dikkate alıramasını kabul edenler... Etmeyenler... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Gürbüz'ün önergesini okutuyorum. 
(Özer Gürbüz'ün önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Açıklamaya ihtiyaç görüyor musu

nuz? 
ÖZER GÜRBÜZ — Açıklandı efendim. 
BAŞKAN — Açıklandı. Müsaade ederseniz Ko

misyonun görüşünü alıyorum sayın üyeler. 3 üncü 
fıkranın kaldırılması, biraz evvel ifade edilmiş ol
makla 'beraber, 'bir daha lütfederseniz?.. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Gürbüz'ün 
önergesine Komisyon katılmamaktadır. Dikkate alın
masını oyluyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Var dal, 3 üncü fıkranın aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesine mütedair bir önerge vermiştir, oku
tuyorum. 

(İsa Vardal'ın önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Varda!, bir açıklama yapa

cak mısınız?.. Buyurun efendim. 

İSA VAR DAL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Görüşmekte olduğumuz 57 nci maddenin 3 üncü 

fıkrasında «Toplu iş sözleşmelerine, kanun hüküm
lerine aykırı, bunları değiştiren veyia kaldıran hüküm
ler konamaz.» fıkrası getirilmiştir. 57 nci maddenin 
3 üncü fıkrasındaki «kanun hükümlerine aykırı» iba
resinin maddeden çıkartılması yerlinde olacaktır. Zi
ra, toplu iş sözleşmesi hukukî niteliği bakımından iş
verenle işçi kuruluşu arasında yapılmış bir iş, hiz
met sözleşmesidir. Taraflar kanunların emredici hü
kümlerine aykırı olmamak ve kamu düzenini bozucu 
nitelikte 'bulunmamak şartıyla toplu iş sözleşmesi 
muhtevasını serbestçe tayin edebilmelidirler. 

Borçlar Kanununun 1 'inci maddesinde, «İki taraf 
karşılıklı ve 'birbirlerine uygun surette rızalarını be
yan ettikleri takdirde âkit tamam olur.», demektedir. 
İş Hukukuna özgü kurallar sosyal kamu düzeni hü-
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kümleridir. Sözleşme serbestlisinin sınırını Borçlar 
Kanununun 19 uncu maddesiyle müteakip maddele
rindeki unsurlar çizer. Bu sınırlar aşılmadıkça, ka
nunla düzenlenmiş olsun ya da olmasın, tarafların 
serbestçe pazarlık edebilme hakiki vardır ve bu hak
kın tanınması gerekir. 

Tarafların, kanunun emredici hükümlerine ve ka
mu düzeniyle umumu adaba aykırı olmayan her tür
lü akdî yapabilecekleri anlaşılmaktadır. Borçlar Ka
nunu 'bu hükümlerle doludur. Hulkulk Usulü Mahke
meleri Kanunu da: «Taraflar, icabında kanunen 'be
lirtilen yetkili mahkemenin dışında başka bir mah
kemeyi yetkili .kılabilirler.»^ der. O nedenle, bu ka
nun hükmünün, kanunun umumî hükümlere bırakıl
ması doğru olacaktır. 

Ayrıca, 275 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 
son fıkrasında; «Borçlar Kanununun 316, 317 nci 
maddeleri uyarınca aktedil'miş odan umumî muka
velelerin, toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin 
yerini toplu iş sözleşmesi hükümleri alır; ancak umu
mî mukavelede işçiler lehine olan hükümler saklıdır.» 
Aynı maddenin 4 üncü fıkrasında «Toplu iş 'sözleş
mesinde aksi belirtilmedikçe hizmet aikltinin işçi le
hindeki hükümleri muteberdir.» denilmektedir. 

Tasarının bu maddesinin 3 üncü fıkrasının «ka
nun hükümlerine aykırı»' ibaresi işçiler aleyhine bir 
Ihüküm olup, toplusözleşmeyle Borçlar Kanununum 
hizmet akti ve 316 ve 317 nci maddelerine göre ak-
tedilımiş olan umumî mukavelede olan irtibatı da ke
silmektedir. Bu fıkra üe toplusözleşme yapma hakkı 
hiçbir anlam taşımaz, toplu pazarlık hakiki ortadan 
kaldırılmış olur. Geçmiş dönemdeki uygulamalar bu 
fıkranın getirilmesine neden olmuştur, geçmiş döne
mi ıbir tarafa bırakarak, geleceğe yönelik düzenleme 
yaptığımıza göre, bu fıkranın «kanun hükümlerine 
aykırı, bunları değiştiren veya kaldıran hükümler ko
namaz.», deyiminin çıkarılması yerinde olacaktır. 

Takdir Yüce Kurulundur, saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardail. 
Sayın Vardal'm önergesi üzerinde söz ailımak is

teyen üyemiz?. Yok Komisyonun .görüşünü rica edi
yorum? 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım ve değerli arkadaşla
rımı;! 

Kelimelerle oynamadan, açıkça ifade etmek isti
yorum ki, işçilerin toplusözleşrnedekd müzakere ve 
toplu pazarlık hakikinin kısıtlanması bu fıkra ile ar-
zulanmamaktadır. Sayın üstadımız Uyguner'in anlat-
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tığı gibi, öyle noktalardan «kanun kanun»( diye ka
nun tepelenmişitıir ki, biz buraya kanuna aykırı d'av-
ranıllmayacağının ifadesini koymak zorunda kaldık. 
Sayın Uyguner anlattı; amaç zapta geçsin diye söy
lüyorum, Sayın Vardal ve onun gilbi düşünen arka
daşlarımı mutmain kılmak için söylüyorum, toplu 
pazarlığı sınırlamak değil, ama toplumu, Devleti, ni
zamı ta'bJkkn etmek için bunu koyduk. Aynen kal
masını istiyoruz ve önergeye katıüamıyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon Sayın Vardal'ın önergesine katıılmıyor. 

Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Dikkate alınması kalbul edil
memiştir. 

Sayın Aykut'un önergesine geçiyorum, aynı ma
hiyettedir. 

(İmren Aykut'un önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Açıklama yapacak mısınız Sayın 
Aykut?.. ' 

Buyurun. 

İMREN AYKUT — Sayın Başkan, ben öner
gemde bir tek kelimeyi çıkardım, 3 üncü fıkrada, 
«değiştiren»/ kelimesini. Çünkü, o takdirde 1 inci fık
rada belirtilen ücret ve çalışma santiarını düzenleme 
amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkı zedelen
miş oluyor diye görüyorum. Çünkü, toplu iş sözleş
meleriyle çalışma şartları da düzenlenir. Yasalar, ça
lışma şartlarının pek büyük kısmım zaten düzenle
miştir. Eğer biz yasalarda toplu pazarlık esasında 
•bir değişiklik yapamayacaksak, o .takdirde toplu pa
zarlık yalnızca ücret zammı müzakeresiyle sınırlan
mış oluyor. Bu takdirde de, toplu pazarlıksız bir top
lusözleşme düzeni getirilmiş oluyor. Ben buna karşı 
olduğum için; zaten kanunun da amir hükümlerine 
aykırı ıbir düzenleme getirilemez, 'bu toplu iş yasala
rında da düzenl'enmiştir, ancak amir olmayan hü
kümlerin üzerine çıkılma ya da inceleme şekli1 var. 
Bu maddelerin hükümlerin değiştirilmesi toplu pa
zarlık masasmda her zaman mümkün olmaktadır. 

ıBir örnek vermek istiyorum, «Hafta tatili pazar 
günüdür.»," denmiştir, halbuki bazı işyerlerinde, bazı 
işkol'larıhda şartlar öyledir ki, hafta tatili hafta or
tasında da yapılabilir. Bu düzenleme, buna benzer 
daha birçok düzenlemeleri engelleyen şekilde 'bu mad
deyi yorumladığım için bu şekilde önerge verdim. 
Aksi takdirde, eğer yanlış anlamıyorsam, 'bu madde
min bu şekilde geçmesi mücadeleyi, toplu pazarlık 
masalsından, siyaset sahasına kaydıracaktu*. Biz, «Sen-
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dikalıarın siyaset yapmaiması», hükmünü getirdik. 1 
Şimdi «Yasalarda hiçbir değişiklik yapamaz, çalışma 
şartlarını düzenlerken» dediğimiz takdirde, ne yapa
cak sendikalar?.. Tabiî ki siyasî iktidarlarla, siyasî 
partilerle ilişki kurmak (mecburiyetinde kalacak, iş 
yasalarında değişiklik yapmak suretiyle çalışına ko
şullarını 'iyileştirme yoluna gideceklerdir. 

Bu bakımdan, bu kelimenin mutlaka çıkarılması 
gerektiğini, gelecekteki çalışıma ıbarışı açışımdan son 
derece yararlı ve gerekli görmekteyim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanını, değerli arkadaşlarım; 

BAŞKAN — Sayın Danışma Meclisi üyeleri; 

135 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

58 inci madde üzerinde müzakerelere başlıyoruz. 
58 inci maddeyi okutuyorum: 

B. Grev ve lokavt hakları 

MADDE 58. — Toplu iş sözleşmesi yapılırken 
uyuşmazlık halinde taraflar grev ve lokavt hakkına 
sahiptirler. Bu hakları kullanmanın usul ve şartları ka
nunla düzenlenir. 

Grev ve lokavt hakları, iyiniyet kurallarına aykırı 
tarzda ve toplum zararına ve millî serveti tahrip ede
cek şekilde kullanılamaz. 

Grev esnasında, grev uygulanan işyerinde, işçilerin 
ve sendikalarının yaptıkları zararlardan, sendika 
sorumludur. 

Grev ve lokavtın yasaklanabileceği ve ertelenebile
ceği haller, kanunla düzenlenir. 
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Arkadaşımız zaten belirttiler, şahsî yorumları böy
le. Biz, görüşümüzü ve yorumun nasıl yapılacağını 
zapta intikal 'ettirdik. Önergenin dikkate alınmama
sını istirham ediyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aykut'un önergesine Komis

yon katılmıyor. Dikkate aknmiasım oylarınıza sunu
yorum : Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilmemıiştiir. 

57 nci maddeyi Korniisıyo'ndan geldiği şekli ile oy
larınıza sunuyorum: Kati şekilde kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 57 nci madde Danışma Meclisin
ce kabul edilmiştir. 

58 inci maddeye geçmeden önce Birleşime 20 da
kika ara veriyorum. 

Kapanıma Saati : 16.20 

Grev ve lokavtın yasaklandığı veya ertelendiği 
durumlarda uyuşmazlık, Yüksek Hakem Kurulu tara
fından çözülür. 

Siyasal amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve 
lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali verim dü
şürme ve direnişler yasaktır; müeyyideleri kanunla 
gösterilir. 

Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, hiçbir 
şeküde engellenemez. 

BAŞKAN — Bu konuda verilen önergeleri okutu
yorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 58 inci maddesinin bir, iki, dört, beş ve 

altıncı fıkralarındaki «Lokavt» kelimelerinin kaldırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Akif ERGİNAY 
AKlF ERGlNAY — Sayın Başkan, ben önergemi 

geri alıyorum. Çünkü 56 nci maddede lokavt zaten 
kabul edilmişti. Bu itibarla, önergemi geri alıyorum 
efendim. 

»>•« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 16.40 

BAŞKAN : Başkanvekili Fenni İSLIMYELI 
KÂTİP ÜYELER : Kamer GENÇ, EvKya PARLAK 
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BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
Diğer önergeleri okutmaya devam ediyoruz efen

dim. 
Yüksek Başkanlığa 

«Lokavt» hakkının 58 inci maddeden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Cahit »TUTUM 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 58 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz. 
Gerekçemiz ilişiktir. 
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 
Vahap GÜVENÇ Mustafa ALPDÜNDAR 

Beşir HAMlTOĞULLARI Feridun Ş. ÖĞÜNÇ 
Remzi BANAZ 

«Grev hakkı 
MADDE 58, : İşçiler, toplu iş sözleşmesi yapı

lırken uyuşmazlık çıkması veya işçi ve işçi teşekkülle
rine mevzuat veya toplu iş sözleşmesi ile sağlanmış 
hakların ihlali hallerinde grev hakkına sahiptirler. 

Grev hakkının ne şekilde kullanılacağı ile istisnala
rı kanunla düzenlenir.» 

GEREKÇE : 
Tasarının bu maddesi ile toplu iş sözleşmesi yapı

lırken uyuşmazlık çıkması halinde ve mevzuat ve 
toplu iş sözleşmesi ile işçi ve işçi teşekküllerine sağlan
mış hakların ihlali hallerinde grev hakkına sahip ola
cakları hususu düzenlenmiştir. Tasarının aksine lokavt 
ekonomik şartlara bağlı bir uygulama olup «güçsüz
lerin korunması» gibi çağdaş insanlığın evrensel bir 
değerini yansıtmadığı için Anayasal bir hak olamaz. 
Nitekim 1961 Anayasamızda da lokavt bir Anayasal 
hak olarak belirtilmemiş kanun koyucunun takdirine 
bırakılmıştır. 

Tasarı gerekçesinde, «Lokavt'ın Anayasal hak ola
rak tanınması bir denge fikrinin sonucudur.», «Sosyal 
alanda işçi ve işveren mücadele ederken eşit araçlar 
kullanılırsa, ancak o zaman bu mücadele topluma za
rar verici olmaktan çıkar» denilmektedir. Tasarıdaki 
bu yargı Toplum gerçeklerinden soyut bir düşünce 
ürünüdür. İşçi - İşveren temelde eşit olanaklara sahip 
değildir. (Temelde eşit olmayanların eşit mücadele 
araçları ile donatılmaları, dengeyi değil dengesizliğin 
sürdürülmesini sağlar. İşçinin emeğinin karşılığını al
mak için işverenin de bu talebi asgarî düzeyde tutmak 
için mücadele etmeleri de ancak yasal sınırların dışına 
çıkan eylemler topluma zarar verebilir. Liberalizmin 
geçerli olduğu 19 uncu yüzyıl avrupasında görülmüş-
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tür ki, emeğin bir meta gibi serbest piyasa değeri ile 
satın alındığı o devirlerde emek sınırsız bir istismar 
konusu olmuş ve buna bir tepki olarakta Marksizm 
doktrini geniş bir ilgi görmüştür. İşte bu nedenledir ki 
Devletler sosyal ve ekonomik hayata da müdahale 
edilmesi gereğini duyarak sosyal politika alanında ça
lışanların koruyucu bir takım tedbirler ailmak zorunlu
luğunu duymuşlar ve klasik Devlet kavramı sosyal 
devlet haline dönüşmüştür. Sosyal Adalet, güçsüzlerin 
korunmasını öngörür. İşçinin grev hakkı, işverenlerle 
yapılacak serbest pazarlıkta emeğin korunması amacı
na Yöneliktir. Lokavt ise emeği tehdit aracıdır. İşçi, 
üretimden insan onuruna yaraşacak bir biçimde ya
şam koşuluna kavuşabilmek için zorunlu olan adil 
bir pay almak veya haklarının korunması amacıyla 
grev hakkına muhtaçtır. İşveren bu payı vermemek 
için lokavt silahını kullanır. Grev de, sosyal bir den
genin kurulması, lokavtta ise bu dengenin gerçekleşme
mesi amacı yatmaktadır. Bu bakımdan, lokavt'ın bir 
Anayasal hak olarak düzenlenmesi Devletin sosyal 
devlet olma ve koruyuculuk nitelikleri ile de bağdaş
tırılmaz. Gerçek denge, grev hakkının muadili olarak 
işverenlerinde lokavt hakkı ile teçhiz edilmesi suretiyle 
kurulamaz. Kaldı ki, 1961 Anayasasında Lokavt bir 
Anayasal hak olarak tanınmadığı halde 275 sayılı 
yasa ile işverenlere tanınmıştır. Lokavt, gerekirse özel 
kanunla düzenlenebilir. Böylece de günün koşulları 
dikkate alınmak suretiyle düzenlemeler yapılabilmesi 
bakımından Anayasaya esneklik verilmiş olur. 

Tasarıda grev hakkı sadece toplu iş sözleşmesi ya
pımından doğan menfaat uyuşmazlıklarına hasredile
rek hak grevi yolu tıkanmıştır. Gerekçede «Mahkemele
re saygı ve çalışma barışı ilkeleri hak grevinin yasak
lanmasına amil olmuştur» denilmektedir. Bütün ileri 
Ülkelerde olduğu gibi grev hakkı işçilerin ekonomik 
ve sosyal durumlarını korumak ve düzeltmek için son 
çare olarak başvuracakları araçtır. Bir menfaatin sağ
lanması kadar bir hakkın korunması da önemlidir. 
Bunları yek diğerinden ayırmak grev hakkını geniş 
ölçüde sınırlamak olur. Her ne kadar hak ihlallerinde 
işçilerin dava yoluna başvurmaları mümkün ise de, 
işverenlerin mevzuattan veya sözleşmelerden doğan 
haklarını topluca ihlal etmeleri halinde işçilerin te
ker teker mahkemeye başvurarak bu haklarını sağla
mada katlanacağı külfetler ve zaman faktörü hiçte 
küçümsenemez. Bu ihtiyaç Mahkemelere saygısızlık 
değildir. Çalışma barışı da hak grevi yolunun tıkan
ması ile sağlanamaz. Çalışma barışı haklara saygıyı 
gerekli kılar. Dava yolu zaman alıcı ve pahalı bir 
yoldur. Örneğin, işçinin 3.000.- TL.'lik bir hakkı için 
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dava açması gerektiği düşünülürse yürürlükteki mev
zuatımıza göre sadece Mahkeme harç ve masrafı ola
rak 1.000.- TL.'ilik bir peşin ödemeye gerek vardır. 
Davanın takip ve sonuca ulaşması için katlanılacak 
külfetlerde aykırıdır. Kaldı ki işçi haklarına saygılı iş
verenler yönünden de hak grevi bir baskı aracı değil
dir. Hak grevi yoluna başvurmak işçiler ve buna ka
rar verenler için riskli bir durum olacağı cihetle bu 
hakların özenle kullanılmak isteneceğinden kuşku du-
yulmamalıdır. Ayrıca, yürürlükteki yasalara göre, hak 
grevinin Mahkemelerce de ted'biren durdurulabilmesi 
yolunun mevcudiyeti dahi bu hakkın kötüye kullanıl
masına imkân vermeyecektir. 

Yürürlükteki hukuk kurallarına göre, hakların kö
tüye kullanılması yasalarca korunmamaktadır. Mede
nî kanunun 2 nci maddesinde bu husus açıkça be
lirlenmiştir. Keza, bir hakkın kullanılmasında millî 
servetin tahribi yolu da açık değildir. Grev uygula
masında yasalara aykırı davranışta bulunulması ve bir 
takım zararlara neden olunması da esasen Genel ve 
Özel yasalarda yeni ve hukukî müeyyideleri vardır. 
Yürürlükteki hukuk kurallarınım dahi olanak tanınma
dığı bu gibi durumların Anayasa maddesi haline ge
tirilmek istenmesi tasvip edilir bir davranış olmadık
tan başka Anayasa tekniği ile de bağdaştırılamaz. Ana
yasalarda temel hak ve ilkeler belirlenir, gerekiyorsa 
detaylar özel kanunlarla düzenlenir. 

Grev ve özel yasada kabul edildiği takdirde lo-
kavt'ın hangi esaslarla yapılacağı ve uyuşmazlıkların 
çözüm yolları bir Anayasa konusu değildir. Bu bakım
dan uyuşmazlıkların Yüksek Hakem Kurulunca çö
zümleneceğine ilişkin bir hükme de gerek yoktur. 
Bunlar da tamamen detay hükümlerdir. Peşinen böyle 
bir hükmün kabulü serbest pazarlık ve grev hakkının 
özünü zedelemektedir. 

Tasarıda yer alan «Siyasal amaçlı grev ve lokavt, 
dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri 
işgali, verim düşürme ve direnişler yasaktır.» hükmü
nün de hiçbir anlamı ve dayanağı yoktur. 

Grevin amacı belirtidir. Bu amaç ve yasada be
lirlenecek usul ve esaslar dışındaki tüm eylemlerin ise 
yasal olmayacağı kuşkusuzdur. Yasalarla haklar ve 
yasaklar düzenlenir, var olan bir şey yasaklanabilir, 
olmayan bir şeyin varlığı varsayımından hareketle 
bunun yokluğuna işaret etmenin anlamsızlığı ortadadır. 
Hele Anayasa gibi temel kuralları içeren bir yasada 
böyle detay hükümlerin yer alması gereksizdir. 

Keza, greve katılmayanların işyerinde çalışmaları
nın da hiçbir şekilde engellenmemesini öngören bir 

hükümde Anayasa da yeri olmamak gerekir. Anayasa 
bir özel kanun değildir. 

Danışma Meclisi 'Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 58 inci maddesinin beşinci 

fıkrasının metinden çıkarılmasını ve birinci fıkrasının 
da aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
İmren AYKUT Feridun GÜR AY 

«işçiler ve işverenler toplu iş sözleşmesi nedeniy
le doğan uyuşmazlıklarda grev ve lokavt hakkına sa
hiptirler. Bu hakları kullanmanın usul ve şartları ka
nunla düzenlenir.» 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
58 inci maddenin başlığı «Grev ve Lokavt hakla

rı» olarak düzenlenmiş ve bu başlıkla lokavt hakkı 
madde metnine geçirilmek suretiyle Lokavt hakkı 
Anayasal bir hak olarak kabul edilmiştir, 'iş hayatı 
ile ilgili Kanunlarda; daha zayıf durumda olan iş
çiyi koruyucu nitelikte hükümler olduğu gibi Yargı
tay içtihatları da bu yönde bulunmaktadır, işverenin 
greve karşı takınacağı tavırın şekil ve şartları ile ça
lışma hayatının şartlarının kanunla düzenlenmesi da
ha uygun düşecektir. 'Kaldıki Demokratik parlamen
ter sistemlerle idare edilen ülkelerin Anayasalarında 
Lokavta yer verilmemiş bu konu kanunla düzenlen
miştir. O nedenle Lokavt'ın maddeden çıkartılması 
gerekir. 

Diğer taraftan maddede hak grevinden hiç bahis 
edilmemiş sadece Toplu tş Sözleşmesi yapılırken uyuş
mazlık halinde grev yapılması kabul edilmiştir. Mad
dede her türlü grevden söz edildiğine göre hak grev'e 
de maddede yer verilmesi yerinde olacaktır. Hak gre
vine hangi hallerde gidilebileceği ve bunun şekil ve 
şartları 275 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde dü
zenlenmiştir. Bu şekil ve şartlara uyulmadan yapıla
cak hak grevi zaten kanunsuz grev mahiyetindedirki 
bu maddenin altıncı fıkrasında düzenlenmiştir. Ha
len 275 sayılı Kanun, 'Millî Güvenlik Konseyi tara
fından değiştirilmek üzere olduğundan orada, hak 
grevine gidilebilme şekil ve şartları daha etkin şekil
de düzenlenmesi mümkündür. Şayet bu yol kapalı tu
tulursa ihtilafların mahkemeye intikali gerekecektir. 
Bir işyerinde 10 000 işçinin çalıştığı düşünülürse on-
bin işçinin ayrı ayrı dava açması zorunlu hale gelir. 
Bu durum; hem mahkemelerin işlerini çoğaltacak 
hemde işçilerin haklarını almakta gecikmelere neden 
olacağı gibi bir takım mahkeme masraflarına da kat
lanmaları gerekecektir. Hak grevinin geçmişte kötü-
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ye kullanılmış olması bu hakkın kaldırılmasını gerek
tirmez. O nedenle maddenin başlığı ile metnin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Grev Hakkı : 
Madde 58. — İşçiler, Toplu tş Sözleşmesi yapı

lırken uyuşmazlık çıkması veya işçi ve işçi teşekkül
lerine mevzuat ve toplu iş sözleşmesi ile sağlanmış 
hakların ihlali hallerinde, grev haklarına sahiptirler. 

Grev esnasında, grev uygulanan işyerinde, işçile
rin ve sendikaların yaptıkları maddî zararlardan sen
dikalar sorumludur. 

Grevin yasaklanacağı ve erteleneceği haller kanun
la düzenlenir. 

Siyasal amaçlı grev, dayanışma grevi, genel grev, 
işleri işgali, verim düşürme ve direnişler yasaktır; 
müeyyideler kanunla gösterilir. 

Grev hakkının kullanılış şekil ve şartlan ile işve
renin hakları kanunla düzenlenir. 

İsa VARDAL Şerafettin YARKIN 
Bahtiyar UZUNOĞLU 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 58 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde düzenlenmesini saygıyla arz ederiz. 

«IB. Grev ve Lokavt Hakları : 
MADDE 58. — Toplu iş sözleşmesi yapılırken 

uyuşmazlık halinde taraflar grev ve lokavt hakkına 
sahiptirler. İBu hakları kullanmanın usul ve şartları, 
kapsamları ve istisnaları kanunla düzenlenir. 

Grev ve lokavt hakları, iyi niyet kurallarına aykı
rı tarzda ve toplum zararına ve millî serveti tahrip 
edecek şekilde kullanılamaz. 

Grev ve lokavt hakkı 12 nci maddede belirtilen 
sebep ve amaçlar çerçevesinde kanunda gösterilen 
esaslara göre sınırlandırılabilir. 

Kanuna uygun olarak ilan edilmiş bir grevin bel
li bir işyerinde uygulanabilmesi için, o işyerinde ça
lışan işçilerin salt çoğunluğun; gizli oy, açık döküm 
ve sayım esasına ve kanunla gösterilen şekil ve usul
lere göre yapılacak bir oylamada grevin orada uygu
lanmasına rıza göstermiş olması gereklidir. 

iş uyuşmazlıklarında hakemlik, kanuna göre dü
zenlenir. 

idare, toplu sözleşme görüşmelerinde ve bu gö
rüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmışsa, grev ve lokavt 
ilanından önce başvurulması zorunlu arabulma faali
yetlerine her aşamada dahil olma ve grev veya lokav
tın devamı sırasında ara bulucukluk girişimlerinde 
bulunma yetkisine sahiptir. 

Grev esnasında, grev uygulanan işyerinde işçile
rin ve sendikalarının yaptıkları zararlardan, sendika 
sorumludur. 

Siyasal amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev 
ve lpkavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, verim 
düşürme ve direnişler yasaktır; bunların müeyyide
leri kanunla gösterilir. 

Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, hiç 
bir şekilde engellenemez. 

Alâeddin AKSOY A. Asım İĞNECİLER 
IRecai BATURlALP Ali DİKMEN 
A. Fehmi KUZUOĞLU Lâmi SÜNGÜ 
Turgut KUNTER Şükrü 'BAŞBUĞ 
Dündar SOYER Hayri SEÇKİN 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Maddeden «Lokavt»ın çıkartılmasına dair önerge
sini Sayın Erginay geri almış vaziyettedir. 

Sayın Tutum, sizin önergeniz de aynı istikamet
tedir. Sayın Erginay, 56 ncı maddeyle esasen lokav
tın müessese içine girmiş olduğunu dikkate alarak 
önergesini geri aldılar. Sizin önergeniz de aynı isti
kamettedir. Müsaade ederseniz sizin önergenizi de 
muameleye koymayalım. 

CAHİT TUTUM — Olur efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının 58 inci maddesinin tümünde değişik

lik yapılmasını öneren Sayın Alpdündar, Güvenç, ve 
Öğünç, IBeşir Hamitoğulları ve Remzi Banaz'ın öner
gelerini okutuyorum: 

(Mustafa Alpdündar, Vahap Güvenç, Feridun 
Öğünç, Beşir Hamitoğulları ve Remzi Banaz'ın müş
terek önergeleri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde açıklama?... 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Kısa bir açıkla

ma yapmak istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpdündar. 
MUSTAFA ALPDÜNDAR — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Yeni Anayasa, yeni bir hak olarak sokulmak iste

nen lokavt hakkında bazı görüşlerimi arz edip öner
gemiz hususunda açıklamalar yapmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
işçiler, çalıştıkları müesseselerin, bana göre, bilime 

göre, veriminden insanca yaşamlarına yetecek kadar 
pay almak için grev yaparlar. Grev hakkına sahiptir
ler. Bunun, grevin esas amacı kesinlikle, geneli üze
rinde de, daha önce de değişik zamanlarda arz etti
ğim gibi, bir meyve ağacının olumu yetişmesi, (iş
yerini tarif ediyorum.) meyvelerinin verimi sonucu 
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erişmesi ve o meyveden hakkını almak için meyve I 
ağacının dibinde pazarlık yapmasına benzer. Ama, 
lokavt, işyerindeki işçiye, onu yöneten sendikacıya 
hatta belki de evindeki huzursuzluğa kızan, (değerli 
işverenlerin büyük bir kısmını tenzih ederim) ufak 
bir hırsla lokavt dediği zaman, o ağaçtan, yetiştirdiği 
ağaçtan meyve almak üzere işvereniyle masaya otu
ran işçileri aç bırakır. 

Tarih önünde söylüyorum; dünyanın hiçbir ye- ı 
rinde greve çıkmış işçi, bazı olaylar, kabul etmedi
ğim ve benimsemediğim olaylar hariç; işvereni aç bı
rakmamıştır. İşvereni susuz bırakmamıştır; ama lo
kavt uygulayan işveren, binlerce, onbinlerce işçiyi j 
bir hırs uğruna aç, susuz ve ilelebet işsiz bırakmış
tır. 

Beni yanlış anlamayacağınızı umarım. Lokavt 
esasen, halen yürürlükte bulunan 274 sayılı Yasada I 
vardır. 18 senedir uygulanmaktadır. Dünyanın hiç
bir yerinde Anayasal müessese olarak lokavt ele alın
mamıştır. Geneli üzerinde de, özel görüşmelerimde 
de, değerli Şener Hocama sordum, hangi milletin Ana
yasasında lokavt var ki, ısrarla anayasal müessese ha
line getirmek istiyorsunuz? Bunun esasen uygulama- I 
sı olduğuna göre, büyük bir kitleyi açlık, sefalet ve 
işsizlik gibi, devamlı bir Demokles'in kılıcı gibi boy
nunda duran bir müessese haline getirmek; böylece 
psikolojik bir yıkıntıya sebep olmaktaki amacınız ne- I 
dir? Cevabını alamadım. Eğer müsaade edilirse bu 
maddenin görüşmesi sonunda soracağım. Belki o za- I 
man cevabını alacağım değerli arkadaşlarım. 

İşte onun için, lokavt bütün dünya milletlerinde I 
değil Anayasalarında, uygulanmaz halde kanunlarla 
çerçeve içine sıkıntırılmış hatta insanlık için, insanlık I 
suçu olarak görülmüştür. Umarım bir karar verir, I 
lokavtı anayasal bir kurum, bir kuruluş, bir müeyyi
de olmaktan çıkarırsınız. Zira, maddeten hiçbir ya
rarı yok; kanunlarda vardır. (Kanunlardan çıksın di- I 
ye bir önerimiz, önergemiz de yoktur. I 

Geçmiş bütün parlamenter hayatımızda da sessiz I 
sedasız, hiçbir milletvekili, lokavt kanundan çıksın 
diye bir önerge vermemiştir. I 

Değerli arkadaşlarım. Bir tek gerekçeye dayan- I 
mıştır değerli Komisyonumuz. (Efendim, bir olay ol- I 
muş; Yargıtaya başvurulmuş; «Lokavt Anayasaya I 
aykırı mıdır» diye sorulmuş?.. «Hayır kanunlarda 
vardır; aykırı değildir» denmiş. I 

Sayın Başkanım, Muhterem Komisyon Başkanım, I 
değerli arkadaşlarım; 1 
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Eğer iş 'hayatını tetkik etmişseniz, taşınamayacak 
kadar ciltler halinde, eğer bu emsal olacaksa Yargı
tay kararları var. 9 uncu Hukuk Dairesini biz işçiler 
tıpkı Anayasa Mahkemesi gibi görür. Kökleşmiş, iş
çinin yıllarsa alıp kullandığı 'hakları, görüyorsunuz; 
ücretli dinlenme gibi, hafta tatili gibi; sanki memurla
rımız, askerlerimiz 30 gün üzerinden maaş almıyor-
muş gibi, Anayasaya sokulmak istenen hükümlerle, 
gelecek nasıl bir siyasî iktidar olacağını, oluşacağı
nı bilemediğimiz için şimdiden iktidara, kanun koy
mak suretiyle Anayasaya ters düşmeyen, yargı ka
rarlarıyla kökleşmiş bir kısım hakların geri alınma
sına imaj vaat eden hükümler var. Onlar emsal teş
kil etmiyor da, rahatlıkla uygulanan lokavt neden 
bu kadar ısrarla Anayasa kurumu haline getirilmek 
isteniyor? 

Bunun takdirlerini kamuoyunun vicdanına ve siz
lerin düşüncelerine bırakmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpdündar, süreniz dolmuş
tur, toparlayınız. 

MUSTAFA ALPDÜNDAR - Teşekkür, ede
rim Sayın Başkan. 

Öte yandan, işverenden müesseseye katkısının 
karşılığını almak için pazarlığa oturan işveren - işçi
ler, onları temsilen sendikalar anlaşamadıkları takdirde 
grev kararı vereceklerdir. Biraz ilerde gelecek bir 
maddeyle süresi peşinen bellidir, tki ay, 60 günden 
fazla grev yapılamayacak. Gönlüm arzu eder ki, al
tı saat yapılmasın. Hemen, zabıtlara geçsin diye söy
lüyorum. Muhterem Komisyonumuzun ortaya koy
duğu, Sayın Sözcünün iddiası gibi, 4 mijyon grevlerde 
işgünü kaybı diye birşey yok. !2 milyon 700 bin var. 
2 milyon 300 bin var. Hemen ifade ederim; 18 sene
den beri uygulama yapılan bir memlekette ortalama
sı yedi yılı bulan böylesine bir etüt, i§ kazaları ve 
meslek hastalıkları nedeniyle kaybolan gün ve grev 
günlerini mukayese edecek olursanız, % 31,6 iş ka
zası ve meslek hastalıklarında kaybolan işgünleri grev
lerde kaybolan işgünlerinden daha fazladır. 

Geçmişin bütün kötü örneklemelerine rağmen so
nuç budur. Demek oluyor ki, sendikaların, işçilerin 
anasının ak sütü gibi bir hakkı olan demokrasilerde 
toplu sözleşme hakkı böylece grev haklarının kısıt
lanır ve kâğıt üzerinde bırakılıp, kısıtlanmak istenmek
tedir. 'Bunu, muhterem arkadaşlarımın bilgilerine sun
mak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım.. 
BAŞKAN — Sayın Alpdündar, tekrar rica edi

yorum efendim. 



Danışma Meclisi B : 135 25 . 8 . 1982 O : 3 

'MIUSTAJFA ALPDÜNDAR — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Mahkeme yolunu göstermektedirler. Ama, bir da
vanın nasıl açılacağını, check otfif'u da kaldırdıkları
na göre, sendikaların dâvalara, bir üye için bir dava
nın açılmasının kaça mal olduğunu hukukçu arka
daşlarım bilirler. Topluca dava açmalk çok kere 
mümkün değildir, lîşveren grevi savmak için, buyur 
imzaladım dedikten sonra, uygulamadığı sözleşme 
için hak ve rıza gösterilmediğine göre, anlaşılıyor ki, 
kendiliğinden grev hakkı artık kâğıt üzerinde kalma
ya mahkûm bir Anayasal hak, olarak düşünülmekte
dir. 

Takdir 'Yüce Meclisindir; takririmize olumlu oy 
vermenizi rica ediyor hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpdündar. 
RBCAt BATURALP — önergenin aleyhinde söz 

istiyorum. 

IBAlŞfKAN — Buyurun 'Sayın Eaturalp. 
RBCAt IBATURALP — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Geriden başlayacağım bu defa. Grevde zayi olan 

günler 4,5 milyon iş saati diye hesaplanmış, yanlış 
zaptetmedimse. Gerçekte 2,5 milyon. Ben 22 ay gö
revde kalan, fabrikamdakini hesapladım rakamları 
yanlış çarpmadımsa 1,5 milyon çıkıyor Nasıl oluyor 
bu?... 

'MUSTAFA ALPDÜNDAR — Yanlış Paşam, 
yanlış. 

RBCAt IBATURALP — Şimdi gelelim baş tara
fa: 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
İşveren kadar hizmetinin hastası olan kişiler yok

tur. Bir işveren, işveren mevkiine gelinceye kadar ne 
badirelerden geçmiştir. Çıraklıktan başlamıştır, en 
basit hizmetten başlamıştır, belki de caddede simit 
satmaktan başlayarak bir işveren mevkiine gelmiştir. 
O mevkie gelinceye kadar kendisini de saydırmıştır, 
maiyetindekileri de sayarak gelmiştir. Eğer bu iki 
hizmet bir arada yürümeseydi bir işveren işveren ola
maz. 'Ben işveren değilim. İşverenim; ama devlet işve
renliğini yaptım 5,5 yıl. Ne simit sattım, ne de efen
dim; bir yerde eğe sürdüm; ama 5,5 sene onun içinde 
yaşadım ben. 

İşveren işçisine gönülden bağlıdır ve her fırsatta 
işçisine her şeyi vermek de onun esas vazifesidir. Şü 
işverenleri ismen de bilmem; ama bayram geldi diye, 
ramazan geldi diye evinin erzakını gönderen işveren
ler sayılmakla bitmez. Hakkını işçiye teslim etmeyen 

işverenleri agrandize ediyoruz. İşveren işçisinin hak
kını her zaman verir; ama sendika kendi menfaatle
rini korumak için bunu aşırı derecede istismar eder; 
ama sendikaya da ihtiyacımız var. Bir yerde yapıla-
madıysa, verilmediyse orada da sendika araya gir
sin; ama girerken de munsifane girsin, memleketin 
realitelerini göz önüne getirerek girsin. 

Ben, öyle istekler vaki olmuştur ki, toplu söz
leşme heyeti geldiği zaman güldüm. «Aman, nasıl 
gülüyorsunuz Sayın Genel Müdürüm» dediler, «Çok 
rahat gülüyorum ve sonuna kadar güleceğim» dedim. 
«Neden?..» dediler, «Biraz eğer imkân dahilinde olsa 
düşünür şuradan buradan veririm diye bir çare ara
rım. Bu kadar istendikten sonra gülmekten başka ya
pılacak iş yok» dedim. 

Sonra, askerlikte bir terim vardır: Her silah mu
kabil silahla mukabele görür. Göremediği zaman, bir 
devlet ordusunu bu maksada göre hazırlayamadıysa 
daha ilk günden mağluptur. 

İBinaenıaleyh, mademki grev müessesesi var, lo
kavt da olur. İdam var. Ben hiç endişe etmiyorumki, 
adam öldürmeye niyetim yok. Allah'a çok şükür, 
bugüne kadar olmadığı gibi bundan sonra da nasip 
etmesin. Ne diye lokavttan korkuyorum ben?.. Bir 
işveren kurduğu müesseseyi kurarken muhtaç oldu
ğu işçisinin nasıl belirtildiği gibi siler atar?.. O işve
ren o. işyerini gene devam ettirecektir. 

Sonra, deniyor ki, «Efendim, hangi memleketin 
anayasasında var?..» 

Hangi memlekette geçmiş yakında benim Taksim 
olaylarım gibi olaylar var?.. Hangi memlekette benim 
12 Eylül'üm gibi geçmişler yakında olmuş?.. Benim 
hafızamda yok; onun için yakında olmadı, belki çok 
eskiden oldu. Onlar ola ola bugüne geldi; düzeltti
ler işlerini. (Ben de düzeltmeye uğraşıyorum. 

Benim anayasam teferruatlı bir anayasa olmalı. 
Biraz geleceğin hükümetlerine ışık tutmalıdır. Yok
sa modern anayasa sistemiyle ben bir anayasa yapa
cak olursam, bundan evvelki konuşmamda da arz et
miştim, ben gene yaya kalırım. 

BAŞKAN — Sayın ıBaturap, toparlamanızı rica 
ediyorum. 

RBCAt BATURALP — (Bağlıyorum 
Öen her milletin anayasasının iyi taraflarını ala

cağım, kendime gelmeyen taraflarını almayacağım, 
kendi bildiğim gibi bir anayasa yapacağım. (Bu Muh
terem Heyet buna her zaman sahiptir. Bunun için bu
raya gelinmiştir. 
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Onun için, ben lokavtın Komisyondan geldiği gi
bi yerinde kalmasını gönülden ister, bu mevzuda 
oyumu kullanacağımı arz eder, sizlerin de tensipleri
nize arz ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Baturalp. 
Sayın Yılmaz, önerge aleyhinde, buyurun efen

dim. 
FUAT YILMAZ — Sayın Başkan, muhterem ar

kadaşlar; 
Huzurunuzda şimdi müzakeresini yaptığımız mad

denin üzerinde önerge veren arkadaşlarım, birinci 
fıkrası hariç maddenin tümünü reddediyorlar, tüm
den değiştirilmesini istiyorlar. Bu durumu dikkate 
alarak ben saygı duyduğum bu düşünceye göre ko
nuşmamı biraz daha genel mahiyette sürdüreceğim. 

'Arz ederim. 
BAŞKAN — Önergeyle mahdut olacağı şüphesiz 

değil mi Sayın Yılmaz?.. 

FUAT YILMAZ — Şüphesiz efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
FUAT YILMAZ — Arkadaşlar; 
Anayasa Tasarısı üzerinde çalışmalar başladığın

dan, hatta yayınlandığından bu yana çok garip, en 
azından benim için garip bir tutum müşahede etmek
teyim. Anayasal olan ve olmayan pek çok kuruluş ve 
kişiler devamlı surette Tasarının getirdiği yurt ve mil
let bütünlüğünü koruma, devleti güçlendirme, Cum
huriyeti yaşatma ve huzur ortamını yeniden tesis ile 
ilgili müeyyidelere hücum etmektedir. 'Bu sınırlama
ların ortadan kaldırılması için her türlü çabayı içine 
alan bir gayret sarf edilmektedir. Dilim varmadığı 
için «'Engelleme» ve «Geciktirme» diyemeyeceğim; 
ancak söz konusu o çabaların işimizi çok zorlaştırdı
ğı da muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
İlgili bütün kuruluşlar da dahil olmak üzere ev

vela şunu kesinlikle bilelim ki, bu Anayasa Tasarısı
nın bir felsefesi vardır. Bu felsefe 4 bin ölü, 11 160 
yaralının dökülen kanları ve analarının gözyaşıyla 
yazılmıştır. Bu felsefe, hapishanelere giren 203 bin 
gözaltı, tutuklu ve mahkûm ile aile efratlarının ıstıra
bı ile kaleme alınmıştır. Bu felsefe 804 197 çeşitli si
lah ve 5 300 000 adet mermiyi toplamak için yurdu 
karış karış kahramanca arayan, bu yolda vurulan ve 
yaralanan (Mehmetçiklerin asil kanıyla tespit edilmiştir. 
Bu felsefe, yürekler acısı seviyeyi de aşan grevler, 
işgaller, tahripler ve yakmalar sonunda heba olan 
10-15 milyar Türk Lirasının elemiyle meydana gel
miştir ve nihayet bu felsefe, geçirdiğimiz felaketlerin 

doğurduğu feci sonuçların mutlak zaruretlerinden 
doğmuştur. 

Sayın arkadaşlar, 
1982 Anayasası felsefesinin doğuşuna amil olan 

felaketlerin çok küçük bir kısmını huzurunuza getir
dim. Yüce Türk Milleti bu badirelerden çok şeyler 
öğrenerek çıktı. Ağzı değil yüreği yandı, bağrı delin
di. Egemenliğin kayıtsız şartsız gerçek sahibi millet 
ana, hiçbir kimse ve kuruluşa sorumluluğu ihtiva et
meyen sınırsız hak ve hürriyet vermemek azim ve 
iradesindedir. Böylesine emansız silahı bir daha ev
latlarının eline asla vermeyecektir. Bize iletilen dilek
ler hep böyle oldu ve böyle olmaya devam etmekte
dir. «O yaptı, bu yaptı» yi bırakalım. Millet kendisine 
kastetmeye kalkanları çok iyi bilmektedir. Tarih on
ları veballeriyle elbette teşhir edecektir; ama gelin hep 
beraber tüm vatandaşlar olarak yukarıdan aşağı öğ
retici ve öğrencimizle, sınıf ve kuruluşların yönetici 
ve temsilcileriyle, hazırlayıcı ve yönlendirici teşekkül
lerle, tüm hak ve adalet dağıtıcı organizasyon men
supları ile gerimizde bıraktığımız hata ve veballara 
insaf ve ibretle bir kere daha bakalım ve bu kadarı
nı kâfi bularak salim mantığın emir çerçevesinde es
kinin özlemini mutlaka terkedelim, yeni düzenleme
nin açtığı nurlu yolda selamete ve mutluluk dolu is
tikballere gidelim. 

Pek sayın üyeler; 
Lütfen hafızalarımız bizi yanıltmasın. Devlet 

adamlığının ilk şartı olan geçmişi iyi değerlendirme 
hakikatini unutmayalım. Dünden kopuk olarak ya
rını yapamayız. Tarihin akımı kesintisiz devamlılık 
kuralına göre tahakkuk eder. Dünü geriye iterek ya
rınlara kimse varamaz. 

Onun için sayın arkadaşlardan istirham ediyorum. 
Bu Tasarının genel felsefesini çökertmeyelim. Ülke 
ve millet bütünlüğü, güçlü devlet mantığını ve heye
ti umumiyesi ile çok manalı olan üslup ve sistemini 
bozmayalım. Yüksek Heyetiniz ittifakla genelini ka
bul etmekle bendeniz gibi düşündüğünü ortaya koy
muş bulunmaktadır. Bu gerçekten hareketle 1961'in 
mirasını unutarak normal seyri ile çalışmaları sür
dürelim. Bilhassa bunu arz ve istirham ediyorum. 

'Bu önergenin aleyhinde olduğumu ifade eder, son
suz saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın Tutum, lehinde- buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
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Lokavtla ilgili bir önerge vermiş idim. Ancak, 
daha evvel lokavt fonu ile ilgili bir madde geçtiği 
için, tekrar oylanmasının gerekli olmadığı sonucuna 
vardığım için Sayın Başkanın uyarısı üzerine o öner
geyi geri aldım. 

Ancak, bu önergenin ardında yatan düşüncemi 
açıklamak için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Burada benim endişem grev ve lokavt haklarını dü
zenleyen, haklarını tanzim eden 58 inci maddenin ge
rekçesi. 

Değerli arkadaşlar; 
Gerekçede ^Komisyonumuz «Lokavt'ın anayasal 

hak olarak tanınması bir denge fikrinin sonucudur. 
Lokavtın yasaklanması yolunda belirlenen düşünce
lerin uygulanması halinde, işverenlerin elinden tek 
mücadele ve mukabele aracının alınması sonucu do
ğardı. Varlığı tartışılan lokavt hakkının anayasal gü
venceye kavuşturulması bu nedenle gerekmiştir. Sos
yal alanda işçi ve işveren mücadele ederlerken eşit 
araçlar kullanırlarsa, ancak o zaman, bu mücadele 
topluma zarar verici olmaktan çıkar. Aksi halde grev
siz lokavt ile lokavtsız grev aynı sonuçları verir.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi, bu açıklamada bir denge fikri var ve iki 

müessesenin eş değerde olduğu varsayımı yatıyor. 
Eğer sosyal politika alanı ile ilgilenenelerin yazmış 
oldukları çeşitli bilimsel kitaplara bakacak olursak, 
hiçbir bilimsel kitapta, en azından benim okudukla
rımda kuşkusuz böyle bir denge fikrinin, mekanik 
bir denge fikrinin arandığına dair bir işarete Taslamı
yorum. Genellikle söyledikleri üç aşağı beş yukarı 
şöyle özetlenebilir: 

«İşçilerin isteklerini işverenlere kabul ettirmek için 
greve baş vurmaları bugün hemen her ülkede yasa
larla hatta anayasalarla kabul edilmiş sosyo-ekono-
mik bir hak sayılırken, lokavt bu nitelikte değildir. 
Lokavt ilke olarak greve karşı kullanılan bir savun
ma aracıdır. İşçi ve işveren arasındaki ekonomik 
dengesizlik grevle lokavt arasındaki amaç farklılığı 
göz önünde tutulursa, lokavtla grevin eş değerli ol
madıkları anlaşılır. Bunun içindir ki dünyada lokavta 
anayasalarda yer veren belki İsveç dışında bir ülke 
daha yoktur. iBu düzenlemenin bu nedenle çağdaş 
gelişmelere pek uygun düşmeyeceği yolunda ayrıca 
çeşitli yorumlar yapılıyor.» 

Şimdi, eğer denge aranıyorsa acaba bu ikisini 
anayasal değerde iki araç, iki müessese olarak kabul 
edip Anayasada göstermek doğru mudur ve bir de 
gerekçede değerli ^Komisyonun ileri sürdüğü birtakım 

kimseler lokavt hakkının varlığını tartışma günde
mine getiriyorlarmış ve bu nedenle bu tartışmaları 
keselim, anayasal ilke değerine yükselterek keselim 
der gibi bir gerekçeye dayanmaktadır. Benim bildi
ğim bu Türk iyede tartışmasız bir konudur ve yasa
lara girmiştir. Acaba hangi uygulama, hangi neden, 
hangi zaruretler bunu Anayasaya ayrı bir hak ola
rak getirilmesine neden olmuştur?.. Komisyonumu
zun bunu lütfedip açıklamasını isteyeceğim. Çünkü, 
öyle bir denge sağlanırken bir yandan grevde ortaya 
çıkacak olan zararların işçilere ödetileceğinden söz 
edilirken, öte yandan lokavt suretiyle ortaya çıkacak 
manevî ve maddî birçok huzursuzlukların ve de ka
yıpların acaba telafisi nasıl düşünülmüştür bu ana
yasal sistem içerisinde, bunun da cevabını bekliyo
rum?.. 

Bu nedenle, daha evvel sözünü ettiğim önergemi 
hazırlamıştım. 

Saygıdeğer üyeler; 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
VAHAP GÜVENÇ — îzin verir misiniz Sayın 

Başkan, lehinde. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Güvenç. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Ben lokavt konusuna burada değinmek istemiyo

rum. Çünkü, lokavt mevcut mevzuatımızda yer almış 
bir konudur ve uygulana gelmiştir. Söylenenlerle ikti
fa etmek istiyorum. Sadece burada ben maddeyi ek
sik bulduğum için vermiş olduğumuz önergenin lehin
de söz aldım. 

Şimdi, burada yasaklanan grevler arasında gön
lüm isterdi ki o kadar detaya indiğine göre Komis
yon, stokları eritme grevlerine de yer vermeliydi. He
pinizin hafızalarını geçmişe çevirmesini rica ediyo
rum. Gazeteler de uzun uzun yazdı. Bazı işverenleri
mizin stoklarını eritmek için sendikaları greve zorla
dığı da bir gerçektir. Bu metinde bu da yer almalıy
dı, diğerleri gibi. 

Rekabet yüzünden de yaptırılan grevler vardır. 
Aynı iş kolunda, aynı işi yapan zengin, güçlü işve
renler daha zayıf, güçsüz işverenleri o sahadan sile-
bilmek için toplusözleşmelerine çok yüksek ücret ve
rerek, diğerlerini veremez hale soktukları için de 
grevler yapılmıştır. Bunların da maddede yer alması 
gerekirdi. Tek yanlı düzenlendiğini bu sebeplerle gö
rüyorum ve hissediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi verim düşürmeye de yer verilmiş durum

da. Verim düşürme çalışmayı yavaşlatmakla olabi
leceği gibi; hammaddenin yokluğu, yetersizliği, ma-
kinelerdeki belirlenemeyen arızalar yüzünden de 
olabilecektir. Acaba bunlar niçin burada formüle 
edilmemiştir, yahut edilmeye gayret gösterilmemiş
tir?.. «Grev ve lokavtın yasaklandığı ve ertelendiği 
durumlarda uyuşmazlık Yüksek Hakem IKurulu ta
rafından çözülür» 

Bu ihtilafların uzamamasını, grevlerin uzamama-
sını gerektiren bir konu; ama şunu Yüce Meclis bil
melidir ki, hiçbir toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem 
Kurulsuz çözülmeyecektir. Yani, grevler yapılacak
tır, anlaşmalar olmayacaktır, Yüksek Hakem (Kuru
luna iş, ister istemez intikâl edecektir, Yüksek Ha
kem IKurulu çözecektir. Yüksek Hakem Kurulunun 
üye mevcudunu artırmak, birkaç tane aynı işi yapan 
kurul kurmak mecburiyeti belki ileride hâsıl olacak
tır veyahut da iktidar olanlar, muhalefet siyasî par
tileri ile birleşecek, bu işin içinden çıkılmaz konula
rı Anayasada düzeltmek için belki anlaşmaya vara
caklardır. 

Değerli arkadaşlarım, en bariz şekilde, tek taraflı 
yazıldığını gördüğüm fıkra, en son fıkradır. «Greve 
katılmayanların işyerinde çalışmaları hiçbir şekilde 
engellenemez.» diye kesin bir hüküm getirmişler. Aca
ba, bunun tersini niçin Sayın Komisyon yazmamış?.. 
Yani, greve katılan işyerinde çalışan işçilerin, hiçbir 
şekilde greve katılmalarını zorlayıcı bir madde niye 
getirilmemiş, tersi niye yazılmamış, tek taraflı niye 
olmuş?.. Demek ki, greve katılan işçiler zorlanabile
cektir işyerinde çalışmaya. Geçmişte görmüşüzdür 
bunları; işverenler fabrikalarının önüne, grev saha
larına çok güçlü mikrofonlar koymuşlardır, orada 
işçileri işe davet etmişlerdir, zorlamışlardır, işbaşı 
yapmazlarsa işten atılacaklarını açıkça tehditle be
lirtmişlerdir, zorlamışlardır. (Kolluk kuvvetleriyle de 
işe sokulmaya zorlanılmıştır. 

Şimdi bu kapı açık bırakılmıştır. Acaba Sayın 
Komisyonumuz bunu bile bile mi yapmıştır?.. Zan
netmiyorum, unutulmuş olsa gerek. Tahmin ediyo
rum, alıp, bu söylediğim hususları düzeltme yoluna 
gideceklerdir; yok değilse, bu Tasarıda kambur ola
rak kalacaktır. 

Teşekkür ederim.. 
BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
Bu önerge üzerinde komisyonun görüşünü rica 

ediyorum. 
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ANAYASA (KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AIKYOL — Sayın (Başkanım, değsrli arkadaşlarım; 

Konuşan arkadaşlarımızdan, düzenlemiş olduğu
muz bu maddede geçen lokavt hakkının, yasalarımız
da düzenlenmiş olmasına rağmen yeniden insanlık 
suçu olarak tavsif edilmesine, zorunlu olarak dön
müş bulunuyoruz. 

Sayın üyeler, belli yasa maddelerini zikrederek 
açıklamalarda bulunmanın, hele de böyle geç saat
lerde nezaketini biliyorum; ama Grev ve Lokavt 
Kanununun 27 nci maddesinde, grev ve lokavt, ay
nı hukukî rejime bağlanmıştır. Eğer böyle bir man
tıktan hareket edilirse, yani, lokavt sırasında işçileri
miz zarar görüyorlarsa, grev sırasında da aynı zararı 
görmeleri muhtemeldir. Ama, ne greve karşı, ne lo
kavta karşı bir beyanımız yoktur. 

Grev de yapılsa, lokavt da yapılsa, teknik deyimle, 
o grev ve lokavt sırasında işçilerin sözleşmeleri askı
da kalır. Grevde ne ise, lokavta da odur. Fail deği
şince felaket büyümez. işçi, grev ve lokvat sırasında 
sendikanın bankada hazır bulundurduğu grev ve lo
kavt fonundan, oraya gönderilecek bordrodan parası
nı alır, felaket doğmaz. Yeter ki, o para, grev ve lo
kavt fonunda bulunagelsin. 

Eğer lokavttan doğan tehlikeyi önlemek istiyor
sak, grev ve lokavt fonlarını emniyete almak lazım
dır. ıBu beğenilmeyen hükümler arasında, grev ve lo
kavt fonlarını emniyete alan, emniyet supabı getiril
miştir. Şu halde, bu Tasarı, işçilerimizin emniyetle 
görev yapmalarını ve lokavt karşısındaki direnişleri
ni artırmayı hedeflemiştir. iBunu göz ardı etmememiz 
lazımdır. 

Neden, birden, aniden lokavtı böyle Anayasal bir 
dereceye yükselttik?.. Bu terfii, doğrusu olaylar yap
tı. Bir denge fikrinden hareket edildiği* gerekçede 
açıklandığı için, çok değerli arkadaşımız, hangi den
geden bahsettiğimizi söylüyor. Bir ülke düşününüz 
ki, işçilerinin grev hakkı var, birleşecekler grev ya
pacaklar ve bu grev '3 yıl 5 yıl sürecek ve bunun kar
şısındaki münferit işverenin hiçbir silahı olmayacak.. 
Mücadele araçlarındaki eşitlik, iş barışının temelidir, 
iş hukukunun temelidir. Birinin elini bağlayıp da, 
öbürüne sopa verirseniz, bunun sonu o toplumun 
çökmesine kadar gidebilir. 

Bir başka pratik faydası daha vardır: Görüldü; . 
burada yazdığımız, siyasal amaçlı grev, dayanışma 
grevi, genel grev, iş verimini düşürme, direnişler.. 
Neden doğdu bunlar?.. Eğer grev ilan etseniz, işveren 
lokavt ilan edecekti. Halbuki başka bir yol yarattık; 
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grev ilan etmeden, ilan edilmemiş grevler yapılmaya ı 
başlandı. İşçi geldi, ücreti çalıştı, bordrosu yazıldı, 
üretim durdu, işveren ay sonunda para verdi.. 

Şimdi diyorlar ki, «Ekonomiyi çökerten anaunsur I 
bu değildir» Fabrikaları hiç çalışmayan; fakat içindeki 
işçileri ücret alan bir nizamda, hangi ekonomik siste
mi getirirseniz getirin, hangi ekonomik çareyi getirir
seniz getirin, yürümez, çöker. Çökme noktasına gel
mişti. 

Lokavt niçin Anayasaya girdi?.. Niçin iki defa 
Anayasa Mahkemesine gittiyse. Silahlar eşit olsun. 
Birimizin elini bağlayıp diğerinin onu ezmesine fırsat 
verecek toplum düzenine karşıyız. Barış böyle kuru
lur ve bu barışı kurmak ödevi, sorumluluğu ve bu 
barışın güllerini toplamak şerefi ve onuru işçilerimizin, 
sendikacılarımızın olacaktır. 

Bu tartışmayı, «İşverendir vur, işçidir vur», bıra
kalım bu zihniyeti. Anlaşmak,, uzlaşmak, birlikte yaşa
mak, barış içinde birlikte yaşamak için bile, en uz
laşmazlar arasında, en uzlaşmaz rejimler arasında bile 
teoriler gelişti. Bunun için birinin pabucunu çıkarıp 
kürsüye vurması şart değil. Önerdiğimiz barıştır, üre
timdir, daha çok üretimdir, ülkemizi zenginleştirmek

tir; merasından ormanına, tarlasından bacasına kadar. 
Buna anlayış göstermek, bu sesi dinlemek lazım. Bu 
Anayasa hep bunu söylüyor. Her alanda her türlü fe
dakârlığı yapalım, herkesi destekleyelim çalışırken. İşçi 
haklarına karşı tecavüz mahiyetinde görmeyelim bu 
Anayasayı. Bu satırların hiçbiri tecavüz silahı değildir. 
İşçilerimize en fazla hakkın verilmesini istiyoruz. 
Sendikalarımızın kasalarında birikmiş olan fonların en 
adil şekilde işçilerimize dönmesinden yanayız. Bugüne 
kadar dönmemiş olmasını söylemek istemiyorum. Hiç 
olmazsa hayatının 20 yılını sendikalizme vermiş bir 
insana yakışmaz; ama bundan sonra fonları iyi kul
lanalım, batıdaki sendika fonlarının hangi amaçlarla 
kullanıldığına akıllı ve bilinçli şekilde dikkat edelim 
ve o zaman işe yarayan bu fonların büyüdüğünü gö
receğiz. İstekle, iştiyakla işçilerimiz gelecektir. 

Sayın üyeler; 
Arzım somut bir iki soruya cevap verdikten sonra 

bitecektir. 
Çok değerli arkadaşım Güvenç, «Stokları eritmek 

için ve rekabet için çıkan grevleri niçin yasaklamıyor
sunuz?..» diyor. 
İçtenlikle söylüyorum, bunun kitabı da yazıldı, mi

zahı da yapıldı, «Büyük grev» adıyla bu iş anestezisiz 
olarak teşrih de edildi; ama unutmayınız o grev ka
rarlarını, rekabetten doğan, stokları eritmek amacına 
yönelik grev kararlarını ancak sendikalar alabilir. Ben 
bu noktaya girmek istemiyorum. Uzlaşma işçilerimizin 
zararına değil yararına olmalıdır. Bizim istediğimiz uz
laşma işçilerin zararına işleyecek bir uzlaşma olma
malıdır, yararına işleyecek bir uzlaşma olmalıdır. Sa
yın Güvenç'le aynı duyguları paylaşırım; hiçbir kötü 
niyetli işverenin bu kötü niyetinin yanına kâr kalma
sından yana değiliz, hiçbir işçimize hak ettiğinden 
az para verilmesinden yana değiliz. Bu Anayasadaki 
araçlar iyi kullanılırsa hiçbir işçimizin menfaatinin 
haleldar olacağına da inanmıyoruz. Yeter ki meseleyi, 
beyazın üzerindeki kara çizgilerin tartışmasından 
gerçek üretime, gerçek barışa, gerçek manada bir 
verim savaşına dökelim, üretim savaşına dökelim. 
Birbirimizle değil, ortak düşman olan cehaletle ve 
üretememekte, fukaralıkla birlikte, beraber kavga ede
lim, mücadele verelim. Bunun özü, bu işin, bu me
selenin anahtarı daha çok üretmektedir. Misaller ver
dim. Ümit ediyorum ki bu örnekler ve rakamlar yarın 
zabıtlardan daha iyi anlaşılacaktır. 

Türkiye gayri safi millî hâsıla takımından önünde 
olduğu ülkelerin üçte bir oranında gerisine düşmeye 
başladı. Bunun nedenlerini, her şeyden çok geleceğin 
sorumlu sendikaları araştıracaklardır. 

Sayın Ergin'in bu kürsüden söylediği sözleri tek
rar hatırlatıyorum: Türkiye'deki 12 Eylül faciasının 
temelinde bu ekonomik çöküntü vardır. Eğer Üteratü- | 
re geçecek ve geçmiş olan, yazılmış ve hedeflenmiş 
kelimelerle söylemek lazımsa, ülkemiz o meşhur ka.; 
tastrofa doğru sürüklenmekte idi. Ama, itiraf edi
yorum ki, biz, bütün bu kötü olaylar karşısında, kö- ı 
tümser olmadık. Yine grev olsun, yine lokavt olsun; 
ama dengeli olsun, grevde işçilerimizin emniyeti tam j 
olsun, Lokavta da maruz kalınca aç kalmasınlar. j 

Tekrar ediyorum: Bir işçi, grevde ne kadar aç 
kalırsa, lokavtta da o kadar aç kalır. İş akti askıda
dır, işverenden para alamaz; her iki halde alamaz, j 
her iki halde alamaz, her iki halde alamaz.... 

Mübalağa etmeyelim ve kelimeler üzerinde oyna
mayalım. Birinin getirdiği açlık kadar öbürü de açlık | 
getirir. Fabrikaların bacası tütsün, tütsün istiyoruz. 
Bunu açıkça istiyoruz. Hatta içtenlikle söyledim, harp 
sonunda ekonomileri çöken ülkeler de fedakârlık et
tiler, anlaştılar, işveren ile İşçiler birleştiler dediler ki, 
«Bu ekonomi başka türlü kalkmaz ayağa» O zaman | 
komşuları ile aralarırisdaiki gayrî safi millî hâsıla fert ] 
başına 1/3 değildi. Ama buna rağmen anlaştılar, feda
kârlık gösterdiler. Ben Türk Sendikacılığının yeni dö
neminde bu fedakârlığın gösterileceğine, bu vatan
perverliğin gösterileceğine inanıyorum. I 
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Danışma Meclisi B : 135 25 . 8 . 1982 O : 3 

Asgarî ücret 10 bin lira diyorlar. Hiç başka bir şey 
yapmadan, karanlık bir hesapla söylüyorum, grosso 
modo söylüyorum, eğer bizim o seviyede gayri safi 
millî hâsılamız olsaydı asgarî ücret en az 30 bin lira 
olurdu. İşte bugün meseleyi herhangi bir enflasyon 
vesaire gibi tesirden uzak belirli bir yere getirmiş olur
duk. Söylüyorum, tam bir hesap değildir bu; ama 
oradaki işçinin aşağı yukarı gelirinin bu refahı sağla
yacağını esasen müşahede etmekteyiz. 

Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Anayasa Komisyonuna 20 yıldan beri hiçbir üye 

aday değildi. Anayasa Komisyonuna bizi sizler seç
tiniz. Aniden oldu, beklemiyorduk. 20 yıldan beri ay
nı şeyleri düşünüp söyleyenler, 20 yıldan beri hep söy
lenen şeyleri bir şablonun, bir dizaynın üzerine oturt
tuk. Anayasa Komisyonuna yüklenmek, bu meselele
rin temelinde yatan acıları dindirmez, meseleleri çöz
mez. Anayasa Komisyonunun kişiliği değil, ortaya koy
duğu bu Tasarının problemleri çözüp çözmeyeceği 
önemlidir. Bunun için hepimizin ortak katkısı, hepi
nizin ortak katkısıyla en iyi olacaktır. Buraya kadar 
Tasarı gelirken hep aynı zihniyetin takibi içinde bu
lunduk. Bununla hiç kimseyi karşımıza almadık. Şim
di tutup «İşverenlerin de Anadoluyu tapon malla dol
durduklarını» söylediğimiz için onlar da suçlayabilir
ler bizi, tüketicileri koruduğumuz için onlar da bizi 
suçlayabilirler. Buralara götürmeyelim, orada değiliz. 
Kamu yararıyla, sosyal amaçlarla sınırlayabileceğimiz 
özel teşebbüs efradı, onlar da bizi suçlayabilirler. 
Esnaflar «Bizi korumuyorsunuz» diyorlardı. Heyeti
niz emrettiniz, «Esnafı da koruyunuz...», koruduk. 
Bir madde sonra onları huzura kavuşturacak bir me
kanizmayı da beraber görüşeceğiz. Niçin, neden bi
rine karşı diğeri için olalım?.. Biz buraya bunun için 
gelmedik ki. 

Arzım, bu maddeyle ilgili verilen önergelere katıl
madığımızı Heyetinize arz etmek ve katılmadığımız bu 
önergelerin dikkate alınmaması yolunda oylarınıza is
tirham etmektir. 

Hepinizi içten saygılarımla selamlıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Komisyon, Sayın Alpdündar ve arkadaşlarının ver

diği önergeye katılmamaktadır. Dikkate alınmasını oy-
luyordum : Dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Aynı mahiyette Sayın Vardal, Sayın Yarkın ve 
Sayın Uzunoğlu'nun verdiği önergeyi okutmadan ev
vel Sayın Vardal'a şu hususu sormak istiyorum : Bu 

müzakerelerden sonra önergenizde ısrar ediyor musu
nuz?.. 

ISA VARDAL — Israr ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 
(Isa Vardal, Şerafettin Yarkın ve Bahtiyar Uzun

oğlu'nun önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Açıklama yapacak mısınız?.. Buyu

run Sayın Vardal. 
ISA VARDAL — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Sayın Komisyon Sözcüsü Türk toplumunun yapı

sını göz önünde tutmadan, sanki getirdikleri hüküm
lerin hiçbir ihtilaf doğurmayacağı varsayımıyla mad
deyi savunmuştur. Ancak biz o fikirde olmadığımız 
için duyduğumuz endişeler nedeniyle maddelerin da
ha iyi düzenlenmesi amacıyla önerge verdik, önerge
mizde amaçladığımız konular hakkında açıklama yap
mak istiyorum. 

58 inci maddenin başlığı «Grev ve lokavt hakları» 
olarak düzenlenmiş ve bu başlıkla lokavt hakkı mad
de metnine geçirilmek suretiyle anayasal bir hak ola
rak kabul edilmiştir. 

iş hayatıyla ilgili kanunlarda, daha zayıf durum
da olan işçiyi koruyucu nitelikte hükümler olduğu gi
bi, Yargıtay içtihatları da bu yönde bulunmaktadır. 
işverenin greve karşı takınacağı tavrın şekil ve şart
larının kanunla düzenlenmesi, çalışma hayatının şart
larına daha uygun düşecektir. Kaldı ki, demokratik 
parlamenter sistemlerle idare edilen ülkelerin anaya
salarında lokavta yer verilmemiş, bu konu kanunla 
düzenlenmiştir. O nedenle lokavtın maddeden çıkar
tılması gerekir. 

Lokavtın, kullanılış şekli ve şartlan halen 275 sa
yılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun
da bulunmaktadır. 275 sayılı Kanun halen Millî Gü
venlik Konseyinde bulunmaktadır. Yapılacak değişik
likte lokavtın kullanılış şekil ve şartları ülke ger
çeklerine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi müm
kündür. Lokavta anayasada yer verilmekle, ileride bu 
konuda yapılacak tartışmalara da meydan verilmemiş 
olacaktır. 

Bugüne kadar yapılan uygulamalarda işverenin lo
kavt hakkını kullandığı ender görülmüştür. Uygula
nan haller ise, işverenin malî müzayakaya düştüğü ve 
işçi ücretlerini ödeyemediği ve biraz evvel Sayın Gü-
venç'in belirttiği konularda başvurulmuştur. Bu hak 
anayasada anayasal hak olarak kabul edildiği takdir
de kötü niyetli işverenler tarafından suiistimal edile
cektir. 

BAŞKAN — Sayın Vardal, bir hususta vuzuha 
varmak lazım. Konuşmanızı kestiğim için özür dile-
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rim. 56 ncı maddede lokavt müessesesi Genel Kuru- I 
lumuz tarafından kabul edildi. Biraz evvelki önergede I 
de lokavt müessesesinin kaldırılmasına mütedair tek
lif reddedildi. 

Şimdi müsaade ederseniz, onun dışındaki husus
ları lütfen siz önergenizde açıklayın ki, daha kolay 
bir müzakere imkânını bulalım. I 

Teşekkür ederim. 

ISA VARDAL — Teşekkür ederim Sayın Başkan. I 
O nedenle bu konunun kanuna bırakılması yerin- I 

de olur. I 
Diğer taraftan maddede hak grevinden hiç bahse

dilmemiş, sadece toplu iş sözleşmesi yapılırken uyuş
mazlık halinde grev yapılması kabul edilmiştir. Mad
dede her türlü grevden söz edildiğine göre, hak rrevi- I 
ne de yer verilmesi yerinde olacaktır. Hak grevine trn-
gi hallerde gidilebileceği, bunun şekil ve şartları 275 
sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde düzenlenmiştir. 
Bu şekil ve şartlara uyulmadan yapılacak hak grev
leri zaten kanunsuz grev mahiyetindedir ki, bu mad- I 
denin altıncı fıkrasında düzenlenmiştir. I 

Halen 275 sayılı Kanun Millî Güvenlik Konse- I 
yi tarafından değiştirilmek üzere olduğundan, orada I 
hak grevine gidilebilme şekil ve şartlarının daha et
kin şekilde düzenlenmesi mümkündür. Şayet bu yol 
kapalı tutulursa, ihtilafların mahkemeye intikali ge- I 
rekecektir. Bir işyerinde mesela 10 bin işçinin çalış- I 
tığı düşünülürse, 10 bin işçinin ayrı ayrı dava açma
sı zorunlu hale gelir ki, bu durum hem mahkeme
lerin işlerini çoğaltacak, hem de işçilerin haklarını al- I 
makta gecikmelerine neden olacağı gibi, birtakım mah
keme masraflarına da katlanmaları gerekecektir. Hak I 
grevinin geçmişte kötüye kullanılmış olması bu hak I 
kın kaldırılmasını gerektirmez. 

Verdiğimiz önergede «grev ve lokavt hakları iyi- | 
niyet kurallarına aykırı tarzlarda, toplum zararına ve 
millî serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz.» fık
rasıyla «grev ve lokavtın yasaklandığı veya ertelendi
ği durumlarda uyuşmazlık, Yüksek Hakem Kurulu I 
tarafından çözülür» fıkrası ve son fıkra olarak greve 
katılmayanların işyerinde çalışmaları hiçbir şekilde en
gellenemez.» fıkraları kanunla düzenlenmesi gereken I 
hükümler olup bir anayasal hüküm olarak buraya ko
nulması anayasa tekniği bakımından, kanun yapma I 
tekniği bakımından doğru değildir. O nedenle bura- I 
dan çıkarılması gerekir. I 

Burada verdiğimiz önergede grev esnasında, grev I 
uygulanan işyerinde işçilerin ve sendikaların yaptık- j 
lan zararlardan bahsedilmektedir. Bu zararların ne ola- | 
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cağı ileride tatbikatta birtakım ihtilaflara neden ola
caktır. O nedenle biz buraya «zararlardan», kelimesi
nin önüne «maddî» kelimesini eklemek suretiyle mad
dî zararlardan sendikanın sorumlu olması esasını ge
tirdik. Zira bu durum açık bırakılırsa işverenin iş kay
bından dolayı uğradığı zararların da ileride talep edil
mesi bahis konusu olur ki, bu fıkradan bu amaçlan -
mamıştır. 

Bu açıkladığım nedenlerle önergemizin doğrultu
sunda oy kullanılması Yüce Meclisin takdirine aittir. 

Saygılarımla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Vardal. 
Sayın Baturalp önergenin aleyhinde?.. Buyurun 

efendim. 
ŞERAFETTÎN YARKIN — Sayın Bask n, usu

lü yönden bir şey arz edecektim. Bu kabul edilen 56 
ncı maddenin son fıkrasında lokavt fonlarının bir 
millî bankaya yatırılacağı hükmü vardır. Bunun ka
bul edilmesi 58 inci maddedeki lokavt hakkının kaldı
rılması veya kaldırılmaması yönündeki tartışmaları 
zannediyorum engellememesi lazım. Çünkü lokavtın 
hak olarak kullanıldığı hüküm 58 inci maddedir. Ya
salarımızda lokavt halen olduğuna göre, millî banka
lara... 

BAŞKAN — Sayın Yarkın, biraz evvel (Sözünü
zü kestiğim için özür dilerim) Genel Kurulca kabul 
buyurulan önergeyle esas itibariyle lokavtın kaldırıl
masına mütedair temenni veya teklif reddedilmiş bu
lunmaktadır. Bir evvelki önergeyle reddedilmiştir. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Baturalp, buyurun efendim. 
RECAİ BATURALP — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
Deminki konuşmamda temas edeceğim bir madde

yi zamanın darlığından dolayı atlamıştım. Şimdi tek
rar orta yere 274 sayılı Kanun geldi. 274 sayılı Ka
nun malumunuz olduğu veçhile Grev ve Lokavt Ka
nunu; ama ben burada lokavtı koymayacak olursam, 
gelecek iktidarlar Anayasada lokavt yok diye o mad
denin değiştirilmesini talep edecektir. Egemenlik mad
desinde şöyle diyoruz : ... 

İSA VARDAL — Sayın Başkan, usul hakkında 
konuşmak istiyorum. Benim önergemde lokavt konu
sunda biraz evvel karar verilmiştir; yasaklama getiril
miştir. Sayın Konuşmacı da bu yasaklama doğrultu
sunda konuşması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Konuşmacının cümlesini bek
liyorum, lütfediniz efendim, gerekli ikazı yapacağım. 
Bekliyorum cümlesinin tamamlanmasını, müsaade 
edin efendim. 
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RECA1 BATURALP — «Hiçbir kimse veya or
gan kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yet
kisini kullanamaz.» 

O halde 274'ün bu maddesinin değiştirilmesini ra
hatlıkla talep ederim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Tan, önergenin lehinde. 
TURGUT TAN — Efendim, tamamını... 
BAŞKAN — Evet, yani çizdiğimiz hudut ma

lum. 
TURGUT TAN — Açıklama hakkımı kullanı

yorum. 

BAŞKAN — Evet, anlıyorum efendim, anlıyo
rum. Şu bakımdan söylemek istiyorum ki, bir evvel
ki önergede lokavt müessesesinin kaldırılmasına müte
dair önerge reddedilmiş bulunmaktadır. Yani, tekrar 
lokavt müessesesinin münakaşasına geçmemenizi te
menni ediyorum; ama önergenin diğer hususları hak
kında fikir vermeniz, açıklama yapmanız mümkün
dür. 

Buyurun efendim. 
TURGUT TAN — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
58 inci maddenin düzenleniş biçimini uygun bul

madığım için karşı oy yazmıştım. Bu karşı oyun iki 
ananoktası vardı : Birisi, grev ve lokavt haklarının 
birlikte ve aynı düzenlemeye tabi tutulmasının uygun 
olmadığı yönündeydi; fakat Sayın Başkanımız lokavt
la ilgili açıklama yapmamın uygun olmayacağını söy
ledikleri için, Başkanlık Divanının bu uyarısına sa
dık kalarak, o konuyu tamamen geçiyorum. 

İkinci ve daha kısa söyleyeceğim nokta vardır, o 
da maddenin kapsamında yer alan noktaların düzen
leniş biçimi. Sanıyorum üç nokta vardır burada dü
zenlenmesi gereken; burada 5 - 6 fıkra halinde dü
zenlenmiştir. Bunlardan bir tanesi (Ki, her ne kadar 
önergenin lehinde bu söz hakkımı kullandığımı söy
lemiş isem de) hak grevine ilişkin olarak birinci fık
rada yer alan, «Toplu iş sözleşmesi yapılırken uyuş
mazlık halinde taraflar grev ve lokavt hakkına sa
hiptirler. Bu hakları kullanmanın usul ve şartları ka
nunla düzenlenir.» şeklindeki tanımda hak grev dışa
rıda bırakılmaktadır. Acaba hak grevi de bu tanımın 
içine alınmalı mıdır, alınmamalı mıdır konusunda açık 
söyleyeyim her iki alternatifin de lehinde ve aleyhin
de olan unsurları kendime göre kendi kafamda tart
tım; fakat ikisini bir denge halinde gördüm sonuçta. 
Yani, hak grevinin birinci fıkra tanımına alınmasının 
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lehindeki unsurlarla aleyhindeki unsurlar benim ka
famda, düşüncemde bir denklik gösterdi. Bu bakım
dan bu konuyu belki buradaki tartışmalar ve açıkla
malar ışığında bir sonuca vardırabilirsem, o sonuç 
doğrultusunda kullanmak yoluna gideceğim. 

Diğer fıkralarda yer alan unsurlar açısından ise, 
grev hakkının (Tabiî burada «Grev ve lokavt hakkı» 
şeklinde söylenmiş) kullanılmasındaki bazı temel amaç
lar kabul edilebilir; fakat bunun dışındaki, yani iyi-
niyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve 
millî serveti tahrip edecek şekilde kullanılamayacağı 
ilkesi söylendikten sonra, daha genel bir sınırlama 
getirilmek suretiyle, bunun «Grev hakkının kullanıl
masının ve istisnalarının kanunla düzenleneceği» şek
linde bir genel formülle yetinilebilir. 

Bunun dışında tabiî karşı oyumun lokavtla ilgili 
birinci bölümünü Başkanımızın uyarısı üzerine açık
lamak hakkından mahrum kaldığım için, son fıkra 
konusunda önereceğim düzenlemeyi de burada söy-
leyememek durumundayım. Onun için teşekkür ede
rim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tan, bildiğiniz gibi ilk öner

gelerde bu mümkündü, kusura bakmayın, oylamanın 
gereği bu. 

Efendim, Komisyondan görüş rica ediyorum. Esas 
itibarıyla bir evvelki görüşlerini bütün önergeler için 
ifade etmişlerdi, münhasıran bunun için kısa bir 
açıklama rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Bir küçük nokta : Hak grevi fevkalade istisnai
dir, bunu buradaki bütün ilgililer ve yetkililer de söy
lediler. Aksine bu grev kötüye kullanıldığı zaman yine 
sonuçta dönüp mahkemeye gidiyor. Bir taraf tedbir 
istiyor, mahkeme yine müdahale ediyor. Bu iş mah
kemeye gittiğine ve mahkemeler de uzun veya kısa 
zamanda bu ihtilafı hallettiğine göre, bu meseleyi 
mahkeme baştan çözerse; çünkü hak grevine gidin
ceye kadar da bir prosedür var, biz bunun ihtilaf ol
madan çözülmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. 
Binaenaleyh, önergeye katılmıyoruz ve maddemizin 
oylanmasını istirham ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HAYATI GÜRTAN — Soru sormak istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürtan. 
HAYATI GÜRTAN — Sayın Başkan, hepimizin 

temel amacı çalışma barışının sağlanması. Bu nokta-
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dan hareketle greve katılmayanların işyerinde çalış
malarının sağlanması konusunda bir endişemi soru 
halinde rica edeceğim Sayın Komisyon Sözcüsünden. 

Bir işyerinde grev var, bir kısım işçi greve ha
liyle katılmıyor, işveren tarafından (zorlanması şek
linde demiyeceğim) çalışmaların sağlanması şeklinde 
bir olay oluştuğu takdirde, bu işçiler arasında bir 
kutuplaşma, bir sürtüşme, hatta bir çatışma tehlike
sini doğurur mu, doğurmaz mı? 

Teşekkür ederim. » 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürtan. 

Buyurun Sayın Akyol. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Bir grev yapıldığı zaman bizim mevzuatımızın ön
gördüğü sistem şudur : Grevle grevci işçiler işyerini, 
önünü, civarını boşaltmak zorundadırlar. Yani orada 
hiç kimse olmayacak. Sadece iki kişiye müsaade edi
lecek. O iki kişi olursa, ne işveren dışarıdan işçi bu
labilir, ne orada olay olabilir. Bu sistem uygulanma
dı; olay sorumlu sendikalar değil, diyelim ki, sorum
suzlar tarafından dejenere edildi, bir tedbir olarak 
bu getirildi. Bir işçiye sendikalı olduğundan dolayı 
baskı anlamına gelecek olan her türlü muamele mev
zuatımızda suçtur; bunun gereğini bizim değerli Cum
huriyet savcılarımız yerine getirirler. 

Binaenaleyh, endişeyi mucip bir durum yoktur. 
Zorlamaları önlemek zorundayız, bu işin yasal planda, 
yasal platformda geçmesine özen göstereceğiz. Eğer, 
yasal planda kalsaydı, tutabilseydik zannediyorum da
ha etkili olurdu, tşte bu yasal olmayan alana kay
mayı engelleyecek bir kanal gibi düşünülmelidir bu 
madde. 

Arz eder, saygılar sunarım. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, bir 
soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uzunoğlu. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, 58 

inci maddenin üçüncü fıkrasında, «Grev esnasında, 
grev uygulanan işyerinde, işçilerin ve sendikaların 
yaptıkları zararlardan, sendika sorumludur.» deniyor. 
Buradaki «Zarar» sözcüğünden kasıt, maddî bir za
rar mıdır, yoksa işletmenin faaliyetlerinin aksaması, 
işgünü kaybetmek gibi sebeplerle teşebbüsün gelir, 
kazanç kaybetmesi hususları da bu kelimenin içeriği
ne dahil midir? 

Açıklanmasını arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Akyol, buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Grev, malumunuz olduğu üzere kanunî olabilir. 

Kanunî grev sırasında işgününün kaybedilmiş olma
sından dolayı hukuka aykırılık unsuru olmadığından 
zarar meydana gelmez. Zarar, tazminini mucip ol
ması için hukuka aykırı olmalıdır. Kanun çerçevesin
de, kanuna uygun olarak yapılan bir grev sonunda 
işyerinin kaybettiği işgünü, kâr kaybı gibi unsurlar 
zarar oluşturmazlar; tazminleri gerekmez. Ama, eğer 
grev gayri kanuniyse, yani kanunsuz ise; o takdirde 
zarar, meydana gelen mal varlığı azalması ne sebep
ten ileriye gelmiş olursa olsun, bunun tazminini ge
rektirir. 

Sayın Vardal'ın, konuşması sırasında bahsini et'iği 
manevî zarara gelince : Manevî zarar da sözkonusu 
olabilir. Bu zarar şudur : Dolaylı olarak temas etti
ler, dediler ki; «Sırf maddî zarar, dedik.» demenin 
yararı yok, zararı vardır. Şu manada; diyelim ki, hiç 
olmayacak bir ihtimal, bir grev sırasında işverenin bir 
yakını, kendisi cismanî zarara uğrarsa manevî zarar 
istemeyecek midir? Bunu Anayasayla mı elinden ala
biliriz? 

Binaenaleyh, düzenlememizi düşünerek, bilerek 
yaptık. İhtimaller bunlardır. Zapta da bu mana geç
sin diye biraz açıklama yaptım. 

Teşekkür eder, arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İSA VARDAL — Sayın Başkanım, müsaade eder 

misiniz, bir açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — İzahatınızla alakalı açıklama yapmak 

istiyorsunuz. 
Sayın Vardal, buyurun efendim. 
İSA VARDAL — Sayın Başkanım; 
Ben konuşmamda Sayın Sözcünün ifade ettiği gi

bi manevî zarardan bahsetmedim. Yanlış zaptetmiş ola
caklar. 

İkincisi; fıkrada kanunsuz grevden bahsedilmediği
ne göre, bütün grevlerde aynı sorumluluk vardır. Bu
nun da zapta geçirilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gerekli açıklama yapılmıştır. 
ATALAY PEKÖZ — Sayın Başkanım; soru sor

mama müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun, sorun efendim. 
ATALAY PEKÖZ — Yanlış anlamadımsa grev 

esnasında meydana getirilecek olan zararın münha
sıran kanun dışı bir grev içinde olması gerektiği in
tibaı uyandı bende. Acaba bu intiba doğru mudur? 
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Yanlış olması lazım; çünkü kanunî bir grev içinde 
grev gözcüleri veya greve katılan işçiler işyerinde tah
ribat yapabilirler. Bu tahribatı kanun dışı greve bağ
lamak doğru değildir, kanunî bir grev içinde de tah
ribat olabilir. Kanaatim odur ki; bu türlü grev ister 
kanunî olsun, ister kanunsuz olsun; ama her halü
kârda işyerinde yapılan tahribat kastediliyor. 

Bu konuda açıklama yapılmasını istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Peköz'ün ikazına teşekkür ederim. Bana soru

lan soru şu idi. «Acaba işveren kayıp günleri tazmin 
ettirebilir mi?» Ben münhasıran bu sorunun ceva
bını verdiğim için yanlış bir anlama doğmuş olabilir. 

Amaç şuydu: 
Grev ister kanunî olsun, ister gayrî kanunî olsun; 

işyerine verilen zarar tazmin edilecektir, işlerinde 
meydana getirilen tahribat, makinaların zarar görmesi, 
grev olayıyla bağlantılı olmayan yasa dışı olaylara 
ve eylemlere bağlı zararlar, yasadışı oldukları için, gay
ri kanunî oldukları için tazmin edileceklerdi. Kanun 
dışı grev olursa bundan başka ve ayrıca munzam ola
rak kaybedilen günler de tazmin edilecektir ki, ettiri
lecektir ki, sorumsuz sendikalar, sorumsuz grevler yap
masınlar diye. Yoksa bu olayın önünü alamayız. Bu 
kanama, yasadışı eylem kanaması en fazla işçimizi ve 
sendikamızı rahatsız edegelmiştir. 

Bu tavzihi böylece arz etmek istiyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım; 

lütfen bir açıklama yapabilir miyim? Son sorum ola
cak. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel sordunuz Sayın 
Uzunoğlu. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Tekrar, başka bir 
husus var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — O halde, Sayın Ko

misyon Sözcüsünün söylediği şekilde, söylenenlerin 
sadece zabıtta kalmaması için ve Anayasanın vuzuhla 
anlaşılabilmesi için her iki hali de derpiş edecek bir 
düzenlemenin Komisyon tarafından yapılıp yapılma
masının gerekli olup olmadığını soruyorum Sayın Baş
kanım? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Müsaa
de eder misiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Akyol 
cevabını lütfetsin, ondan sonra. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım. 

Uzunoğlu arkadaşımız müsterih olsunlar; fıkra, 
kendilerinin de iyi anladıkları gibi ileride de hiçbir 
tereddüde yer vermeyecek kadar vazıhtır.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gözübüyük. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Efen

dim; 
Saym Komisyon Sözcüsünden şu hususun teyit 

edilmesini istirham ediyorum. 
Anayasada böyle bir hüküm olmasa bile, bütün 

hukukçu arkadaşlarımız bilir, Borçlar Kanununun 
41 inci maddesine göre herhangi bir haksız fiil ile se
bebiyet verilen, meydana getirilen zarar tazmin ettiri
lir. Bunu biz hukukçular biliyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Zapta geçmiştir. 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Maru

zatım; Borçlar Kanunundaki, temel kanundaki hük
mün burada yer alması kadar tabiî bir şey olamaz; 
çünkü tatbikatta grevin haklı veya haksız olması söz 
konusu değildir. Zararın tazmini hukukî bir zaru
rettir. 

Bunun bilhassa açıklanmasını istirham ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol, buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Büyük ustamızın ikazı büyük ölçüde doğrudur. 

Ancak topluluk olayları için mesuliyet konusu günü
müzdeki toplu hareketlerin şümulü bakımından biraz 
daha gelişmektedir, işlerinde, grev sırasında işyerinin 
emniyetini kendi işçilerine karşı da sendika sağlamak zo
rundadır. 41 inci madde mahz olarak belki bunu her 
zaman aynı kesinlikle kapsamayabilir. 

Açıklamaya meydan verdiği için teşekkür ederim. 
Bu gibi hallerde, tıpkı toplantı ve gösteri yürüyüşün
de sorumlulukları altında bunun cereyan edeceğinin 
imzasını veren kişilerde olduğu gibi, burada mesuliyet 
teorisinin yeni bir unsurunu daha ilave etmekteyiz. O 
da, sendika, bir çeşit bu grev sırasında işyerinin, millî 
servetin sahibi kim olursa olsun, «işveren» diyoruz; 
ama bu Devlet de olabilir, onun zamin ve mütekefili 
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olacaktır; yani korumaya kendisini sorumlu addede
cektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Müsaade ederseniz sayın üyeler.... 
ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 

Başkanım, izin verirseniz.... 
BAŞKAN — Efendim, gerekli açıklama yapıldı 

Sayın GÖzübüyük. Müsaade ederseniz oylamaya ge
çiyorum efendim, özür dilerim. 

Sayın Vardal, Sayın Yarkın ve Sayın Uzunoğlu 
tarafından verilen önergeye Komisyon katılmamakta
dır. 

Bu itibarla dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler.... Kabul etmeyen
ler.... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Efendim, 58 inci maddenin beşinci fıkrasının me
tinden çıkartılması, birinci fıkranın değiştirilmesiyle 
ilgili Sayın Aykut ve Sayın Güray tarafından verilen 
önergeyi okutuyorum. 

(imren Aykut ve Feridun Güray tarafından ve
rilen önerge tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Aykut, açıklama için buyuru
nuz efendim. 

İMREN AYKUT — Sayın başkan, değerli arkadaş
larım; 

Ben, bu madde üzerindeki önergemi açıklarken bi
raz geriye doğru giderek ve grevlerin, bu son yıllarda 
yaşadığımız grevlerin esas nedenleri hakkında birkaç 
söz söylemek istiyorum. 

Tasarının 58 inci maddesinin birinci fıkrası, (Ki, 
bu fıkrayla ilgili ddi verdiğimiz değişiklik önergesi) 
toplu iş sözleşmesi yapılırken ortaya çıkan; yani men
faat uyuşmazlığından doğan grevler için açık bıra
kılmış; ancak hak ihtilafları nedeniyle bir grev yolu 
kapatılmıştır. Önergemizde biz bunu da açık bırakı
yoruz. 

Bunun sebeplerini şu şekilde izah etmek istiyorum. 
1963 yılından 1976, 1977 yıllarına kadar Türkiye'de 
endüstri ilişkiler sistemi ciddî bir yara almamış ve 
birçok hukukî boşluklara rağmen sendikacılık hare
keti ve toplusözleşme faaliyetleri sağlıklı bir çizgide 
gelişmiştir. 

Ne var ki, 1976, 1977 yıllarından itibaren bu durum 
hızla değişmiş ve 1980 yılından itibaren iş barışı, 1979 
ve özellikle 1980 yılında çok ciddî bir şekilde ve ülke 
ekonomisini gerçekten çökertecek biçimde bozulmuş
tur. 

1979 ve 1980 yıllarıyla ilgili rakamlar şunlardır: 
(Arkadaşlarımız, grevler ve grevlerde kaybolan işgün-

leriyle ilgili bazı rakamlar verdiler, açıklamalar yap
tılar. Ben Çalışma Bakanlığının istatistiklerine dayana
rak veriyorum.) 

Bu iki yıl, iki yıl da değildir; 1979 ve 1980/11 Ey-
lül'e kadar geçen süre içinde, 346 işyerinde 106.000 
işçi greve gitmiştir ve 9.000.000 işgünü kaybedilmiştir, 
11 Eylül günü de 60.000 civarında işçi grevde bulun
maktaydı. Bu gerçekten dehşet verici bir tablodur; 
ama bu tablo niçin ortaya çıkmıştır; ben bunu anlat
mak istiyorum. 

O dönemlerde üçlü rakamlara varan bir enflasyon 
hızı vardı ki, % 120'lere kadar çıkmıştı. İşsizdik oranı 
% 17 ve negatif büyüme hızı. Çok doğaldır ki, bu 
olumsuz göstergeler toplu pazarlık masasına da yansı
yacaktı. Ancak ben şuna inanıyorum ki ve biraz sonra 
izah edeceğim sebeplerle bu olumsuz göstergeler, 
aslında bu kadar korkunç bir grev tablosunu ortaya 
çıkarmayabilirdi. 

Ancak, hiçbir siyasî iktidar yasalardaki izah ede
ceğim boşlukları ve eksiklikleri gidermek yoluna git
mediler; gitmedikleri için de bu olumsuz ekonomik 
göstergeler, bu dehşet verici bir grev furyası için fev
kalade müsait bir ortam hazırladı. 

Şimdi, yasal düzenlemelerdeki bu aksaklıklar ne
lerdi?. Yani 11 Eylül'e gelinceye kadar 274 ve 275 
sayılı yasalardaki boşluklar hangi hususlarda toplanı
yordu ve bu hususlar, bu grevlere ne şekilde etki 
yapmıştı. Bunları beş noktada topluyorum: 

Birincisi; Sendikalar Yasamız (halen uygulamada 
olan) sendika sayısının sınırsız bir biçimde artmasına 
imkân vermekte idi. Bugün Türkiye'de (Daha öncede 
arkadaşlarımız ve Sayın Sözcü de ifade ettiler) 900'ün 
üzerinde sendika vardır; bu olamaz. Sendika sayısı
nın bu kadar fazla oluşu, sendikal rekabeti çok şid
detli bir biçimde, ortamı müsait bulunca körükledi. 

İkinci husus: işçinin aynı anda birden çok (iki, üç, 
dört) ne kadar sendika varsa hepsine üye olabilmesine 
imkân vermesiydi Yasanın. Tabiî bu husus, toplu
sözleşme yapma yetkisinin tespitinde sendikalar arasın
da daima çok şiddetli ve uzun süren mücadeleleri da
vet etti, üyelik konusunda ve yetkiyi alma konusunda 
bazı suiistimalleri de beraberinde getirdi. Dolayısıyla, 
taleplerin zaman zaman makul olmayan düzeylere çık
masına da sebep oldu. 

Üçüncü önemli nokta; Yine bir işyerinde birden faz
la toplusözleşme yapılabilmesi mümkündü bugüne ka
dar. Şimdi, düşününüz aynı işyerinde iki ayrı sendika, 
birisi işkolu seviyesinde birisi işyeri seviyesinde iki 
sözleşme yapmaktadır, işyeri iki ayrı sendikaya muha-
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tap olup iki ayrı sözleşmenin müzakerelerini yürüt
mekte; eğer iki ayrı sözleşmeyi iki ayrı sendika ile 
imzalamışsa, bu iki ayrı sözleşmeyi iki ayrı sendikaya 
muhatap otlarak işyerinde uygulamak durumundaydı. 
Bunun yarattığı sonuçlardan çok tipik olan birisini 
söyleyeyim: 

işyerinde iki toplusözleşme olduğu için her iki sen
dika da (tki ayrı sendika tarafından yapıldığı için iki 
sözleşme de) temsilci atıyor. İki sendikanın iki tane 
ayrı baştemsilcisi; birisi bu taraftaki odada oturuyor, 
birisi bu taraftaki. Çok tipik işyerleri vardır; karşılıklı 
iki sendikanın temsilci odaları, iki sendikanın baştem-
silcileri, onlar içeride dolaşır, öbürleri öbürünün aley
hine, öbürleri öbürünün aleyhine tahrik eder ve bun
lar elbette ki, iş barışının bozulmasına sebebiyet ver
miştir. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum. 
İMREN AYKUT — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Dördüncü husus; Dün bu konuda çok tartışıldı; 

ancak, ben kürsüde olduğum için bir açıklama imkânı 
bulamamıştım. Işkollarının çokluğu meselesidir ar
kadaşlar. Sık sık işkolları; şu anda 34'dür Türkiye'de. 
Bu fevkalade zararlıdır, Şu anda fırsat olduğu için 
açıklamaya çalışacağım. Bu birçok grevlerin sebebi 
olmuştur Türkiye'de. 35, 36, 37'ye kadar çıkmıştır 
işkolları; çünkü yönetmelikle tespit edildiği için bu
nun değiştirilmesi son derece kolaydır. 

Gelen bir siyasî iktidar, bir sendikayı eğer kendi 
görüşlerine yatkın bulmadıysa, işkolu yönetmeliğinde 
bir değişiklik yapıyor, bir sendikayı yok ediyor diğer 
çok ufak bir sendikanın son derece gelişmesine fırsat 
hazırlamaya çalışıyor. Tabiî bu da fevkalade büyük 
huzursuzluklara sebep olduğundan, çeşitli biçimde sen
dikaların kurulmasına yol açtığından yine çeşitli grev
lere neden olmuş bir husustur ve dördüncü husustur. 

Beşinci husus da; anarşik olayların bu saydığım 
sebeplerin yarattığı müsait ortamı kullanması sonu
cunda ortaya çıkmıştır. 

Şimdi bütün bunların pek çoğunu, Anayasada dü
zenlenen maddeler ortadan kaldırmıştır; yani benim 
mahzur olarak gördüğüm ve 12 Eylül öncesi grevlerin 
nedenleri olarak belirlediğim 'beş noktayı da aşağı yu
karı ortadan kaldıran bir düzenlemeyi Anayasa getir
miştir. Hal böyle olunca, artık hak grevlerini ortadan 
kaldırmanın gereği kalmamıştır. Çünkü grevlere neden 
olan sebepler çözümlenmiştir burada. Böyle olunca 
gerek hak grevini, gerekse menfaat grevlerini aşırı de
recede sınırlamaya gitmeyi Türkiye'nin geleceği açısın
dan ve demokrasinin geleceği açısından son derece sa
kıncalı bulmaktayım. 

O sebeple önergemi, bu açıklamaların ışığı altında 
tasviplerinize sunuyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykut. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. Buyurun Sayın Güvenç. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım; 
Çok kısa bir konuşma yapmak istiyorum, sadece 

hak greviyle ilgili. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hak grevi, bildiğiniz gibi yapılmış olan bir top

lusözleşmenin yürürlükte bulunduğu bir sırada, taraf
ların rızasıyla kabul edilmiş olan genelde parasal mad
delerin uygulanmamasıyla ilgilidir. Yani işveren ön
ceden kabul ettiği bir maddeyi, parasal maddeyi uy
gulamamaktadır. 

Sayın Sözcünün tümü üzerinde yapmış olduğu ko
nuşmalarda belirttiği gibi, tek kişi nedeniyle yapıl
mış hak grevi mevcut değildir Türkiye'de; ancak pa
rasal bir maddenin tümünün uygulanmaması halinde 
hak grevine başvurulmuştur. 

Hak grevine başvurma, hak grevini yapma öyle 
prosedürsüz değil; onun da bir prosedürü, geçtiği bir 
merhale vardır. Önce işveren bunu vermeyecektir. İşçi 
sendikası işverene başvuracaktır niçin vermediğini. İş
veren sendikasına başvuracaktır ve bir hakem oluştu
rulacaktır; eğer bu vermeme devam ediyorsa. Bu ha
kem toplanacaktır, işverenin haksız olduğunu tespit 
edecektir. Diyecektir ki, «Siz bu maddeyi uygulamak 
zorundasınız, vermek zorundasınız.» Eğer buna da rıza 
göstermiyorsa işveren, ondan sonra sendikanın baş
vuracağı şey, hak grevidir. 

Genelde Sayın Sözcü tümü üzerinde konuşma ya
parken dediler ki; «Hakkın elde edilmesi hak grevinin 
dışında mahkemeler kanalıyla da olabilir.» Elbetteki 
doğrudur, hak veriyoruz. Ancak, düşünün; üç bin kişi
lik, beş bin kişilik bir işyerinde parasal bir madde uy
gulanmıyor. Beş bin kişiyi ilgilendiren bir konudur 
ve hak grevi yoktur. Beş bin kişinin çalışma şartlan 
ayrı, saat ücretleri ayrıdır. Yani örnek bir davayla 
diğerlerine teşmil ettirme imkânı da yoktur. Yani üç bin 
kişi ise, üç bin kişi için ayrı ayrı dava açılmak gereke
cektir. Buna hangi mahkemelerimiz bakacaktır? Mevcut 
mahkemelerimiz zaten mevcut işlerin altından kalkama-
makta iken, böyle yükü mahkemelere bindirmek ne 
yarar sağlayacaktır bilemiyorum? 

Ayrıca değerli arkadaşlarım; hak grevine neden 
olan bazı sebepler vardır. Yani, işverenin malî gücünün 
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yetersizliğinden dolayı bir verememe hali değil, öyle 
haller oluyor kr, işveren, (Yine hepinizin dikkatlerini 
çekmek isterim) o işyerinden kazandığı paraları, ka
zançları bir başka işyerinde kullanıyor yahut hiç kul
lanmıyor başka yerlerde harcıyor; bunlar varittir. Şike 
iflaslar olduğu gözden kaçmamalıdır; bundar da varit
tir. 

Hepimiz içinde yaşıyoruz, bu geçtiğimiz dönem 
içerisinde büyük lişyerlerimiz çok sarsıntı geçirdiler 
kapananlar da oldu. Hiç gönlümüz istemiyor, bizim 
de gönlümüz Sayın Sözcü gibi fabrikaların bacasının 
devamlı tütmesini istiyor; ama karşılıklı haklara saygı 
duyulduğu sürece elbetteki o duman tütecektir, devam 
edecektir. Saygısızlık olması halinde haklara, bazı 
tahrikler nedeniyle de iş daha da çok büyüyebilir. 

Aklıselimimizi kullanmak durumundayız. Işyeıı 
kapanmış bir işverenimiz, Devlet o işyerini ayağa kal
dırmak için bazı çareler ararken, o işyerinin sahiple
rinin Amerika'da hangi artislerle hayat sürdürdüğünü 
gazetelerden okuduk. Yani bunları da dikkate almalıyız. 
Komisyonumuz bunları da dikkate almalı, hiç değilse 
hak grevine müsaade etmeliydi; menfaat grevi yanın
da. Çünkü, belli prosedürlerden geçtikten sonra hak 
grevi yapılıyor. Öyle sendikalar lâyüsel bir hareketle 
hak grevini yapmıyorlar, işverenlerle, işveren sendika
larıyla, konfederasyonlarıyla gerekli görüşmeleri ya
pıyorlar, hakemler kuruluyor, hakemlerin kararların
dan sonra hak grevleri olabiliyor. Dediğim gibi Tür
kiye'mizde geçtiğimiz dönem içerisinde çok sayıda 
hak grevleri de yapılmış değil. 

Bunları anlatmak istedim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güvenç. 
HALÎL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkanım, 

önergenin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürel. 
HALİL ERDOĞAN GÜREL — Sayın Başkanım, 

değerli arkadaşlarım; 
Öyle zannediyorum ki, hak grevi konusunda ar

kadaşlarımızın iyice aydınlanması ve ona göre oyları
nı kullanmaları gerekmektedir. 

Hiçbir zaman suiniyeti benimsemek, onu-destekle
mek mümkün değildir. Sayın Güvenç Arkadaşımızın 
anlattıkları içerisinde doğru olan pek çok nokta var
dır; ama bu suiniyet.hiçbir zaman benimsenemidiğine 
göre o, onlardan bir tanesidir. 

Mademki eksterm misallerle buraya geldik, ben 
de bu suiniyetin ve kanundaki açık olan bir hususun 
nasıl kullanıldığını müsaade ederseniz arz edeyim; 
olandan hareket etmek suretiyle bir karara varalım. 

| Biliyorsunuz 1978 yılı enflasyonun hızla geliştiği 
ve işçilerin, memurların ücret yönünden epeyce sıkın
tı çektikleri devirdir. Toplusözleşmeler bir taraftan 
imzalanırken, gittikçe artan hayat pahalılığı içerisinde 
işverenler, toplusözleşme dışında bazı ödemeler 
yapmaktadırlar; toplusözleşmede belirtilen ücretler 
dışında. Fakat çok dikkatle incelendiği zaman sendika
ların bunu müktesep hak; bir defa, iki defa verilive-
rirse, müktesep hak iddiasıyla karşılarına çıkacağı 
korkusuyla da mümkün olduğu kadar bunu resmiyete 
dökmeden bu yardımları yapmaktadırlar. 

İşte böyle 'bir zamanda bize sendikamız geldi ve 
dedi ki; «Biz falan fabrikada, aynı işkolunda işçile
rimize şu kadar zam temin ettik, siz de bu parayı bize 
verin.» Biz de şirket olarak bunu vermemizin müm
kün olmadığını; ancak aynî yardım şeklinde bunu sağ
layabileceğimizi ve bunun da bir zamanının olacağını, 
bayramlarda veyahutta diğer mühim günlerde verile
bileceğinin mümkün olduğunu belirttik; fakat sendika 
birşeyler koparmak arzusunda olduğu için bize, işve
renle bir toplusözleşmede bazı maddelerin yerine getiril
mediği konusunda oturum istedi. 20 maddeye yakın 

I oturum geldi. Bunun içerisinde sabunların tam ola-
j rak değil, yarımşar yarımşar konduğu, havluların kirli 

olduğu, cami yaptırma, spor koluna ayrılan paraların 
toplusözleşmede yer almadığı, doktor temininin yapı
lamadığı vs. gibi maddelerdi. Oturduk, konuştuk; fa
kat uyuşmazlık zaptı tuttuk. Uyuşmazlık zaptı tutu
lunca bölge çalışma müdürlüğüne müracaat edildi ve 
taraflar, taraf temsilcileriyle beraber uyuşmazlık zaptı 
ikinci bir defa daha orada gözden geçirildi. 

Şimdi, bölge çalışma müdürlüğünde yapılan bu 
uyuşmazlık zaptı hak grevini doğuruyor idi; çünkü 
orada belirtilmiş olan şeyler: Doktorun bulunmaması 
(Türkiye'de kimse doktor bulamıyor, sadece bir iş
veren değil, Devlet de doktor bulamıyor) ve diğer 
sebeplerle hak grevi; sırf doktorun bulunmamasından 
dolayı değil, .diğer fabrikaların kendilerine, aynı şube
ye temin ettikleri o paranın bu fabrikadan da, bu iş
yerinden de alınmasını temin bakımındandır. 

j Hak grevleri, doğrudur, büyük çapta yapılmamış
tır, büyük çapta numune olabilecek durumda değildir; 
ancak işverenin bu parayı ödememesi halinde.... Top
lu halde binlerce işçisine para ödememesi hüsnüni
yetli bir işverence mümkün değildir. Ancak, Türkiye'yi 
terk edip kaçma niyetinde dan kimseler belki; oldu
ğu gibi her şeyi bırakır kaçarlar. Onun dışında, belirli 
şartlar içerisinde her gün işçisiyle karşı karşıya olan 
bir işverenin, zaruretler olmadığı takdirde, toplusözleş-

1 me hükümlerini yerine getirmemesi mümkün değildir. 
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Arzım şu ki, eğer her halükârda, her zaman sen
dika greve gitmeye niyet ederse, bu hak grevi konu
sunu kullanma yolu daima açıktır. Bunu önlemek ge
rekmektedir. 

Ayrıca, ihkakı hak gibi bir durum olmaktadır. 
Toplusözleşmeye imza atıldıktan sonra artık huku
kun eline bu sözleşme teslim edilmiştir, hukuk ancak 
bunu alacaktır, verecektir. Yalnız sayın konuşmacı ar
kadaşımızın dediği gibi, burada, bundan sonra çıka
cak kanunlarda bazı basitleştirmeler yapmak gere
kir. Eğer, cidden ücretler verilmiyorsa, verilemiyorsa 
beş bin, altı bin kişinin bir anda avukata müracaat 
ederek bu hakkını istemesi de zaten mümkün değildir. 

Buna benzer basitleştirmeler yapıldığı takdirde hak 
grevinin gereği olmadığına kanaat getirmekteyim. Bu 
sebeple önergenin kabul edilmemesini arzu ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürel. 
Önerge üzerinde Komisyonun görüşünü rica edi

yorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Değerli Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
En kısa olmak için 11 yılı, benim hesabıma göre, 

işçi sendikasında, 5 - 6 yılı işveren sendikasında olmak 
üzere engin tecrübesi olan Sayın Aykut arkadaşımız, 
Anayasa ile getirdiğimiz düzenlemenin beş noktada 
işçi - işveren ilişkilerine barış getirdiğini kabul ve tas
dik etmiştir. Kendilerine bu yardımları ve bu ifadele
ri için teşekkür ediyorum. 

Tabiî biz hep barıştan hareket ettiğimiz için, hak 
grevlerini de bu amaçla kaldırdık. Önemi yok, herkes 
söyledi. 

Bu beş - altı bin davaya gelince; bu davaların hal
li, herhangi bir boşanma davasından daha kolay, bir 
davadan daha kolay. Çünkü hepimiz biliyoruz, tecrü
beli arkadaşlarımız var, bu davalarda bir tek dosya 
üzerinden dava yürür, sonra bütün diğerlerine teşmil 
edilir. Bu itibarla, bu büyük bir mesele değildir, nadir 
çıkan bir meseledir, nadir çıkmış bir meseledir; ama 
önemli olan bir şey vardır. Bir işveren düşününüz ki, 
plan yapıyor, program yapıyor bir toplusözleşme im
zalıyor. Diyor ki, ben şu seviyede bir üretim yapar
sam işçimi doyuracağım, yatırımımı yapacağım ve
saire.... Bunun adına, toplusözleşmenin imzalanmasıy
la, taraflar için «Barış yükümü» deniyor. 

Toplusözleşme, bu barış yükümü olmazsa yapıl
maz. Toplusözleşmenin anası, doğurgan yeri ve zihni
yeti budur. İşveren, birtakım andlaşma ile karşılıklı 
andlaşma ile karşılıklı olarak borç altına gi

riyorlar. Bir arkadaşımız arada anlatmıştı, ni
çin işverenlerin hakkı?.. Her iki tarafın da top
lusözleşmede menfaati vardır. Bunun içindir ki, 
menfaat grevi, hak grevi demekteyiz. İşte bu nokta
dan hareketle bu barış yükümünün devamı sırasında 
uyuşmazlık olmasın istedik. 

Üretilirse ihtilaf olmaz; ama küçük meseleler yü
zünden greve gidileceği yolundaki bir ihtimalle (Ta
biri hoşgörmenizi diliyorum, sorumlu sendikacılığın 
bu yöne gitmeyeceğinden ve gitmediğinden eminim, 
ama) böyle bir grev tehdidiyle üretimi kesebileceği 
yolundaki inançla mesele başka taraflara kayar. Bu
nu tecrübeli olanlar biliyorlar. Binaenaleyh, bütünlü
ğü bakımından da esasen bu hükmün kalmasında ya
rar vardır. 

Biz önergeye katılmamakta ve maddemizin oylan
masını yüksek tasviplerinize arz etmekteyiz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Aykut ve Sayın Güray'ın verdikleri öner

geye Komisyon katılmıyor. Dikkate alınmasını oy
luyorum. Kabul edenler.... Kalbul etmeyenler.... Dik
kate alınması kabul edilmemiştir. 

Yine aynı madde ile ilgili; bu defa tümünde bazı 
ilaveleri öngören bir önerge var, okutuyorum. 

(Alâeddin Aksoy ve arkadaşlarının önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Önerge ile ilgili açıklama yapmak 
üzere Sayın Akyol, buyurunuz efendim. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, sayın 
arkadaşlarım; 

Türkiye'mizde işçi ve işveren münasebetlerini in
kâr etmek nasıl mümkün değilse, işçiyle işveren ara
sındaki iş barışı ve iş düzeninin sağlanmasında etkin 
rolü açık ve seçik olan işçi sendikalarını ve sendikal 
faaliyetlere olan ihtiyacı, inancı inkâr etmek de müm
kün değildir. 

Dünkü ve bugünkü oturumlarda söz alan Sayın 
Göksel, Sayın Gözübüyük, Sayın Baturalp ve Sayın 
Yılmaz, 1960'tan sonra iş hayatımıza arız olan has
talık ve hırçınilığın panoramasını en veciz bir şekilde 
çizdiler ve izah ettiler. O kötü miras üzerinde konuş
mayacak; konuşulanlarla yetineceğim. 

Şu husus belirtmek gerekirse, grevlerin yakın ma
zide çok uzun sürelerle devam etmiş olması, ekono
mimizi sarsmış, zaafa uğratmış ve bundan işverenden 
daha çok işçi zarar görmüştür. Bu bakımdan, sağlıklı, 
gerçekçi bir sendikacılık kurmak ve çalıştırmak zorun
dayız. 
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Aşağıda değineceğim konulara başlamadan önce 
şu hususu sevinç ve iftiharla arz edebilirim ki, bu 
önergeyi hazırlamış olan bizler, şüphe götürmez va
tanperverliği, aldığı, temiz alınteri ve emeğinin kar
şılığı olan işçimizle beraberiz, onun yanındayız ve 
onun istismarına karşıyız. 

Millî gerçekleri tarafsızlıkla gören, millî istihsal, 
millî gelir ve ürettiği ile dengeli, tutarlı bir politika 
izleyen sendikacılığın yanındayız. Onu yasal ve doğru 
yolunda desteklemek azmindeyiz. 

İşçi ve işverenlerin toplu iş sözleşmesi yapmaları
nı, grev ve lokavt haklarını gerektiği hallerde kullan
malarını, iş hayatının dengeli, düzenli, ve emniyetle 
devamını sağlamak bakımından en tabiî bir hak ola
rak görmekteyiz. 

tş hayatında karşılıklı güven ortamının sağlana
bilmesi, millî ekonomimizin daha da güçlenmesi, eme
ğin üretime katkısının daha rantabl olabilmesinin sağ
lanması, güçlenen ekonomiye muvazi olarak işçimize 
emeğinin karşılığının daha çok ödenebilmesi, refah ve 
mutluluğunun daha fazla artırılabilmesi için önerge
mizle Tasarı metni dışında ve ayrıca aşağıdaki ted
birleri almaktayız: 

1. Toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt hakları
nın ıkullanılmıasının usul ve şartları, kapsamları ve is
tisnaları kanunla düzenlenmelidir. Bu husus kabul edil
diği takdirde, iş emniyeti sağlanacak, işçi ile işverenin 
karşılıklı menfaatleri arasında bir denge kurularak 
huzur ortamı ve iş barışı teessüs edecektir. 

2. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu dü
zeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel sağlığın 
korunması amacıyla kanunda gösterilecek esaslara gö
re grev ve lokavt hakkı sınırlandırılabilmelidir. 

3. Kanuna uygun olarak ilan edilmiş olan bir 
grevin belli bir işyerinde uygulanabilmesi, o işyerinde 
çalışan işçilerim salt çoğunluğunun gizli oy, açık dö
küm ve sayım esasına ve kanunda gösterilecek şekil 
ve usullere göre yapılacak oylamada rıza göstermele-
riyle mümkün olmalıdır. 

4. iş uyuşmazlıkları yetkileri kanunla gösterilecek 
hakem yolu ile sonuçlandırılmalıdır. 

5. İdare, toplusözleşme görüşmelerinde ve bu 
görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanırsa grev veya lokavt 
ilanından önce veya sonra toplusözleşme görüşmele
rinin her safhasında, grev veya lokavtın devamı sı
rasında arabuluculuk girişimlerinde bulunabilmelidir. 

Yukarıdaki usul ve şartlara işçi sendikalarımız 
ve işverenlerimiz makul hudutlar içerisinde uyduk

ları, idare ile hakemin önerilerine kulak verdikleri 
sürece huzurlu bir iş barışının kurulabileceğine, millî 
ekonominin güçleneceğine inanmaktayız. 

Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım; beni dinle
me lütfunda bulunduğunuz için teşekkür eder, öner
gemiz lehinde oy vermenizi dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar). , 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?.. Yok. 
(Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
AIJDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sayın Alâeddin Aksoy ve arkadaşlarının önerge
lerini büyük bir dikkatle dinledik; esasen daha ev
velde elimize geçmişti. 

İçinde ileri sürülen fikirler bizim metinde ileri sür
düğümüz fikirlerden farklı değil, aynı şekilde; yalnız 
daha başka bir şekilde yazılmış. Onun içindir ki, 
biz kendi metnimize sadık kalıyoruz ve bu önerinin 
kabul edilmemesini Genel Kuruldan rica ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Metninizin oylanmasını istiyorsunuz, 
evet. Teşekkür ederim. 

Sayın üyeler; 
Sayın Aksoy tarafından açıklanan önergeye Ko

misyon katılmamaktadır. Bu itibarla dikkate alınma
sını oyluyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Komisyondan gelen 58 inci madde metnini ay
nen oyluyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 58 inci 
madde kabul edilmiştir Danışma Meclisince. 

Madde 59, okutuyorum: 
C. Küçük işyerlerinde grev ve lokavt yasağı 
MADDE 59. — 'En çok on işçi çalıştıran küçük 

işyerlerinde, toplu iş sözleşmesi, gnsv ve lokavt yapı
lamaz. Bakanlar Kurulu bu işçilere ^/gulanacak uy
gun çalışma şartlarını, toplusözleşme dönemlerine gö
re açıklar. 

BAŞKAN — 'Bu maddeyle ilgili önergeleri oku
tuyorum. 

Danışma 'Meclisi Başkanlığına 
166 sıra sayılı Anayasa Tasarısının «Küçük işyer

lerinde grev ve lokavt yasağı» kenar başlıklı 59 un
cu maddenin Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Gereğini arz ederim. 
Evliya PARLAK. 
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Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 59 uncu maddesinin Tasarı

dan çıkarılmasını teklif ediyoruz. 
Gerekçemiz ilişiktir. 
Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederiz. 

tsa VARDAL Vahap GÜVENÇ 
Mustafa ALPDÜNDAR (Feridun §. ÖĞÜNÇ 

Beşir HAMİTOĞULLARI Şerafettin YARÎKIN 
Remzi BANAZ 

GEREKÇE : 
Toplu tş Sözleşmelerinin nasıl yapılacağı ve grev 

hakkının kullanılması ile istisnaları özel kanunla dü
zenlenecektir. Anayasada yer verilmek istenilen bu 
hüküm esasen detaya ilişkindir. Eşitlik ilkesine, Top
lu tş Sözleşmesi ve grev hakkının özüne de ters düş
mektedir. Gerekçede işaret edilen görüşün de aksi
ne Sendika enflasyonuna da yol açabilecek nitelikte 
değildir. 

Bu madde 100 işletmeden 88'ini kapsayacak geniş
likte bir kısıtlama ve bu işçilerin toplu iş sözleşmesi 
ve grev gibi temel haklarından yoksun birakılması 
sonucunu verecektir. 

Ayrıca, işverenlerin bu madde hükmünü kötüye 
kullanmaları da büyük bir olasılıktır. İşyerlerini 10 
işçi seviyesinde tutma gayreti başgösterecek ve hatta 
bir kısım işyerleri 10'ar kişilik işyerleri haline de ge
tirilebilecektir. Keza, teknolojik gelişme dolayısıyla-
da işyerleri genellikle 10 işçiyi aşmayacak şekilde ye
niden düzenlenecektir. Bu husus ile büyük bir işçi 
kitlesinin toplu iş sözleşmesi ve grev haklarından 
yoksun bırakılması sonucunu ortaya çıkaracaktır. 
Her ne kadar bu gibi işyerleri için Bakanlar Kuru
luna Çalışma şartlarını düzenleme yetkiside verile
rek işçilerin korunması öngörülmekte ise de bu mü
dahaleci tutum toplusözleşme ve grev haklarının 
özünü ortadan kaldırmış olacaktır. Bu kabil işyerleri 
genellikle özel sektör için söz konusu olabileceğin
den, bu sektörün büyük bir kısmını toplusözleşme 
ve grev hakları dışında bırakan ayrıcalık yaratılmış 
olacaktır. 

Yüksek ıBaşkanlığa 
59 uncu maddenin bütünüyle kanundan çıkartıl

masını saygıyla arz ve teklif ederim. 
Cahit TUTUM 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 59 uncu maddesinin, metinden çıkartıl

masını arz ve teklif ederim. 
Tülay ÖNEY 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 59 uncu maddesinin Tasarı 

metninden çıkartılması arz ve teklif o'unur. Saygıla
rımla. 

Özer GÜRBÜZ 
BAŞKAN — (Sayın Akyol buyurun efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Pek çok imzayı muhtevi ve gerekçelerini de bize 

ve Komisyona arz etmiş arkadaşlarımız önergeleriy
le, bu on işçinin beş işçiye indirilip öyle müzakere 
edilmesini istediler. Biz bu noktaya Komisyon ola
rak, şu anda da devam etmekte jlan müzakere so
nunda katılmış bulunuyoruz. Bunun bu şekilde dik
kate alınmasını arz ve rica ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞIKAN — Çok teşekkür ederim. 

'Bize verilen iki önergede 'Sayın Bayazıt, Sayın Uy-
guner, Sayın Daçe, Sayın Orel, Sayın Azgur, Sayın 
Bilgiç, Sayın Peköz ve aynı zamanda Sayın Müftü-
oğlu, Sayın Narlıoğlu, Sayın Oral aynı şekilde on iş
çi sayısının beşe indirilmesi konusunda bir teklifte bu
lunuyorlar. Bunun esas alınmasını istiyorsunuz. 
Bu önergeleri muameleye koymaya gerek kalmıyor; 
iki önergeyi. 

Komisyonun teklifiyle alakalı iki önergeyi okut
muyorum bu sebeple. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «'Küçük 

işyerlerinde grev ve lokavt yasağı» kenar başlıklı 59 
uncu maddesindeki «En çok on işçi» tabirinin «En 
çok üç işçi» şeklinde düzeltilmesini emir ve müsaa
delerinize saygılarımla arz ederim. 

Mehmet AKDEMİR 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Tasarısının 59 uncu maddesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini teklif etmekteyiz. 
Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

Fikri DEVRİMSEL Paşa SARIOĞLU 

Küçük İşyerlerinde Grev ve Lokavt Yasağı 
Madde 59. — En çok üç işçi çalıştıran küçük iş

yerlerinde, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt yapıla
maz. (Bakanlar ıKurulu bu işçilere uygulacak uygun 
çalışma şartlarını, toplu sözleşme dönemlerine göre 
açıklar. 

ıBAŞKAN — Sayın üyeler; 
Biraz evvel arz ettiğim gibi, beş önerge ile bu 

maddenin metinden çıkartılması istenmektedir ve 
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Sayın Parlak madde üzerinde açıklama hakkını kul
lanmak ister. 

'Buyurun efendim. 
ÖZBR GÜRBÜZ — Beş kişiye indiren önergeye 

ben de katılıyorum. 
A. ASIM İĞNECİLER — Evvela bu önergeyi 

oylayalım.. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz sayın İğneciler 
mümkün değil. En aykırı olan maddenin metinden 
çıkartılmasıdır. 'Bu itibarla onu müzakereye almam 
mümkün değildir. 

Sayın Gürbüz, siz maddenin çıkartılmasından 
sarfınazar ediyorsunuz?. Evet. 

Sayın Parlak, buyurun. 
EVLİYA PARLAK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 
Anayasa Tasarısına konulan bu 59 uncu madde

nin liillk defa kanunlarda yer almış olduğunu görüyo
ruz. ıBundan önceki mevzuatla ilgili kanunlarda, tü
züklerde, yönetmeliklerde ve hatta toplu iş sözleşme
lerinde bile yer almamıştır. Bu sebeple, bunun özel
likle gerekçesini inceledim ve bu gerekçeyi inceledi
ğimde de şu neticeye vardım1: 

Bu maddenin burada yer almaması ve çıkarılma
sı gerektiği kanısı ile bu önergeyi verdim. Gerekçe
de deniliyor ki; «Bu madde ile küçük işyerlerinde ça
lışanların tümünü himaye etmek amacı bulunmak
tadır.» Ve bunun gerekçesi de (Himaye amacının 
neticesi de) sendikal faaliyetlerin temelini teşkil eden 
toplu iş sözleşmesinden, grev ve lokavt haklarından 
onları alıkoymak. Yine gerekçede "kinci fıkrada, «Sa
yıları pek çok olan 10 işçi çalıştıran işyerlerinde, top
lu sözleşme yapılması esasen nadir rastlanan bir ih
timaldir.» deniyor. O halde, niçin bu hükmü Ana
yasaya alıyoruz? 

Demek ki, işçimiz dağınık durumdaki, özellikle 
kırsal kesimde, ekonomik, sosyal" ve kültürel alanlar
da gelişmemiş yörelerdeki küçük işyerlerinde çalı
şanlar sendika bilincine varmamıştır. Bunun aksi ifa
de edildi, «Aidatların ödenmesi konusunda işçiler 
bilinçlenmiştir, sendikasına aidatını öder» dendi. Hal
buki, bu ifadeyle, bu açıklama ile işçilerimizin büyük 
çoğunluğu henüz sendikanın önemini anlayamamış 
ve sendikal hakkını bugüne kadar yasalar verdiği 
halde kullanamamış demektir. 

İkinci bir ihtimal olabilir; işçi, işvereni ile iyi iliş
kiler içindedir; İşveren, işçi bu hakkını kullanamamış, 
tamamen insani duygularla karşılıklı hüsnüniyetle an
laşma içerisinde bugüne kadar bu haklarını bu şe

kilde sürdürmüşler. O halde, biz de bunu Anayasay
la ellerinden almayalım. İsteyen işçi, sendika men
faatini yararlı gören veya kayıtlı olmaya öngören iş
çi sendikalı olabilsin; normal ilişkilerle, işverenle olan 
ilişkilerini bugüne kadar sürdürmek isteyen veya bun
dan sonra da sürdürmek isteyenlere imkân tanıya
lım. 

Aksi halde, acaba işverenlerin gösterdiği bu iyi 
niyet, bundan sonra üç veya beş işçi olan yerde sen
dikaya kayıt olma hakkı da olmayacağına göre; işve
ren aynı iyi niyetli tutumunu sürdürecek midir?.. 

Gerekçede üçüncü fıkraya bakıyoruz; «Grev ve 
lokavt uygulaması ise çalışanlar bakımından büyük 
sakıncaları beraberinde getirmektedir.» diyor. Ben 
çok şaşırdım, eğer grev ve lokavt uygulaması çalı
şanlar açısından sakıncalı ise, iki gündür niye biz tar
tışıyoruz ki? Biz sakıncalı bir ortam yaratmak için 
çaba sarf etmiyoruz, çalışanlar için yararlı bir ortam 
yaratmaya çalışıyoruz. O halde, yalnız beş işçi için 
değil, tüm işyerlerinde bunu yasaklayalım, o zaman 
sakıncalı durum ortadan kalkar, yararlı durum her 
halde ortaya çıkar. 

Yine, gerekçenin son cümlesi şöyle diyor: «Bu 
himaye ile her halde çok yaygın bir işçi topluluğunu 
kapsayacaktır.» Bunu, ben şu şekilde yorumlamak 
durumunda kaldım veya kalabiliriz. Bu madde ile 
çok yaygın bir işçi topluluğundan, toplu iş sözleş
mesi, grev ve lokavt haklarını alıyoruz anlamı çıkı
yor. 

Biz, 62 nci maddeye baktığımızda, ülkemizde gö
rülen memur-işçi arasındaki farklılığı, dengesizliği gi
dermeyi amaç eden bir hüküm görüyoruz. Bu mad
deye bakıyoruz, işçiler arasında denge ve farklılık im
kânını ortadan kaldıracak; birtakım işçi toplu söz
leşmeli olacak, grevli olacak, lokavt hakkı uygulana
bilecek ve dolayısıyla kendini savunacak bir araca, 
bir güvenceye sahip olacak; bir grubu ise, toplu iş 
sözleşmesinden uzak, sadece işverenin vicdanı ile 
karşı karşıya bırakılacak. 

Memur-işçi ayırımını gidermeyi amaç edinen bu 
Anayasada bu hükmün böyle yer alması, bence çeliş
kili bir zihniyetin ifadesidir. 

Saygılarımla arz ederim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, aleyh
te konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN —Buyurun Sayın İğneciler 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, çok de

ğerli arkadaşlarım; 
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Sayın Parlak'ın vermiş olduğu önerge, işçi hakları
nın zayi olmaması, dağınık işyerlerinde çalışan bu 
kimselerin de kanunun getirdiği, himaye amacı ile 
getirdiği haklardan faydalanmasını amaçlamaktadır. 
Bu amaca katılıyoruz; yalnız tefsir tarzına ve endi
şelerine katılamıyoruz. Şöyle ki: 

Aslında, beş veya on işçi çalıştıran yerler, Tür
kiye'de genellikle sanatkârlardır; terziler, kundura
cılar, oymacılar ve de güzel sanatlarla Türkiye'deki 
ta atalarımızdan gelen sanatları yaşatmak isteyen, 
sırf sanat aşkı ile çalışan, günlük kazancını temin eden 
atölyelerdir. Bunların başında bir usta bulunur, ba-
zan çocuğu vardır ve birkaç tane de işçi vardır. Bun
lar da genellikle- tanıdıklar ve mahalledeki çocuklar
la ilgilidir. 

Bu itibarla, biz çok yasaklar getirirsek, bunları da 
toplusözleşmelerin içine alırsak; ustalar bu defa za
ten kendi kazancını göz nuru el emeğiyle ancak te
min eden kimselerdir; Böyle çocukların yetiştirilme
sine mani oluruz, böyle toplusözleşmeler gibi konu
ların içine girmemek için, böyle yeni yetişecek kabi
liyetleri yetiştirmekten vazgeçerler. 

Bir de işçi yönü ile başka bir sorun var. 'Böyle 
yerlerde genellikle asgarî ücretin altında datııi işçi ça
lıştırdıkları da bir gerçektir. Bu da işçinin aleyhine, 
çırağın aleyhine, kalfanın aleyhine bir durumdur. 
işte, bunda da ilgili bakanlık ve hükümet bir sınırla
ma getirirse; rahatlıkla usta, çırak, kalfa, işveren, iş
çi münasebetlerini de düzenlemiş olur. 

Bu itibarla, bu maddenin yerinde olduğu kanı
sındayım; yani Sayın Komisyonun getirdiği düzen
leme isabetlidir; ama 10 yerine, şimdi son öğrendiği
mize göre 5 işçiyi teklif etmektedir; bu daha da uy
gundur. Onun için önergenin aleyhindeyim. 

Saygılarımla. 

FERİDUN Ş. ÖĞÜNÇ — Sayın Başkan lehinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte, buyurun efendim. 
FERİDUN Ş. ÖĞÜNÇ — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin Saygıdeğer üyeleri; 
Hiçbir polemiğe girmeden, teknik bir gerçeği açık

lamakla yetineceğim. 
Tasarının 59 uncu maddesiyle, en çok on işçi ça

lıştıran küçük işyerlerinde toplu iş sözleşmesi, grev 
ve lokavt yapılamayacağı hükme bağlanmak isten
mektedir. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 1981 yılı istatistik
lerine göre ülkemizde kanun kapsamında tescilli 
840 882 işyeri vardır. Bu işyerlerinden ancak 259 589 

unda 2 288 439 sigortalı işçi çalıştırıldığı bildirgeyle 
sabittir. 

Bildirge alınan işyerlerinden 15 533 işyeri kamu
ya, 244 056 işyeri de özel sektöre aittir. Kamu ke
siminin bildirge vermemezlik edememesi dolayısıyla, 
prim kaçakçılığı yapamayacağı gözönünde tutularak, 
bildirge vermeyen 581 293 işyerinin, genelde özel 
sektöre ait olduğu kolayca anlaşılabilir. 

Bildirge veren 259 539 işyerinden 228 220 işyerin
de 1 ila 9 işçi çalıştırılmaktadır. Aynı kaynağa gö
re inşaat işkolunda kanun kapsamındaki 387 973 iş
yerinin 53 052 sinde bildirge alınabilmiş ve bildirge 
alma oranı % 13,7 düzeyinde alınabilmiştir. 

Kanun kapsamındaki 840 882 işyerinden ancak 
31 369 işyerinde 10 işçiden daha fazlası çalıştırılmak
ta, 809 513 işyerinde ise en çok 10 işçi çalıştırılmak
tadır. 

Bu duruma göre, 59 uncu maddenin kabulü ha
linde, 100 işletmeden 96'yı kapsayacak bir kısıtlama 
olacak ve bu işyerlerinde çalışan işçilerin toplu iş 
sözleşmesi ve grev haklarından yoksun bırakılması 
sonucu doğacaktır. 

Yine bir araştırmamıza göre, toplu sözleşme ve 
grev dışı kalacak işyerlerini ve işyeri sayısını da bil
gilerinize arz etmekte büyük yarar görüyorum. 

Gıda işkolu: Şeker ve pasta imalathaneleri, ek
mek, simit fırınları, Doğuda ve tç Anadoludaki un 
fabrikaları; 2 530 işyeri. Tarım ve ormancılık kesi
minde: Veteriner hekimlikleri, tohumlama hizmetle
rinde zirai mücadele grup şeflikleri, orman memur
lukları, bölge şeflikleri; 400 işyeri, Ağaç işkolu: Si
teler, küçük kereste atölyeleri, mobilya imalathane
leri; 1 650 işyeri. Çimento ve toprak sektöründe: Ki
reç ocakları tuğla ocakları, mermer atölyeleri, sera
mik imalathaneleri; 2 500 işyeri, Basın ve yayın sek
töründe: Küçük matbaa ve basın yayın evleri; 5 000. 
Ticaret büro ve eğitim: Pancar ekicileri kooperatifle
ri işçi ve işveren kuruluşları, dernekler, noterler, sa
tış büroları, tarım-kredi kooperatifleri; 2 200 Lastik 
sektöründe, sanayiide: ISanayi bölgelerinde kurulu 
kauçuk, lastik ve naylon üreten atölyeler, Lokanta, 
konaklama ve eğlence işyerinde; küçük oteller, pan
siyonlar, lokantalar, pasta ve börek imalathaneleri, 
kahvehaneler, sinemalar, büfeler, hamamlar; 30 000 
işyeri. Genel işlerde kaza ve nahiyelerdeki küçük be
lediyeler; 900, Gazetecilik: IKüçük gazeteler ve bil
hassa Doğuda ve İç Anadoluda çıkan gazetelerde 
çalışanlar; 400. Sağlık işkolu: Bakım ve dinlenme ev
leri, doktor muayenehaneleri, klinikler, hayvan ba-



Danışma Meclisi B : 135 

kim evleri; 150. Ardiye ve antrepoluculuk, liman ve 
iskelelerde yapılan yükleme, boşaltma, soğuk hava 
depoları, ardiyeler, umumî mağazalar ve buralarda
ki yükleme, boşaltma işleri; 1500. Deri Sanayiinde; 
Kundura imalathaneleri, bağırsak işleme evleri, kürk 
imal evleri, Dokumada: Küçük dokuma atölyeleri, 
Uşak, İsparta, Gaziantep trikotajcıları; 7 000. Petrol 
sanayiinde: Türkiye genelinde tüm akaryakıt depo 
ve istasyonları ile akaryakıt taşıtmacılığı işyerleri; 
7 300. İnşatta tümden 334 920 işyeri. Bunların teka
bül ettiği işçi miktarı ise 1 670 000 asgariden; 2 mil
yon da diyebiliriz. 

Değerli arkadaşlar; 
Bu madde böyle geçtiği takdirde, belgesiyle açık

ladığım üzere, Türkiye'de 2 milyona yaklaşık işçi, ça
lışan, toplu sözleşme rejimi ve grev hakkından yok
sun bırakılmış olacaktır. 

Demin değerli Komisyonumuz 5'e indirmekle bü
yük bir anlayış göstermiştir. Tahmin ve ümit ederim 
ki, benim bu konuşmamın ışığı altında, bu meseleyi 
biraz daha duyarlıkla ele alacak ve bu maddenin Ana
yasadan, tasarıdan çıkması noktasında bizimle birle
şecektir. 

Saygılar sunarım. l(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğünç. 
Bu konuda (Komisyonun görüşünü rica ediyo

rum... 
TÜİLAY ÖNBY — Sayın 'Başkan, bu maddeyle 

alakalı olarak Sayın /Komisyondan bir soru sorabilir 
miyim?.. 

BAŞKAN — 'Buyurun efendim, onu da bu ara
da cevaplamış olurlar. 

TÜLAY ÖNEY — Efendim, 59 uncu maddede 
Komisyonumuzun öngördüğü metin, «Bakanlar Ku
rulu, bu işçilere uygulanacak uygun çalışma şartları
nı açıklar.» biçiminde. Nasıl bir karine ile açıklama
yı ve hesaplamayı düşünüyor (Komisyonumuz?.. Kal
dı ki komisyonumuz tarafından böyle bir açıklama
nın, bir anonsun yapılabileceğini sosyal bir prensip 
olarak kabul ediyorsa ve bunu bir sosyal barış için 
amaçlıyorsa, 57 nci maddede benim verdiğim öner
ge de aynı amaca hizmet ediyordu, ona da karşı çık
mışlardı. Bu ikisini nasıl bağdaştırmaktadırlar?. 

Bunları sormak istedim, teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AKİÎF ERGÎNAY — Sayın Başkan, benim de 

sorum var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Erginay, bu önergelerle mi 

alakalı efendim?. 
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A!KtF ERGİNAY — Bu maddeyle ilgili efendim. 
BAŞKAN — lOnu bu önergelerden sonra lütfe

din, dağıtmayalım mevzuu, yardımcı olunuz. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, acaba iki

sini birden cevaplarlar mı; benim de bir sorum var
dı. 

BAŞKAN — Efendim, eğer bahis konusu öner
gelerle ilgili ise söz vereceğim. Bu önergelerle ilgili 
mi efendim?.. 

VAHAP GÜVENÇ — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
VAHAP GÜVENÇ — Sayın Başkan, önergem, 

tümden Anayasadan çıkarılması istikametindeydi. 
Bununla ilgili soracağım Komisyondan. 

Sayın Başkanım, genelde, gerçekten 3 kişi, 2 ki
şi, 4 kişi, 5 kişi çalıştıran işyerleri, bilhassa büyük 
şehirlerimizde, mesela İstanbul'da Mahmutpaşa de-
dliğimirz bölgede trikotajcılar İşverenler Sendikasıy
la, Tekstil İşverenleri Sendikasıyla müzakereyi yapar
ken, canlı şahidi olarak yaşadığım için soruyorum; 
bugünkü İşverenler İKonfederasyonu Genel Başkanı 
Sayın Halit Narin Beyefendi bize dedi ki, «'Biz işyer
leri olarak Mahmutpaşa'daki küçük işyerleriyle reka
bet edemiyoruz. Oralarda toplusözleşme, sendikalaş
ma yok. Oralardaki ucuz işçi çalıştırıyor sözleşme 
yapamadığı için, dolayısıyle biz onlarla rekabet ede
miyoruz. IBizim işyerlerimiz batmak üzere. Lütfen 
oralara da ağırlık verin.» dedi. Tabiî, sendikalar ve
rebildiği kadar ağırlık vermiştir. 

Şimdi, bir de teşmil hükmü var burada; teşmil
den ben şunu anlıyorum Sayın Başkan; yapılmış bir 
toplusözleşmenin Bakanlar Kurulu tarafından çalış
ma şartlarını oraya uydurmak; yani en azından üc
reti, sosyal hakları bu işyerlerine verecek midir? 

Toplu sözleşme yapılırken küçük işyerlerinde, iş
yerinin gücüne göre sözleşmeler ve ücretler tespit 
ediliriyor. Şimdi, büyük işyerinde yapılmış olan 
toplusözleşme buraya teşmil edilecek olursa, bu iş
yerleri bu yükü kaldıramayacakları için, kapanma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacaklar mıdır?.. Bun
ları öğrenmek istiyorum efendim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
IBuyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Açıklama yapan arkadaşlarımız aleyhte konuştuk

ları zaman bile, bu maddenin kaldırılmasını istedik
leri zaman bile ,bu tasarıya güç verdiler. Bunun için 
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ayrıca teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Güvenç' 
ten başlayacağım. 

İşverenlerin her zaman doğru düşündüğünü ve 
söylediğini kimse söylemiyor. Hatalarımız ortaktır; 
onlar da hata edebilirler. Ve bir nokta da meydana 
Çıkmış oluyor ki, o küçük işyerlerine sendikalar tek
nik nedenlerden giremiyor. Anlatacağım. İşte, biz 
bu sakıncayı ortadan kaldırmak istiyoruz; fakat tabiî 
en önemli konuya, en hassas noktaya Sayın Güvenç 
engin tecrübesiyle parmak bastı. Büyük tekelleşmeye 
elverişli, oligopol dediğimiz seviyeye erişmiş yerler
deki ücretleri küçüklere uygulayacak mıyız?.. 

Maddeyi bir defa daha izninizle okumak istiyo
rum. Son şekliyle; «En çok beş işçi çalıştıran küçük 
işyerlerinde, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt ya
pılamaz. Bakanlar Kurulu bu işçilere uygulanacak 
uygun çalışma şartlarını, toplusözleşme dönemleri
ne göre açıklar» zamanınızı almamak için buradan 
başlamak gerekirse; diyelim ki, genellikle büyük teks
til fabrikalarındaki aktedilen toplusözleşmelerde (enf
lasyon korkusunu yaymamak için düşük bir rakam 
alıyorum. Niyetimi aksettirmiyorum. Özellikle altını 
çizerim.) diyelim ki, % 20 zam kabul edildi. Ba
kanlar Kurulu elindeki bütün mekanizmalarla, kü
çük işyerleri bunun yüzde kaçını kaldırır?» diyecek
tir. Bazen azını kaldırır, bazen de fazlasını kaldırır. 
Mesele, bu böyle butik vs. gibi, fazla kâra elverişli 
bir alansa, bunlar için, diyebilir ki, % 30. Bu yetkiyi 
açıkça Bakanlar Kuruluna veriyoruz. Diyebilir ki, 
küçük sanayi, (Sayın Iğneciler'in bahsettiği manada) 
sanatkâr yetiştiren küçük sanatkârlarsa, onlar için 
belki «Bu % 18, '% 17'dir» diyebilecektir. 

Sayın Öğünç rakamlar verdi; «Bu alanda fazla 
işçinin çalıştığını, sigortalanmadığını» söyledi. Ben 
de arz etmek istiyordum ki, himaye görmeyen bir 
alandayız. Herşeyden önce, çalışma hayatından ge
len arkadaşlarımızın böyle bir teşebbüse önderlik et
melerini ve destek olmalarını beklerim. Gerçekten, 
10 işçiye kadar çalışan küçük işyerlerindeki işçileri
miz himayesizdir. Bunu itiraf etmek lazımdır. Ya
şam savaşı vermekte olan bu kesime mutlaka yeni 
bir inanç, yeni bir düzenleme getirmek lazımdı. Gö
zümüzün önüne gelebilecek, Sayın Öğünç'ün belirtti
ği, cinsini belirttiği bütün işyerlerindeki bu insanlar 
himayesizdir. Sigorta, edilmeyenler de vardır. Bu ika
zın, Anayasa Komisyonuna değil, başında işçi kesi
minden gelen bir Bakanımızın bulunduğu Bakanlığa 
ait olduğunda hepimiz müttefikiz. Ama, hiç olmaz
sa ve en azından toplusözleşmelere giren hükümler 

bakımından yasal bir himayeye ihtiyaçları vardır 
noktasında, zannediyorum mutabıkız. İşte, Bakanlar 
Kurulu, toplusözleşme imzalanan bir işkolunda, o 
toplusözleşme dönemlerini takip ederek; tabiatıyla 
bu 1 ocakta başlıyorsa teşmil 1 ocakta olmayabilir. 
1 mart da olabilir; ama iki ay gecikmeyle bu yurttaş
larımız, çoğu da genç olan bu yurttaşlarımız genel 
bir himayeye kavuşmuş olacaklardır ve herkes biliyor 
ki, buralarda teknik nedenlerle grev olmaz, uygulana
maz. 275 sayılı Grev - Lokavt Kanununun zannedi
yorum 25 inci maddesi; üretimin korunması, bakım, 
muhafaza vs. için greve katılamayacakların listesini 
saymıştır. Buralarda mümkün değildir; Yargıtay ka
rarları da var bu konuda. Bu, küçük işyerlerindeki 
yurttaşlarımız için getirilmiş bir himayedir. 

Sorularla aynı zamanda önergeye de cevap vermiş 
olmak için arz ediyorum. Öney arkadaşımız, «Genel
likle bir noktaya varmak istediğini; orada kabul edil
mediğini, burada da benzer bir çözüm getirildiğini» 
söyledi. Gönül isterdi ki, bütün bu küçük işyerlerin
de de teknik olarak grev ve lokavt uygulanabilsin. 
Uygulanamıyor; çaresizlik var ve 275 sayılı Kanu
nun 8 inci maddesinde bu teşmil vardı. 18 yıl, 20 yıl 
uygulanmadı. Kimin uygulanmasını istemediği nok
tasına dönmekte yarar yok; ama uygulanamadı. 

işte biz, bir Anayasal direktif olarak; Sayın Öğünç' 
ün deyimiyle, sayıları milyonları bulan bu insanlara, 
munzam, Anayasal, sağlam, katî bir himaye getir
mek istiyoruz. Bu himayenin, aynı zamanda esnaf 
ve küçük sanatkâr niteliğinde olan yurttaşlarımızın 
işyerlerine de huzur getireceğini ümit ediyoruz. Söy
ledik, yaptığımızı açık yapmak ve katiyyen gizleme
mek kararındayız. Bu işyerlerinde toplu iş sözleşmesi 
olmayınca sendika gitmez mi?.. Gider; küçük sendi
ka gider, militan sendika gider, levha sendikası gi
der; toplusözleşme yapmaz. Bunu, uygulamadan ge
len arkadaşlar bize öğretecek kadar iyi bilmektedir
ler. Ne yapar?.. Söylemekte zarar yok. Bunların şim
di kökü inşallah kurumuştur. Tutar o işyerini, (tabiri 
bağışlayınız) bir çeşit genel sendika ücretine bağlar 
ve yok olur gider bu sendikalar birbirleriyle işyer
leri önünde, ara sokaklarda, dar sokaklarda sanatçı
larımızın huzurunu yok ederler. Buna meydan ver
memek için bu tedbiri getirdik. Yoksa, altında hiçbir 
şey yok. Hiçbir tehlike yok. Zaten korumasız, top
lusözleşmesiz, sendikasız bir alandı. Bu alanı rahat 
bırakmak, ülkede demokrasimizin; hepimizin «güzel-

I lerin güzeli» dediğimiz demokrasinin tabanını oluş-
J turan, dayanağını oluşturan esnafımızı da, küçük sa-
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natçımızı da korumak zihniyetinin ve fikriyatının esa
sı bu olacaktır. 

Öney'in, «Genelde kabul etmiyorsunuz, burada 
kabul ediyorsunuz?» sorusu, zorunlulukla ifade edile
bilir. Diğer alanda toplu pazarlığı belirli bir yere ka
dar tutarsanız, ondan sonrasına zaten katılmama 
şansı daha fazla artar. 

Bu açık!amalar imla ve sadece cevapllar üzerinde 
kalarak; böyle Ibir tedbirin ciddî olarak ülkemize, ba
rışı, küçük işyerlerimize barışı yayacağına inanıyo
ruz, faydasına inanıyoruz ve 'tasvip ve tensiplerinizi 
istirham ediyoruz. 

Şimdi, sorularınız varsa, Başkanımızın müsaade
siyle cevaplamaya çalışacağım. 

Teşelkkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Erginay buyurun efendim, 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, maddedeki, 

«'bakanlar kurulunun uygun çalışma şartilannı tespit 
edeceği», hakkındaki hüküm, bence tatminkâr değil. 
Bakanlar Kurulunun hangi etkinin altında bunları 
tespit edeceği pek belirlenmemiş. Bu itibarla, acaba 
Sayın Sözcü, bir evvelki maddede sözü geçen ve top
lusözleşmelerin bir nevi son 'mercii olan «Yüksek Hâ
kem Kurulunun görüşü alınmak suretiyle tespit eder.» 
diye bir paragraf korsanız uygun olmaz mı? Bu, zan
nediyorum 'ki, tarafsızlık bakımından da, Bakanlar 
Kuruluna karşı yapılacak hükümler bakımından da 
bu anlamda bir kurtuluş çaresi olur ve hiç olmazsa 
bu işçilerin de haklarının daha objektif esaslara bağ
lanmasını sağlar. 

Bunu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başikanım, saygıdeğer arkadaşHa-
rım; 

Sayın Erginay'ın söylediği Ibu tedbir, bu Anaya
sada vardır. Hiçbir sistemi olmamakla suçlanan bu 
Tasarı, kendi içinde bütün müesseseleriyle tutarlıdır. 
Ekonomik ve Sosyal Konsey, bunun tam yeridir ve 
orada ülkemizin genel şartlarına göre bunu düzenle
mek imlkânı vardır; hatta detaylarım düzenlemek im
kânı vardır. Arz edeyim : Diyelim ki, Metal işkolun
da % 30 zam kabul edildi, genellikle toplusözleşme
de; ama (Misal olsun, zapta geçsin diye söylüyorum) 
metal işkolunun öyle branşları vardır ki; mesela ku
yumculuk, belki orada bu genelde 'kabul edilen % 30' 
kâfi geilmeyebilir. Daha zor olanları vardır işkolun
da, daiha zor çalışma şartlarında olanlar vardır. İş

yerinin küçülmesiyle zorlaşan işyerleri vardır. Bütün 
bunları düzenleyecek, tedbirini alacak, Bakanlar Ku
ruluna bu 'konuda yön verecek bir mekanizma var
dır; Yüksek Hâkem Kurulunun fonksiyonu tamamen 
ve oylarınızla da başka bir alanda tayin edilmiştir. 
Yeri geldiğinde Ekonomik ve Sosyal Konsey konu
sunda bunları yeniden 'konuşmayı elbette ümit et
mekteyiz. 

Arzım bundan ibarettir. Teşekkür ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Vardal. 
JSA VARDAL — Sayın Başkan, Bakanlar Kuru

lunun tespit edeceği uygun çalışma şartlarını tatbi
katta kim denetleyeceSk'tir?.. Nasıl denetlenecektir?.. 
Bu konuda fikirleri nedir?.. Bunu da mahkemelere 
mi bırakmaktadırlar .. Açıklama yapılırsa memnun 
olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Vardal'ın sorduğu sorunun dene
timi, bu 'himayeden yararlanacak insanların, etkile
necek ailelerin sayısına bağlıdır. Elbette ki Bakanlar 
Kurulunun aldığı bütün kararlar bakımlından bir tek 
müeyyide vardır; siyasî müeyyide vardır. Bir şu gö
rüşteki parti (Denildi ki, «Parti programlarına yer 
bırakmıyor bu Anayasa»1) teşmili hızla yapacaktır, 
belki öbürü yapmadığı için, bir seçim müeyyidesiyle 
karşı karşıya gelecektir. Bu, Anayasal bir direktif
tir. Bunun takipçisi mutlaka, ıhem bundan yararlana
cak şa'hıslar olmalı, hem de pek tabiî olarak bu alan 
kendilerine kapalı olsa bile, sendikalarımız bu ala
nın gereğinin yerine getirilmesi için ödevlerini yapa
caklardır. Sendikalı olmadıkları için memurları, sen
dikalı olmadıkları için küçük esnafın yanında çalı
şanları korumamak, doğrusu genel sosyal dengeyi ve 
'kurmak istediğimiz demokrasiyi sağlamlaştırmaz. 
Zannediyorum Ibu konuda sendikalarımız da gere
ken takip ödevini yerine getireceklerdir. Müeyyide 
budur. 

Teşekkür ederim-

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Önergeler üzerinde müzakere bitmiştir. 
Sayın üyeler; 
5 önerge ile 59 uncu maddenin metinden çıkar

tılması istenmektedir. Komisyon bu önergelere ka
tılmadığını ifade ediyor. Dikkate alınmasını oyunu
za sunuyorum: Dikkate alınmasını kabul edenler... 
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Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul edilme-
miştir. 

Müsaade ederseniz, gerekçeler kâfi miktarda iaçık-
lanmıştır. Komisyonun «En çok 5 işçi çalıştıran kü
çük işyerleri» diye ifade ettiği ibarenin «En çok 3 
işçi çalıştıran», şeklinde değiştirilmesini öneren iki 
önerge var. 

Ayrı bir açıklamaya önerge sahipleri lüzum görü
yor mu?.. Müsaade ederseniz doğrudan doğruya... 
(«Oylayalım»! sesileri). 

Doğrudan doğruya Komisyonumuzun görüşünü 
alalım. 

Buyurun Sayın Akdemir. 

MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkan, ben bu 
hususta bir'kaç cümle yerimden söylemek 'istiyorum. 
Müsaade ederseniz. 

Şimdi, Anayasanın getirdiği temel felsefe itiba
riyle birçok halklar, temel haklar ve özgürlükler da
hil kısıtlamalar getirildi. Bunlar, Türkiıye'nin bölün
mez bütünlüğünün gereği olarak getirildi; ancak bu 
son işçi ve işveren meselesinde özellikle toplusözleş
me ve grev haklarında da; memleketimizin geleceği 
yönünden endişe ettiğim için söylüyorum, bunlarda 
da aşırı kısıtlamalara gidilmektedir. 56 ncı maddey
le getirilen «Cheok - off» sistemi ortadan kalktı. Bu
nun için sendikal faaliyetlerde bir gerileme söz ko
nusu olacaktır. Bunu belirterek konuya geçmek isti
yorum. 

Şimdi de, yurdumuzda çoğu yerlerde, çok işkol
larında 6 - 7 işçinin çalıştıkları işyerleri mevcuttur 
malûmllarınız olduğu üzere, Sayın Komisyonun ka
bul etmiş olduğu «5 kişi», ibaresini şükranla karşılı
yorum; ancak şuna da inanıyorum ki, gelecekte 6 - 7 
kişiyi çalıştıran yerler de kesin olarak 5'e girecek
lerdir. 

Bu nedenle, ben önergemi alıyor, 5'e katıknak 
mecburiyetinde kaldığım için 5'e katılıyorum, 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Muratoğlu, bir açıklama yapacak mısınız, 

yoksa müsaade ederseniz oylayalım mı?.. 
ENİS MURATOĞLU — Lüzum kalmadı efen

dim, mutabakat hâsıl oldu. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim efendim. 
Sayın Akdemir önergesini ıböylece geri alıyor. 

Yalnız, Sayın Devrimsel ve Sayın Sarıoğlu'nun öner
geleri ıbu konuda mevcut bulunmaktadır. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
FİKRÎ DEVRİMSEL — Geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Devrimsel de geri alıyorlar. 
Sayın Akyol, arkadaşlarımızın kamu yararına ça

lışan dernekler (Kızılay gılbi) konusunda bir teklif 
ve temennileri var. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım; 

Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumunun istisna 
edilmesini Komisyonumuz 'kabul eder. Bu meselenin 
hassasiyetini bütün üyelerimizden gelen temenni ola
rak ka'buıl ediyoruz; buna katılıyoruz efendim. 

Böylece, madde metnini kabul edilebilir şekliyle 
'isterseniz bir defa daha buradan okuyayım, ona göre 
katî olarak oylanmasını istirham edeyim. 

BAŞKAN — Lütfen. 
ANAYASA KOMlSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — «En çok 5 işçi çalıştıran küçük işyerle
rinde ve Kızılay ile Çocuk Esirgeme Kurumu işyer
lerinde... («Türk Hava Kurumu»ı sesleri). 

Hayır efendim, Bu, tamamen insancıl bir düşün
ceyle, buraya koymasak da yapılamayacağı 'kanısın
da olduğum için, Ibir sarahat olsun ve bu Anayasa
nın insancıl karakteri belli olsun diye buna katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, bizim de tespit ede
bilmemizi teminen, bu istisna hükmünü müteakiben 
oylasak, yemekten sonra oylasak ve siz bana metni 
lütfetseniz, daha isabetli olur zannediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde müzakere bitmiş
tir. Sayın Komisyonun getirdiği metni yemekten son
ra oylatacağım. 

60 inci maddeye geçiyoruz; fakat 60 inci madde
den önce bir yeni 60 inci madde ihdasıyla alâkalı üç 
önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 60 inci maddesinden önce, «ekonomik 

hayatın düzeni», 'başlığı altında yer alması gereken 
aşağıdaki genel maddenin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Tülay ÖNEY 

«Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlı 
ibiçimde gerçekleştirmek ve tüm sektörler ve ibölge-
Ier düzeyinde dengeli, uyumlu ıbir gelişmeyi sağla
mak amacıyla, kaynakları en üst düzeyde değerlen
direrek, bunları, kalkınma planları ile, toplum ya
rarınım gerektirdiği önceliklere yöneltmek Devletin 
görevidir. 
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Kalkınma planlarında, millî tasarrufu artırıcı, ya
tırım ve istihdamı geliştirici ve gelir dağılımında den
geyi sağlayıcı önlemlere öncelik verilir. Kalkınma gi
rişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir. 

Kalkınma planları, kamu kesimi için emredici, 
özel kesim için yol gösterici ve özendiricidir.» 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının «VII. Ekonomik ve sosyal hayatın dü

zeni»! alt bölüm başlığı altında,1 «A - Piyasaların de
netimi; fi - Tüketicilerin korunması; C - Ücret, aylık 
ve sosyal yardımlar» başlıklarını taşıyan üç madde 
60, 61 ve 62 noi maddeler yer almıştır. 

Ancak hu düzenleme yapılırken, «Ekonomik ve 
sosyal hayatın düzeni»ı alt bölüm başlığı altında yer 
alacak ilk madde, yani 60 ncı madde, bu konuda, 
tıpkı, «Mülkiyet ve miras haklan»ı alt 'bölüm başlığı 
altında yapılan düzenlemede olduğu giibi, bir «Ge
nel kural», ilkesini belirleyen bir madde, olmalıydı. 
Ve böylece, diğer maddeler, yani piyasaların deneti
mi ve onu izleyen maddeler, bu «Genel kural» mad
desinden sonra yer almış olacaktır. 

Bu tanzim şekli, Tasarının «Ekonomik ve sosyal 
'hayatın düızeni»ı alt Ibölümünü çok daha kapsamlı 
kılacaktır. 

Bu nedenlerle, 1961 Anayasasındaki aynı konuya 
ilişkin Wr hükmün, (Madde 41) yukarıda sözü edi
len alt 'bolüme, genel kural şeklinde ilâvesini arz ve 
teklif ederiz. 

îsa VARDAL Serafetfcin YARKIN 

VII. Ekonomik ve sosyal hayatın düzeni : 
«A - Genel Kural : 
Madde 60. — Ekonomik ve sosyal hayat, adale

te, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık hay

siyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması ama
cına göre düzenlenir.» 

(Not : Bu. genel kural hükmü kabul edilirse, Ta
sarının 60, 61 ve 62 nci maddeleri, hu hükmü izle
miş olacaktır.) 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 60 inci maddesinden önce, Tasarının 

«Ekonomik ve sosyal hayatın düzeni» haslığı altın
da aşağıdaki maddenin düzenlenmesinin görüşülme
si hususunu takdirlerinize arz ederim. 

Saygılarımızla. 

Cemil ÇAKMAKLI Zeki ÇAKMAKÇI 

«VII. Ekonomik ve sosyal hayatın düzeni : 

A - Genel Kural : 

Ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak amacı 
ile Devlet, piyasaları düzenleyici, tüketiciyi koruyu
cu, millî tasarrufu artırıcı ve koruyucu, tarımsal ve 
sınaî işletmeleri geliştirici, ücret, aylık ve sosyal yar
dımları gözetici tedbirleri alır.»'ı 

ERTUĞRUL ZEKÂ1 ÖKTE — Sayın Başkan, be
nim de bir önergem vardı efendim, 

BAŞKAN — 60 inci madde olarak mı?.. 
ERTUĞRUL ZEKÂİ ÖKTE — Evet efendim. 

BAŞKAN — Bana gelmedi; müsaade ederseniz 
sizin önergenizi saat 21.00'den sonra okutalım ve 
aym zamanda önergeler üzerindeki müzaikereyi 21.00' 
den sonraya bırakalım. 

iSaat 21.00*de toplanmak üzere Birleşime ara ve
riyorum., 

Kapanma Saati : 19.45 

» > • • • « 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : BaşkamvddK Fenni ÎSLÎMYELİ 
KÂTİP ÜYELER : Evliya PARLAK, Kamer GENÇ 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 
135 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

Komisyondan rica ediyorum, 59 uncu madde met
nini katî şekilde oylamadan önce, metin hazırsa Baş
kanlığa tevdiini rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkan, tam metin olarak mı arz 
edeyim, yoksa sadece girecek ibareyi mi arz edeyim 
ef endim?.. 

BAŞKAN — İbareyi lütfederseniz ben araya onu 
koyarım. 

Efendim 60 ncı madde ile ilgili olarak, aynı za
manda Sayın Ökte de bir önergesi olduğunu ifade 
ediyordu, o önergeyi okutuyorum : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
«Anayasa Tasarısının», Üçüncü kısım «VII. Eko

nomik ve sosyal hayatın düzenlenmes;i»ı başlığını ta
şıyan 'bölümün 'ilk maddesi «A - Piyasaların deneti-. 
mi»ı kenar başlığı altında, üç madde halinde düzen
lenmiştir. Bu bölümün, genel bir başlık altında top
lanması ve Cumhuriyetimizin ekonomik ve sosyal' ha
yatın düzenlenmesi bakımından uygulayacağı kural
ların ilkelerinin belirtilmesi ve gelecek madde ve bu 
konudaki teşkilatlandırmaların da esasını teşkil et
mesi bakımından 60 inci maddenin yeni bir anlayış 
içerisinde ele alınması düşünülmüş ve aşağıda arz ve 
teklif olunan madde sunulmuştur. 

Ertuğru! Zekâi ÖKTE 

«A - Genel olarak, 
Madde 60. — Devlet, ekonomik ve sosyal haya

tı; kişilerin ve toplumun sosyal hukuk devleti ilkesi
ne bağlı olarak refahlarını sağlamak, hayat seviye
sini yükseltmek, millî tasarrufları artırmak, yatırım
ları toplum yararına uygun önceliklerle yönlendir
mek, kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek 
ve her türlü tekelleşmeye, kartelleşmeye engel olmak 
üzere; gereken önlemleri almak ve kalkınma plan
lan yapmak suretiyle düzenler.», 

GEREKÇE v 
Devletin Ekonomik ve Sosyal hayatı düzenlen

mesi, bu hayata hangi esaslar içerisinde, nasıl ve han
gi yollarla, ne gibi araçlarla müdahale edeceği anla

mını taşır. Maddede, müdahale amaç ve konuları, 
araçları tespit edilmiştir. Gerçekte, Anayasa Komis
yonumuzun Tasarıdaki anafikir ve düşünceleri mad
dede korunmuş bulunmaktadır. Yenilik, düzenleme
ye ve gelecek madde ve Ibölümlere esas olacak ilke
lerin belirtilmesinden ibarettir. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, maddenin 
düzenlenmesiyle ilgili bir usul hakkında müsaade 
ederseniz konuşma yapmak istiyorum? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye

ler; 
1961 Anayasasında olduğu gibi birçok devletin 

anayasasında var olan «İktisadî ve sosyal hayatın dü
zeni»! maddesine Anayasa Taslağımızda yer verilmiş 
değildir. Buna özellikle ihtiyacın olduğunu, daha ön
ce arz ettiğim tümü üzerindeki konuşmamda da de
ğinmiştim. Komisyon zannederim bu konuda her
hangi bir hazırlık içerisinde değildir. Değerli arka-
daşlarımızın hakikaten son derece değerli dört tane 
önergeleriyle karşı karşıyayız. Hazırlıklı durumda ol
mayan Komisyona dört önergenin de verilmesiyle 
Komisyon tarafından bu maddenin 60 inci madde 
olarak tedvinini teklif ve arz ederim1. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Esas itibariyle Başkanlık olarak da 
biz aynı görüşteydik. Bir kere prensip olarak, eko
nomik ve sosyal hayatın düzenlenmesi konusunda 
prensip bakımından böyle bir bölümün ihdasına Ko
misyon lüzum görüyor mü? Komisyon buna lüzum 
görüyor ise, o zaman yeni bir maddenin (60 inci 
madde olarak) ihdası için önergelerin Komisyona ve
rilmesi gerekir. Zannediyorum ilk olarak prensibin 
halledilmesinde isabet vardır. 

Ekonomik ve sosyal hayatın düzenlenmesi konu
sunda bir bölüm açılması ve yeni bir madde İhdası
na Komisyon katılıyor mu? Katılıyor ise, o zaman 
bu dört önergeyi de tetkik etmek ve bir metin ha
line getirmek için Komisyona vermemiz mümkün
dür. Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 

İSMAİL ŞENGÜN — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz? 
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BAŞKAN — Komisyonun görüşünü almadan ev
vel mi efendim? 

İSMAİL ŞENGÜN — Bendenizin önergesi de 
genel anlamdadır; onu belirtmek istedim, dört öner
ge ^birilikte okunmadığı için. 

BAŞKAN — 60 inci maddeyle alakalı?.. 
İSMAİL ŞENGÜN — Evet efendim. 
BAŞKAN — Tabiî Sayın Şengün, onu da okuta

lım, prensip olarak Komisyon 'böyle bir 'bölümün 
ihdasına katılıyor ise, sizin önergenizi de okutalım; 
aksi takdirde 60 inci maddede işlem görsün. 

İSMAİL ŞENGÜN — Lütfedersiniz efendim, te
şekkür ederim,. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, bu ko
nuyla ilgili olarak izin verir misiniz? 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CEMİL ÇAKMAKLI — Bu konu, yani ekono

mik ve sosyal 'hayatın düzeni konusu sadece bir ge
nel kural maddesi koymakla ilgili değildir. Mütealkip 
maddelerde, 61 ve 62 numaralı maddelerde de konu 
geliştirilecektir. Bazı madde ilaveleri de söz konusu
dur sanıyorum; yeni önergelerle. Bu bakımdan, sa
dece genel kural olan bu maddenin düzenlenmesi de
ğil, bu başlık altındaki tüm konuların (belki kısaca 
görüşülmesi, Komisyona verilmesi, bölümün düzen
lenmesi açısından faydalı olabilir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Ben öncelikle Komisyonun prensip bakımından 

meseleye bakışını öğrenmek istiyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım; 
Evvela Komisyon önergelerin muhtevasını öğren

mek ister. Eğer bu önergelerle belirli bir ekonomik 
düzen öngörülüyorsa, bunu Anayasaya koymak müş
kül olur; mümkün olmaz. En nihayet Anayasa ser
bestçe fikirlerin tartışılmasına ve çeşitli görüşlerin 
uygulanmasına imkân veren bir düzen oluşturur. 
Onun için, önergeleri görmeden Sayın Başkanlığa bir 
şey söyleyemeyiz efendim. Önergeleri versinler, in
celeyelim, ondan sonra, yani Komisyon önergeleri in
celedikten sonra ancak biz «Bu Anayasaya girebilir 
veyahut giremez»! diyebiliriz veyahut kendi kanaati
mizi arz ederiz, Yüce Kurul da kararını verir efen
dim, 

BAŞKAN — Sayın Aldıkaçtı, bunların birer kop
yası sizde bulunuyor; ama zannediyorum ki yeni 
bir ihdas olduğu için tetkik fırsatı hâsıl olmadı. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Hayır, olmadı efendim. 
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BAŞKAN — Müsaade ederseniz şunu yapalım : 
Şu durumda önergeleri ayırmamız lazım. Sayın Öney' 
in, Sayın Şerafettin Yarkın ve İsa Vardal'ın, Sayın 
Çakmaklı ve Çakmakçı'nın, Sayın Zekâi Ökte ve 
Sayın Şengün'ün önergelerini incelemek üzere size 
tevdi edelim. Yalnız, bunun tabiî bir mahzuru ola
caktır, o zaman mevcut 60 inci madde hakkında eğer 
şayet Komisyon yeni bir madde ihdasına lüzum gör
mez ise o zaman sizin bu önergelerinizin esas 60ı inci 
maddeyle tekrar müzakeresi mümkün olmayacalktır. 
Bu riski göze alarak Komisyona tevdi ediyorum. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Konu görüşülsün o za
man efendim. Önemli bir konudur; lütfen görüşül
sün. 

ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Usulle mi ilgili efendim? 
ŞERAFETTİN YARKIN — Hayır, bu konuyla 

ilgili; yani «Aksi halde tekrar müzakere edilmez» 
şeklindeki açıklamayla ilgili. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan, bi

zim önergelerimizde belirttiğimiz husus, herhalde bir 
tanesi farklı, diğerlerinde, bizimkilerde şöyle: Evve-
!la bir genel kuralı 'koyuyoruz; sonra piyasanın de
netimi, tüketicinin 'korunması ve diğerleri bunu ta
kip ediyor. Komisyon buna katılmadığı takdirde o 
genel kuralın yine burada tartışılması ve genel 'ku
ralla ilgili önergenin oylanması gerekir sanıyorum, 
Onu arz edecektim Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Evet efendim, Komisyon esas iti
bariyle görüşünü getirecek, sonra o görüşle beraber 
önergeleri tekrar müzakere mevzuu yapacağız tabiî. 
Müzakere mevzuu yapılmadan önergelerin muamele
den kaldırılması mümkün olmayacaktır. 

Sayın Tan, buyurun efendiim. 

TURGUT TAN — Efendim, usulle ilgili bir ko
nuyu arz etmek istiyorum. 

Birkaç oturum önce 70 imzalı bir önerge veril
mişti. Bu önergede Anayasa Tasarısının çeşitli bö
lümlerinde bulunan ekonomik ve malî hükümlerin 
ıbir araya getirilerek ayrı bir bölüm meydana getiril
mesi ve orada görüşülmesi şeklinde idi ve toparlana
rak: bir araya getirilecek olan maddelerin ilki söz 
konusu olduğunda (Zannedersem 45 inci maddeydi) 
bu önerge verilmişti ve müzakereye alınmıştı. O sı
rada Sayın Çakmaklı ilk imza sahibi olarak, «Bu 
madde burada görüşülmesin, eğer ayrı bir bölüm 
açılacak ise o bölümde görüşülsün» demişti ve bu 
öneri Genel Kurul tarafından kabul edilmemiş, Ta-



Danışma Meclisi B : 1 

sarıdaki sıra içerisinde maddelerin görüşülmesine, 
Başkanlık Divanının da katulmasıyla karar verilımiş 
idi. 

Şimdi karşı karşıya bulunduğumuz durum kısmen 
ıbununla ilgilidir. Şöyle k i : Tasarının 160 inci mad
desi, «Pianlama»ı başlığını taşıyan planlamayla iliş
kin bir madde vardır. Oysa önerilerden bir tanesi de 
planlamaya ilişiklin bir bağımsız maddedir ve ıburada 
yer alması önerilmektedir. Eğer burada görüşülürse, 
'bu sözünü ettiğim oturumda verilmiş olan kararın 
tersi bir karar şeklinde yorumlanmak gerekir. Şu ya
pılabilir : Orada planlama maddesi, 160 inci madde 
söz konusu olduğunda, tartışılırken yeni bir madde 
önerisi orada görüşülür, eğer bu madde kabul edi
lirse daha sonra bunun nerede yer alacağı ise ikinci 
aşamada karara bağlanır; ama ıburada bulunmayan 
yepyeni bir madde önerisi varsa, şu sırada onun bu
rada (görüşülmesi, elbette 'ki bu karar çerçevesinde 
mümkündür. Bunu arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu önergelerin önemli bir 
kısmı burada bulunmayan maddelerle ilgilidir. Bu 
itibarla Sayın Komisyon Başkanı şunu ifade ediyor : 
Önergeler üzerinde tekrar bir tetkik yapalım ve eko
nomik ve sosyal hayatın düzenlenmesi konusunda 
!bir çerçeve madde getirilmek iktiza ediyorsa onu 
getirelim derler. Bu itibarla ıbu görüş içerisinde mü
saade ederseniz mevcut önergeleri Komisyona veri
yorum, bu incelemeyi yapmasını teminen. 

HİLMİ SABUNCU — Sayın Başkan, Komisyon 
bu maddeyi getirecek olursa 60 inci madde olarak 
mı getirecek?.. 

BAŞKAN — 60 inci madde olarak getirecek 
şüphesiz. Esas itibariyle önergeler de bu maksada 
matuftur. O zaman numaralar tekrar ona göre tesel
sül edecektir. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan... 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, bu işlem bitmiştir, teşek

kür ederim. 
CEMİL ÇAKMAKLI — Usul hakkında efen

dim. 
BAŞKAN — Usulün nesi hakkında Sayın Çak

maklı? 
CEMİL ÇAKMAKLI — Şimdi, geçmiş görüşme

lerde bu tip düzenlemeler yapılırken Komisyon fikir 
sahibi olmak için önergelerin görüşülmesini de iste
yebiliyordu. Ekonomik ve sosyal hayatın düzeni gibi 
ta başlangıçtan bugüne kadar önemle üzerinde dur-
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* duğumuz ve çok önemli olduğunda ittifak ettiğimiz 
bir bölümün düzenlenmesiyle karşı karşıyayız. İlk iti
razımda, ilk arzımda da belirttiğim gibi, bu konu 
sadece bir giriş maddesi, yani ekonomik ve sosyal 
hayatın düzenine giriş maddesiyle ilgili değildir. 
Tüm bölümün belli maddelerle zenginleştirilmesine 
ilişkin görüşler vardır. Komisyon bölümün tümü 
hakkında genel kanaat sahibi olabilir. Bu vakit kay
bettirici değil, tam tersine vakit kazandırıcı bir yön
tem olacaktır. Rica ediyorum, konunun önemine bi
naen ıbu başlık altında görüşülsün ve bu haliyle yeni 
fikirler çıkacaktır, faydalıdır. Konunun önemine 
tekrar işaret ederek bunun dikkate alınmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çakmaklı, sarahaten Komis
yon Başkanıımız önergeler üzerinde kendi Komisyo
nunda bir inceleme yapmadıklarını ifade eder. İnce
leme yapılmayan bir önerge üzerinde Sayın Komis-
yan Başkanımızın veya Sözcümüzün fikir beyanına 
da imkân bulamayacakları tabiîdir. Bu itibarla bu 
fırsatı verdim, Komisyonumuz tetkikini yapsın, so
nuçlarını getirsin ve ondan sonra sizin önergeleriniz 
üzerinde Komisyonun da mücehhez olduğu bir tarih
te tekrar müzakere açmak imkânı hâsıl olsun. 

Teşekkür ederim. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, zatıâ-
linizin cümlesine bir cümle ilave edeceğim. Bunları 
teminen 62 nci maddeye geçelim ve oradan itibaren 
de müzakerelerimize devam edelim. 

BAŞKAN — Efendim, 60 inci maddenin görü
şülmesine mani bir cihet yok. Onların numaraları te
selsül edecek, hiç mani bir cihet yok, müsaade edin 
Sayın İğneciler. 

A. ASIM İĞNECİLER — Daha müsait bir mad
deye geçmekte fayda var. 

BAŞKAN — Efendim, onlar teselsül edecek. 
Bununla beraber Komisyon aynı kanaati taşıyor 

ise 63'ten başlayabiliriz. Komisyonun görüşünü ri
ca ediyorum efendim, Sayın İğnecilerdin teklifiyle 
alakalı olarak. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Sayın Başkanım, söze başlarken bi
raz evvel önergeleri okumadığımı söyledim. Şimdi 
bir gözattım, 60 inci maddeden başlayabiliriz efen
dim. Yani isterlerse tartışmaya da girişiriz, gereki
yor. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 59 uncu maddeyi oku
yarak oyunuza sunuyorum., 
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«En çok beş işçi çalıştıran küçük işyerlerinde, 
Devlet himayesindeki ve kamu hizmeti gören hayır 
dernek ve kurumlarında toplu iş Sözleşmesi, grev ve 
lokavt yapılamaz. Bakanlar Kurulu bu işçilere uygu
lanacak uygun çalışma şartlarım toplusözleşme dö
nemlerine göre açıklar.» 

Madde budur. Bu ilave İle beraber 59 uncu mad
deyi kati şekilde oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Bu ilaveyle beralber madde ıkabul 
edilmiştir. 

Madde 60'ı okutuyorum efendim : 
VII. Ekonomik ve sosyal hayatın düzeni 
A. Piyasaların denetimi 

MADDE 60. — Devlet, özel teşebbüs faaliyetinin 
rekabet koşulları uyarınca yararlı yönde gelişmesine 
yardımcı olur ve piyasalarda fiilî veya anlaşma so
nucu tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili önergelere geçi
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa Tasarısının 60 ve 61 inci maddeleri bir

birleriyle çok yakından ilişkili olduğundan iki mad
denin birleştirilerek, 

«A. Piyasaların denetimi ve tüketicilerin korun
ması 

Madde 60» şeklinde ve iki fıkra olarak düzenlen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Lütfullah TOSYALI Zeki ÖZKAYA 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Anayasa Tasarısının «Piyasa

ların denetimi» başlığını taşıyan 60 inci maddesinin, 
aşağıdaki şekilde tertiplenmesini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Bahtiyar UZUNOĞLU 

Piyasaların denetimi 
Madde 60. — Devlet, ticarî faaliyetleri, kanun

larla belirlenen düzenlemeler içinde denetler; piyasa
larda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşmeyi 
ve kartelleşmeyi önler; özel teşebbüs faaliyetinin re-
ikabet 'koşulları uyarıncıa ülke yararları yönünde ge
lişmesine yardımcı olur. 

GEREKÇE : Maddede, ilkönce, ticarî faaliyetlerin 
belirli kurallar ve düzenlemeler içinde, Devletçe de
netlenmesi önemi vurgulanmak lazım gelmektedir. 
öte yandan, özel teşebbüs faaliyetinin, rekabet ko
şulları yanında, ülke yararları doğrultusunda gelişme
sine yardımcı olunacağı kabul edilmektedir. 

Sayın Başkanlığa 
60 inci maddenin birinci satırının ortalarında 

«faaliyetinin» kelimesinden sonra; 

«Rekabet koşulları uyarınca» ibaresinin çıkarıl
masını; ikinci satırın sonundaki «önler» kelimesin
den önce de; 

«Atatürk'ün Devletçilik ilkesi esaslarına uygun 
olarak» 

İbaresinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Bekir TÜNAY 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Taslağının 60 inci maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

«Madde 60. — Devlet; para kredi, sermaye, mal 
ve hizmet piyasalarının en iyi ve yararlı şekilde işle
melerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirler alır, piyasa
da fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve 
kartelleşmeyi önler.» 

Hilmi SABUNCU 
İbrahim GÖKTEPE 

Mehmet Velid KÖRÂN 
Mehmet PAMAK 

Fuat YILMAZ 
Nurettin AYANOÖLU 

İsmail ŞENGÜN 
Salih İNAL 

Mehmet AKDEMİR 
A. Avni ŞAHİN 

Bekir Sami DAÇE 
Mehmet KANAT 

Mahmut Nedim BİLGİÇ Necdet GEBOLOĞLU 
Hamdi ÖZER Muzaffer SAĞIŞMAN 

Salih Necdet ÖZDOĞAN Turgut KUNTER 
ıRamzi BANAZ Erdoğan BAYIK 

Orhan CİVELEK Nuri ÖZGÖKER 
M. Talât SARAÇOĞLU M. Yılmaz ÖZMAN 

1. Doğan GÜRBÜZ Tandoğan TOKGÖZ 
Turgut YEĞENAĞA Halil Erdoğan GÜREL 

Turhan GÜVEN S. Feridun GÜRAY 
Fahri ÖZTÜRK Muzaffer ENDER 

Halil GELENDOST Abdurrahman Ali GİRMEN 
Recai BATURALP Recai DİNÇER 

Atalay PEKÖZ Selçuk KANTARCIOĞLU 
M. Rahmi KARAHASAN- Ali öztürk TEKELİ 
OĞLU 

Evliya PARLAK 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 60 inci maddesi yerine aşağıdaki mad

de başlığının ve metninin görüşülmesi hususunu tak
dirlerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Cemü ÇAKMAKLI Zeki ÇAKMAKÇI 
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Piyasaların düzenlenmesi : 
Para kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarım 

düzenleyerek, ekonomik ve sosyal gelişmeye uygun 
bir ortam yaratmak Devletin ödevidir., 

Devlet, kamu yararının zorunlu kıldığı haller dı
şında fiilî olarak veya anlaşma sonucu ortaya çıkan 
tekelleşme ve kartelleşmeyi önler. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, öncelikle Sayın Tos
yalı ve Sayın Özkaya tarafından teklif edilen ve 60 
ve 61 inci maddenin ayrı fıkralar halinde birleştiril
mesini öneren önergesini okutuyorum ve işleme ko
yuyorum. 

(Lütfullah Tosyalı ve Zeki Özkaya'nın önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir açıklamaya ihti
yaç var mı? 

LÜTFULLAH TOSYALI — Gerek yok efendim, 
açık. 

BAŞKAN — Komisyonun görüşünü doğrudan 
doğruya alıyorum. 

Komisyonun görüşünü rica ediyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Gerek tekellere, tröstlere ve kartellere karşı çık

mak, gerekse tüketicilerin korunması iki birbirinden 
bağımsız müesseselerdir. Bunları yan yana düzenle
mek, her ikisinin birden hem değerinden hem de et
kisinden azaltır. Biz ayrı ayrı düzenlemenin, arkadaş
larımızın teklifindeki iyi niyete de inanarak, ayrı ayrı 
maddeler halinde düzenlenmesini arz ve istirham edi
yoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Önergemi geri alı

yorum. 
BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, teşekkür ederim. 
Sayın Uzunoğlu'nun önergesini outuyorum : 
(Bahtiyar Uzunoğlu'nun önergesi tekrar okundu) 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Bir açıklamada 

bulunmak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 
Ben ilk önce Anayasa Tasarısına piyasaların de-

netlenmesiyle ilgili hüküm vazettikleri için Komis
yona teşekkürlerimi sunacağım. Zira bu konu cidden 
önem arz etmektedir. Malumlarınız olduğu üzere 
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bu zamana kadar piyasayı düzenleyen sadece bir ka
nun vardı, o da Millî Korunma Kanunu; onu da bi
liyorsunuz Bakanlar Kurulu ancak lüzum gördüğü 
takdirde fevkalade hallerde yürürlüğe koyabiliyordu, 
halen bu Kanun askıda bulunmaktadır. Gerçi bu Ka
nunu her zaman Bakanlar Kurulu yürürlüğe koya
bilir; ama içinde daha çok müeyyideye yer verilmiş 
olan bir kanun olduğu için çeşitli zamanlarda Uygu
lanmış ve fakat genel bir tasvip de görmemişti. Bu 
defa Komisyonumuzun böyle bir düzenleme yapma
sı bize piyasaların denetiminin belirli kurallar için
de, kanunlarla sağlanmasını temin etmiş bulunmak
tadır. 

Ancak bu arada bir hususu belirtmek istiyorum: 
60 inci maddenin başlığı «Piyasaların denetimi» oldu
ğu halde, maddenin muhtevasında piyasaların denet
leneceğine dair herhangi bir hüküm yok. Esasen mad
de başlıkları Anayasa metnine dahil olmamakla be
raber, maddelerin muhtevasını göstermesi bakımın
dan önem arz etmektedir. 

Burada belirtilen husus, sadece Devletin özel te
şebbüs faaliyetinin rekabet koşulları uyarınca yarar
lı yönde gelişmesine yardımcı olacağı ve piyasalarda 
fiilî veya anlaşma sonucu tekelleşme ve kartelleşme
yi önleyeceği hususu belirtilmiştir. Oysa, sanayileş
miş ve demokrasiyi çok ileri düzeye çıkarmış ülke
lerde bile, ekonominin ve piyasanın belirli kurallar 
içerisinde işlemesi ve bu kurallara göre denetlenme
si hep önde tutulmuştur. Batı ülkelerinde ticarî faali
yetlerin, piyasaların her alanı müeyyideye bağlanmış 
olsun veya olmasın (çeşitli kollar itibariyle) hiç boş 
bırakılmamış ve düzene tabi tutulmuştur. 

Benim önergemde belirtmek istediğim husus; ilk 
önce piyasaların Devlet tarafından belirli düzenle
meler içinde denetleneceğini vurgulamak olmuştur. 
Halbuki Komisyonumuzun (Mazur görsünler) mad
desinde ilk önce «Piyasaların denetimi» başlığı al
tında özel teşebbüs faaliyetinin rekabet koşullan uya
rınca yararlı yönde gelişmesine yardımcı olmayı ilk 
planda tutmuşlar. Oysa ilk önce maddenin de başlı
ğına uygun olarak, Devletin ticarî faaliyetleri kanun
larla belirlenen düzenlemeler içinde denetlenmesi da
ha uygun olacaktır. 

Bundan sonraki belirttiğim hususlar esasında faz
la bir değişiklik arz etmemektedir, piyasalarda Dev
letin fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşmeyi 
ve kartelleşmeyi önleyeceği, özel teşebbüs faaliyetinin 
rekabet koşulları uyarınca ülke yararları yönünde 
gelişmesine yardımcı olacağı belirtilmiştiı. «Buradaki 
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«Belirlenen düzenlemeler içinde denetler» ifadesi için
de yer alan düzenlemeyi ben şahsen sadece ve sade
ce bir müeyyideler topluluğu olarak görmemekte
yim. Devlet ekonominin, özellikle ticarî faaliyetlerin 
tümünü hiç boşluk bırakmayacak şekilde düzenleme
si lazımdır ki, hem alıcı, hem satıcı belirli kurallar 
içinde hakları ve vecibeleri dengeye getirilsin, kimin 
ne hakka sahip olduğu, sorumluluklarının ne olduğu 
belirlenmiş olsun. Eğer böyle bir düzenleme yapıl
maz ise, o zaman boşluk olan yerde anarşi olur he
pimizin gördüğü gibi. Bugün çarşı pazara çıkıyorsu
nuz, hiçbir düzen yok, hiçbir düzen olmadığı için de 
isteyen istediği şekilde malını kalitesine göre ve fi
yatına göre bulabilirse istediği fiyata satar ve faali
yetlerini yürütür. 

Maruzatım bundan ibarettir, 
Teşekkür ederim'. (Alkışlar) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen sayın üyemiz?... 
AYDEMİR AŞKIN — Aleyhinde söz almak is

tiyorum Saym Başkanım.; 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Aşkın. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayım üyeleri; 
601 inci madde bugüne kadar Türkiye'de ekono

mik bayatın düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan; fa
kat bir türlü dayanak bulunmadığı için düzenleneme-
yen 'bir sahaya yeni bir düzenleme imkânı, yeni bir 
denetleme imkânını getirmektedir. Dolayısıyla ge
rek Anayasa Komisyonundaki konuşmalarım sıra
sında, (Bana verdikleri fırsatla konuşmalarımı sırasın
da) gerekse burada geneli üzerinde yapmış olduğum 
açıklamalarda 'belirttiğim gibi, müesseseleriyle bera
ber bir ekonomik sistemlin, Türkiye'ye tas bir eko
nomik sistemin oluşturullrnasından 60 inci madde 
önemli bir aşama teşkil edecektir. 

Diğer bir hususu da belirtmek isterim. Deniliyor 
ki, «Türkiye'de' piyasaları denetleyecek mevzuat yok
tur.» 

iSayın üyeler, sizleri temin ederim iki, birbiri ar
kasına sayamam, 37 tane ayrı fiyat denetim ve kont
rol imkânı vardır Türkiye'de ve bu da belki 37 ayrı 
kuruluşa dağılmıştır ve bunların belediyelerden baş
layınız da, ta bakanlıklara, Merkez 'Bankasına va
rıncaya kadar çeşitli maliyet, kalite, fiyat denetim 
imkânları vardır; aıma bunlar o kadar dağınık ve 
yaygın ve o kadar temel dayanaktan yoksundur ki, 
'hiçbirisi etkin ıbir şekilde uygulanamamaktadır. Şu
nu 'da belirteyim; eğer ıbir ülkede ekonomik sistem, 
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temellinde, burada Anayasada öngörüldüğü gibi bir
biriyle tutarlı bir çerçeve içerisine alınmamış ise o 
ülkede büyük cezalar getiren Millî Korunma Ka
nunu bile başarılı olamaz. Millî Korunma Kanunu 
Dönemi Türkiye'de fiyatların en çok yükseldiği, ka-
raborsamıp en yaygınlaştığı dönemdir. 

Hatta, size 'başka ıbir örnek daha vereyim; tabiî 
eğer müsaade ederseniz. 1971 yılında yazdığımız bir 
raporda, «Eğer bu sene Devlet gerekli tedbirleri al
maz, bütçede kısıntılar yapmaz, masrafları kısmaz
sa fiyatlar ı% 10 yükselecektir, tehlike vardır» di
yorduk. 1971 yilında % 10 büyük bir tehlikeydi. 
Hatta 1966 yılında «Enflasyon başını aldı gidiyor» 
diye İstanbul Sanayi Odasının ve İzmir Ticaret Oda
sının raporlarını çıkarırım sizlere. O yıl fiyat ar
tışı % 6'ydı. 1971 'de fiyatlar yükseliyor diye Fiyat 
Denetim Komitesi kuruldu. Bu komiteyi kurabilmek 
için bu kadar mevzuat içerisinde Merkez Bankasının 
Tünk Parası Kıymetini Koruma Kanununa ilişkin 
maddesine dayanıldı düşünebiliyor musunuz? Bu 
Komite kuruldu. Bu Komite, herhangi bir fiyat ar
tışında o fiyat artışının bütün evraklarını ister ve ba-
zan bir müessesenin burada denetimlini yapabilmek 
için kamyonla evrak göndermek gerekirdi. Buna rağ
men 1971 yılında % 10 olan enflasyon bu Komis
yonun denetimi sayesinde 1980'de ;% 105'e Allah'ın 
izniyle ulaştı. Yıllık '% 105'e ulaştı^ 

Demek oluyor ki; Türkiye'de çok dağınık olan 
bir sistem, burada, 60 mcı maddede derli toplu ge
tirilmiştir. Buna artık başka ıbir şey ilave edilmesi 
gerektiği kanısında değilim. Zira, anayasallarda de
netimin temel kuralı getirilir. Denetimin esas ama
cı nedir? Serbest rekabet 'koşullarını işletmek ve bu 
serbest rekabet koşulları içerisinde sadece fiyat yö
nüyle değil, kalite yönüyle de tüketiciye hizmet et
mek, ekonomiye hizmet etmek, ekonominin dış reka
bet gücünü artırmaktır. Burada bunların hepsi ol
duğu gibi bir de tekelleşme ve 'kartelleşmeler getiril
miştir ayrıca. 

Dolayısıyla, bu maddenin 'böyle kabul edilmesin
de çök daiha büyük yarar vardır. Buraya, «Ticareti 
düzenler ve denetler» 'hükümlerini koyduğunuzda as
lında bu denetleme, ondan sonraki gelen maddedeki 
tüketicinin korunmasıyla ilgilidir; dolayısıyla bu mad
de çok iyi düzenlenmiştir. Böyle kabulünde yarar 
görmekteyim. 

İlgilerinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
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Sayın Sabuncu, önergemin aleyhimde konuşmak 
üzere buyurunuz. 

HlLMÎ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye-
lerj 

ıSayın Uzunoğlu'nun önergesine şu balkımdan kar
şıyım1: Sayın Uzunoğlu önergesinde ticarî faaliyet
lerin denetlenmesinden bahsetmiş. Ticarî faaliyetin 
ötesinde de ekonomik faaliyetler vardır. Mesela ser
maye piyasasının denetimli, mesela para - kredi pi
yasasının denetimi, O bakımdan, kendi (ifadelerinde 
de Sayın Uzunoğlu aynen, zannediyorum, eksik not 
alımıaımışsaım; «Devletin ekonomik: faaliyetlerin tümü
nü denetlemesi lazımdır.» demiştir; ancak sadece1 ti
carî faaliyetleri ihtiva eden bir önerge vermiştir. 

Sayın Uzunoğlu konuşmasında hep alıcı, satıcı
dan; yanıi piyasa denetiımûnden, Ticaret Bakanlığının 
görevine giren kısımlardan bahsetmıiştir ki, hazır 
şükran borçlu olduğumuz Komisyon böyle bir mad
deyi getirme durumunda olduğuna göre, bu madde
de bütün piyasaların denetlenmesini, düzenlenmesini 
ve geliştirilmesini Devlete bir görev olarak vermemiz 
lazımdır kanısındayım. O balkımdan bıir noktada, sa
dece ticarî faaliyetlerle (ilgili kısımda sadece denetle
meyi, düzenlemeyi de değil, öneren Sayın Uzunoğ
lu'nun görüşlerine katılmadığımı saygıîanımla arz ede
rim. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen başka bir üye

miz?... Yok. 
Komisyonun önergeyle ilgili görüşünü rica edi

yorum. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AK YOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Bizim getirdiğimiz madde suyun akışına engel ol
madan ve kendi şartları içinde piyasaları kontrol et
mek; fakat siyasî iktidara, ekonomi politikasını izle
mekte de bir alan bırakmaya matuftur. 

Devletin ticarî faaliyetleri kanunlarla belirlenen 
düzenlemeler içinde denetlenilsin denirse bu mümkün 
değildir. Maazallah bu yol, bizim asla kabul etme
diğimiz ve Anayasanın özünde ve sözünde reddetti
ğimiz rejimlerde daha çok mümkündür. Fevkalade 
hallerde belki demokratik ülkelerde de, demokrasi
lerde de denenebilir; o zaman da iyi sonuç vermez. 
Narha, karaborsaya, yokluğa, stoka, kuyruğa sebebi
yet verir. 

Sayın Uzunoğlu'nun temel görüşlerinden bir ta
nesi tüketicileri korumaktır. O görüşüne ne kadar 
hürmet ediyor, zabıtlara da ismini geçirmekte ne ka

dar şeref duyuyorsak, bu görüşünün ve önergesinin 
de o kadar tehlikeli olduğunu bir defa daha zabıtla
ra intikal ettirmekte yarar umuyoruz. 

Filhakika Türkiye'de iç ve dış piyasaların denet
lenmesi hakkında bir kanun tasarısı hazırlanmış, da
ha sonra yapılan incelemelerde bu kanun tasarısını 
hazırlayanların iyi niyetleri, derkâr olmakla beraber, 
Tasarıdaki bazı hükümlerin, mesela Faşist Mussolini 
rejimindeki bazı kararname hükümlerine benzediği 
ortaya çıkmıştır. Mesela bakkallık yapacak olanlara 
merkezî bir yerden fiş gönderme, fişleme var. O bak
kal yapabilir, bu bakkal yapamaz gibi. 

Bu hassas meseledir. Bizim getirdiğimiz madde 
bir defa Devletin rekabet şartlarını sağlamasını isti
yor. Bu rekabetin bozulduğu hallerde Devlet müda
hale edebilir. Bu bir ekonomi politikasıyla mümkün
dür, bu bir para politikasıyla mümkündür, bu bir dış
satım, ihracat politikasıyla mümkündür. 

Bunun dışında, piyasaların bozulmasına neden 
olan etkenlerden birisi de tekelleşmeler, kartel ve 
tröstlerdir. Bu kartel anlaşmaları zannedildiğinden 
farklı olarak tekellerden de tehlikeli hale gelebilir. 
Mesela ülkeyi birkaç bölgeye bölerek, üreticiler reka
bet şartlarını tamamen ortadan kaldırarak kendi fi
yatlarını ve kalitelerini bütün alıcılara empoze ede
bilirler, zorlayabilirler. 

İşte bu nedenle biz, maddemizin bu önerge kar
şısında tercihe şayan olduğunu görmekte ve hele ka
nunla piyasa düzenlemenin yaşanmış tercübelerini de 
hatırlayarak bu önergeye katılamamaktayız; ama tek
rar ediyorum, arkadaşımızın tüketicilerin korunması 
hakkındaki bir madde sonrasına verdiği ilham, ga
zetelerde yazdığı yazılar ve oluşturduğu kamuoyu 
her zaman takdirle yadedilecek bir noktadır. 

Şükranlarımı ve saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
BAHTİYAR UZUNOĞLU — Sayın Başkanım, 

çok kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade edin Sayın Uzunoğlu. 

Açıklamanızı yaptınız, Sayın Akyol görüşünü ifade 
ettiler. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Başka ekonomi
lerle ilgili olarak beyanlarda bulundular. Ben bunlar
dan bahsetmedim... 

BAŞKAN — Efendim, şüphesiz. Sizin böyle bir 
kastınız olmadığını bütün Danışma Meclisinin üye
leri takdir buyuracaktır. O maksatla ifade etmediler. 
Ekonomiyi kendi kuralları içinde murakabe lüzumu
na işaret ettiler dinleyebildiğim ölçü içinde. 
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BAHTİYAR UZUNOĞLU — «Sanayileşmiş eko- | 
nomiler» dediler. 

BAŞKAN — Ama buna rağmen sizi ferahlatacak 
bir cümleyi lütfen açıklamak istiyorsanız açıklayınız 
efendim. 

BAHTİYAR UZUNOĞLU — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uzunoğlu. I 
Komisyon Sayın Uzunoğlu'nun önergesine katıl

mamaktadır. Dikkate alınıp alınmamasını oyluyo
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Dikkate alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın Tünay'm önergesine geçiyorum. 
(Bekir Tünay'm önergesi tekrar okundu) 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkanım çok kısa 

bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; 
Bu önergede şu maksadı hedef aldım. Dibacede 

Atatürk İlkeleri yer alacağı için ve bu da metne da
hil bulunduğu için buradaki çıkarılmasını önerdiğim 
ibare ile oraya konulacak olan Atatürk İlkelerinin 
biraz birbirine ters düşeceği intibaı uyandı bende. 

Bir kere bazı arkadaşlarımın, burada ben devlet
çilik ilkesini teklif ettiğim zaman başka yorumlara 
gittiklerini, konuşmalarda anladım. Şuna kesinlikle 
inanıyorum ki, Atatürk yaşadığı sürece dünyadaki I 
bütün sistemleri en geniş, en derin manada incelemiş 
ve o «lzm»'lerin hepsini görmüş, gördükten sonra da 
kendi sistemini oturtmuş, bilerek oturtmuş; o izm'le-
re benzemeyen bir sistemdir. Bu bakımdan yanlış an
laşılmalara meydan vermemek lazım. I 

Ben derim ki, uyguladığı modelde hepimizin ma
lumu olduğu üzere, devlet ve fert asla birbirine kar- I 
şı değildir; aksine biri ötekini tamamlıyor. Gaye; 
(Büyük Atatürk de söyler) «Zayıfla kuvvetliyi yarış- I 
tırmak değil, fert ile devleti dengede tutmaktır. Bir I 
yandan fertlerin teşebbüsleri esas tutulacak öte yan
dan milletin ihtiyaçları göz önüne alınacak. Böylece 
memleket ekonomisi devletin elinde bulunarak millî I 
ekonominin gerekleri yerine gelecek.» Görüldüğü gi
bi, burada ne devlete tanınan rol mutlaktır ne de 
özel teşebbüsün alanı dilediği gibi sınırsızdır. 

, Bu bakımdan, Atatürkçü Devletçilik anlayışı bir 
millî ekonomi anlayışıdır. Devletin, yeni şartlara gö
re yeni ufukları göstererek hatta öğreterek yeni alan
lar açmasını esas kabul eder. 

Madde apaçık olmasa bile liberal ekonomiye bi- I 
raz daha fazla ağırlık vermişe benzer. Bunu dengele- I 
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mek için burada Atatürk İlkelerinden «Devletçilik 
llkesbni sadece bu dengeyi sağlamak için ve ferdi 
esas kabul eden ve biraz evvel yanılmıyorsam Sayın 
Şener Akyol'un da söylediği gibi, «Devlet, gerekirse 
müdahale eder» sözüne dayanarak bu devletçilik ilke
sinin burada yer almasını önerdim. 

Tensip Yüce Meclisindir, saygılarla arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tünay. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Lehinde; izin ve

rirseniz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Çok Sayın Baş

kanım, değerli arkadaşlarım; 
Hoşgörünüze sığınarak biraz uzmanlık alanıma 

giren bir konu görüşüldüğü için söz almak gereğini 
sorumluluğunu duydum. 

önce değerli arkadaşım Bekir Tünay'a içten te
şekkür etmek istiyorum. Bu önergeleri ile gerçekten 
60 inci maddedeki büyük bir eksikliği giderme imkâ
nını Yüce Meclise vermiş oluyorlar. 

Benden önce bu madde dolayısıyla konuşan Sayın 
Aydemir Aşkın haklı olarak, bu madde ile Türkiye' 
nin izleyeceği iktisadî sistemin profili çiziliyor anla
mında bir düşünce belirttiler ki, bu doğrudur. Yalnız, 
Atatürkçü niteliği egemen olan bu Yüce Meclisin bu 
niteliğine uygun olarak bu maddenin düzenlendiği söy
lenemez. Sayın Tünay'ın önergesi bu imkânı veriyor 
işte. 

Çok Değerli Komisyondan istirham ediyorum. 
Gerçekten Atatürkçü Devletçilik, vurgulayarak söylü
yorum beş dakika içinde arz edemem, ama şu kadarı
nı söyleyeyim ki, Atatürk'e has bir devletçiliktir bu 
ve sanıldığı gibi sadece 1932 yılından sonra oluşmuş 
değildir. 

Atatürkçü Devletçiliğin iki büyük boyutu vardır. 
Birincisi, devleti iktisadî hayata dolaylı olarak müda
hale ettiren boyutudur ve Cumhuriyetin kuruluş yıl
ları diyeceğimiz ilk. on yılında, devletin iktisadî haya
ta zaten isteseydi bile doğrudan müdahale edebilmek, 
onu düzenleyebilmek imkânı yoktu. Her şeyden önce 
bir envanteri yoktu Türkiye'mizin, her şeyden önce 
bir kadrosu yoktu. Türkiye'mizin, her şeyden önce 
doğrudan müdahaleyi gerektirecek başka çarkları, 
olanakları yoktu. Onun için başka engeller de vardı, 
hepsine girmiyorum; uluslararası alandan kaynakla
nan Lozan Andlaşmasının 1929 yılına kadar devam 
eden engelleri vardı, başkaları da. 

Onun için bu devletçiliğin birinci boyutu, devle
tin dolaylı müdahaleleri ile başlamıştır, ama olgunluk 
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dönemini arz ettiğim duruma, seviyeye geldikten son
ra 1932 ve 1938 yılları arasında verimini vermiş. Sa
nayi kesiminin planlanması ve bildiğimiz kamu ikti
sadî teşekküllerinin Türkiye'nin bünyesine uygun ola
rak oluşması ve çok anlamlı kalkınma planları işte 
hep bu dönemin ortaya çıkardığı anlamlı öğelerdir. 

Bunun ötesinde Atatürkçü Devletçilik, vurgulayarak 
söylüyorum Türkiye'nin iktisadî kalkınması bakımın
dan dünyada örnek olabilecek yeni bir model getir
miştir. O da bilinmediği için söyleyeyim; otosantre 
denilebilecek bir modeldir. Türkiye'nin iktisadî kal
kınmasını birinci derecede Türkiye'nin iktisadî im
kânlarına, kendi kudretine, kendi zekâsına dayatan 
bir iktisadî politika ve modeldir bu. 

Atatürk Devletçiliği zaten bir iktisadî politikadır 
ve bugün yeryüzünün az gelişmiş ülkeleri henüz daha 
bu seviyede bir model, bir iktisadî politika oluştura
bilecek duruma gelmemişlerdir, özel sektörü, kamu
sal sektörle birlikte devreye sokarak, sosyal adaleti 
ve toplumsal refahı üretebilecek şekilde kullanmıştır; 
sadece özel sektör veya sadece kamu kesimi değil. 
Bu nedenle Atatürk Devletçiliği, Atatürk'ün damga
sını, Atatürk'ün askerî dehasının iktisadî alanda so-
mutlaşmasıdır. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum Sayın 
Hamitoğulları. 

BEŞİR HAMİTOĞULLARI - - Ve bunun deği
şik boyutları vardır. Bu nedenle özel sektör için anılan 
fıkraya «Atatürk Devletçiliği» eklenmediği takdirde 
iktisadî sistemimiz eksik kalacaktır ve maalesef Ata
türkçü raydan başka istikamete gidecektir. Buna yol 
açmayacak yönde oy kullanacağınızı temenni ederek, 
saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz almak isteyen 

başka bir üyemiz?.. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, önergenin 

aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
AYDEMİR AŞKIN — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri; 
Burada Sayın Hamitoğulları'nın çok geniş boyut

larda ele aldıkları Ulu Önder Atatürk'ün ekonomik 
anlayışını ve bu anlayış üzerindeki tartışmalara yol 
açan Sayın Tünay'ın devletçilik anlayışının, umdesi
nin, ilkesinin buraya ithal edilmesi meselesini bu kı
sa zamanda tartışmaya cesaret edemeyeceğimi, bun
lar üzerindeki konuşmaların çok daha geniş zaman 
içerisinde rahat tartışılması gerektiğini bildiğim için, 

konuya o açıdan girmeyeceğim. Yalnız bir ricam var, 
bu düzenlenmek isteyen, önümüze gelen 60 inci mad
de Türkiye'nin ekonomik sistemini değil, bu ekono
mik sistem içerisinde bir piyasa düzenlemesi konusu
nu işlemektedir. Dolayısıyla devletçilik gibi büyük, 
çok kutsal, çok değerli bir umdenin buralarda kulla
nılması mümkün değildir, bunun böyle olduğunu an
latmak istiyorum. 

Ayrıca, serbest piyasa koşullarına göre ekonomi
nin yönlendirilmesini ve kartellerin önlenmesiyle, 
tröstlerin önlenmesiyle ilgili ve özel kesimi ilgilendi
ren, özel kesime ait ekonomik sektörün düzenlenme
sini ilgilendiren bir yere devletçiliği koyduğunuz za
man, Devletin kartellerini de önlemeniz, Devletin te
kellerini de önlemeniz, Devleti de fiyat kontrolü al
tına almanız demektir ki, bu mümkün değil, eşyanın 
tabiatına aykırıdır. 

Bu nedenle, bu önergelerini geri alacaklarını ümit 
ederek, saygılarımı arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Aşkın. 
BEKİR TÜNAY — Sayın Başkanım müsaade 

eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tünay. 
BEKİR TÜNAY — Yalnız bu bölümün başlığına 

Sayın Komisyonun dikkatini çekerim : «Ekonomik ve 
sosyal hayatın düzeni» dir. Böylece Sayın Aşkın'a da 
cevap vermiş oldum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, saygıdeğer arkadaşla
rım; 

Bu maddenin bu şekliyle sınırlamak istediğimiz, 
Sayın Hamitoğulları dostumuzun tabiriyle, «vahşileş
mesin» diye serbest olan bir alandır. Burada ne Ata
türk'ün devletçiliğini, ne de devlet işletmelerini sok
mak doğru olmaz; ama başka bir maddede, arkadaş
larımızın önereceği bir başka madde ile yeni bir dü
zenleme gelebilir; ama bu maddedeki düzenleniş tarz 
ve amacı itibariyle buraya yeni bir kavramın katıl
masına imkân görememekteyiz. Anlayışla karşılaya
caklarına eminiz taraftarlarının ve maddemizin bu 
şekliyle oylanmasını istirham ediyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
BEŞİR HAMİTOĞULLARI — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz Sayın Sözcüye bir soru sormak 
istiyorum; kolaylaştırmak için? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Hamitoğulları. 
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BEŞÎR HAMÎTOĞULLARI — Efendim, Sayın 
Anayasa Komisyonunun Değerdi Sözcüsünün bu açık
lamasından sonra, Atatürk devletçiliğinin Anayasamı
za girmesi önemlidir. Onun için, bu madde veya baş
ka madde ikincil düzeyde bir ayrıntıdır. Eğer bunu 
vaat ediyorlarsa, ben de Değerli ıTünay'dan geri alma
sını istirham edebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Atatürk İlkelerinin bu Anayasada yer 
aldığını esasen biliyoruz; ama başlangıç yazılıp orta
ya çıktığı zaman daha iyi manzur olacaktır ki, Ata
türk'ün sadece bir ilkesi değil, bütün ilkeleri bizim için 
rehber olmuştur. Bu orada düzenlenmiş olacaktır. 

Saygılar arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Tünay buyurun efendim. 
BEKİR TÜNAY — Bu başlığı; yani «Ekonomik 

ve sosyal hayatın düzeni» başlığını değiştirebiliyorlar-
sa derhal önergemi çekmeye hazırım. Bu başlık ya 
oraya girer ya bu başlık değişir; ikisinden birini ter
cih etmek lazımdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
«Ekonomik ve sosyal hayatın düzeni» başlığı al

tında bizim düzenlediğimiz birden fazla madde var
dır. Madde metinlerinin ne şekil alacağını şimdiden 
kesinlikle bilemiyoruz. Genel Kurulumuzun takdirleri 
çerçevesinde, eğer bir değişiklik meydana gelirse ve 
şapka ile altı birbirini tutmazsa, buna göre bir düzen
leme yapılmasını Muhterem Genel Kurulumuzdan is
tirham ederiz, bu ancak o zaman düşünülecek bir 
nudur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkan, müsaade eder

seniz bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM — Sayın Başkanım, maddede 

Devletin yardımcı olacağı ve bazı şeyleri önleyebileceği 
belirtiliyor. Nasıl ve neyle bunu yapacağına dair işa
ret yok. Kanunla mı çıkarılacak, kanun mu çıkarıla
cak, neyle düzenlenecek ve sadece siyasal iktidarların 
birtakım idarî tasarruflarına mı bırakılacak? Bu Ana
yasal direktif nasıl uygulanacak? Bu konuda bir bilgi 
lütfederlerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurunuz Sayın Akyol. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Değerli Arkadaşımız Tutum'un sorduğu soru iki 

parçalıdır: Bir; piyasaların denetimi. Piyasaların de
metimi konusunda, daha doğrusu rekabet şartlarının 
sağlanması konusundaki enstrümanları zannediyorum 
kendileri benden daha iyi bilecekler, bunlar ekonomi 
politikası, planlama, kredi politikası vs. ile olacaktır. 

Tröstlerin, kartellerin, tekellerin engellenmesine ge
lince; bunu yine kendileri de bilecekler ki, bu bir yasa 
meselesidir. Yani siz bir imalat bölümünün veya bir 
hizmet bölümünün % 90'ını, 95'ini denetim altına alan 
bir alan varsa, o alanı sınırlamak için Anayasanın 
bu maddesine dayalı olarak birtakım yasal tedbirler 
alacaksınızdır, bunlara, hatırlatmak istiyorum; antit-
röst kanunlar diyoruz. Ümit ederiz ki, bu kanunları da 
yasa koyucu bu baza dayanarak kısa zamanda çıkara
cak ve Ülkemizdeki tekelleşme ve kartelleşmenin sa
kıncalarını ortadan kaldıracaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, müsaade eder

seniz bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkanım, bir kısa te

mennim olacak ve bir de soru yöneltmek istiyorum. 
Birincisi; Sayın Sözcünün şimdi ifade ettikleri gibi, 

gerçekten «Piyasaların denetimi» başlığı altında yer 
alan Komisyonumuzun getirdiği bu maddenin çalışa
bilmesi için mücadele etmek gerekir. Bizim önerdiği
miz, 60 inci madde olsun diye önerdiğimiz bu planla
ma maddesinin ne kadar gerekli olduğu burada or
taya çıktı. Kendileri de belirttiler ki, bunlar bir plan 
işidir, bir programlama işidir. Biz de zaten bu mantıkla 
bu başlığın altında önce böyle bir genel çerçevenin 
yer almasının zorunlu olduğunu ifade ettik. Bunu 
şunun için söylüyorum: 

Sayın Komisyonumuz aldığı önergeleri gözden ge
çirmek ve buraya bunların girip girmemesi konusun
da prensip kararına varmak istediklerini söylediler. Bu 
hususu göz önünde özellikle tuıtmalarını istirham ede
ceğim. 

Sorum şudur Sayın Başkanım; Anayasa Taslağı
mızın birçok maddesinde «Kanunla düzenlenir» den
miş olduğu halde, altında da bununla yetinilmeyerek, 
çıkarılacak olan kanunda yer almasının gereğini temel 
birtakım maddelerle, hatta yönetmelik niteliğine va
racak kadar ayrıntılı bir şekilde belirtmişken, burada 
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«Kanunla düzenlenir» ibaresinin dahi niçin konul
madığını, bunda özel bir neden mi bulduklarını lüt
feder cevaplarlarsa memnun olurum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Akyol bu
yurunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Önce temenniden başlamak istiyorum. Planlama ile 
ilgili teklif ve önerilerim 160 inci madde geldiğinde gö
rüşüleceğine şüphe yok. Bir defa 160 inci madde üze
rindeki önerileri konuşup bir karara bağladıktan son
ra, Genel Kurulumuzun tensip ve tasvibi ve direktifi 
gereğince, bunlar arasındaki irtibatın ölçüsüne göre 
yeniden bir düzenleme gerekip gerekmeyeceğine o za
man açık olduğumuzu; yani planlama maddesi de 
görüşüldükten sonra açık olduğumuzu arz etmiştik 
ve bu nedenle dün, 60 imzalı bir önerge Heyetinizce 
reddedilmiştir. 

İkinci noktaya dönüyorum. Piyasaları düzenlemek 
için kanun dediniz mi, bu işte o zaman gelecekteki 
siyasî iktidarlara hiç alan bırakmayan drije ekonomi 
olur. Yönlendirirsiniz. Yasayla ekonomik olayları yön
lendirmenin ne derece sakıncalı olduğunu, bir uzman 
olarak soru sahibi arkadaşımız fevkalade iyi bilecek
lerdir. 

Kaldı ki, eğer tekeller, tröstler ve karteller kaste-
diliyorsa, bunlar için her zaman kesimlikle kanun çı
kacağına dair de bir kural yoktur. Tekellerin kırıl
ması için devlet bazen çeşitli tedbirler alabilir. Bun
ların detaylarını bir kanun da düzenleyebilir, bir eko
nomi politikası içinde de bu düzenlenebilir. Mesela; 
piyasaya çıkmış hisse senetlerinin yüksek değerle top
lanması kararıyla devlet, daha doğrusu hükümet bir 
tekelin gücünü belirli ölçüde kırabilir. Bu esnekliği 
burada bırakmak ve baki kılmak zorundayız. 

Endişemiz şudur: Kaş yapıyoruz derken göz çı
karmamak. Emin olduğumuz alanlarda ve devleti tak
viye ve himaye için gereken alanlarda yönetmelik hük
mü derecesinde olanları da koyarız. Çünkü, yaptığı
mızın önünü ve arkasını biliyoruzdur; ama önünü ve 
arkasını bilmediğimiz konularda, bilinemeyecek ko
nularda elestikiyet vermek, bir genel hükmün, bir 
makro hükmün özelliklerinden biri olmak gerekir. 

Arkadaşımın planlama ile ilgili ikazlarını, gele
ceğe matuf olmak üzere hafızama şimdiden nakşet
mek istiyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Karal, sorunuzu sorunuz efendim. 

HALİL İBRAHİM KARAL — Sayın Başkanım, 
«Ekonomik hayatın düzenlenmesi» ile ilgili bu mad
dede biraz daha açıklığa kavuşmak için sorumu şu şe
kilde formüle ediyorum: 

Madde 60 karma ekonomi fikrini taşımadığına 
göre, karma ekonomi prensibi veyahut ilkesi terk mi 
edilmektedir veyahut başka bir yerde düzenlenmekte 
midir? 

Daha önce verilmiş izahattan, Anayasanın başlan
gıç kısmında devletçiliğin olması, bir karma ekonomi 
düzenlenmesi anlamına gelmez mi? Burası bir ekono
mik düzenlenme yeri değildir. O halde ben soruyorum: 
Karma ekonomi nerededir, var mıdır Anayasada? Bu 
madde bunu içermekte midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Akyol buyurunuz. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 

AKYOL — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Arz ettim, bu madde ne karma ekonomiyi, ne de 

ekonominin genel rengini değerlendiren bir madde 
değil. Bu madde, özel teşebbüsün faydalı sınırın dışı
na taşmasını ve topluma zarar vermesini önlemek is
tiyor. Verebilir mi?.. Bunu açıkça söylemekte yarar 
var; verebilir bazen. 

İşte, amacı bu olan bu maddeden karma ekonomi 
nerede falan gibi bir soru çıkaramayız. Karma eko
nomiyle ilgili, onun varlığını gösteren birçok madde, 
KİT'lerle ilgili maddeler, onların denetimi, varlıkları
nın tanınması gibi hususlar daha ileride yer alacak 
maddelerdir. Ekonomik ve malî hükümler arasında 
yer almaktadır. 

Burada bizim amacımızı unutmayalım, bölümün 
başlığını unutmayalım; ekonomik ve sosyal haklar. 
Yani toplumda daha az kazanan, daha zayıflar de
nilen grubun himayesine matuf getirilmiş olan tak
viye tedbirleri, emniyet tedbirleri, himaye tedbirleri
dir. Onun için burada böyle karma ekonominin rengi 
vesaire gibi bir meseleyi aramak doğru değildir. Eğer 
aranırsa bu Taslağım başka yerlerinde vardır; arz et
tiğim gibi KİT'lerin denetimi vesaire gibi konularda. 

Ben yine de arkadaşımıza, bu noktaya açıklık ge
tirmeye vesile olduğu için teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Akyol, müdahale etmek için söylemiyorum; 

ama düşünmenizi teminen, esas itibariyle 60 inci mad
deyi de getireceksiniz bir çerçeve madde olarak, dü
şüncelerinizi getireceksiniz. Ekonomik faaliyetlerin 
ve sosyal hayatın düzeni, diye bunu tanzim etseniz, 
zannediyorum maksada daha isabetli düşecektir : 
«Ekonomik faaliyetlerin ve sosyal hayatın düzeni.» 
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ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞENER 
AKYOL — Sayın Başkanım, bu konuda geriye al
dığımız maddeler vardır. Komisyon olarak toplandı
ğımızda, maddelerin yeni şekliyle ve arkadıaşlarımı-
zra önerileriyle Genel Kurulumuzun ve Başkanlık 
Divanımızın bu zarif temennisiyle beraber; hepsini 
beraber dikkate almayı ümit ediyoruz efendim. 

Teşekkür ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın Tünay'ın... 
BEKÎR TÜNAY — Sayın Başkan, sadece üç ke

limeyle bir hususu hatırlatmak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sorular bitmiştir, lütfediniz efen

dim. Sorular sorulmuştur ve bitmiştir müzakereler. 
BEKÎR TÜNAY — Sayın Başkan; karma eko

nomi iki sektöre dayanır. Birisi için sarahat var, ka
mu sektörü için sarahat yok. Bu noktayı bir defa da
ha düşünmelerini dostça temenni ediyorum. 

iBAŞKAN — Oldu efendim, hay hay onu not et
tiler. Teşekkür ederim. 

DÜNDAR SOYER — Sorular bitti mi Sayın Baş
kan?.., 

BAŞKAN — Bitti efendim. 
Sayın Tünay'ın önergesine Komisyon katılma

maktadır. Bu itibarla dikkate alınmasını oyluyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.* Bir tereddüt hâsıl oldu, bir daha rica ediyorum. 
Sayın Tünay'ın önergesinin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler,.,. Dikkate alınması kabul edil
memiştir. 

©ir diğer önerge; Sayın Şengün, Sayın Göktepe 
ve Sayın Sabuncu'nun önergesini okutuyorum. 

(tsmail Şengün ve arkadaşlarının önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi açıklayacak bir arkadaşı
mız?.. Sayın Sabuncu, buyurunuz. 

HİLMt SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üye
ler; 

Ben Sayın Uzunoğlu'nun önergesi hakkında yap
tığım konuşmada Komisyona teşekkür etmiştim. Ha
kikaten böyle bir maddeyi getirdiği için teşekkürü
mü tekrarlamayı görev biliyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Ben, 40 arkadaşımla birlikte verdiğimiz önerge

de şu ifadelere (önergemizi okuyarak) yer verdiği
mizi arz etmek istiyorum : ı«Devlet, para - kredi, 
sermaye, mal ve hizmet piyasalarının en iyi ve ya
rarlı şekilde işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici ted
birler alır. Piyasada fiilî ve anlaşma sonucu doğa-
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cak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.» Görüldüğü 
üzere piyasadaki fiilî veya anlaşma sonucu doğacak 
tekelleşme ve kartelleşmeyi önleyeceğine dair görevi 
Taslakta olduğu şekliyle almış bulunuyoruz. Esasın
da bizim getirdiğimiz konu, Sayın Komisyonun getir
diği maddeyi de okuduğumda görüleceği üzere piya
sa kavramı içerisine sadece mal piyasasını değil, pa
ra - kredi, sermaye ve hizmet piyasalarını da getir
miş olmamızdandır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Komisyon 60 inci madde olarak getirdiği 

metinde ; «Devlet, özel teşebbüs faaliyetinin rekabet 
koşulları uyarınca yararlı yönde gelişmesine yardım
cı olur.» demiştir; «Piyasaların denetimi» başlığı al
tında. Ben bunu biraz, Sayın Komisyon beni bağış
lasınlar, 51 inci maddedeki son fıkra ile hatta 2 nci 
fıkrayla ilişkili gördüm; «Devlet, özel teşebbüslerin 
güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak 
önlemleri alır.» 

Burada bu 51 inci maddede yer alan hükme ila
veten «Rekabet koşulları uyarınca» kelime dizisini 
eklemenin ötesinde getirilen bir şey olmamıştır. Sa
yın Komisyona, bu maddeyi getirmesinden dolayı 
şükran borçlu olduğum Sayın Komisyona, eğer ka
bul buyururlarsa, sadece mal piyasasıyla yetinilme-
mesini, bu piyasaya kalkınmakta olan ülkemizde be-
hemahal ihdas etmek zorunda olduğumuz sermaye 
piyasasının da doğmadan ölmemesini ve gelişmesini 
temin edecek bir hükmün sermaye, piyasası olarak 
sokulmasını, mâzallah tekrar banker olayları gibi 
bazı finansal kuruluşlardan doğabilecek olaylarla 
karşılaşmamamız açısından para - kredi piyasaların
daki denetimi ve hizmet piyasasındaki denetimi de, 
her türlü hizmet piyasasındaki düzenlemeyi de getir
melerini öngörüyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Aslında günümüzde özellikle malî açıdan para -

kredi ve sermaye piyasaları bir birinden kesin sınır
larla ayrılmaz olarak bilinmektedir. Özellikle bu ko
nunun vurgulanmasını da çok fevkalade faydalı gör
mekteyim. Bizim önergemizde Sayın Komisyonun 
getirdiği sadece* mal piyasasının gelişmesine yardımcı 
olur ibaresi altındaki düzenlenmesiyle yetinmeyip, 
arz ettiğim gibi, para - kredi, sermaye ve hizmet pi
yasalarının da en iyi ve yararlı şekilde işlemelerini 
sağlayıcı ve geliştirici tedbirler almayı da devlete bir 
görev olarak verdik. 

O nedenle, hatta sayın Komisyon katılacak olurlar
sa, «Piyasaların düzenlenmesi» diye bir başlık altın-
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da, denetlenmesi yerine düzenleme içerisinde denet
leyici kaidelerin de geçmesi mümkündür, «düzen
lenmesi» diye bir başlık konulması da bu madde içe
risinde Sayın Genel Kurulun tasvibine mazhar olur
sa konulması uygun olabilir, «Düzenleme» kelime
sinin mutlaka kanunun burada zikredilmesine gerek 
duyurmadığı da bir gerçektir, 

Değerli arkadaşlarım; 
(Burada ıbir hususu arz etmek listiyorum1; «Reka

bet koşulları uyarınca» deyimi özel sektör ve Dev
let sektörünün bir arada bulunduğu karma sistemi 
ortaya koymaktadır. Yani mutlaka karma sistem, 
karma ekonomi sistemi diye (bir yerde belirti Imesi-
nıim de zannediyorum gereği de yoktur. 51 inci mad
dede özel sektörden bahsederken, tekrar karma eiko-
nomıi sisteminden ibahsetmenin de Devlet teşekkülle
rinden, KİT'lerden, De'vlet kuruluşlarından bahse
denken müstalkilen karma ekonomi «istemi deniltme-
mesine rağmen Sayın Meclisimizin karma ekonomi 
sistemini kastettiğimi anlamak oıükün olacaktır ka
nısındayım. 

Bununla beraber, arkadaşlarımızın tekliflerine 
mazhar olan 60 inci maddenin «'Ekonomik ve sosyal 
hayatın düzeni» alarak bir başlık altında getirmenin 
de yaradı olacağı kanısındayım. 

Değerli arkadaşlar; 
Rekabet koşullarına biz önergemizde piyasa ola

rak yer verdik, esasında maddenin başlığı da piya
saydı.; Şu kadarını arz etmek istiyorum; «rekabet» 
kelimesi neden yok? Çünkü rekabet kelimesi, arz et
tiğim gibi, özel sektör ve devlet sektörünün bir ara
da bulunduğu bir sistemin ifadesidir. Piyasa da, bir 
anlamda pazar; yani devlet ve özel sektörün bir ara
da bulunduğu çok değişen ve sosyal nitelik taşıma
ya başlayan ve daha önce kabul ettiğimiz maddeyle 
sosyal devlet niteliğinde gördüğümüz kapitalist sis
temin de belirleyici bir unsuru niteliğine girmiştir pi
yasa sistemi. 

O bakımdan, '60ı inci madde olarak getirdiğimiz 
bu madde ile hem tüm piyasaların kavrandığını, 
hem de modelin ortaya konulduğunu arz etmek isti
yorum. Bu şekliyle eğer piyasalardan bahsediyorsak 
önergemizin kabulünün yararlı olacağı ve açık kapı 
bırakılmayacağı kanısındayız. 

Arz ederiım, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Önerge üzerinde söz almak isteyen 'başka bir üye'-

miz?..v Yok. 

Komisyonun görüşünü rica ©diyorum. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
iBiz Anayasa Tasarısının ıbu ekonomik bölümünü 

incelerken kendi kendimizle tutarlı olmayı ve mem
leketin içinde bulunduğu durumu dikkate alarak ta
mamen hürriyet düzeni içerisinde gelecek bütün ikti
darlara istedikleri iktisadî düzeni uygulamak imkânı
nı verecek bir ortam yaratmaya, bir hukukî statü 
yaratmaya çalıştık. Talbiî gelecek bütün iktidarlar 
deyince, Anayasamızın müsaade ettiği siyasî parti
ler yahut doktrinlere dayalı iktidarları demek istiyo
rum. Bunu da belirtmekte fayda var, birdenbire te
reddütler çıkar. 

IBu çerçeve içerisinde yola çıkınca, her şeyden ev
vel, bir arkadaşıımızın sorduğu soruyu cevaplandır-
nnak isterim!; cevaplandırıldı, fakat arkadaşımı o ce
vaptan tatmin olmadı, ellerini gördüm burada hava
lara kaldırdı, o da KİT'ler sorunu yahut da karma 
ekonomiyi bu Anayasanın kabul edip etmediği so
runu: 

Sorun bugünün sorunu değil Türkiye'de. Sorun 
19611 Anayasasında da mevcuttu ve 1961 Anayasayı 
Kamu İktisadî Teşekküllerine özel yer vermişti, on
ların denetiminden 'bahsediyordu, ayrıca devletleştir-
<me müessesesi ile özel sektörden kamu sektörüne na
killerin mümkün olacağını açıklamıştı, 

Diğer bir deşiyle karma ekonomi sistemi bizim 
1924'teki Anayasamızdan itibaren, yahut da Atatürk 
inkılapları, Atatürk ilkeleri sınırları içerisinde aşi
nası olduğumuz, yaşadığımız .bir ekonomi sistemi idi. 

Bu Anayasada da bu sistem konulmuştur. Bu 
Anayasada mesela; Sayıştay ile ilgili maddede, Ka
mu İktisadî Teşekküllerinin nasıl denetleneceği ya-
zılmaktadır.| Devletleştirme mıaddesi, bu Anayasa içe
risinde de vardır. Yalnız, konunun belki tartışması 
için özel bir toplantı yapılır. Yani, önemlidir konu; 
fakat Atatürk'ün Devletçiliği de temelinde ve özünde, 
özel teşebbüsün yapamayacağı ve kamunun bekleme
ye tahammül edemeyeceği işlerin Devlet tarafından 
yapılması ilkesine dayanıyordu. 

Bunun içindir ki, KİT'ler tamamen Devlete bağlı 
olduğu için, KİT'ler ne kadar bağımsız yahut da 
yarı bağımsız bir idareye, statüye sahip olsalar da 
yine Hükümet programına bağlı oldukları için, on
larla Anayasada fazla uğraşi'lmamıştır, yer verilme
miştir; çünkü onlar, dediğim gibi doğrudan doğru
ya 'bir iktidar sorunudur büyük ölçüde1. Buna mu
kabil, dik defa olarak bir Anayasada diyebilirim tüke-
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ticdnin korunmasına, piyasanın denetimline yer ve-
fümıiştkVı 

©u yer verişte, bazı arkadaşlarıimızın yaptıkları 
önergelerde ve bdzim de incelemeyi kabul ettiğimiiz 
önergelerde belirtıildıiğa gibi, ekonomik ve sosyal ha
yatın düzeni konusu, bilmiyorum ıbir göz attım öner
gelere; arkadaşlarımız bundan ne' anlıyorlar? Fakat 
'bizim Komisyonun (Ki, Komisyonumuz buma, tar
tışmalarında iki üç gün tahsis etmiştir) felsefesi, te
meli, söze 'başlarken arz etmeye çalıştığım gibi; 
gelecek iktidarlara serbestçe faaliyette bulunma im
kânlarını vermek, programlarını uygulama imkânı 
vermeyi amaç edinen bir sistem oluşturmaktır. 

Bu ortam içerisinde liberal düzenin kişiyi mukad
deratı ile başbaşa bırakmaması için, aslında müda
haleci bir Devlet görüşü benimsenmeye çalışıldı ve 
piyasaların denetimi, tüketicilerin korunması, ücret, 
aylık ve sosyal yardımlar bir arada düzenlenmek is
tendi. Anayasamızın ekonomik kısmının izahı da bu
dur. 

Burada 51 inci maddedeki «Devlet özel teşebbüs
lerin güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağla
yacak tedbirleri alır.» sözü, yahut cümlesi gayet açık
tır. Devlet, özel teşebbüslerin gelişmesi için ve ya
rınına emniyetle bakmaları için para politikasını ve
yahut da diğer gümrük tedbirlerini ve programım 
açıklayarak, onlara da, yani özel teşebbüse de geliş
mesini rasyonel bir şekilde yürütebilmesini sağlamak 
yollarını hazırlar. 51 inci maddenin bu son cümlesi
nin 60 inci madde ile karıştırmamak lazımdır. 60 inci 
maddede özel teşebbüslerin faaliyet tarzını düzenle
meyi amaç edindiğini açıkladığı zaman, her şeyden 
evvel tüketiciyi korumak ve tüketici aleyhine özel te
şebbüs kuruluşlarının birleşmelerini önlemek amacı
na yönelik tedbirler almayı hedef edinmektedir. 

Bilmiyorum değinmiş miydim; ekonomik ve sos
yal hayatın düzenini bizden isteyen arkadaşlarımız, 
bu konuda biraz evvel söylediğim gibi hiçbir şekilde 
doktrine bir düzenlemeyi beklememelidirler. Anaya
sayı açık olarak tutacağız. Anayasa, dediğim gibi, bü
tün iktidarlara açık olarak tutulacaktır ve ayrıca 
burada planlamanın da yerinin sadece 160 inci mad
dede değil, bu düzenlediğimiz 60 inci maddenin için
de de bulunduğunu, 60 inci. maddenin uygulamasın
da da plancılığa yer verildiğini ve plana yol göste
rici mahiyette, nitelikteki bir plan ile özel teşebbüsün 
gelişmesine ve tüketicinin korunmasına; yani üretimin 
artırılarak, tüketicinin korunması yolu seçilecektir. 
Genel görüş, genel felsefe bu temeller üzerine otur
tulmuştur. 

Bilmiyorum, soru sahibi arkadaşımızı tatmin ede
bildim mi?.. 

BAŞKAN — Aynı zamanda bu önerge ile alakalı 
görüşünüzü de rica ediyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Bu önergeyi bu açı içerisinden in
celeyeceğiz. Diğerleriyle beraber alıp inceleyelim; fa
kat sanıyorum ki, yeter derecede bir fikir verdim ve 
önergeyi hangi felsefe ile, hangi dünya görüşü ile 
inceleyeceğimizi Kurula arz etmiş oldum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bu önergeyi dik

kate almak üzere oylanmasını istiyorsunuz... 
M. VELÎD KORAN — Hayır efendim, incele

mek üzere istiyor Komisyon. 

BAŞKAN — incelemek üzere dikkate alınacaktır. 
Başka şekilde bir oylama tarzımız yok. 

Önergenin dikkate alınmasını oyunuza sunuyo
rum. Komisyon dikkate alacağını ifade ediyor. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınmak 
üzere önerge Komisyona verilmiştir. 

Aynı mahiyette diğer bir önerge, Sayın Çakmakçı 
ve Sayın Çakmaklı'nın. 

Okutuyorum. 
(Cemil Çakmaklı ve Zeki Çakmakçı'nın önergesi 

tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Çakmaklı bir açıklama yapa

cak mısınız? 
CEMİL ÇAKMAKLI — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CEMİL ÇAKMAKLI — Sayın Başkan, saygıde

ğer arkadaşlarım; 
Bu geç vakitte böyle bir önemli konuyu dikkat

lerinize sunmak zorunda kaldığımdan gerçekten üz
günüm. Konunun önemini birkaç gün önce, bu ko
nunun bir kül halinde görüşülmesini, aksi takdirde 
daha büyük problemlerle karşı karşıya kalabileceği
mizi ifade eden bir önergede zannederim vurgula
mıştım. 

Başlangıçtan bugüne kadar, Anayasa görüşmele
rinin başlangıcından bugüne kadar Sayın Komisyon 
durmadan; 1 300 dolardan, iktisadî büyümeden, kal
kınmadan, üretmekten söz etti. Kişi hak ve özgürlük
leri konusunda, işçi işveren ilişkileri konusunda üre
timin amaçlanarak belli düzenlemeler getirildiğinden 
söz etti. Bu çok makbul bir gerekçe her zaman. Ge
lişmekte olan bir ülkede ekonomik meseleleri çöz
meden varılabilecek bir yer olmadığını tartışan hiç 
kimse Yüce Heyetinizde de zannederim yoktur. 
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İşte, bu gerekçe bizi o konuların yanında, konu
nun esas düzenlendiği yerlerde belli meseleleri ara
maya haklı olarak yöneltecektir. Bu tasarıda ekono
mi nerededir, hani bütünlük içinde, hangi tamamlık, 
açıklık ve netlik içinde vardır? Biz bunu bulmak zo
rundayız. Baştan söyledim, bu tasarı bunu aramış
tır; ama bu gayrete uygun bir netliği, bir düzenleme
yi lütfen zahmetlerine yakışır ve onu tamamlar bi
çimde ortaya koymaktan Sayın Komisyon çekinme
sin. Bunu işin başında daha açık bir tabirle, kapak
tan söylüyorum. 

Bu ekonomik ve sosyal hayatın düzenini izah eder
ken Sayın Komisyon ek çok sıkıntı ile karşı karşıya 
kaldığını üzülerek gördüm. Karma ekonominin ne
rede olduğunu, piyasaların nerede düzenlendiğini, ik
tisadî sistemle piyasa düzenleme arasındaki ilişkilerin 
ne olduğunu, hatta KİT'ler sorunun Anayasada Sa
yıştay denetimi ile ilgili olarak yer alıp almadığı gibi 
konuları; bunları böylesine saygı karıştırarak ve be
ni affetsinler, biraz da akıl karıştırarak aramak, ge
lişmekte olan bir ülkenin, temel sorunu ekonomik olan 
bir ülkenin Anayasa Taslağına, (Taslağına diyorum, 
Anayasasına demiyorum henüz) yakışmaz. Çok rica 
ediyorum, diğer konular tercih konusudur; siyasî ter
cihler vardır, sosyal tercihler vardır, dünya görüşleri 
vardır; ama ekonomik realiteler özünde teknik reali
telerdir. Eğer burada konuyu tartışmaz ayrıntısına 
girmezsek çok büyük sıkıntılar çekeriz. 

Bakın efendim, bu bölümü ben, «Ekonomik ve 
sosyal hayatın düzeni» bölümünü, 60 inci maddede 
bir başlık altında, arkasından da piyasa denetimi ko
nusunda değişik biçimde alıyorum. 

Sayın Sabuncu'nun önergesine ben baştan katılı
yorum. Birinci kısmı aynıdır; piyasaların düzenlen
mesiyle ilgili bölüm. Yani tüm piyasaları, para kredi, 
sermaye, mal ve hizmet piyasalarını düzenlemek Tür
kiye'de son derece önemli bir konudur. 

Arkasından; piyasalarda fiilî veya anlaşma sonu
cu tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemek sorunu da 
piyasa olan her yerde insanî bir görevdir. Üretimi ve 
dağıtımı bu yönde etkileyecek çok temel bir alettir. 
Ancak, burada bir eksiklik var. Sayın Komisyonun 
ve zatıâlilerinizin dikkatlerine önemle sunuyorum : 
Gerekçede deniliyor ki, «ikincisi, Devletin, piyasada 
fiilî veya anlaşma sonucu tekelleri önlemesidir. Bu 
görev hem özel, hem de kamu kesimi için öngörül
mektedir.» 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Türkiye'de şu kadar yıllık ekonomik gelişme ta

rihi içinde istenmediği halde birtakım devlet ağırlıklı 
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sektörler doğmuştur. İstenmediği halde diyorum; çok 
doğru deyim. Bugün muattal ve işletilmeyen (Başka 
önergelerde görüşeceğimiz bir konudur bu) bir hal
de bir KİT sorunu vardır, sektör kapatmış devlet 
işletmeleri vardır ve çözülmeleri de Türkiye'deki kay
nak yetersizliği içinde âdeta mümkün de değildir. 
Şimdi bu nedenle bu pratiği dikkate alan, yarın iş
lemez bir Anayasa maddesini buraya koymayı dik
katle gözden kaçırmadan düzenlememiz lazım. 

«Piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu tekelleş
me...» Türkiye'de demir - çelik piyasasında fiilî te
kel vardır, sigara piyasasında fiilî tekel vardır, ka
nunî tekel vardır hatta, çayda tekel vardır. Diyebi
lirsiniz ki, gübrede büyük ölçüde başka sektörlerde 
saymayayım; pek çok tekel vardır. 

Şimdi bunları çözmek Anayasaya madde koyarak 
mümkün değil. Temenni ederiz, ayrı konu, tercihi
miz de öyledir. Ancak bir yandan hem bunu yazıp, 
hem de tasarının içinde devletleştirmede, kamu hiz
meti niteliği taşıyan özel teşebbüslerin devletleştirebi-
leceği, kamulaştırma maddesinde, kamu yararının ge
rektirdiği hallerde kamulaştırmanın yapılabileceği be
lirtilmiştir. Bu nedenle bu cümlede «Fiilî veya anlaş
ma sonucu tekel» demek yerine, benim önergemde 
sunduğum gibi, şu daha pratik bir şeydir «Devlet, 
kamu yararının zorunlu kıldığı haller dışında fiilî ola
rak veya anlaşma sonucu ortaya çıkan tekelleşme ve 
kartelleşmeyi önler» demek daha doğru bir yöntem
dir. Hem Anayasanın kamulaştırma ve devletleştirme 
maddesine uygundur bu, hem de Türkiye'deki devlet 
ekonomisinin zorunlu kıldığı kaynak yetersizliğinden 
özel keşimin giremediği ve devletin kapattığı sektör
lerde çözülemezliği dikkate almak bakımından zo
runludur. 

Bu konulan çok tartışacağız, önergelerim geldik
çe bunları ayrıntıda dikkatlerinize sunmak ve çok 
önemli saydığım, şu Anayasanın içinde (Beni bağış
layın) en önemli konu saydığım ekonomik ve malî 
konularda bu ve benzerî görüşlerimizi dikkatlerinize 
sunacağım. 

Bu nedenle Sayın Komisyondan tekrar, tekrar ri
ca ediyorum; hem bu konulara belli bir ağırlığı, Ana
yasanın en zayıf yanı olduğunu kabul ederek baştan; 
olur ya herşey en kuvvetli olmaz, sentezlere varıla
mamıştır, bunu lütfedip bir tekrar gözden geçirmeyi, 
şu ekonomik ve malî konulan Allah billah aşkına na
sıl şu gelişmekte olan, nasıl şu 1 300 dolarlık fert ba
şına geliri olan ülkenin önüne katarız konusunu dü
şünmeleri gerekiyor. 
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BAŞKAN — Sayın Çakmaklı, toparlayınız efen
dim, süre dolmuştur. 

CEMİL ÇAKMAKLI —' Toparlıyorum Sayın 
Başkanım, teşekkür ederim. 

Bir konu daha; ekonominin hukuk ve kültür sis
temi içine alınması, hukuk yapanlarca ancak anlaşıl
ması halinde mümkündür. Eğer hukuk yapanlar, eğer 
taslak geliştirenler ekonomiyi kavrayamamışlar ise, 
ekonomi hukuk ve kültür dışıdır. Bu, bizim ülkemi
zin en büyük talihsizliklerinden birisidir, bu tasarıda 
da böyle olmuştur. 

Şimdi bu noktada şunu dikkate tekrar ve özenle 
sunmak kaçınılmaz bir görevdir : Bu Anayasada si
yasî iktidarlara, farklı hükümet programlarına imkân 
bırakmak ayrı şeydir, ülkenin yenilmez ve her zaman 
problem olagelmiş ekonomik meselelerini hükümet 
bazından, hükümet politikası bazından devlet politi
kası bazına çıkarmak çok farklı şeydir, Türkiye bu
na muhtaçtır. Türkiye, devletini ekonominin değiş
mez kurallarına sahip çıkmakla bu Anayasayla gö-
revlendirmelidir, vatandaşlara da bir kültür hedefi 
olarak bunları vermek zorundadır. Ne var ki, bunla
rın tespiti biraz dikkat, biraz özen, biraz da ekonomi 
bilmeyi galiba gerektirmektedir. 

Önergelerimizde bunları tekrar sunacağız. Bu ne
denle önergemizin özellikle Sayın Sabuncu'dan fark
lı olan yanını, «Kamu yararı gözetilmek» ibaresinin 
de Komisyonca dikkate ve zatıâlilerinizce de Komis
yona direktif olarak verilmesinde fayda mülahaza 
etmekteyim. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakmaklı. 
Söz almak isteyen başka bir üyemiz?.. Yok. 
Komisyonun görüşünü rica ediyorum. Diğer öner

geyi almıştınız esas itibariyle. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Sayın Başkan, Sayın Cemil Çak-
maklı'yla ilgili üç tane önerge var bizde. Birisi mad
de 61, sonra «Yeni madde» diyor... 

BAŞKAN — Bu, madde 60'la alakalı efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Bu madde 60'la alakalı; fakat orada 
bahsettiği cümleyi bulamadım. Tasarladığı maddeyi 
okuyorum : «Para, kredi, sermaye, mal ve hizmet 
piyasalarını düzenleyerek ekonomik ve sosyal geliş
meye uygun bir ortam yaratmak devletin ödevidir. 

Devlet, kamu yararımn zorunlu kıldığı haller dı
şında fiilî olarak veya anlaşma sonucu ortaya çıkan 
tekelleşme ve kartelleşmeyi Önler.» 

Bu mudur efendim?.. 
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CEMİL ÇAKMAKLI — Evet. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI —- E, işte tabiî zaten kendisi açıkla
masında söyledi; hukukçular ekonomiyi anlamazsa bu 
iş yürümez diye. Biz hukukçu olarak bunu okuduk, 
anlayamadık; ama yine anlamaya, kendisini cevap
landırmaya çalışacağız. 

Şimdi sayın arkadaşlarım; 

CEMİL ÇAKMAKLI — Ben açıklayayım... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Gayet tabiî siz de açıklarsınız, açık
layacaksınız zamanı gelince. 

Biz dediğimiz gibi, kendisinin de özetlediği gibi 
yarın gelecek bütün iktidarlara programlarını uygula
yabilecek bir Anayasa düzeni hazırlamaya çalıştık, fel
sefemiz buydu. Çünkü biz hürriyetçi bir düzene da
yanıyorduk ve bu hürriyetçi düzen içerisinde insan
ların çeşitli görüşleri olabilecekleri, bu çeşitli görüş
lerin sadece günlük yaşantılarıyla ilgili değil; fakat 
ekonomik düzenle de ilgili olabileceğini ve bu çe
şitli görüşlere sahip insanların bir araya gelerek si
yasî partileri kuracakları ve iktidar için mücadele ede
cekleri felsefesine dayanmıştık. Bu iktidar mücade
lesini kazanan partinin de devlet ekonomisini o seçim 
devresi yöneteceği görüşünü benimsemiştik. Aşağı yu
karı dayandığımız ilkeler özet olarak bunlardan iba
retti. 

Şimdi arkadaşımız bu görüşü belki fazla hukukçu 
bir görüş olarak mütalaa etmekte ve iktisatçı olarak 
bir görüş getirmektedir. Eğer kendisini yanlış anla
dıysam lütfen derhal düzeltsin; çünkü sağırlar diya
logu yapmaya lüzum yok, eğer yanlış bir şekilde anla-
mışsam elbetteki fikrimin gelişmesi yanlış olacaktır. 
O «Bunu bir tarafa bırakalım» diyor ve «Türk top
lumunun ihtiyacı olan 1 300 dolardan onu daha ileri-' 
lere götürecek bir iktisat anlayışını Anayasaya yer
leştirelim» diyor. 

Aşağı yukarı bu mudur anladığım sözlerinizden?.. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Şimdi mi arzı cevap ede
yim efendim?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Şimdi söyleyin. 

Tartışmaya müsaade buyurursanız Sayın Başka
nım tabiî... Çünkü, eğer bu hususta anlaşamazsak hiç 
boşuna, dediğim gibi. 

BAŞKAN — Bir cümleyle lütfen maksadınızı bir 
daha ifade ediniz efendim. 

CEMİL ÇAKMAKLI — Efendim, konuyu bir 
cümleyle anlatacak kadar marifetli değiliıa^Ama izin 
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verirseniz bununla ilgili konuyu etraflıca anlatmaya 
çalışırım. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALDIKAÇTI — Etraflıca o başka; ben devam ede
yim öyleyse Sayın Başkan, müsaade edin devam ede
lim. Eğer arkadaşımız ileride bu hususta geniş mü
zakere yapıldığı zaman görüşlerini açıklar. 

BAŞKAN — Lütfen devam ediniz efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Arkadaşımızın açıklamasından biz 
bunu anladık; yani tekrar ediyorum anladığımı; Türk 
toplumunun gelişmesi için, ekonomik zenginleşmesini 
sağlamak için belirli bir kalkınma planını, yahutta 
«Plan» kelimesi belki yanlış; metodu diyelim, Ana
yasaya yerleştirmek. Biz bunun karşısındayız. Bu, bi
zim biraz evvel açıkladığımız felsefeyle taban taba
na zıt olan, onun karşısında olan bir görüştür. O za
man işte, bugün belki biraz abartıyorum; fakat bu
gün ve dün üç arkadaşımızın endişe ettikleri rejimin 
içine gireriz. Çünkü, eğer bir memleketin kalkınması 
için gerekli olan ekonomik tedbirler yahutta ekono
mik doktrin veyahut ekonomik görüş, ne olursa ol
sun kelimeler üzerinde oynamaya lüzum yok, eğer sa
dece bir tek sistemse, o tek sistemi uygulayacak olan 
parti de tekdir. Buraya gider, iş buraya kadar varır. 

Onun içindir ki, böyle bir görüşü bizim benim
sememiz mümkün değildi. Komisyon içerisindeki ar
kadaşlarımızın bu husustaki görüşlerini araştırmaya 
dahi lüzum görmedik. Sadece liberal deyince, hür
riyetçi anlamda bir düzeni oluşturmaya ve bu düzen 
içerisinde yeni kuruluşları yerleştirmeye çalıştık. 

Bu kuruluşlar yeterli olmayabilir. Bunun üzerin
de tartışmıyorum. Esasen, sözlerime başlarken de ve 
Anayasayı yüksek huzurunuzda sizlere sunarken de 
belirttiğim gibi, sadece bir, iki noktaya; tutamak nok
tası telakki ettiğimiz, çok önemli kabul ettiğimiz nok
talara değinmek istedik. Çünkü iktidara gelecekler 
arasında liberal parti de vardı. Liberal dünya görü
şü, biliyorsunuz, başıboş bir liberalizm; belki Sayın 
Hamitoğullan arkadaşımızın söylediği gibi, «Vahşi bir 
liberalizm.» Bunu önlemek için,' tüketiciyi korumak 
için, fertleri kapitalizmin esiri yapmamak için tedbir
leri araştırdık Anayasaya koymaya çalıştık. 

Bundan dolayıdır ki, bu bölüm oluştu; 60 inci 
maddeyle beraber başlayan bölüm oluştu. 

Şimdi, arkadaşlarımız buraya «Ekonomik ve sos
yal hayatın düzeni» diye yeni bir kavram, bir çerçe
ve maddesi getirmek istiyorlar. Bunu da tartışacağız; 
fakat şimdiden size arz etmek isterim ki, «Ekonomik 

ve sosyal hayatın düzenbne ilişkin hükümler, muhak-
kakki bizim temel felsefemize uygun olursa Anayasa 
Komisyonu kabul edecektir. Yoksa, bu «Ekonomik ve 
sosyal hayatın düzeni»nin belirli bir doktrini, belirli 
bir eğilimi göstermesi, bizim kabul ettiğimiz Anaya
sanın felsefesine aykırıdır; bizim Tasarıya aykırıdır 
ve bizim Tasarımızda, dediğimiz gibi, çeşitli, Anaya
sanın partiler için çizdiği yelpaze, yani herhangi bir 
diktatörlüğe imkân vermeyen, bir doktrine dayanma
yan siyasî partilerin iktidara gelmesi ve iktidara gel
dikten sonra da faaliyetlerini serbestçe düzenlemeleri 
imkânına sahip olmaları görüşüne dayanmaktadır. 

Sayın arkadaşımın önergesi hakkında söyleyecek
lerim bundan ibaret. 

Şimdi, bu önergenin içeriğine geldiğimiz zaman : 
Bu önergenin içeriğinde, ben yani şahsen, Komisyon
da bunu tartışmadık; fakat ben şahsen bir parça dok
trin görüyorum. Kötü bir anlamda kullanmıyorum 
bu doktrini. Demokratik bir doktrin görüyorum; ama 
belirli bir eğilim var; «Sosyal gelişmeye uygun or
tam yaratmak; kamu yararının zorunlu kıldığı haller 
dışında fiilî olarak veya anlaşma sonucu ortaya çıkan 
tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemek, devlet...» vs. 
Bunların üzerinde hep tartışırız, tartışmaya hazırız; 
çünkü doğruyu bulmakla yükümlüyüz. Memleketimiz 
için en uygun gelen Anayasayı yapmakla yükümlü
yüz. 

Onun içindir ki, Sayın Başkanım, bu önergeyi de 
dikkate almaya hazırız. Yani destekliyoruz. Çünkü, 
diğerleriyle beraber inceleyeceğiz; fakat şimdiye ka
dar açıkladıklarımın Anayasa Komisyonunun özeti 
olduğundan da eminim. Çünkü bu konuları, bazı cüm
lelerim arasında arz ettiğim gibi, iki, üç gün tartış
tık. Biliyorum ve hiçbir şekilde Anayasaya doktriner 
bir görüş girmeyecektir; sadece Atatürk ilkeleri dı
şında. 

Hepinizi saygıyla selamlarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, müsaa

denizle soru soracağım. 
BAŞKAN — Bu önergeyle alakalı mı? 
HAMZA EROĞLU — Evet efendim. 
Efendim, Atatürk ilkeleri başlangıç kısmına gire

cek. Komisyon bunu müteaddit defalar açıkladılar; 
bundan büyük bir huzur duymaktayız. Devletçilik 
de Atatürk ilkeleri içerisinde yer almaktadır. 

Bir hukukçu olmamıza rağmen, bendeniz de «Ata
türk ve Devletçilik» adlı incelemesiyle konuya eğilmiş 
bulunmaktayım ve devletçiliğin uygulama alanında 
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görünümlerini birinci planda tekelleşme diye ele alıp 
inceledim incelememde. 

Şimdi, en bariz devletçiliğin göründüğü alan te
kelleşmedir. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, ancak bu safhada so
ru sorutabiliyor. Sizden istirham ediyorum; lütfen 
efendim yoruma imkân vermeyelim efendim. 

HAMZA EROĞLU — Soru soruyorum. Tasa
rıda «Devlet, özel teşebbüs faaliyetlerinin rekabet 
koşulları uyarınca yararlı yönde gelişmesine yardım
cı olur ve piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu te
kelleşme ve kartelleşmeyi önler.» diyor. 

Şimdi, 12 nci madde çok geniş bir madde. Kamu 
yararı dolayısıyla devletin tekel yoluyla piyasayı de
netlemesi sözkonusu olduğundan ve önergeyi veren 
arkadaşımızın önergesinin ikinci fıkrası da bunu ifa
de ettiğinden; acaba önergede yer alan; fiilî olarak 
veya kamu yararının zorunlu kıldığı haller dışında 
tekelleşmeye yer veriyor. Burada «Kamu yararı» yer 
aldığına göre ve 12 nci maddenin de anlamı buna 
imkân verdiğine göre; Tasarıda «Kamu yararını» koy-
masa bile, kamu yararı düşüncesiyle Devletin tekel 
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alanına müdahale etmesine imkân veriyor mu, ver
miyor mu? Bunu sormak istiyorum. 

Eğer bu imkân sağlanmıyorsa, önergede bu im
kân sağlanmış bulunmaktadır, önergenin dikkate alın
masını ben de rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Evet, Komisyon... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALDIKAÇTI — Zaten, önergenin dikkate alınmasını 
rica ettik. 

BAŞKAN — Alınmasını istediniz. Evet. 
Sayın üyeler, Sayın Çakmakçı ve Sayın Çakmaklı 

tarafından verilen önergenin dikkate alınması talep 
edilmektedir, uygun görülmektedir Komisyonumuzca. 
Dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Dikkate alınması kabul 
edilmiştir. 

Böylece iki önerge ve madde Komisyona veril
miştir. 

Efendim; saat 11'e gelmiştir. Vaktin gecikmiş ol
duğunu dikkate alarak, 26 Ağustos Perşembe günü 
saat 10.00'ta toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.00 

• ^ • • 
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1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
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KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1). — Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı ve 
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