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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

22 Nisan 1983 Cuma 
İki oturum yapan bu birleşimde : 
Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı (1/486) (S. Sa

yısı : 562) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, ka
bul edildi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek, Birleşime saat 
16.00'da son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.05 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkaaı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K, K. K. ve Millî GüvenHk Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiraî Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 114 ün
cü Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASA] II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Sendikalar Kanunu Tasarısı ve Sosyal Gü
venlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (1/235) 
(S. Sayısı : 573) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin birinci sırasında bu
lunan Sendikalar Kanunu Tasarısının görüşülmesine 
geçiyoruz. 

Bu tasarı ile Sosyal Güvenlik, İş ve tşçi ilişkileri 
Komisyonunun bu konudaki raporu 573 sıra sayısı 
ile basılıp dağıtılmıştır. 

Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Sözcüsü ve Sayın Bakanlar ve Bakanlık temsilcileri 
yerlerini aldılar. 

(1) 573 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir, 

Gündemimize göre, kanun tasarı ve teklifleri
nin görüşülmesine başlıyoruz. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyor 
ve ilk sözü Komisyon Sözcüsüne bırakıyorum. 

'Buyurun. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ülkemizde sen
dikaların kurulması, 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 
sayılı İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Bir
likleri Hakkında Kanunla mümkün olmuştur. 

24 Temmuz 1963 tarihinde yürürlüğe konulan 274 
sayılı Sendikalar Kanunu ise, daha önceki düzenle
melerin eksikliklerini ve bazı boşluklarını doldurmak 
amacıyla, 9 Temmuz 1961 tarih ve 334 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının ilgili hükümlerine da
yanılarak çıkartılmıştır. 

— 20 — 
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7 Kasım 1982 tarihinde kabul edilen 2709 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının sendika hakları 
ile ilgili hükümleri gereği ve 274 sayılı Sendikalar Ka
nununun yaklaşık 20 yıllık uygulamasında ortaya çı
kan çeşitli aksaklıkların giderilmesi, kanunun bazı 
farklı yorum ve anlayışa yol açan hükümlerinin açık
lığa kavuşturulması için bu Kanun hazırlanmıştır. 

Kanunun hazırlanmasında, uygulamadaki aksak
lıklardan başka yargı içtihatları ile doktrin de göz 
önünde bulundurulmuş, işçi, işveren ve Hükümet üç
lüsü dışında üniversitelerimizin ve basınımızın da gö
rüşleri alınarak değerlendirilmiştir. 

Giderilmesi amaçlanan aksaklıklar, özellikle işyeri 
sendikacılığının, sendika sayısının ülkemizin sosyal ve 
ekonomik şartlarıyla ve ihtiyaçlarıyla bağdaşmayacak 
ölçüde çoğalması; iş kollarının yönetmeliklerle keyfî 
bir şekilde çoğaltılıp azaltılabilmesi; sendikaya üye 
olma ve üyelikten ayrılma konularında ortaya çıkan 
sahtecilik iddialarının yaygınlaşarak toplu iş sözleş
mesi rejimini ve dolayısıyla sosyal barışı ciddî ölçüde 
zedelemesi; genel kurullara katılmada. doğal delege
lik usulünün kötüye kullanılması; sendika ve üst ku
ruluşların denetimlerinin gereği gibi yapılamaması; 
sendika fonlarının amaç dışı kullanılması; şube yö
neticilerinin mal bildiriminde bulunmalarının zorun
lu olmaması; müeyyidelerinin yetersizliği; işyeri sen
dika temsilciliği süresinin ne zaman biteceği ve gö
revlerinin neler olduğu; sendika üyelik aidatının iş
verence işçi ücretlerinden kesilerek sendikaya öden
mesi hususunun uzun tartışmalara sebep olması gibi 
hususlardır. 

Anayasamızın öngördüğü temel tercihler ise, dev
letin, işçi-işveren ilişkilerinde dengeleyici bir unsur 
olarak çalışma barışını koruyacak tedbirleri alması; 
işçinin bir işyerinde tek sendikaya üye olabilmesi ve 
tek sözleşmeye muhatap olması; sendika ve üst ku
ruluşlarının siyasetle uğraşmamaları; ideolojik sendi
kacılık yapmamaları; güçlü ve merkezî sendikacılık 
ilkelerinin benimsenmesi; işçilerden toplanan paraların 
yerinde harcanacağının devlet denetimiyle garanti al
tına alınması; iş mücaideielerinin devlettin iktisadî, so$-
yal ve siyasî düzenini sarsmasına imkân vermemesi 
gibi ilkelerdir. 

Bu Kanunun hazırlanmasında şu ana fikirler hâ
kim olmuştur : Kanunun mümkün olduğunca bütün
lüğe ve bağımsızlığa kavuşturulması, böylece genel 
hukuk kurallarına gidilip gidilmeyeceği tartışmalı olan 
bazı konulara açıklık sağlanması; genel hukuk ku
rallarının değişmesi halinde dahi işçi ve işveren ku

ruluşlarının özelliklerine uymaması durumlarından or
taya çıkabilecek olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi; 
Anayasamızda yer alan hükümlere uygun bir sistem 
geliştirilmesi; maddelerin kendi içinde ve ilgili bu
lunduğu diğer maddelerle tutarlı bir bütün oluşturması; 
sendika kurma, sendikaya üye olma veya olmama, 
üyelikten ayrılma* gibi sendika özgürlüklerine ayrın
tılı bir şekilde yer verilmesi; geçmiş yirmi yıllık 
sendikacılık deneyiminden yararlanarak, Türk sendika
cılığına bir karakter ve ruh kazandırılması; ekonomik 
ve sosyal ihtiyaçlarımız ile geleneklerimiz ve kültürel 
yapımıza uygun bir sendika modelinin oluşturulma
sı ve böylece geçmiş dönemde görülen dağınık, zayıf 
ve belli bir karakteri olmayan sendikacılık yerine, 
merkeziyetçi, güçlü sendikacılığa önem verilmesi. 

İşkoluna göre sendikalaşmada, aynı işkolunda 
birden çok sendika kurulabilmesi, işkolları sayısının 
azaltılması, ilgili işkollarının birleştirilmesi, işkolla-
rının kanunda belirtilmesi, bir kişinin aynı zamanda 
birden fazla sendika veya konfederasyona üye olma
ması, üyelik kayıtlarının merkezî bir büroda bilgisa
yarlarla tutulması, üyeliğe giriş ve çıkışların noter 
aracılığı ile yapılması, sendikaların kuruluş, işleyiş ve 
yönetiminde demokratik esaslara uyulması, işçilerin 
ödedikleri aidatlarla teşekkül eden fonların sadece 
işçilerin ekonomik ve sosyal refahına ilişkin olanlara 
sarf edilmesi ve israf edilmemesi, amaç dışında kul
lanılmaması esaslarından hareket edilmiştir. 

/ Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Tümü üzerinde başka söz almak isteyen var mı? 

Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Sendikalar Kanunu Tasarısı 
BİRİNCİ KISIM 

Amaç ve Tanımlar 
Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, çalışma iliş

kilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin ko
runması ve geliştirilmesi için işçiler ve işverenler 
tarafından meydana getirilen sendikalar ile konfede
rasyonların kuruluşu, teşkilatı, faaliyeti ve denetlen
mesi esaslarını düzenlemektir. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 
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1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Tanımlar 
MADDE 2. — İşçi : Hizmet akdine dayanarak ça

lışanlara denilir. 

Bu Kanun bakımından araç saihibi hariç nakliye 
mukavelesine göre esas itibariyle bedenî hizmet arzı 
suretiyle çalışmayı veya neşir mukavelesine göre ese
rini neşire terketmeyi meslek edinmiş bulunanlar ve 
adi şirket mukavelesine göre ortaklık payı olarak 
esas itibariyle fizikî veya fikrî emek arzı suretiyle -
bu mukavelenin aynı durumdaki herkese fiilen açık 
olması kaydıyla - bir işyerinde çalışanlar da işçi sa
yılırlar. 

Hizmet akdine dayanarak çalışan bir kimsenin 
T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olması işçi sayıl
masına engel teşkil etmez. 

İşveren : İşçi sayılan kimseleri çalıştıran gerçek 
veya tüzelkişiye ve tüzelkişiliği olmayan kamu kuru
luşlarına denilir. 

Bir adi şirkette fizikî veya fikrî emek arzı sure
tiyle ortak olanların dışındaki ortaklar da bu Kanun 
bakımından işveren sayılırlar. 

İşveren vekileri bu Kanun bakımından işveren sa-
zelkişiler ve tüzelkişiliği olmayan kamu kuruluşları 
adına işletmenin veya işyerinin bütününü sevk ve ida
reye yetkili olanlara denilir. 

İşveren vekilleri bu Kanun bakımından işveren sa
yılırlar. 

İşyeri: İşin yapıldığı yere denilir. 
İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağ

lı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, 
uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mes
lekî eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araç
lar da işyerinden sayılır. 

Sendika : İşçilerin veya işverenlerin çalışma iliş
kilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaat
lerini korumak ve geliştirmek: için meydana getirdik
leri tüzelkişiliğe sahip kuruluşlara denilir. 

Konfederasyon : Değişik işkollarında en az iki * 
sendikanın bir araya gelmesi suretiyle meydana getir
dikleri tüzelkişiliğe sahip üst kuruluşlara denilir. 

BAŞKAN — Bu maddede «işçi» tanımı yapılır
ken «araç sahibi hariç» kısmı yine yer almış. Hal
buki daha önceki konuşmalarımızda bu ifade çıka
rılabilir ve bu ikinci fı'kra «Bu Kanun bakımından 
nakliye mukavelesine göre esas itibariyle bedenî hiz
met arzı suretiyle çalışmayı veya neşir mukavelesine 

göre...» şeklinde olabilir demiştik. «Araç sahibi ha
riç» demeye gerek yok, çünkü mukaveleyi yapan kişi 
o. Ona rağmen «araç sahibi hariç» kısmını yine çı
karmamışsınız. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
{Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, «araç sahibi 
hariç» kısmının çıkmasında bir sakınca yok. 

BAŞKAN — Belki bir yanlış anlamaya sebep 
olabilir diye mi bırakıldı? 

ORGENERAL NECDE ÜRUÖ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
sendikaların görüşü bu şekildedir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başkaca söz 
almak isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

BİRİNCİ 'BÖLÜM 
Kuruluş Esasları 

İşçi ve işveren sendikaları 
'MADDE 3. — İşçi sendikaları, işkolu esasına 

göre bir işkolunda ve Türkiye çapında faaliyette bu
lunmak amacı ile bu işkolundaki işyerlerinde çalışan 
işçiler tarafından kurulur. 

işveren sendikaları, işkolu esasına göre bir işko
lunda ve Türkiye çapında faaliyette bulunmak ama
cı ile bu işkolundaki işverenler tarafından kurulur. 
Kamu işveren sendikalarının, aynı işkolundaki kamu 
işverenleri tarafından kurulması ve aynı işkolunda 
faaliyette bulunması şartı aranmaz. 

IBir işkolunda birden fazla sendika kurulabilir. 
Meslek veya işyeri esasına göre işçi sendikası kuru
lamaz. 

Sendikalar, tüzüklerinde belirtmek şartıyla ve ge
nel kurul kararıyla şube açabilirler. 

'BAŞKAN — Bu maddede geçen «Türkiye ça
pında faaliyette bulunmak» kaydının izahının Ko
misyonumuzdan dinleyelim ki, ileride yanlış anlama
ya sebep olmasın. 

İDENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERÖERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, güçlü sendi
kacılık amaçlandığından, işkoluna göre sendikalaşma 
ilkesi kabul edilmiştir. Sendikaların bir işkolunda 
kurulabileceği esası getirilerek, ilgili işkollarında sen-
dikalaşabilme imkânı ortadan kaldırılmaktadır. Böy
lece tek bir sendika modeli geliştirilmiştir. Ancak 
bu, faaliyette bulunma amacıyla ilgili olup bir sen-
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dikanın fiilen faaliyette bulunacağı alanla ilgili olar 
rak bir zorlama değildir. Amaç, sendikanın işkoluna 
giren tüm işlerde ve ülke çapında faaliyetini yay-
masıdır. 

BAŞKAN — Yani illaki Türkiye çapında olacak
tır. manası taşımaz. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Hayır efendim. 

'BAŞKAN — Tabiî ki işverenler için de durum 
aynı; ikisinde de aynı şart var. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
Buyurun. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Sayın Cumihurbaşkanım, bunun belirtilmesinde çok 
büyük yarar var. Hakikaten bu yanlış tefsirlere se
bep oluyordu. Zannediliyor ki, bu Fransızların «nasyo
nal» dedikleri, bütün ülke çapında, yalnız ülke ça
pında yapabilir, başka yapamaz. Halbuki, bizim ge
tirdiğimiz sistemde, ülke çapında bütün işkolunda 
yapabileceği gibi, bir işyerinde dahi (asıl işyerinde) 
yapacaktır, özellikle bunun bu şekilde aydınlanma
sında büyük yarar vardır. 

Diğer bir husus ise şudur : Bu maddenin ikinci 
fıkrasının ikinci cümlesi üzerinde de maruzatım ola
cak. Buradaki ihtiyacı çok yakından biliyorum; iş
veren sendikalarına hakikaten çok lazım bir şey. Fa
kat bu kamu işveren sendikalarının muhtelif işkol
larında faaliyette bulunması ve yine sendika sıfatını 
alması teknik bakımdan sistemle bağdaşmıyor. Çün
kü, teknik bakımdan sendikalar işkolunda kurulur 
ve eğer muhtelif işkollarında faaliyette bulunursa, 
o zaman federasyon veya konfederasyon olur. Ni
tekim, bu özelliği sadece kamu işveren sendikaları
na tanıyoruz, özel işveren sendikalarına tanımıyoruz, 
işçi sendikalarına da tanımıyoruz. Aksi takdirde bun
lar konfederasyon oluyor. 

özellikle bizi burada bir parça düşündüren nok
ta, sistemle ters düşmesidir. İşkolunda değil de, muh
telif işkollarında kurulabildiği için bu bir parçacık 
sisteme ters düşüyor gibi geliyor, bana. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
İDENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi İlişkileri Komisyonu 

Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanını, Devlet en bü
yük işverendir. Ancak, kamu kesiminde, yıllık prog
ramlarda da amaçlandığı gibi kamu işverenlerine sen-
dikalaşabilme imkânının sağlanması için bu ilke ge
tirilmiştir. Devlet, her işkolunda Dernekler Kanuna 
göre yeterli sayıda işvereni bulup örgütlemesi müm
kün olmadığından, işkolları ile bağlı olmaksızın ser
bestçe kamu işveren sendikalan kurabilecek, gerek
tiğinde ise tüm işkolları için kuracağı bir veya bir
kaç kamu işveren sendikası ile kamu kesiminde üc
retler ve sosyal yardımlar arasında adalet ve eşitlik 
sağlayabilecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bir misal vermek gerekirse?.. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, şimdi malûm, doğrudan doğruya kamu iş
verenleri ileri bir kuruluştur. Kamu işverenlerinin 
içinde Sayın Çalışma Bakanımızın ifadesine göre an
cak bir işkolunda sendikalaşma esası kabul edilebilir. 
Halbuki burada işkoluna bakılmadan çeşitli işkolun-
daki kamu işverenleri bir sendika oluşturur. 

Misal : Eğer Sayın Bakanın söylediği gibi yapar
sak, enerji sektörü, kara taşımacılığı, demiryolu ta
şımacılığı, deniz taşımacılığı, hava taşımacılığı, ha
berleşme sahasının bir kısmı sendikalaşamaz. Bu işve
renler bir sendikanın içine girmek hakkına sahip ola
mazlar. Böyle olunca, bilfarz hava taşımacılığı; işçi
lerin teşkil etmiş olduğu hava taşımacılığı işkolunda-
ki sendikalara karşı sendikasız bir işveren olarak 
kalacaktır. 

Binaenaleyb, burada bu prensibi işverenler için 
getirdik, «aynı işkolunda olsun» dedik, ama onların 
birbirine benzer faaliyetleri, benzer işyerleri var; 
ama kamu işyerlerinde böyle benzer bir işyeri yok. 
Bir yerde «Devlet Demiryolları Taşımacılığı Sendi
kası» diye böyle bir sendika yok, böyle bir işveren de 
yok. Binaenaleyh, bu bir mecburî harekettir, kamu 
işverenlerinin güçlü olması, işçi sendikalan karşısında 
erimemesi bakımından ve bunlarda adaletli bir ücret 
dengesinin temini bakımından mutlaka bir zaruret 
vardır. 

Takdirlerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Bunu daha evel de konuşmuştuk, 

ama Sayın Çalışma Bakanımız bunda İsrar eder ve 
bir önergesi de vardır; şimdi bu önergeyi okutuyo
rum : 
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Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
IMi'llî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği Ko

misyonunca hazırlanan Sendikalar Kanun tasarısı
nın aşağıda belirtilen maddelerinde değişiklik yapıl
masını saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Prof. Dr. Turhan ESENER 
Çalışma Bakanı 

MADDE 3. — 2 nci fıkranın 2 nci cümlesinin 
metinden çıkarılması. 

GEREKÇE : Ayrı işkolunda faaliyette bulun
ma ha'kkı konfederasyona tanınmış olduğundan ve 
böyle bir yetki özel işveren sendikalarına ve işçi sen-
dikalarnıa da tanınmamış olduğundan kanunun sis
temine uymamaktadır. Kaldı'ki, değişik iş kollarını 
'bünyesinde bulundurabilecek böyle bir sendikanın 
Toplu Sözleşme Kanununa göre taraf olması büyük 
güçlük yaratacaktır. 

BAŞKAN — Evet. 
Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Katılmıyoruz efendim. 

'BAŞKAN — Komisyon' katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde üzerinde başka söz isteyen var mı? Yok. 
3 üncü maddeyi Komisyonun teklif ettiği ve ilk 

okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeeynler... Kalbul edilmiştir. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, özür dileyerek bir hu
şu beyan etmek istiyorum. 

Tasarı elimize yeni geçtiği için tam okuma fır
satını bulamadım. Kabul ettiğimiz 2 nci madde ile 
ilgili bir hususta içinde ilinti kaldı efendim, müsaa
de ederseniz arz etmek istiyorum; usulü de çiğnemek 
istemiyorum, özür dilerim. 

BAŞKAN — O zaman sizi dinleyelim de sonra 
gerekirse tekriri müzakere yaparız, çünkü oylandı. 

Buyurun. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Efendim, 2 nci maddenin son fıkrası, konfederas
yonun iki sendika ile kurulacağına dairdir. Bunu ben 
çok sakıncalı buluyorum efendim. 

«Çokluk ilkesi» diye bir ilke, uluslararası litera
türe geçti. Evvelce konfederasyonlar belli ölçülerde 
tutulamadığı, hâkim olunamadığı için, mevzuatta da 
buna ait hükümler bulunmadığı için çok sayıda kon
federasyonlar kuruldu. Bir asgarî ücret tespitinden 

tutunuz, çalışma hayatı ile ilgili hususları görüşmek 
üzere 'hükümetler hep konfederasyonlara danışma 
ihtiyacını duyarlar. On konfederasyon, sekiz konfe
derasyon hepsi birden gelmek isterler. «Çokluk il
kesi» gi'bi bir hususun ortaya çıkmasıyla bunu çöz
meye çalışmışlardır. Fakat mevzuat yönünden de 
bir taraftan toparlanma, en az beş-altı sendikadan 
bir konfederasyon kurma yoluna gittiler. Sön geliş
meler böyleyken bizde ikiye indirilmesi ilerdeki ça
lışmalarda büyük sıkıntı yaratabilir efendim. 

BAŞKAN — Evvela beş idi; burada konuşurken 
Çalışma Bakanımızın teklifi ile ikiye indirilmişti. 

'SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADİK SİDE 
— Büyük sakıncalar ve tehlikeler yaratır efendim. 

BAŞKAN — «Çoktur, bulamayız» denmişti. 
Ne dersiniz Sayın Çalışma Bakanı?. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, bunun ikiye indirilmesinin sebebi şu idi: 
Federasyonları kaldırdığımız için, onların yerine bi
raz konfederasyon olsun dedik; fakat az görülüyor
sa bu rakam her zaman değişebilir; üç de olabilir, 
dört de olabilir. Yani iki ile beş arasında bir rakam 
tespit edilebilir efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bunu beş olarak hazır
lamıştı, değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de bu
yurduğunuz gibi bu en az beş sendika olarak hazır
lanmıştı. Sayın Bakanımın buradaki teklifi ile ikiye 
indirildiğinden biz «iki» olarak huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyoruz. Ancak, «beş» olması bizim için de uy
gundur efendim. 

BAŞKAN — Sayın Side, siz kaç teklif edersiniz 
efendim? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, konfederasyon kurmak 
için beş sendika bile az geliyor bana. Bu benim kişi
sel olarak görüşüm efendim. Daha yüksek tutulma
sında memleketin geleceği ve istikrarı bakımından ya
rar var. Çok konfederasyon çok yöne çekecek ve ça
lışma hayatında istikran sağlamak fevkalade güç ola
caktır. Birinin gittiği yoldan öteki ters gidecek ki pu
an toplasın, o cümle içerisindeki, sendikaların kendi 
bünyesine alsın gibi. Geşmişte bunun örneklerini 
çok gördük ve gayet çarpık bir durmdur bu. 

Bu nedenle daha fazlasını gönlüm arzu ediyor, 
ama takdir sizindir. 
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BAŞKAN — O halde, 2 nci maddenin tekriri mü
zakeresini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bu konuda başka söz almak isteyen var 
mı? 

Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, burada 
«en az iki sendika» derken bunu yalnız işçi sendika
ları olarak değil, aynı zamanda işverenlerin sendika
ları bakımından da düşündük. Şöyle ki : Beş tane iş
veren sendikasının değişik işkollarında bir araya gel
mesi ve bir konfederasyon kurması mümkün olama
yacaktır. îşçi konfederasyonları gibi işveren konfe
derasyonları da aynı şartlara tabidir ve ona göre dü
şünmemiz lazım. Binaenaleyh, beş tane, altı tane iş
veren sendikasını bir araya getirmenin mümkün ola
mayacağı, daha doğrusu bu şekilde sendika olmadığı 
hususu ifade ediliyor. 

Binaenaleyh, işverenler yönünden daha ziyade taz
yik altında kalarak «beş»i «iki»ye indirdik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 

— Müsaade ederseniz ben şunu söylemek istiyorum : 
Elbette bu hüküm yalnız işçilere uygulansın, işveren
lere uygulanmasın gibi bir düşünceyi taşıyamayız; 
aynı kanaatte değilim efendim. Halihazırda işveren 
konfederasyonunu teşekkül ettiren sendika sayısı on-
yedidir. Bu sendikaların, bu Kanuna göre yeniden 
kurulması sayının çok daha aşağılara düşmeyeceğini 
de gösteriyor. Kaldı ki, benim en fazla işaret etmek 
istediğim nokta, konfederasyon ülke çalışma hayatı 
hakkında söz söyleyecek bir kuruluş; eğer kuramı-
yorsa varsın o da söylemesin efendim. O gücü mey
dana getirmenin sözü olmasın. Herkes bir şey söyler
se, o güce, kuvvete, seviyeye kavuşmadan söylerse 
içinden çıkılmaz. 

BAŞKAN — Yani, halihazırda yürürlükte olan 
Sendikalar Kanununda böyle bir kısıtlama olmama
sına rağmen onyedisi bir araya gelmek suretiyle mi 
kurulmuş? 

DENÎZ ÖĞRETMEN ALBAY ERKERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, halen yürürlükte 
olan ikanunda işçi için de, işveren için de «en az beş» 
sayısı belirtilmiştir. 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Buna rağmen beş konfederasyona kadar gitti. 

BAŞKAN — O halde biz «en az beş» demekle 
eskisini kabul etmiş olacağız. 

Necdet Paşa, işverenlerde de onyedi tanesi bir 
araya gelmiştir deniyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, hatırlarsanız 
geçen seferki esas şey buydu. 

BAŞKAN — Esas federasyonu kaldırdık ortadan. 
Federasyonu kaldırınca, konfederasyonlara hiç olmaz
sa bir imkân verelim, ikisi bir araya gelsin, denildi. 

Doğrudur, bu sefer bir sürü konfederasyon çıka
cak; iki federasyon arasında azıcık bir uygunsuzluk 
olunca hemen ayrıcalık ve bir konfederasyon kuracak. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Sayın Cumhurbaşkanım, 1978 - 1979 yıllarında, hatır
lanacağı üzere, her siyasî parti bir konfederasyonu ya
nında taşımayı, çanta gibi beraberinde bulundurmayı 
âdet haline getirmişti. Bu konfederasyonu kullanmak 
suretiyle de kendi politik hayatında bir değnek kul
lanmayı âdet haline getirmişlerdir; bu husus fevkalade 
sakıncalıdır. 

BAŞKAN — O halde «beş» adedini siz de kabul 
ediyorsunuz, hatta az diyorsunuz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Beş adede katılıyorum, içimdense az diyorum efendim. 

BAŞKAN — 2 nci maddenin «konfederasyon» 
fıkrası; «Değişik işkollarında en az iki' sendikanın 
bir araya gelmesi suretiyle meydana getirdikleri tüzelki
şiliğe sahip üst kuruluşlara denilir» diye kabul edil
mişti. 

Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı bu sayının çok az 
olduğunu ve en az beş olması gerektiğini ileri sürü
yorlar. 

Komisyon da bu görüşe katılıyor. 
Bu konuda başka da söz almak isteyen olmadığına 

göre, bu sayının «beş» olması teklifini oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Son fıkradaki «iki» sayısı «beş» olacaktır. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
İşkolunun belirlenmesi 
MADDE 4. — Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti 

Çalışma Bakanlığınca yapılır. Çalışma Bakanlığı tespit 
ile ilgili kararını Resmî Gazetede yayımlar. Kararın 
yayımını müteakip bu tespite karşı ilgililer iş dava
larına bakmakla görevli mahallî mahkemede onbeş 
gün içinde dava açabilirler. Mahkeme iki ay içinde 
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kararını verir. Kararın temyiz edilmesi halinde, Yar- ] 
gıtay uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara 
bağılar. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Kurucularda aranacak nitelikler 
MADDE 5. — Sendika kurucusu olabilmek için; 

Türk vatandaşı, medenî hakları kullanmaya ehil ve 
sendikalların kurulacağı iş kolunda en az bir yıldan 
beri fiilen çalışır olmak; kamu hizmetlerinden mahrum, 
edilmemiş bulunmak; Türkçe okur - yazar olmak; 
Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü veya 
Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetler aleyhine 
veya ırk, dil, sınıf, din ve mezhep ve bölge ayrılığına 
dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriye
ti ortadan kaldırmak amacıyla suç işleyip hüküm giy
memiş olmak; işçi veya işveren kuruluşlarının faaliyet
leri ile ilgili olarak, ağır hapis cezasını gerektiren bir 
suçtan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere, toplam 
bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olma
mış bulunmak ve alelıtlak zimmet, ihtilas, irtikâp, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biriyle ve ayrıca Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun 68, 70, 71, 72, 73, 74> 75, 76, 77 ve 79 uncu 
maddelerine göre hüküm giymemiş olmak şarttır. 

işveren sendikasının kurucusunun tüzelkişi olması • 
halimde tüzelkişiyi temsil eden gerçek kişide de işko
lunda, en az bir yıldan beri fiilen, çalışma şartı hariç 
yukarıdaki bütün şartlar aranır. 

BAŞKAN — Daha evvel bu maddeyi görüşürken 
«üç yıldan beri filen çalışır» olmak şartını, «... bir 
yıldan beri fiilen çalışır olmak...» şekline getirdik. 

Tabiî bu «bir yıldan beri fiilen çalışır olmak» kay
dını kamu kurumlarında yahut işveren sendikasının 
kurucusunun tüzelkişi olması halinde arayanlayız,; 
Onun için o hariç, diğer bütün yukarıda sayılan suç
lar veya yasakların hepsi aranmış olacaktır. 

Yalnız, Grev ve Lokavt Kanunu konuşulurken 
68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 79 uncu mad
deleri saydık; onlarda bir değişiklik yapılmadı değil 
mi? Bir yanlışlık olmasın. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK ÎNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Hayır Sayın Cumhurbaşkanım, burada 
Komisyon olarak maruzatımız şu : Bunlar Toplu tş 

Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Tasarısına ya-
püan atıflardır. Dolayısıyla bu Kanunun, t>iraz önce 
arz ettiğim kanunla aynı günde kabul edilmesi ge
rekmektedir. 

BAŞKAN — Aynı günde çıkması gerekmektedir, 
bütün mesele orada. 

O halde, şimdi eğer biz Grev ve Lokavt Kanu
nunu neşretmeden bu Kanunu neşredecek olursak, 
bu Kanun maddeleri ile eski Grev ve Lokavt Kanu
nuna atıf yapılmış olur. Grev ve Lokavt Kanununu 
çıkartıp bu Kanunu sonra çıkartırsak, Grev ve Lo
kavt Kanunundaki atıflar halen yürürlükte olan Sen
dikalar Kanununa yapılmış olur. 

O bakımdan, iki kanunun da aynı günde neşre
dilmesi gereği var, değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sa

yın Cumhurbaşkanım, Siyasî Partiler Kanununu ve di
ğer kanunları hazırlarken bu siyasî partilere üye ol
mak isteyenlerdeki ve aynı zamanda bunların idare-
cilerindeki nitelikleri ararken bazı şartlar getirmiş 
ve kamu hizmetinde yasaklıklar; «zimmet, ihtilas, ir
tikâp, rüşvet, hırsızlık:,' dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar» 
dedikten sonra «istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışın
da kalan kaçakçılık suçları» nı oraya ilave etmiştik; 
burada bunlara yer verilmemiş. Bu hususu buraya 
ilave etsek olmaz mı? Çünkü bir ahenk de tesis edil
miş olsun. 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun bu husustaki gö
rüşü nedir? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek malum
ları olduğu üzere, demokratik hayatın vazgeçilmez 
unsurlarından olan siyasî partilerle sendikaların ve 
meslek odalarının bu düzenlemesinde paralelliği sağ
lamak amaç edinilmelidir. 

Bu nedenle Sayın Adalet Bakanımın ortaya koy
dukları bu öneriye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kâşifoğlu. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, sanı
rım' bununla da yetinmeyeceğiz. Burada Türk Ceza 
Kanununun ikinci kitabının birinci babında yer alan 
Devlet aleyhine işlenen suçlar; 
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Yine Türk Ceza Kanununun 312 nci maddesinin 
ikinci fıkrasında yazılı «halkı sınıf, ırk, din, mezhep 
veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tah
rik etme» suçları; 

Yine Türk Ceza Kanununun 536 ve 537 nci mad
desinde yer alan suçların, siyasî ve ideolojik amaç
larla işlenmiş suçların buraya, 5 inci maddeye yan
sıması gerekir. 

5 inci madde Komisyona iade edilirse bizler de 
yardımcı oluruz* 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü arkadaşımız da 

Adalet Bakanımızın söylediiğ o hususa -ki daha sizin 
söylediklerinizi de ilave edeceklerdi- katılmayı uygun 
buldular. 

iBu bakımdan ben bu maddenin Komisyona iade 
edilmesini oylarınıza sunuyorum efendim : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci madde Komisyona iade edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
Kuruluşta uyulacak usul 
MADDE 6. — Sendika ve konfederasyonlar ön

ceden izin almaksızın kurulabilir. 
Sendika kurucuları, sendika merkezinin buluna

cağı ilin valiliğine makbuz karşılığında, dilekçelerine 
ekli olarak sendika tüzüğünü, kurucuların nüfus cüz
danlarının suretlerini, ikametgâh belgelerini, meslek 
ve sanat özgeçmişlerini, sendikanın kurulacağı işko
lunda fiilen en az bir yıldan beri çalışır olduklarını 
kanıtlayan belgeler ile sabıka kayıtlarını, ilk genel 
kurula kadar kuruluşu sevk xe idare edecekler ile 
'bunların eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarına ait 
noterden tasdikli mal bildirimleri vermek zorunda
dırlar. 

Konfederasyon kurucuları, konfederasyon tüzüğü 
ile kurucu sendikaların konfederasyon kurulmasına 
ilişkin genel kurul kararlarını ve ilk genel kurula ka
dar sevk ve idare edeceklerin kimliklerini merkezi
nin 'bulunacağı ilin valiliğine makbuz karşılığında 
vermek zorundadırlar. Konfederasyonu ilk genel ku
rula kadar sevk ve idare edecekler, üye sendikaların 
zorunlu organlarına seçilmemişlerse, sendika kurucu
ları için istenen diğer belgeleri de. eklemek zorun
dadırlar. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen belgeler ve tüzük
lerin ilgili valiliğe tevdii ile birlikte sendika veya 
konfederasyon tüzelkişilik kazanır. 

Vali, tüzük ve belgelerin birer örneğini, derhal 
Çalışma, İçişleri ve Maliye bakanlıkları ile ilgili böl
ge çalışma müdürlüğüne gönderir. 

Belgelerin şekli ile başvuru usul ve esasları Ça
lışma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca müştere
ken çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir. Sendika 
ve konfederasyonların tüzükleri Anayasada belirle
nen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esasla
ra aykırı olamaz. 

Tüzük ve bu maddede sayılan belgeler ile içer
dikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespiti veya bu 
Kanunda öngörülen kuruluş şartlarının gerçekleşme
diğinin anlaşılması halinde vali veya ilgili bakanlık
ların her biri sendika veya konfederasyonun faali
yetinin durdurulması veya kapatılması için iş dava
larına bakmakla görevli mahallî mahkemeye başvu
rur. 

Tüzükte suç teşkil eden hususların tespiti halinde 
durum gereği için Cumhuriyet Savcılığına ayrıca bil
dirilir. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddede, Ana
yasamızın 51 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve ku
ruluşların özelliklerine göre sendika ve konfederas
yonların kuruluşu sırasında uyacakları esaslar ile 
mülkî amirlere verecekleri bilgi ve belgeler belirtilmiş
tir. 

Bu belge ve bilgilerin muhteva ve şekillerinde 
standardı sağlamak için 'bir yönetmelik çıkartılması 
da öngörülmüştür. 

Burada özellikle belirtmek istediğim husus, sen
dika ve konfederasyonları, kuruluşundan sonra ilk 
genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin de yö
neticilik niteliklerine sahip olması gerektiği hususu
dur. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Başka var mı efendim 6 nci mad
de üzerinde söz almak isteyen? 

•Buyurun. 
ORGENERAL SEDAT CELASUN — Efendim, 

aşağıdan dördüncü satırda bulunan, «halinde» keli
mesinden sonra virgül konması gerekiyor herhalde. 

BAŞKAN — Ta'biî konması gerekir. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Virgül koyalım efendim; uyarmıştık ama 
unutmuşlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalet Bakanı. 
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ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sayın 
Cumhurbaşkanım, burada yine Siyasî Partiler Kanu
nuna paralel olarak merkezlin adresini de göstermesi 
daha uygun olur; sendika merkezinin adresi göste
rilmemiş. Partiler Kanununda var, bunların da mer
kezlerini adres olarak göstermeleri gerekir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — «Sendika merkezlinin bu
lunacağı ilin valiliği» diyoruz efendim. 

BAŞKAN — İkindi fıkrada; «Sendika kurucuları, 
sendika merkezinin bulunacağı ilin valiliğine makbuz 
karşılığında» deniyor. 

Buyurun, 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, kaldıki, Sayın 
Sosyal Güvenlik Bakanının ve Sayın Çalışma Baka
nının çok iyi 'bilecekleri üzere, tüzüklerinde bu ad
resler mündemiçtir efendim. Tüzükler de tebliğ edil
diğine göre, adresler vardır efendim. 

BAŞKAN — Vardır da, hazan adresinde buluna
mayan çok dernek falan da çıktı; tabiî böyle şeyler 
mümkün değil de... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Gazetelerde ilan edecek
ler, malumunuz efendim. 

BAŞKAN — Tabiî ilan edecekler. 
«Sendika merkezinin bulunacağı ilin valiliğine» 

dediğimize göre, demek ki o vilayette kuruluyor ma
nası çıkıyor. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Bü
yük şehirlerdeki adresi arz etmek istedim Sayın Cum
hurbaşkanım. İstanbul'da mesela kuruluyor... 

BAŞKAN — Öyle ya, adresi olacak ki yazışma 
yapılabil sin. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Tat
bikatta birçok yerlerde basın konusunda ve dernek
ler konusunda çok müşkülat çekildi Sayın Cumhur
başkanım. 

BAŞKAN — Oraya adres konabilir, yani mü
him bir şey değil. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bir sonraki 
maddede görüleceği üzere «sendika veya konfederas
yonun adı ve merkezi» deniliyor. 

BAŞKAN — Oraya koyalım onu; «merkezi ve 
adresi» deriz. 7 nci maddede o hüküm var. 

Sosyal Güvenlik Bakanımızın bir sorusu vardı 
galiba; buyurun. 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım. «Tüzük ve bu madde
de sayılı belgeler» diye başlayan yedinci fıkra ile onun 
altındaki son fıkrayı fazla gibi gördüm. Bunlara 
yönetmelikte yer vermek suretiyle maddenin bu ka
dar uzun olmasına mani olabilir miyiz, diye düşünü
rüm. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — «Tüzük ve bu maddede sayılan bel
geler ile içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tes
piti veya bu Kanunda öngörülen kuruluş şartlarının 
gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde, vali veya il
gili bakanlıkların her biri, sendika veya konfederas
yonun faaliyetinin durdurulması...» 

Bu, mahkemeye müracaat hakkını tanıyor, nasıl 
çıkartırız? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Yönetmelikte yer vermek şartıyla, diye düşünmüş
tüm Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Kalsın, bence faydası var zararı 
yok. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, buradaki tü
zük, sendika veya konfederasyonların tüzüğüdür 
efendim. 

Kaldıki, Anayasamızın 51 inci maddesinin ikin
ci fıkrası hükmüne paralel olarak düzenlenmiştir. 
Aşağı yukarı aynı hükmü burada tekrar etmek ve uy
gulamaya geçirmek durumunda kalınmıştır, o şekil
de hükme bağlanmıştır. 

Arz ederim. 

'BAŞKAN — Başka var mı efendim 6 ncı madde 
üzerinde söz almak isteyen? Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden^ 
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Sendika veya konfederasyonun tüzüğü 
MADDE 7. — Sendika ve konfederasyonların tü

züklerinde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunlu
dur. 

1. Sendika veya konfederasyonun adı ve merke
zi, 

2. Sendika veya konfederasyonun amacı ve bu 
amacı gerçekleştirmek üzere sürdürülecek çalışma 
konuları ve çalışma biçimleri, 

3. Sendikanın faaliyet göstereceği işkolu, 
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4v Sendika kurucularının ad ve soyadları, meslek 
veya sanatları ve ikametgâhları; konfederasyonu ku
ran sendikaların ad ve adresleri, 

5. Sendika veya konfederasyona üye olma, üye
likten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri, 

6. Sendika veya konfederasyon genel kurulunun 
kuruluş şekli ve toplanma zamanı, 

7. Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullan
ma ve karar alma usul ve yeter sayıları, 

*8. Sendika veya konfederasyon yöneticilerinde 
aranacak nitelikler, 

9. Sendikanın veya konfederasyonun organlarına 
üyelerin ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sa
yısı, görev ve yetkileri, 

10. Sendika şubelerinin nasıl kurulacağı, görev 
ve yetkileri, genel 'kurullarının toplantılarına ve karar
larına ilişkin usul ve esaslar ile sendika genel kuru
lunda şubelerin nasıl temsil edileceği, 

11. Üye aidatlarının tespit şekil ve usulü, 
12. Sendikanın veya konfederasyonun iç denetim 

usulleri, 

13. Harcamaların nasıl yapılacağı, yetkilerin na
sıl verileceği ve yetki sınırları, 

14. Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği, 
15. Sendika veya konfederasyonun feshi halin

de mallarının tasfiye şekli, 
16. Sendika veya konfederasyonun organlarının 

oluşumuna kadar kuruluşun işlerini yürütmeye ve tem
sile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve 
soyadları ile ikametgâhları. 

BAŞKAN — Birinci fıkrada, «Sendika veya kon
federasyonun adı ve merkezi», dördüncü fıkrada 
ise, «Sendika 'kurucularının ad ve soyadları, meslek 
veya sanatları ve ikametgâhları; konfederasyonu ku
ran sendikaların ad ve adresleri» var. 

Birinci fıkraya, «Sendika veya konfederasyonun 
a'dlı, merkezi ve adresi» denir ise mesele kalmaz, de
ğil mi?... 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Hatta «ad ve adresleri» demek la
zım, «merkezi» demeye lüzum yok, adreste zaten 
merkez bellidir artık. Yarii, «Sendika veya konfe
derasyonun adı ve adresi.» Zaten «adres» denince, 
'hangi merkezde olduğu bellidir.; «merkezi» deyip, 
tekrar «adres» demeye gerek var mı?. Hiçbir gereği 
yök. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — «Adı ve adresi» kâfi efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Nitekim dördüncü fıkrada da zaten öyle söyle

diniz; «kuran sendikaların ad ve adresleri» denmiş. 
'Birinci fıkrayı bu şekliyle okutuyorum : 
«1. Sendika veya konfederasyonun adı ve ad

resi», 

BAŞKAN — Evet, oldu. 
Şitodi bu değişiklikten başka 7 nci madde üzerin

de söz atmak isteyen var mı?. 
Buyurun efendim. 
SOGYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, dördüncü fıkra ile ilgili 
maruzatım var. «Sendika kurucularının ad ve soyad
ları, meslek veya sanatları ve ikametgâhları...» bura
ya kadar sendikalar için. Devam ediyoruz; «konfede
rasyonu kuran sendikaların ad ve adresleri.» Daha 
evvel «değişik işkollarında en az beş sendika» dedi
ğimiz için, buradada iş'kolundan 'bahsetmesinde za
ruret görüyorum. Çünkü, Mataş - İş Sendikası diye 
bir sendika ki, her zaman sendikaların ismi ile han
gi işkolunda faaliyet gösterdiği - genetikle anlaşıl
makla birlikte - anlaşılmıyor, Mataş - İş Sendikası, 
kömür alanında, madencilik alanında faaliyet gös
teren bir sendikadır, isminden hiçbir zaman işfcolu-
nu çıkarmak mümkün değildir. 

İzin verirseniz, burada «ad ve adresleri»nden ev
vel «işkolu» da demekle, değişik işkollarından sen
dikaların 'bir araya gelmesi ile bir konfederasyon 
olacağından, daha uygun bir ifade olur kanısında
yım. 

BAŞKAN — Yani «konfederasyonu kuran sen
dikaların işkolu ad ve adresleri» mti diyeceğiz?. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve tşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — «... işkolları ile ad ve adresleri...» 

BAŞKAN — Komisyon bu değişikliğe katılıyor 
mu?. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın 
Sosyal Güvenlik Bakanı birinci 'bentte, merkezin de 
adres ile aynı olduğu düşüncesini izhar etiler. An
cak, merkez ve adresi değişik olabilir efendim. Bu ne
denle - yüksek tasviplerinizle - «Konfederasyonun 
adı, merkezi ve adresi» denmesini tasviplerinize arz 
ediyorum. 
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BAŞKAN — Siz birinci 'bent üzerinde konuştu
nuz... 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim. 

Dördüncü bent ise «işkolları ile ad ve adresleri» 
şeklinde olur efendim. «Sendikaların işkolu ile ad ve 
adresleri» efendim. 

ıBAŞKAN — O zaman şimdi, birinci bent, «Sendi
ka veya konfederasyonun adı, merkezi ve adresi» 
olacak. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Dördüncü bent de şöyle : «Sendika ku
rucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları ve 
ikametgâhları; konfederasyonu kuran sendikaların 
ad ve adresleri ile işkolu.» 

BAŞKAN — öyle değil; «sendikaların işkolları 
ile ad ve adresleri», değil mi?. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞtDE 
— Evet efendim; 

BAŞKAN — Birinci ve dördüncü bendi değişik 
şekliyle okutuyorum : 

«1. Sendika veya konfederasyonun adı, merke
zi ve adresi, 

4. Sendika kurucularının ad ve soyadları, mes
lek veya sanatları ve ikametgâhları; konfederasyonu 
kuran sendikaların işkolları ile ad ve adresleri.» , 

BAŞKAN — Efendim, 7 nci madde üzerinde baş
ka söz isteyen var mı?... Yok.-

Maddeyi, yapılan bu iki değişiklik ile oyluyorum : 
Kab ul edenler... Etmeyeni er.... Kabul edilmi ştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Tüzelkişiliğin kazanılmasından sonra yapılacak 

işlemler 

MADDE 8. — Sendika veya konfederasyonun tü
zelkişilik kazanmasından sonra kurucular, tüzüğü ve 
ilk genel kurul toplantısına kadar sendika veya kon
federasyonu sevk ve idare ile görevli kişilerin ad ve 
soyadlarını, meslek ve sanatlarını ve ikametgâhlarını 
Ankara, İstanbul ve İzmir'de yayımlanan günlük bi
rer gazetede onbeş gün içinde ilan ederler. Kurucu
lar, gazete ilanını, sadece sendika veya konfederas
yonun adına ve merkezine inhisar ettirebilirler. Bu 
takdirde, sözü geçen belgelerin 'birer örneği aynı süre 
içinde o ilin valiliğinin ve 'bölge çalışma müdürlüğü
nün ilan tabelasında bir ay süre ile asılır ve basıl
mış nüshaları, masrafı karşılığında, ilgililere dağıtılır. 
Bu dağıtım vergi, resim ve harca tabi değildir. 
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Bölge çalışma müdürlükleri, sendika veya konfe
derasyonlar için Çalışma Bakanlığınca tespit edilecek 
esaslar çerçevesinde birer sicil tutarlar. Bu sicillerin 
birer örneği Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Sosyal Güvenlik Bakam. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, gazete ilanı ile ilgili husus, 
genel kurallar içinde mevcuttur ve işleyen bir sistem
dir. Ancak, ufacık bir kelime eksiği yüzünden geç
mişte, İstanbul, Ankara ve izmir'de yayımlanan akşam 
gazetelerine ilan vermek ve zaten 1 500 adet bastığı 
için de hepsini kendisi almak suretiyle vecibeyi yerine 
getiriyor. Kendisi gidip Sinop'un Gerze kazasında 
kongresini yapıyor, yalnız kendi ekolündeki 'kişilerden 
yöneticiler, denetçiler ve onur kurulu üyeleri teşekkül 
ediyor idi; bu oluyordu. Buradaki ifade ile de, sanki 
o olur gibi geldi bana; mahallî gazeteler, Ankara, 
İstanbul ve İzmir mahallî gazetelerinde, yani Tür
kiye çapında yayımlanan gazete değil, akşam gazete
lerinde yayımlamak ve sonra da o gazeteleri topla
mak gibi bazı öyle macera heveslilerine fırsat verme
mek için, acaba «Türkiye'de yayımlanan, Türkiye 
baskısı İstanbul, Ankara ve İzmir gazeteleri» gibi 
bir ifade uygun olmaz mı? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Var zaten, «meslek ve sanatlarım 

ve ikametgâhlarını Ankara, İstanbul ve izmir'de ya
yımlanan günlük birer gazetede onbeş gün içinde ilan 
ederler.» 

Yani, istanbul, Ankara ve izmir'de yayımlanan 
akşam gazetelerinde mi yapıyorlar? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — «Türkiye çapında» diyelim diyorsu
nuz. «Ankara, İstanbul ve izmir'de Türkiye çapında 
yayımlanan günlük birer gazetede.» 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Evet, ona «Avrupa baskısı», «yurt baskısı» gibi ifade
ler kullanıyorlar. 

DENlZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve* İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Sosyal Gü
venlik Bakanının bu görüşüne Komisyon olarak iştirak 
ediyoruz, «Ankara, İstanbul ve İzmir'de ve ülke ça
pında yayımlanan...» 

BAŞKAN — «ve» ye gerek yok, «Ankara, İstan
bul, İzmir'de ülke çapında yayımlanan günlük birer 
gazetede...» 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşkanım, 
hatırlayacaksınız, bunu münakaşa ederken böylece üç 
gazeteye bütün ilanların geçeceği endişesi belirmiş idi. 

BAŞKAN — Hayır, beş altı gazeteye. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Türkiye çapında üç 
gazete; Milliyet, Hürriyet ve Günaydın. 

BAŞKAN — Güneş var, Tercüman var. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, bu üç dört gazeteye 
bağlı kalacak, ileride bu gibi ilanların neticede üç dört 
gazete içinde kalacağı endişesi belirmişti, bunu hatır-
'latmak isterim. 

BAŞKAN — Bitliyorum da, ben buna bile takıl
mıştım, akşam gazeteleri aklıma gelmedi de. Doğru, 
akşamları çıkan böyle ufak gazeteler de var. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Bunlar oldu efendim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — «Günlük gazete» deyince, 
aıkşam gazetesi endişesi herhalde ortadan kalkıyor gibi 
geliyor. 

BAŞKAN — Kalkar, o da «günlük» her gün çıkı
yor anlamındadır. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE — 
Hisar gazetesi günlük, ama akşam üzeri çıkartılıyor 
ve bütün çıkardığı 1 500 veya 2 000 tane, gazetelerin 
hepsini alıyor. 

BAŞKAN — Hepsini birden hemen satın alacak. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Üç yerde mi basılıyor 
acaba? Ankara, istanbul ve izmir illerinin hepsinde de 
basılıyor mu? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞtDE — 
Evet. 

BAŞKAN — Ankara'da da basılan az tirajlı aık
şam gazeteleri var. 

«Ankara, istanbul ve İzmir'de Türkiye çapında 
yayımlanan günlük birer gazetede...» Değil mi? 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE — 
Ülke düzeyinde. 

BAŞKAN — Ama izmir'de yayınlanıp ülke dü
zeyinde dağıtılan gazete bulamazsınız. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE — 
Yeni Asır gazetesi var. 

BAŞKAN — Yeni Asır gazetesi Türkiye çapında 
dağıtılmaz. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE — 
Gidiyor efendim. 

BAŞKAN — Hayır, Doğu Anadolu'da yoktur; An
kara'ya gelir yalnız. Ankara'da da Türkiye çapın
da yayınlanan gazete yoktur. Bir de o var. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
dik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsade ederseniz 
«yayımlanan» demeyelim, «dağıtılan» diyelim. 

BAŞKAN — Evet, «Türkiye çapında yayımlanan» 
değil de, «Türkiye çapında dağıtılan» diyelim, 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sa
yın Cumhurbaşkanım, gazeteler muhtelif yerlerde bas
kı yaparlar. Tercüman gazetesinin Ankara baskısı 
ayrı, Adana baskısı ayrı, İstanbul baskısı ayrıdır. Bi
rinde verilen havadis veya birinde verilen ilan öbürün
de verilmiyor. Türkiye çapındaki baskısında olmuş 
olsa her tarafa gider. 

BAŞKAN — Ama biz bunu böyle kabul edersek 
o zaman Türkiye çapında dağıtılan baskısına koyma
ya mecbur. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Biz 
bunu değiştirirsek o zaman yapmaya mecbur. Sayın 
Orgeneralimin de işaret buyurdukları gibi, o zaman 
üç dört gazetenin inhisarına giriyor; Milliyet, Tercü
man, bir de Hürriyet gazetesi. Ancak bu üç gazete 
muhtelif şehirlerde baskı yapıyor. 

BAŞKAN — Yalnız, bu sadece sendika ve kon
federasyonların tüzelkişilik kazanmalarından sonra 
sendika ve konfederasyonları sevk ve idare edecek 
kişilerin ad ve soyadları ile ilgili; yani bir defa fa
lan olacak, her sene yapılacak bir şey değil. 

DENlZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ileride de görü
leceği üzere bu maddeye atıflar var. 

BAŞKAN — Evet var; onlar ayrıca gelecek. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE — 

Benim endişem, daha çok, atıflarla ilgili Sayın Cum
hurbaşkanım, maddenin kendisi ile ilgili değil. 

BAŞKAN — Evet, tabiî. 
O halde «Ankara, İstanbul ve İzmir'de ülke ça

pında dağıtılan...» «Yayımlanan» zaten «dağıtılan» de
mek değil mi? «Basım» manasına mı geliyor? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Yayımlanan 
I ve ülke çapında dağıtılan» şeklinde olsa?..: 

BAŞKAN — Evet; «Ankara, istanbul ve İzmir' 
I de yayımlanan ve ülke çapında dağıtılan günlük birer 
I gazetede...» 

8 inci maddenin birinci fıkrasının birinci cümle-
I sini yapılan bu değişiklikle bir daha okutuyorum : 
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«MADDE 8. — Sendika ve konfederasyonun tü
zelkişilik kazanmasından sonra kurucular, tüzüğü ve 
ilk genel kurul toplantısına kadar sendika veya kon
federasyonu sevk ve idare ile görevli kişilerin ad ve 
soyadlarını, meslek ve sanatlarını ve ikametgâhlarını 
Ankara, istanbul ve İzmir'de yayımlanan ve ülke 
çapında dağıtılan günlük birer gazetede onbeş gün 
içinde ilan ederler.» 

'BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yok. 

8 inci maddeyi değişik bu şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir,; 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 

ÎK1NCÎ BÖLÜM 
Organlar 

Ortak hükümler 
-MADDE 9. — Sendikaların, sendikaların şubele

rinin ve Konfederasyonların zorunlu organları; genel 
kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin 
kuruludur. 

Sendika ve konfederasyonlar ihtiyaca göre başka 
organlar da kurabilirler. Ancak bu organlara zorunlu 
organların görev, yetki ve sorumlulukları devredile
mez. Bu Kanunun uygulanmasında yönetim ve dene
tim kurulu üyeleri yönetici sıfatını taşırlar. 

Genel kurul dışındaki zorunlu organlara seçilen 
asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. 

Genel kurul tarafından seçilen organların üyeleri
nin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgâh
ları ile tüzük değişiklikleri ve tüzüğe göre şubelerin 
açılması, sendikanın ve şubesinin bulunduğu illerin va
lilikleri ile bölge çalışma müdürlüklerine onbeş gün 
içinde gönderilir ve 8 inci maddeye göre ilan edilir. 
Ancak şube genel kurulu tarafından yapılan seçim 
sonuçları, şubenin bulunduğu mahalde ilan edilir. 

Sendikaların, sendika şubelerinin ve konfederas
yonların genel kurul dışındaki organlarının, üyelikle
rine, aynı kişi üst üste dört olağan genel kurulca se
çilebilir. Bu süre sonunda aradan bir olağan genel 
kurulun toplanması için gereken süre geçmedikçe aynı 
(kişiler tekrar organlara üye seçilemezler. Ancak bu gö
rev sürelerinin hesabında sendika ve konfederasyon-
lardaki süreler ayrı ayrı hesaplanır. 

Sendika, sendika şubesi veya konfederasyonların 
yöneticileri, kamu kurum veya kuruluşları ile bunla
rın katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların, yönetim ve
ya denetim kurullarında görev aldıkları takdirde sen
dika veya konfederasyonlardaki görevleri sona erer. 

Genel kurul dışındaki organlara seçilenlerin 5 inci 
maddede sayılan suçlardan biri ile mahkûm olmaları 
halinde görevleri kendiliğinden sona erer. 

BAŞKAN — Komisyonun 9 uncu madde üzerinde 
bir açıklaması olacak mı? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu Bal
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu madde ile sendi
kaların, sendika şubelerinin ve konfederasyonları a 
zorunlu organları sayılarak tartışmalı olan bu konuya 
açıklık getirilmiştir. Ancak, sendika ve konfederas
yonların, ihtiyaçlarına göre başka organlar da kurabil
melerine imkân tanınmıştır. Kimlerin yönetici sıfatını 
taşıyacağı belirtilerek, tartışmalı bir diğer hususa daha 
kesinlik kazandırılmıştır. 

Madde, organlara ilişkin olarak diğer ortak ko
nuları da hükme bağlamaktadır. Yeni getirilen bir 
hükümle, daha fazla sayıda sendika yöneticisi! yetiş
tirilmesini, sendika içi demokrasisinin kurulabilmesine 
yardımcı olunmasını ve tabanla ilişkilerinin devamını 
sağlamak üzere yöneticilik süresi sınırlandırılmıştır. 

Bu hükme göre bir üye, sendika şubesi ve sendika 
organlarında toplam dört olağan genel kurul süresi 
-bir başka deyişle, eğer genel kurul süresi üç yıl ise 
bir üyenin yöneticilik süresi azamî oniki yıl- ve ayrıca 
konfederasyon organlarında da dört olağan genel ku
rul süresince sürekli olarak görev alabilecek; aradan 
bir olağan genel kurul süresi »geçmedikçe yeniden 
herhangi bir organa seçilemeyecektir. 

Sendika yöneticilerinin kamu kurum veya kuruluş
ları yahut bunların sermaye veya giderlerine katıldık
ları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim veya denetim 
kurullarında görev almaları halinde, mahiyeti icabı, 
aynı kişide birleşmesinin sakıncaları olduğundan, son 
fıkra hükmü getirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI" TURHAN ESENER — 

Efendim, burada küçük bir değişiklik teklifimiz var; 
9 uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 
ilgili ve bir de 9 uncu maddenin beşinci fıkrasıyla 
ilgili. 

9 uncu maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi 
şöyle bir hükmü ihtiva ediyor: «Bu kanunun uygula
masında yönetim ve denetim kurulu üyeleri yönetici 
sıfatını ıtaşıırlar.» Bu hükmü fıkranın bütünü içinde 
okuduğumuz zaman, bizim kanaatimizce bir anlam 
vermek zorlaşıyor ve türlü tefsirlere yol açabiliyor. 
Öyle zannediyoruz ki bu cümlenin yeri, olsa olsa 
9 uncu maddenin son cümlesidir. 

32 — 
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BAŞKAN —Komisyonun bir diyeceği var mı? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Komisyoa olarak 
bizce bir sakınca tevlit etmemektedir, alınabilir. 

BAŞKAN — O halde, bu maddenin en sonuna 
o cümleyi ayrı bir fıkra olarak almak gerekir. 

Çalışma Balkanımızın önergesindeki 9 uncu madde 
ile ilgili kısmı okutuyorum: 

«Madde 9: 2 nci fıkranın 3 üncü cümlesi mad
denin sonuna eklenmelidir. 

Gerekçesi: «Bu kanunun uygulanmasında yönetim 
ve denetim kurulu üyeleri yönetici sıfatını taşırlar» 
cümlesi farklı yorumlara neden olacaktır. Belki bu 
cümlenin maddenin en altına eklenmesi' yöneticilerin 
tanımlanması bakımından yararlı görülebilir.» 

«Madde 9: 5 inci fıkrası madde metninden çıkarıl
malıdır. 

Gerekçesi: Sendika yöneticiliğinin süre ile sınır
landırılması bilgi ve tecrübe kazanmış sendikacılarını 
seçimine mani olmaktadır. Tasarıda seçim konusunda 
sendika için demokrasi yeterince sağlanmış olduğun
dan ayrıca böyle bir hükme ihtiyaç duyulmamaktadır.» 

BAŞKAN — 9 uncu maddenin ikinci fıkrasının 
ikinci cümlesi üzerinde görüşme yaptık, oma iştirak 
ettiniz. Şimdi, Çalışma Bakanımızın 9 uncu mad
denin beşinci fıkrasının metinden çıkarılması hakkın
daki önergesine ne diyorsunuz? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, sendika ve sendika 
şubelerindeki görev süresi oniki yıl ve bundan sonra 
da konfederasyonlardaki görev süresi oniki yıl olarak 
sınırlandırılmıştır. Bu, daha önceki uzun Itartışma-
ların sonucunda gelinmiş olan bir «oktadır. Bu ko
nuda bir değişikliği biz Komisyon olarak gerekli gör
müyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, ben maddeye bir başka ta
rafından bakmak istiyorum. Bir sendika yönetim ku
rulu veya icra kurulu seçildikten, göreve başladıktan 

sonra belli bir kadrosu olur, 'bir sistem ile hizmetler girer. 
Bir müddet sonra süresi dolup da bunu seçim dışı bı-
rakacaksak tekrar seçilme şansı biter. Çok nadir olarak, 
çok sivri bir kişi veya dışarıdan bazı güçlerin destek
lediği bir kişi olmalıdır ki, bu ara dinlenme bittikten 
sonra tekrar aday olabilsin ve seçilsin; mümkün 

I değil. Geçmiş yirmi yıllık dönemde de gördük, ilgili 
yöneticiler hakkında «yenilmiş, içilmiş» gibi bir 
senaryo hazırladılar ve sonradan anlaşıldı ki, bu doğru 
değil; ama genel kurul vakayı doğru kabul etti, aleyh
lerinde karar verdi ve düştüler. Sonradan bir günan 
işlendiğinin farkına varıldı, ondan sonraki kongreye 
aday oldular ve katiyen seçilemediler. İsim vermek 
mümkün, ama burada zamanınızı işgal etmek isteme 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu konuda başka söz almak isteyen 

var mı? 
Buyurun. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 

Konseyi Genel Sekreteri) — Bu ibare ile şimdi an 
iaşıldı ki, Sayın Çalışma Bakanımız tekrar fikir çatı
sını değiştirdi. Sayın Sosyal Güvenlik Bakanımız da 
bu müddetlerin kalkmasını ister. Bu mesele tabii 
ayrıca yüksek takdirlerinize vabestedir. 

Yalnız, eğer buradaki şekil kalacaksa geçen günkü 
müzakeremize göre bu yazılan şekil hatalıdır. Fıkra
da «Sendikaların, sendika şubelerinin ve konfederas-

I yonların genel kurul dışındaki organlarının, üyelikle-
; rine, aynı kişi üst üste dört olağan genel kurulca 
î seçilebilir.» deniyor. Buna göre, sendika şubesinde 
I dört, sendikada dört konfederasyonda dört kere üst 
ı üste seçildiği takdirde bu toplam otuzaltı sene eder. 
! Binaenaleyh bu ibare, üzerinde durulmaya değer. 

BAŞKAN — Sendika şubesiyle sendikayı beraber 
mütalaa etmişsiniz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreteri) — Evet öyle idi efendim; 
sendika ile sendika şubesi beraber oniki yıla yahut 

j dört genel kurula tesadüf eder; ben bunu arz edı-
j yorum. Ama, öbür husus tabiî münakaşa edilir efen

dim; kalır veya kalmaz. 
BAŞKAN — Tabiî, onu zaten çok konuştuk. 

I ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Ben başından beri yanıtladım efendim. 

BAŞKAN — Siz tabiî başından beri görevinizi 
yapıyorsunuz, ona bir şey diyemeyiz. Bir düşünüş me
selesidir; ama bu yönetim kadrolarına geçenler için 
dört genel kurul, yani oniki sene az değildir. Kaldıki, 
sendika şubesi veya sendikada görev yaptıktan sonra 
eğer konfederasyona seçilirse, tekrar oniki sene yö
neticilik yapma hakkını tanımış oluyoruz; yani top
lam yirmidört sene. Zaten bir kişinin yirmidört sene
den fazla da kalmasını düşünemeyiz. Böyle olmazsa 

I ne oluyor? Böyle olmazsa şöyle oluyor, gördük; onun 
I için geçici maddeler koymak lüzumunu hissettik : 
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Görevde iken seçiliyor, bir daha ayrılmıyor. «Nasıl
sa seçilmiş, ne diye bir daha değiştirelim bunu, bu 
vazifeyi de öğrendi, hazır da yürütüyor, niye kendi
mizi yoralım, yenisini seçelim» deniyor. Seçiliyor, 
seçiliyor, sonunda emekli oluyor. Bu sefer emekli ola
rak devam ediyor. Nitekim, şimdi bir sürü emekliler 
var. Bir de emekli olarak devam ediyor. Esas çalışan
lardan kimse kalmıyor. Hep emeklilerden müteşekkil 
bir hale gelmiş. Halbuki, devletin bütün çarklarının 
dönmesi lazım. Çark dönmüyor, bir yerde duru
yorsa, işlemiyor demektir. Muayyen bir süre sonra git
meli, onun arkasından başkası gelmeli; yenileme böy
le olur. Bunu biz devlet yönetiminde de koyduk ve 
birçok ülkeler de bunu düşünerek koymuş. Bu bakım
dan, bu konuları daha evvel de görüştük. 

Ben bu konuyu oylayacağım. Yalnız, yazılı şekli 
hatalıdır; bizim daha evvelki görüşmemiz de, sendi
ka şubesiyle sendika yöneticiliği beraber mütalaa edil
miştir. İkisinin toplamı dört genel kuruldur. Onun 
üstüne konfederasyona seçilirse o ayrıdır. Beşinci 
fıkranın ona göre değiştirilmesi lazımdır. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, sendika şubesinin 
de sendika tüzelkişiliği içinde olması nedeniyle, sen
dika ve konfederasyonlardaki görev sürelerinin ayrı 
hesaplanacağını hükme bağlamıştık, böyle kaleme 
alınmıştı. Ancak, zatı âlinizin buyurduğu husustan 
sonra şöyle olabilir : «Ancak bu görev sürelerinin 
hesabında sendika ve sendika şubelerindeki görev sü
releri bir, konfederasyonlardaki görev süresi ise ayrı 
hesaplanır.» 

BAŞKAN — Tamam öyle demek lazım. 
Sayın Adalet Bakanı, buyurun. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sayın 

Cumhurbaşkanım, Anayasanın 51 inci maddesinde, 
yöneticilerle ilgili fıkrada; yönetici olmak için 10 sene 
işçi olarak çalışmasını öngörmüştük. Bu tasarıda bu 
hüküm 14 üncü maddeye alınmış. Onu burada vur
gulamamız münasip olur mu? 

Bunu takdirlerinize arz ediyorum. 
BAŞKAN — «İşçi - sendika ve üst kuruluşların

da yönetici olmak için, en az on yıl bilfiil işçi olarak 
çalışmış olma şartı aranır.» 

Bu konuyu 14 üncü maddeyi görüşürken konuşa
lım. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Yeri 
burası diye ben düşünürüm. 

Takdir Yüce Konseyindir. 

BAŞKAN — Burada bununla ilgili bir şey yok, 
bir sınırlama yok. 

ADALET BAKANI RIFAT ZAYAZIT — Yok 
ama, kısaca hatırlatma bakımından, maddenin akışı 
bakımından arz etmek istedim. 

BAŞKAN — 14 üncü maddeye konduğu için bu 
konuyu iki defa belirtmeyelim. 

Madde üzerinde başka söz almak isteyen var 
mı? 

Buyurun Sayın Kâşifoğlu. 
KEMALETTİN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, tasa
rıyı yeni aldım, onun için çok özür dilerim. Yuka
rıda «sendika ve konfederasyonun tüzüğü» başlığı 
altındaki 7 nci maddenin son fıkrasında, sendika ve
ya konfederasyonun organlarının oluşumuna kadar 
kuruluşun işlerini yürütmeye ve temsile yetkili geçici 
yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile ika
metgâhlarının belirlenmesi vurgulanır. 

Halbuki, aşağıya baktığımız zaman sendikalar yö
nünden zorunlu organlar olarak; genel kurul - tabiî 
başlangıçta sözkonusu değil - yönetim kurulu bu
lunmaktadır. Değerli Komisyon yukarıya geçici yö
netim kurulunu almış, ama geçici denetleme kurulu
nu ve disiplin kurulunu almamış. O bakımdandır 
ki, Yüce Konseyimiz Siyasî Partiler Kanununu oluş
tururken başlangıçta yönetim kurulu yanında denet
leme kurulu ve bilhassa disiplin kurulunun da büyük 
kongre kurulup teşekkül edinceye kadar oluşmasını 
şart gördüğü için, siyasî partilerin kuruluşu sırasın
da kurucu heyeti 20 kişiden 30 kişiye çıkartmıştır. 
O bakımdan, büyük kongre kurulup denetim kuru
lunu seçinceye kadar, disiplin kurulunu seçinceye ka
dar mutlaka ve mutlaka geçici yönetim kurulu gibi 
geçici denetim ve geçici disiplin kurulunu kurmak ve 
seçilenlerin de adlarının, soyadlarının ve ikametgâh
larının bildirilmesi gerekecektir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bunu 8 inci maddeye göre mi söy
lüyorsunuz? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, 7 nci 
maddenin son fıkrasında sadece geçici yönetim kuru
lundan söz etmiş. Halbuki, zorunlu organlar arasın
da yönetim kurulu yanında denetim kurulu ve di
siplin kurulu da vardır. O bakımdan daha başlangıç
ta geçici disiplin kurulu ile geçici denetim kurulunu 
da oluşturmak mecburiyetindeyiz. 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, gerek yirmi yıllık 1961 
Anayasası uygulamasında gerekse ondan evvelki da
ha eski uygulamada hiçbir zaman geçici yönetim ku
rulu dışında bir başka kurul olmadı. Geçici yönetim 
kurulu kısa zaman içerisinde kuruluş hazırlıkları dı
şında da bir işlem yapmayacağı için, ne denetimlik 
ne disiplin kurulluk veya o zamanki adıyla «onur 
kurulu»nu ilgilendiren bir olay cereyan etmeyecektir. 
Bu fazla kişiyi söz sahibi etmek, öne çıkartmak ma
nasında çalışmalara zarar verecek bir tablo çıkarta
caktır ortaya; teamülde katiyen yoktur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Bunda siyasî partilerde olduğu gibi, 
«iki sene içinde toplanır» diye bir kayıt da yok. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Yalnız ilk genel kurul altı ay içerisinde top
lanır. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, yalnız kuruluş yapacak. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Siyasî partilere mec
buriyet konuldu. Çünkü iki sene, altı aylık bir süre 
var. 

KEMALETTİN ALI KÂŞlFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, arz 
edeyim : Geçici dönem içerisinde mutlaka masraf 
yapacak; kendisi masraf yapacak, kendisi ibra ede
cek; mümkün değildir. Bu, sendikalarda da böyle
dir, şirketlerde de böyledir, tüm tüzelkişiliklerde de 
böyledir; mutlaka ibra edilecektir, insan kendi ken
disini ibra edebilir mi? Bu, denetim kurulunun bir ra

poru ile ibra edilecektir. Bu altı aylık süre içinde di
yelim ki, sendikaya girme hakkını kaybeden bir kişi 
hakkında kim işlem yapacaktır? Yönetim kurulu mu 
işlem yapacaktır? Bu zamana kadar yapılmamış ise 
mutlaka ve mutlaka bir kanunun gereği yerine ge
tirilmemiştir. Diyelim ki, Anayasanın 125 inci mad
desinden dolayı mahkûm olmuştur; o hâlâ sendikada 
mı kalacaktır? Mümkün değildir. Bu düzenleme içe
risinde altı aylık süre içinde disiplin kurulu onun 
hakkında disiplin kararı verecektir. 

BAŞKAN — Faydası yok değil, tabiî var ama, 
genel kurulun toplanmasından sonra seçilecek dene
tim ve disiplin kurulları, «ne yaptınız» diye, bir ev

velki dönemde yapılan işlemleri denetleyebilir, o de
netimi yapabilir. 

Ancak, Kâşifoğlu'nun da haklı olduğu taraf var. 
O süre içerisinde ne yapsın? «Haydi ondan sonra de
netleriz» denirse yönetim kurulunda bazı şeyler çıkarı
labilir. «Bir denetim ve disiplin organı olmalı ki, 
onları frenlesin» der. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, bu işleyen sistemde de
netim kurulu dışında üç denetim kurulu olayı var
dır. Masrafları icra komitesi yapar, icra komitesinin 
yaptığı bu işe, yönetim kuruluna koyduğumuz do
kuz kişinin dokuzu birden karışmaz. Bu kuruluş dü
zeninde icranın yaptığı masrafları, yönetim kurulu 
denetler, bir; genel kurul denetler, iki. Zaten bu altı 
ayla sınırlıdır. Para zaten henüz yoktur, alınmaya 
başlanmamıştır, hatta bazı masrafları karşılamak için 
bir yerlerden borç almak durumundadırlar. Birikmiş 
para mevzubahis değildir, onun yönetimi mevzuba
his değildir. Kurucular kendilerine verilen hizmetin 
dışında da iş yapamazlar zaten, verilen görev sınır
lıdır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tabiî, biz esasen 9 uncu maddeyi 

konuşuyorduk; ama daha 9 uncu maddeyi bitirmeden 
Sayın Kâşifoğlu yeniden 7 nci maddeye döndü. 

KEMALETTİN ALI KÂŞlFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, kuru
cu rüşvet suçunu işlemiş ise, artık sendika kurma 
hakkını kaybetmiştir. 5 inci maddeye göre bunu sen
dikadan kim çıkaracaktır? Eğer kabul edilirse, Türk 
Ceza Kanununun 312 nci maddesine göre şayet ku
rucu ırk ayrımı yapmışsa, bölgecilik suçunu işlemiş
se bunu kim çıkartacaktır? Bunu mutlaka disiplin 
kurulu çıkartacaktır. 

Kaldıki, asıl kuruluşta «denetim kurulu» diye bir 
organ olacağına ve bir görev alacağına göre, bir 
«disiplin kurulu» çıkacak ve bir görev alacağına gö
re, öne çıkmak arkaya çıkmak diye bir iş de sözko-
nusu olamaz. 

BAŞKAN — önce 9 uncu maddeyi bitirelim de, 
ondan sonra 7 nci madde üzerindeki tekriri müza
kerede bunları konuşuruz. 

9 uncu maddenin yeniden düzenlenmesi gereke
cek. Yalnız 5 inci fıkranın maddeden çıkarılması tek
lifi, yani «süreyle sınırlı kalmasın, istediği kadar se
çilsin» teklifi vardır. Bu teklifi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 
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Binaenaleyh o dikkate alınmayacaktır. 
Yalnız maddenin ikinci fıkrasının üçüncü cüm

lesi metinden çıkarılıp son fıkraya ilave edilecek. 
Bir de beşinci fıkra üzerinde bir değişiklik vardı? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Hazır mı? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım. 

«Ancak bu görev sürelerinin hesabında sendika 
ve sendika şubesi için toplam dört olağan genel ku
rul, konfederasyondaki süreler için ise ayrıca dört 
olağan genel kurul olarak hesaplanır.» 

BAŞKAN — 9 uncu maddeyi bu değişik şekliyle 
bir defa daha okutuyorum : 

Ortak hükümler 
MADDE 9. — Sendikaların, sendikaların şubele

rinin ve konfederasyonların zorunlu organları; genel 
kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin 
kuruludur. 

Sendika ve konfederasyonlar ihtiyaca göre başka 
organlar da kurabilirler. Ancak bu organlara zorunlu 
organların görev, yetki ve sorumlulukları devredile
mez. 

Genel kurul dışındaki zorunlu organlara seçilen 
asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. 

Genel kurul tarafından seçilen organların üyele
rinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikamet
gâhları ile tüzük değişiklikleri ve tüzüğe göre şube
lerin açılması, sendikanın ve şubesinin bulunduğu il
lerin valilikleri ile bölge çalışma müdürlüklerine on-
beş gün içinde gönderilir ve 8 inci maddeye göre 
ilan edilir. Ancak şube genel kurulu tarafından yapı
lan seçim sonuçları, şubenin bulunduğu mahalde ilan 
edilir. 

Sendikaların, sendika şubelerinin ve konfederas
yonların genel kurul dışındaki organlarının üyelikle
rine, aynı kişi üst üste dört olağan genel kurulca se
çilebilir. Bu süre sonunda aradan bir olağan genel 
kurulun toplanması için gereken süre geçmedikçe aynı 
kişiler tekrar organlara üye seçilemezler. Ancak bu 
görev sürelerinin hesabında sendika ve sendika şu
besi için toplam dört olağan genel kurul, konfederas
yondaki süre için ise ayrıca dört olağan genel kurul 
olarak hesaplanır. 

Sendika, sendika şubesi veya konfederasyonların 
yöneticileri, kamu kurum veya kuruluşları ile bun
ların katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların, yönetim 

veya denetim kurullarında görev aldıkları takdirde 
sendika veya konfederasyonlardaki görevleri sona erer. 

Genel kurul dışındaki organlara seçilenlerin 5 inci 
maddede sayılan suçlardan biri ile mahkûm olmaları 
halinde görevleri kendiliğinden sona erer. 

Bu Kanunun uygulamasında yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri yönetici sıfatını taşırlar. 

BAŞKAN — 9 uncu maddenin son şekli üzerin
de söz' almak isteyen var mı? 

Buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Sa
yın Cumhurbaşkanım, benim söylediğim cümle, bu 
maddenin en sondan bir önceki fıkrası olacaktı. Bir 
hata olmaması bakımından arz ediyorum. 

Biraz önce okunan son fıkra yedinci fıkra olarak 
yer alacaktı. 

BAŞKAN — Peki, buna göre son bölümü tekrar 
okutuyorum : 

«Sendika, sendika şubesi veya konfederasyonların 
yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların 
katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların, yönetim ve
ya denetim kurullarında görev aldıkları takdirde sen
dika veya konfederasyonlardaki görevleri sona erer. 

Bu Kanunun uygulamasında yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri yönetici sıfatını taşırlar. 

Genel kurul dışındaki organlara seçilenlerin 5 
inci maddede sayılan suçlardan biri ile rriahkûm ol
maları halinde görevleri kend'iliğinden sona erer.» 

BAŞKAN — Son okunan şekil üzerinde başka 
söz almak isteyen var mı?. 

Buyurun. 
SOSYAtL GÜVENLİK BAKANI SAIDIK SİDE 

— Sayın Cumhuribaşkanırn, izninizle bir cümle da
ha söylemek istiyorum. 

Lütfedip çağırdığınız 'bu müzakerelere, ben aynı 
zamanda bugüne kadar dışarıda hakkımızda söyle
nenleri de toplayıp geldim efendim. 

Buraya kadar söyleyebilecekler'i, b!izi tenk'it ede
bilecekleri bir şey yok. Bu maddenin sondan üç pa
ragraf öncesindeki süre bizi dışarıdan tenkit edecek
lere bir imkân verdi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu maddenin son okunan şekli üze

rinde başka söz almak isteyen var mı?... Yok. 
9 uncu maddeyi son okunan şekliyle oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 
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10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Genel kurulların oluşması. 
MADDE 10. — İşçi sendika şubesi genel ku

rulu, üyelerden oluşur. 
tşçi sendikası şubesinin faaliyet sahasındaki işyer

lerinde çalışan sendikalı işçi sayısı beşyüzü aştığı tak
dirde sulbe genel kurulu delege esasına göre yapılır. 
Genel kurula katılacak delegeler, üyeler tarafından 
14 üncü maddede belirtilen esaslara ve sendika tüzü-
ğiindeki hükümlere göre seçilir. Şube genel kuruluna 
katılacak delege sayısı yüzden az ikiyüzelliden çok ol
mamak üzere sendika tüzüğünde belirlenir. 

İşçi sendikası genel kurulu, üyelerden, üye sayısı 
bini aştığı takdirde delegelerden oluşur. Şubesi bu
lunan sendikalarda delegeler şube genel kurulların
ca, şubeleri bulunmayan sendikalarda delegeler ikin
ci fıkradaki usul uyarınca seçilir. Sendika genel ku
rulunun delege sayısı ikiyüzden az beşyüzden çok ol
mamak üzere tüzüğünde belirlenir. 

işveren sendikası genel kurul üyelerden, üyenin 
tüzelkişi olması hallinde temsilcisinden, üye ve tem
silci sayısı bini aştığı takdirde delegelerden oluşur. 
Delegeler ikinci fıkradaki usul uyarınca üye ve tem
silcilerce kendi aralarından seçilir. Sendika genel ku
rulunun delege sayısı beşyüzden çok olmamak üzere 
tüzüğünde belirlenir. 

tşçli ve işveren konfederasyonu genel kurulu, üye 
sendikalarca seçilen en çok beşyüz delegeden oluşur. 
Üye sendikaların genel kurulda kaç delegeyle temsil 
edileceği konfederasyon tüzüğünde 'belirlenir. 

Konfederasyon, sendika ve sendika şubesi yöne
tim ve denetleme kurulu üyeleri bu sıfatla kendi ge
nel kurutlarına delege olarak katılırlar. 

Delege sıfatı, müteakip olağan genel kurul için ya
pılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder. 

Sendika tüzüklerine delege seçilebilmeyi engelle
yici hükümler konamaz. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yok. 

10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum : 
Genel kurulların görevleri 
MADDE 11. — Genel kurulların başlıca görev ve 

yetkileri şunlardır : 
1. Organların seçimi, 
2. Tüzük değişikliği, 
3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının 

görüşülmesi, 
4. Yönetim ve denetleme kurulunun ibrası, 
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5. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görü
şülüp aynen veya değiştirilerek kabulü, 

6. Gerekli taşınmaz malların satın alınması ve
ya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yö
netim kuruluna yetki verilmesi, 

7. Konfederasyonlara üye olma veya üyelikten 
çekilme, 

8. Şube açma, 'birleştirme veya kapatma, 
9. Aynı türden olmak şartıyla bir başka sendika 

veya konfederasyonla birleşme veya katılma, 
10. Sendika ve konfederasyonun uluslararası iş

çi veya işveren kuruluşlarına üye olması veya üyelik
ten çekilmesi, 

11. Feshetme, 
12. Mevzuatta veya tüzüklerinde genel kurulca 

yapılması belirtilen diğer işjemlerin yerine getiril
mesi, başka bir organa 'bırakılmamış konuların karara 
bağlanması. 

Şube genel kurulları sadece yukarıdaki 1, 3, 4 ve 
12 nci bentlerinde belirtilen görevleri yerine getirir
ler. Şube genel kurullarının malî ibra yetkis'i yoktur. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Genel kurulların toplantı zamanı 

MADDE 1'2. — Sendika veya konfederasyonun ilk 
genel kurulu, tüzelkişilik kazanmasından başlayarak 
altı ay içinde yapılır. 

Olağan genel kurul üç yılda bir toplanır. Tüzük
lerde daha kısa bir sürede toplanma öngörülebilir. 

İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait 
faaliyet ve hesap raporu ile denetleme kurulu veya 
denetçi raporunun ve gelecek döneme ait bütçe tek
lifinin, gendi kurula katılacaklara toplantı tarihinden 
onbeş gün önce gönderilmesi zorunludur. 

Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya de
netleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut 
genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin ya
zılı isteği üzerine toplanır. 

Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından 
yapılır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Genel kurul toplantı ve karar nisabı 
MADDE 13. — Toplantı nisabı üye veya delege 

tamsayısının salt çoğunluğudur. Tüzükte daha yük
sek bir nisap tespit edilebilir. İlk toplantıda yeter 
sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en çok oribeş gün 
sonraya bırakılır. Bu toplantıya katılanların sayısı, 
üye veya delege tamsayısının üçte birinden az ola
maz. 

Delegelerle toplanan genel kurullarda delege ol
mayanlar, üyelerle toplanan genel kurullarda ise üye 
olmayanlar nisapta nazara alınmazlar ve oy kulla
namazlar. 

Delegelerin veya üyelerin genel kurula katılma
ları ve oy kullanmaları engellenemez. 

Karar nisabı toplantıya katılan üye veya delege 
sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye veya 
delege tamsayının dörtte birinden az olamaz. 

Genel kurul tutanakları başkanlık divanınca ka
nuna uygun bir şekilde tutulur ve imzalanır. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum : 
İSeç'imlerde uyulacak esaslar. 
IMADDE 14. — Genel Kurulların toplanması ve 

yütürülmesini gözetmek üzere valinin görevlendire
ceği hükümet komiserinin genel kurulun başlayacağı 
gün ve saatte genel kurulun yapılacağı mahalde bu
lundurulması zorunludur. Bulunmaması halinde, ge
nel kurulun çalışmalarına komiser olmadan da baş
lanabilir ve durum derhal valiliğe bildirilir. 

Genel kurullarda zorunlu organlara delege veya 
üye seçimleri yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli 
oy, açık sayım ve döküm esasına göre aşağıdaki şe
kilde yapılır. 

Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en 
az onbeş gün önce genel kurula katılacak üye veya 
delegeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, 
yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde ya
pılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir 
yazı ile birlikte, iki nüsha olarak o yer seçim kurulu 
'başkanı olan hâkime tevdi edilir. Toplantı tarihleri 
gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulun
durularak, görüşmelerin bir Cumartesi günü akşa
mına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün 
olan Pazar gününün dokuz - onyedi saatleri arasın
da yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlemesi zo-
j"unlud:ur, 
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Hâkim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de 
getirilip incelemek suretiyle varsa noksanları ta
mam! atdıktan sonra seçime katılacak üye veya dele
geleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen 
diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplan
tıya ilişkin diğer hususlar, genel kurulun toplantı 
tarihinden yedi gün önce sendika şubesi, sendika ve
ya konfederasyon binasında asılmak suretiyle ilân 
edilir, ilân süresi üç gündür. 

İlân süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâ
kim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde 
kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen 
listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar hâkim ta
rafından onaylanarak ilgili sendika şu'besi, sendika 
veya konfederasyona gönderilir. 

Hâkim, bir başkan ve ik'i üyeden oluşan seçim 
sandık kurulu oluşturur. Sandık kurulu başkanı en 
az on yıllık hizmeti bulunan devlet memurları, diğer 
üyeleri ise aday olmayan üye veya delegeler arasın
dan seçilir. Ayrıca, aynı şekilde bir yedek başkan 
ve iki yedek üye de belirlenir. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun ve sen
dika veya konfederasyon tüzüğünün öngördüğü esas
lara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile 
görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri 
bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder. 

Genel kurullarca yapılacak seçimlerde aday olan
ların listeleri birlikte veya ofganlara göre ayrı ayrı 
olmak üzere başkanlık divanınca yeteri kadar düzen
lenerek ilgili seçim kurulu başkanına mühürlenmek 
üzere Verilir. 

Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamaz
lar. Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı ve re
simli üyeli'k veya delegelik kimlik kartı ile ispat edil
mesinden ve listedeki ismiriin karşısındaki yerin im
zalanmasından sonra kullanılır. Oylar, oy verme sı
rasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen, 
adayları gösterir seçim kurulu başkanınca mühür
lenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi suretiyle kul
lanılır. Seçilecek organı oluşturan üye sayısından faz
la adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kağıt
lara yazılan oylar geçersiz sayılır. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tuta
nakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve 
üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örne
ği seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir. Kul
lanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği 
ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere seçim ku
rulu başkanlığına verilir. 
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Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile 
tutanakların düzenlemesinden itibaren iki gün içinde 
seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tara
fından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağ
lanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara 
bağlanmasından hemen sonra hâkim, yükardaki 
hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve i İlgili 
sendika, sendika şubesi veya konfederasyona bildi
rir. 

Seçim kurulu başkanı ve seçim sandık kurulu 
'başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hükümleri 
ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» da belirtilen 
esaslara göre ilgili sendika, sendika şubesi veya kon
federasyonca ücret ödenir. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üye
lerine karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına karşı 
işlenmiş gibi cezalandırılır. 

İşçi sendikası veya konfederasyonlarının genel 
kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için, 
sendika kurucularına ilişkin 5 inci maddede aranan 
şartlardan başka en az on yıl, şube zorunlu organ
larına seçilebilmek için ise 5 inci maddedeki şart
lara ilaveten sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda 
en az bir yıl bilfiil çalışmış olma'k şartı aranır. Ça
lışma sürelerinin tespitinde sosyal güvenlik kurum
larının kayıtları esas alınır. On yıl bilfiil çalışmış ol
manın hesabında yurt dışında işçi olarak çalşılan 
sürenin en çok beş yılı nazara alınır. 

Onaltı yaşını doldurmamış olan üyeler genel ku
rullarda oy kullanamazlar ve delege olamazlar. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanımızın önergesinde
ki bu maddeyle ilgili kısmı okutuyorum : 

«Madde 14. — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12„ 13 
üncü fıkralarının metinden çıkarılması; seçim esası 
ve usulleri tüzükte belirtilmelidir. 

GEREKÇE : Genel kurullarda zorunlu organlara 
delege veya üye seçimlerinin yargı gözetimi altında 
yapılması esası getirilmektedir. Yargı denetimi Hü
kümet Komiseri denetiminin varlığı ile bağdaşma
maktadır. Diğer fıkralardaki seçim usulü ve esasları 
tüzükle belirtilmelidir. 

'BAŞKAN — Komisyon olarak buna ne diyor
sunuz? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, sendika, sendi
ka şubesi ve konfederasyonların genel kurullarında 
organlara yapılacak seçimlerin yargı gözetimi altın
da yapılacağı 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 
Seçim Esaslarına ilişkin hükümleri paralelinde, sen-
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dika ve konfederasyonların nitelikleri göz önünde 
bulundurularak düzenlenmiş; genel kurullara katıla
cakların listelerinin tanzimi, verileceği makam, onay
lanması, itirazı, sandık kurulu adayların listeleri, oy 
kullanılması gibi hususlar, açıklamaya gerek görül
meyecek genişlikte belirlenmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, buna itiraz edecek Bakan

lık zannediyorum, Adalet Bakanlığının olması lazım, 
çünkü büyük bir külfet getiriyor. Adalet Bakanlığı
mız bu itirazı getirmiyor, Çalışma Bakanlığımız ge
tiriyor. Çalışma Bakanımızın müteşekkir olması la
zım, böyle bir seçimin yargı denetimi altında yapıl
ması, o seçime gölge düşürmesini de önler. Siyasî 
Partiler Kanununda da onu getirdik, aynı paralelde 
de bunu getirdik. Halbuki, «yargıya bu büyük bir 
yük getirir, biz bunun altından zor kalkarız» demesi 
gereken bakanlık zannediyorum Adalet Bakanlığıdır. 
Bu konuda Adalet Bakanlığı ne diyecektir? 

ADALET BAKANİ RİFAT BAYAZIT — Sayın 
Cumhurbaşkanım, kamu kurumu niteliğindeki bu 
kuruluşların seçimlerinin denetlenmesini Adalet Ba
kanlığı üzerine aldı, bunları yapıyoruz. Partilerin 
bütün seçimlerini üzerimize aldık, bunları yapaca
ğız; kanunla bunlar kaıbul edildi. Bunu istisna et
memiz de biraz yadırganır kanısındayız. 

BAŞKAN — Hayır, «yargı denetiminden kaçı
yor» derler. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Yar
gı denetiminden kaçmamak, bilakis memnun olmak 
lazım buyurduğunuz gi'bi. 

!BAŞKAN — Tüzüğe de koysak aynı şeyleri koya
cağız; ama diğerinde biz bunu Siyasî Partiler Kanu
nuna koyduk. Burada niçin tüzüğe havale ediyoruz, 
orada etmedik de burada niçin ediyoruz? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, maksadım yanlış anlaşılmasın, ben doğru
sunu söyleyeyim; sırf yargı organlarının bu derecede 
külfet altına gireceklerinden endişe ettiğim için bu
nu teklif ettim. 

öteki fıkralara gelince, onlar da çok uzun. Ba
na kalırsa bunlar tam tüzüktük. «Nasıl seçelim»in 
usulleri tüzükte mevcuttur. 

BAŞKAN — Ama çok kavgalar, kıyametler ol
muştur, gürültüler kopmuştur. Hükümet komiseri 
orada yalnız kanunlara aykırı bir şey yapılıyor mu 
yapılmıyor mu, onları kontrol eder. Yoksa onun se
çimlere müdahalesi yoktur, zaten öyle bir yetkisi 
de yoktur. 
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Tüzükler sık sık değiştirilebilir. Kaldı ki bunu 
değiştirmeye de kimse teşebbüs edemez; Yargı dene
timinden acaba kaçıyorlar mı, ne olmuş, niye değiş
tiriyorlar?» denir diye çekinilir. Hazır yargı gelmiş; 
onun gözetimi altında-gelmiyor da zaten, bulunma
yacak o ama o, sandık kurulunu teşkil edecek, di
rektifler verecek. Bir şikâyet olursa da hâkim onu 
inceleyecek ve hemen anında kararını verecektir. 

Buyurun Sayın Kâşifoğlu. 
KEMAIJETTİN AUt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) •— Sayın Cumhurbaşkanım, sanı
rım düzenlemede bazı noktalara yeniden dönmek ge
rekiyor. 

(Burada sandık kurulundan bahsediliyor. Yüksek 
malumları olduğu üzere, kabul buyurulan Siyasî 
Partiler Kanununda, seçimlerin yapılmasına ilişkin 
21 İnci maddede, biz seçimlerin yapılacağı yere gö
re meseleyi düzenlemiştik. Eğer il ve ilçede yapıla
caksa, bir ilçede birden fazla seçim kurulu varsa, bu 
yetkiyi Yüksek Seçim Kuruluna vermiştik. Örneğin 
ÇankayaMa bugün üç tane ilçe seçim kurulu vardır. 

Birinci arz edeceğim nokta bu. 
'İkinci arz edeceğim nokta da, sandık kurulları

nın oluşmasında farklı bir düzenlemeye gidilmişti. 
Yine kabul buyurulan 21 inci maddede, sandıkta 

başkan ve bir üye on yıldan fazla devlet memurlu
ğu yapmış görevlilerden seçiliyordu. Burada başka
nın dışında iki üye sendikadan seçiliyor. O bakım
dan b'ir paralellik olursa ki, burada önemli olan 
nokta başkanın bulunmaması halinde ona vekâleti, 
yine memurdan gelen arkadaşımız yapıyordu. O se
beple bir maddeyi lütfedip Komisyona iade ettiniz, 
uzunca vaktinizi alacak. Bu madde de Komisyona 
iade edilirse gerek il ve ilçelerdeki seçim kurullarının 
fazlalığı noktası, gerekse sandık kurulu noktası dü
zenlenir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Bu konuda Sayın Komisyonun görüşü 

nedlir? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanıım, Sayın Kâşifoğlu'nun 
ikinci maruzatına daha önceki tartışmalar doğrultu
sunda şöyle cevap vereyim: Bir tek devlet memuru 
kâfi görülmüştü ve ona göre düzenlemiştik ve onu 
da sandık kurulu başkanı yapmıştık. Aday olmayan 
diğer iki üye sandık kurulunda görev alacaktır. Bun
lar çeşitli gruplardan olabilir; bu öngörülmüştü. 

Diğer hususa ise katılmamız mümkün görülme
mektedir. Ancak, kendilerinin tabiî bu konuda bir 
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hayli derin bilgileri var. Daha öncede kendilerinim 
noterler yahut Barolar Birliği seçimleri için vermiş 
oldukları esaslar da burada dikkate alınmıştır. 

Komisyon olarak gerekli görmüyoruz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Sayın Cumhurbaşkanım, bu, kanuna ilk defa vazedi
len bir sistem ve sendikacılık faaliyeti bakımından da 
ağır bir sistem. Yani kendi içindeki otokontrol ve 
otokritik müesseselerini kaldırıyoruz, dışardan denetim 
getiriyoruz. İkinci paragrafta «...yargı gözetimi altında 
serbest...» hükmü geçiyor. Mümkün değil efendim. 
Buna artık serbest seçim denemez; bu seçim bir göze
tim ve denetim altında seçimdir. 

Benim endişelerim efendim; gelecek olan devlet 
memuru Sümerbanktan (B) işveren sendikaları üyesi. 
Seçimi yapan EtJbank (C) işçileri sendikası. Şimdi 
işveren sendikası, işçi sendikasını denetliyor olarak 
oraya gidecek efendim. Ne tedbir alırsak alalım ve 
arada sırada, «Aklınızı başınıza toplayın, sendikanızı 
kaparım» diyecek bir memur. 

BAŞKAN — Hiç alakası yok, oraya hâkim ge
lecek ve gözetimi hâkim yapacak. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Sandık başkanı on yıllık memur olacak. 

BAŞKAN — Sandık başkanı kapatamaz ki. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, «Hâkim orada olmayacak» 
dediniz de onun için arz etmiştim. 

BAŞKAN — Hayır, hâkimin gözetimi altında ola
cak. (Tabiî ki hâkim sandık kurulu başkanı olamaz. 
Seçimlerde de öyle, seçimlerde ide hâkim bulunmuyor. 
Serbestten kasıt, yani istedikleri gibi sandığı oylasın-
Jar değil, bir gözetim altında, ama serbest olarak 
reyini gelip kullanacak, gizli olarak atacak, o manayı 
taşır. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Bugüne kadar kendi seçtiği seçim kurulları, sandık 
kurulları önünde hükümet komiserinin denetimindeydi. 

BAŞKAN — Hükümet komiseri ama, o salonda 
durur, icabında gelmeyebilir de. Hatta burada, genel 
kurulun çalışmalarına hükümet komiseri olmadan da 
başlanabilir, ancak, gelmediği de valiliğe bildirilir, 
dedik. 

Sandık kurulu başkanını seçecek hâkim elbette bun
ları dikkat nazarına alacak. Çünkü sandık kurulu baş
kanını hâkim seçecek; öyle değil mi? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Arz edeyim efendim. 
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Anayasamızın 67 nei maddesinin ikinci fıkrası; 
«seçimler ve halk oylaması serbest, eşit, gizli, tek 
dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına 
göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.» 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE — 
Sayın Cumhurbaşkanım, kanaatime göre, birçok eleşti
rilere sebep olabilecek bu maddenin muhakkak kal
ması isteniyorsa, tüzük halinde kalmasında, hiç değilse 
kanunda gözükmemesinde büyük fayda kabul ederim. 

BAŞKAN — Biz hiçbir teşkilattan çekinmiyoruz 
Sayın Side, ÎLO, imiş, bilmem hangi teşekkülmüş, 
bize bunlar tesir edemez. Bizim içişlerimizdir bu ve 
ben yargı gözetimi altında bu görevi yaptırıyorum. 
Dünyanın herhangi bir teşkilatı «Niye yargı gözetimi 
altında bir seçim yapıyorsunuz?» derse, ben o kuru
lun demokratik esaslara inancından şüphe ederim. 
Kendi kendine de yapmasınlar, bir hâkim gelsin, 
hâkimin gözetimi ve denetimi altında olsun, diyoruz. 
Buna eğer itiraz, edecek olan bir kuruluş varsa ben 
o (kuruluşun iyi niyetinden şüphe ederim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Sayın Cumhurbaşkanım, acaba bu yargı gözetim ve 
denetimini yetkili bir hükümet komiserine vermek 
ve yetkilerini: genişletmek suretiyle sağlayabilir miydik 
diye düşünüyorum. 

BAŞKAN — Daha kötü, o zaman işte dediğiniz 
olur. Çünkü o hükümet memurudur, emir alır.: 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK Ş/İDE — 
Ona alışıldı, kongrelerimizde onun masası aleni 

ayrılıyor artık. 
BAŞKAN — İşte o zaman demin söylediğiniz 

olur; sendikaya taraf bir memur getirilir, o baskı al
tında emirle iş görebilir; am hâkim bunu yapamaz. O 
olmasın keşke de hâkim olsun, bence daha iyidir. 

Buyurun Sayın Üruğ. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaş
kanım, zaten bu konuda tartışmaya imkân yok; Ana
yasanın 135 inci maddesi, kamu ile ilgili, kamu kuru
luşlarıyla ilgili bütün meslek teşekküllerinin seçimle
rini yargı denetimine, istisnasız, vermiştir. Bu sarih 
efendim, bunun üzerinde müzakere etmek mümkün 
değil. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Sa
yın Cumhurbaşkanım, çok özür dilerim, bendeniz bu 
önergeyi yazarken, dikkat edersek, «yargı denetimi» 
demedim de «yargı denetimi ile hükümet komiseri 
aynı zamanda bağdaşmıyor» dedim. Benim düşüncem, 
hükümet komiseri zaten bulunsa da olur, bulunmasa 
da -baştan da belirttik- hükümet komiserini çıkartıp 

tamamen yargı denetimi içinde bırakmak, yani, bir 
tanesini seçmek idi. 

BAŞKAN — Efendim hükümet komiserinin gö
revleri başka, hâkimin görevleri başka. Hâkimin gö
revlerini hükümet komiserine, hükümet komiserinin 
görevlerini de hâkime veremeyiz. Hâkim, bunu dı
şardan kontrol edip direktifini verecektir. Bunu Seçim 
Kanununda uzun uzun 'konuştuk; orada bulunsun mu, 
bulunmasın mı diye. «Hâkimin salonda bulunması 
mahzurludur, bulunmasın. Çünkü orada birtakım mü
nakaşalar olacaktır, hâkimin tarafsızlığı ve hâkimi
yeti ortadan kalkar. Ona gitsinler şikâyet etsinler; o 
gelsin, bu şikâyet üzerine gerekli incelemeyi yapsın» 
dedik. Ama hükümet komiserinin görevleri başka. O, 
orada inzibatı sağlayacaktır, bir şey olursa hemen mü
dahale ettirecektir; bazı görevleri var. 

Bu bakımdan hâkimin görevini ona veremeyiz. 
Evet, bu madde üzerinde başka söz almak iste-

yan varmı efendim? 

Buyursunlar Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sayın 

Cumhurbaşkanım, sandık kurulu teşkil edildikten son
ra icabında burada sandık kurulu başkanlığı yapa-
oak olan memur hastalanabilir. Bu bakımdan, onun 
kadar yedek üyenin de tarafsız olması, sendikalı üye
lerden olmaması daha yararlı olur kanaatindeyim. 

Demin Sayın Kâşifoğlu'nun işaret buyurduğu gibi, 
bu maddeyi Partiler Kanununa paralel olarak yeniden 
düzenlemek faydalı olur düşüncesindeyim. 

Takdir sizlerin efendim. 

BAŞKAN — «Hâkim, bir başkan ve üç üyeden 
oluşan seçim sandık kurulu oluşturur. Sandık kurulu 
başkanı en az on yılık hizmeti bulunan devlet memur
ları, diğer üyeleri ise aday olmayan üye veya delege
ler arasından seçilir. Ayrıca, aynı şekilde bir yedek 
başkan ve iki yedek üye de belirlenir» denmiş. 

Yedeği koymuş buraya. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYABIT — Yedeği 

koymuş da, bulunmama hallerinde Partiler Kanunu
na paralel olarak biz... 

BAŞKAN — Hâkim artık onu düşünür, her şeyi 
de kanuna yazamayız'. Yani bir başkan seçecek bir de 
yedek seçecek; üye olarak da, hem asıl üyeleri seçe
cek, hem yedek üyeleri seçecek.; Yedek üye de eğer 
ortadan kalkmışsa, başka birisini seçme hakkı var, 
her zaman seçebilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim yüksek ma
lumları, Partiler Kanununda, Sayın Kâşifoğlu'nun de-
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diği gibi, bir başkan bir de üyelerden bir tanesini me
mur koymuştuk... 

BAŞKAN — Burada koymadık onu. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Burada lüzum yok, 
kendisi yapsın, memuru bu işe fazla karıştırmayalım 
efendim. 

BAŞKAN — Koymayalım ve memuru fazla ka
rıştırmayalım bu işe, doğru. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Lüzum yok efendim 
Partiler Kanununa göre düzenlemeye. 

BAŞKAN — Evet. 
Bu önerge hakkında başka söz isteyen?.. Yok. 
Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
14 üncü madde üzerinde başka söz isteyen var mı? 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetim kurullarının oluşması 
MADDE 15. — Sendika ve sendika şubeleri yö

netim kurulları en az beş en çok dokuz üyeden, kon
federasyonların yönetim kurulları ise en az yedi en 
çok yirmidokuz üyeden oluşur. 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun efendim. \ 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, yönetim kurullarında çok 
fazla sayı iyilik getirmiyor. Bu anonim şirket yö
netim kurullarında da iyi bir çözüm yoluna doğru 
gidildi; birbuçuk yıldan beri de gerçekten faydasını 
görüyoruz. Daha sağlıklı hizmetler yapılmaya başlan
dı. Eskiden klikler oluşurdu, en çok dikkatimizi çe
ken budur, lehte oy verenlerle aleyhte oy verenler ne
redeyse iki kamp haline gelmişlerdi. Şimdi beş kişi 
bunu yapamayacaklar. Ancak, beş üye dahi sendika 
ve şubeleri için fazla bir rakam efendim. Çünkü ça
lışma yeri ile ilgili, çalışma saati ile ilgili. Beş tane 
yönetici birden valiye gitmek, belediye başkanını gör
mek isterlerse bu biraz fazlalıktır. Bunun normali üç
tür. 

BAŞKAN — Zannediyorum biz onu görüştük. Şim
di aradan federasyonlar çıkınca bazı sendikalar şube 
haline dönüşebilecek ve büyük bir şube de olabilir 
dendi, değil mi? Öyle konuşuldu zannediyorum. On
dan beş kondu; ama elastiki de bırakılabilir; en az 
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üç denir de, en çok da dokuz olunca, üç ile dokuz 
arasında değişebilir. 

ÇALIŞMA BAKANİ TURHAN ESENER — 
Evet. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
En az üç olursa... 

BAŞKAN — Haklı da. «Küçük bir şube varsa 
orada da beş olmasın» diyorsunuz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Konfederasyon için de önerim, beş efendim^ Yani, 
sendika ve şubeleri için en az üç, konfederasyonlar 
için en az beş üye, yedi değil. Tatbikatta alışılan sis
tem, çalışma düzenleri hep bu rakamlar üzerinedir. 
Böyle yaparsak çok daha iyi olur. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Komisyon da
ha önceki çalışmalarında bu konuyu çok uzun süre 
tartışmıştır. Sayılar üzerinde bizim kesin bir tercihiT 

miz söz konusu değildir. Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Sayın Şide'nin önerisine katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Türk-İş'in bu konuda bir önerisi 
var mıydı? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Efendim, görüş olarak Türk-İş'in öne
risi, «Türk-İş yönetim kurulu üyeleri ve bunlar ara
sından temsil yetkisi verilenler genel ana tüzük hü
kümlerine bırakılsın» şeklinde idi. Yani, üç üyeden 
oluşur, diyor efendim. 

BAŞKAN — O halde en az üç, en çok dokuz; 
konfederasyonların yönetim kurulları ise en az yedi 
değil, en az beş ve en çok da 29 diye teklif ediyor
sunuz?. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Evet efendim, kendiliğinden 29 oluyor. 

'BAŞKAN — Bu teklifi Komisyon da benimsiyor. 
Bunun üzerinde başka söz almak isteyen var mı 

efendim? Yok. 
O halde, sendika ve sendika şube yönetim kuru

lunun en az üç, konfederasyonların da en az beş ola
rak düzeltilmesi hususunu öngören bu teklifi oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi maddeyi buna göre yeniden okutuyorum : 
«MADDE 15. — Sendika ve sendika şubeleri yö

netim kurulları en az üç en çok dokuz üyeden, kon
federasyonların yönetim kurulları ise en az beş en çok 
29 üyeden oluşur.» 
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BAŞKAN — Evet. j 
15 inci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi 16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yönetim kurullarının görevleri 
MADDE 16. — Yönetim kurularının başlıca gö

rev ve yetkileri şunlardır : 
1. Konfederasyon, sendika veya sendika şubesi

nin temsil edilmesi veya gerekli gördüğü hâl ve ko
nularda üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermesi 
veya ilgilileri görevlendirmesi, 

2. Konfederasyon, sendika veya sendika şubesi
nin kanunların ve tüzüğünün verdiği yetki çerçevesin
de yönetilmesi, gelir ve gider hesaplarına ilişkin iş
lemlerin yapılması ve gelecek döneme ait bütçenin 
hazırlanarak genel kurula sunulması, 

3. Genel kurulca verilecek diğer görevlerin ya
pılması. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. j 

16 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Yönetim kurulu toplantıları 
MADDE 17. — Toplantı zamanı ve nisabı sen

dika veya konfederasyonun tüzüğünde belirtilir. Ancak 
toplantı nisabı üye tamsayısının salt çoğunluğunun al
tında tespit edilemez. 

Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. 
Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu 
çoğunluğu sağlamış sayılır. 

Sendika ve konfederasyon yönetim kurullarının 
üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getiril
mesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı dü
şerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri ve
ya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde top
lantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyeler
den birinin başvurması üzerine iş davalarına bakmak
la görevli mahallî mahkeme üyeler arasından seçece
ği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla gö
revlendirir. 

Şube yönetim kurulundaki ayrılmalar halinde yeni 
yönetim kurulunun seçilebilmesi içn gerekli işlemler i 
sendika yönetim kurulunca yapılır. I 

Yönetim kurulu kararları, defterine yazılarak hazır 
üyelerce imzalanır. 

'BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok, 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Disiplin kurulu 
MADDE 18. Disiplin kurulu en az üç en çok beş 

üyeden oluşur. 
Disiplin kurulu, sendika veya konfederasyonun 

tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri 
sürülen üyeleri hakkında soruşturma yapar, üyelikten 
çıkarma dışındaki tüzüğünde gösterilen disiplin ceza
larını verir ve sonucunu genel kurula ve diğer ilgili
lere bildirir. 

Disiplin kurulu toplantıları hakkında yönetim ku
ruluna ilişkin 17 nci madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..; 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum : 
Denetleme kuruları ve denetçiler 
MADDE 19. — Denetleme kurulu genel kurulca 

seçilecek üç denetçiden oluşur. Ancak şubelerde de
netleme kurulu yerine bir denetçi ile yetinilebilir. 

Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlar
dır : 

1. Yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul ka- . 
rarlarına uygun oİArak yapılıp yapılmadığının denet
lenmesi, 

2. Sendika veya konfederasyonun tüzüğüne uy
gun olarak idarî ve malî denetlemede bulunulması, 

3. Yönetim kurulundan genel kurulun olağanüs
tü toplantıya çağrılmasının istenmesi, 

4. Sendika veya konfederasyonun tüzüğünde gös
terilen diğer denetleme görevlerinin yapılması, 

5. Denetleme raporunun hazırlanarak genel ku
rula sunulması. 

Denetleme kurulu veya denetçinin çalışma esasları 
yönetim kurulu toplantılarına ilişkin 17 nci madde 
hükmü göz önünde bulundurularak sendika veya kon
federasyonun tüzüğünde tespit edilir. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, saat116.30'da toplanmak üzere birleşime 
20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.12 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Cumhurbaşkanı, Genelkurmay ve Millî Güvenlik Konseyi Başkam) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Oranıiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Millî Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve MilU Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyi 144 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

L, — Sendikalar Kanunu Tasarısı ve Sosyal Gü
venlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (1/235) 
(S. Sayısı : 573) (Devam) 

BAŞKAN — Sendikalar Kanunu Tasarısının 19 
uncu maddesini birinci oturumda kabul etmiştik. Gö
rüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
IRÎNCI KISIM 

Üyelik 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sendika Üyeliği 

Sendika üyeliği şartları 
MADDE 20. — Onaltı yaşını doldurmuş olup da 

bu Kanuna göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye 
olabilirler. Onaltı yaşını doldurmamış olanların üye
liği kanunî temsilcilerinin yazılı iznine bağlıdır. 

Bu Kanun anlamında işveren sayılanlar işveren 
sendikalarına üye olabilirler. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
(isteyen?.. Yok. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 'inci maddeyi okutuyorum : 
Sendika üyesi olamayacaklar 
MADDE 21. — İşçi veya işveren sendikalarına; 
1. Askerî şahıslar (Millî Savunma Bakanlığı ile 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko
mutanlığına bağlı işyerlerinde bu Kanun anlamında 
işçi olarak çalışanlar hariç), 

2. 40 inci maddenin ikinci fıkrasındaki idare, 
kuruluş, kurum, banka ve sigorta şirketlerinde çalı
şan müfettişler, kontrolörler ile müdürler ve buna eşit 
ve bunların üst kademelerindeki diğer yöneticiler, 

3. Din ve ibadet işlerinde çalışanlar, 
4. Öğrenciler, 

5. 8 Haziran 1965 tarih ve 625 sayılı özel Öğ
retim Kurumları Kanununa tabi okullarda öğretmen
lik yapanlar, 

Üye olamazlar ve sendika kuramazlar. 
BAŞKAN — Çalışma Bakanımızın önergesindeki 

21 inci maddeyle ilgili kısmı okutuyorum : 
«MADDE 21. — 4 ündü fıkrası metinden çıka

rılmalıdır. 
Gerekçesi : Öğrenci bulunan bir kimsenin işçi 

veya işveren sendikasına üye olabilmesi hak ve veci
belerini yerine getirdiğine göre önlenmemelidir.» 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, bu düşünce şuradan kaynaklanıyor, daha 
evvelce de arz etmiştim : Bir kimse işçidir veya işve
ren gibi çalışmaktadır. Mesela kendisinin bir kü
çük atölyesi vardır, işverendir ve gece de okusun diye 
teşvik ediyoruz. Bir yere gidip okuduğu zaman ne iş
veren sendikasına girebiliyor, ne işçi sendikasına gi
rebiliyor. Halbuki bunun aslı, hakikaten bir küçük 
atölyenin sahibi olarak işveren durumunda ise niye 
işveren sendikasına giremesin; veya aslı bunun işçi
dir de gece okuluna gitmektedir; niye bu da işçi 
sendikasına giremesin diye bir endişeye kapıldım, 
onun için bunu teklif ettim. 

BAŞKAN — Efendim, biz o konuyu daha evvel 
de görüştük. Kaldık i, şimdi YÖK Kanununa göre 
üniversitelerde devam mecburiyeti var. Devam mec
buriyeti olunca zaten dışarıda işçi olarak çalışması 
imkânı yok. Belki geceleri çalışabilecektir. 

Bu durumda olanları, bir taraftan işçi sendikası
na üye öbür taraftan işveren sendikasına üye yapıp 
sendikalaştırırsak okullarımızın ve üniversitelerimizin 
içerisine sendikacılığı sokmuş oluruz, diye endişe et
tik. Bu durumda olanların sayısı da azdır. Talebeleri 
kışkırtabilirler, tşveren kendisini işten çıkartmıştır; 

— 44 — 
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sevlilen bir talebedir, bütün okulu peşine takıp gös
teriler yaptırabilir. Onun için, okula, kışlaya ve ca
miye politika ve bu gibi şeyleri sokmayalım dedik. 
Ondan dolayı böyle kabul ettik. Sayıları çok olsa 
mesele yoktu. Bunlar azınlıktadır. Bakarsınız azınlık 
çoğunluğu peşinden sürükleyebilir, Vaktiyle bunun 
acılarını çok çekti bu millet; üniversitelerde, okul
larda bu münakaşalar, bu kavgalar olmuştur; onun 
için, koymayalım dedik. Fikir olarak doğru, ama ge
lin görün ki kötü netayiç doğuruyor. 

Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

21 inci madde üzerinde Çalışma Bakanımız tara
fından verilmiş olan önergeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kalbul edilmemiştir. 

21 inci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok. 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
Üyeliğin kazanılması 
MADDE 22. — Sendikalara üye olmak serbesttir. 

Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zor
lanamaz. İşçSi veya işverenler aynı zamanda ve aynı 
işkolunda birden çok sendikaya üye olamazlar. Bir
den çok sendikaya üye olunması halinde tüm üyelik
ler geçersizidir. 

Bir işyerirideki işçiler yardımcı işte çalışsalar bile 
ancak işyerinin bağlı olduğu işkolunda kurulu sen
dikaya üye olabilirler. 

İşçi sendikasına üyelik, işçinin beş nüsha olarak 
doldurup imzaladığı ve notere tasdik ettirdiği üye ka
yıt fişini sendikaya vermesi ve sendika tüzüğünde 
belirlenen yetkili organın kabulü ile kazanılır. Üye
lik başvurusu, sendika tarafından en çok otuz gün 
içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul 
edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliğe 
kabul edilmeyen işçinin, bu kararın kendisine tebliğin
den itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla 
görevli mahallî mahkemede dava açmak hakkı var
dır. Mahkemenin kararı kesindir. 

Üyeliği kesinleşen işçinin üye kayıt fişinin birer 
nüshasının sendikaca onbeş gün içinde Çalışma Ba
kanlığına, işçinin çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu 
bölge çalışma müdürlüğüne ve işverene gönderilmesi 
zorunludur. Üye kayıt fişinin bir nüshası da işçinin 
kendisine verilir. 

İşveren sendikası üyeliği, üç nüsha üye kayıt fişi
nin doldurulup imzalanması ve sendikaya verilmesi ve 
sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü 

J ile kazanılır, üyelik başvurusu sendika tarafından en 
çok otuz gün içinde reddedilmeyen işverenin üyelik 
istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösteril-
meksizin üyeliği kalbul edilmeyen işverenin üçüncü 
fıkradaki usule göre dava açmak hakkı vardır. Üye 
kayıt fişinin birer nüshası, sendikaca onbeş gün için
de Çalışma Bakanlığına ve işverenin işyerinin bağlı 
bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne gönderilmesi 
zorunludur. 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok, 

22 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Daha sonraki maddelerde gelecek, bu maddenin 
kapsamına giren işlemlerden alınacak noterlik ücret
lerini zannederim yarı yarıya azalttık? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, Sayın Currihurbaşkanım, yüzde elli 
oranında azalttık. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Çok büyük para tutuyordu Sayın Cumhurbaşka-
nımj 

BAŞKAN — Halen işçi olanları da bundan muaf 
tuttuk. Bundan sonra girecekler için koyduk bu şar
tı, 

23 üncü maddeyi okutuyorum. 
Üyelik aidatı 
MADDE 23. — Faaliyeti devam eden sendika ve 

konfederasyonlara üyelerince, ödenecek aidatın mikta
rı, genel kurullarınca tespit edilir ve tüzüklerinde 
belirtilir, 

İşçi sendikasına işçinin ödeyeceği üyelik aidatı tu
tarı, ayda sekiz saatlik brüt çıplak ücretini geçemez. 

İşveren sendikasına, işverenin ödeyeceği aylık üye
lik aidatı işyerinde işçilere yapılan ödemelerin aylık 
bordro tutarının yüzde ikisini geçemez. 

Sendika tüzüklerine, üyelik aidatı dışında üyeler
den başka bir aidat alınacağına ilişkin hükümler ko
namaz. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığımızın önergesinin 
23 üncü maddeyle ilgili kısmını okutuyorum : 

«MADDE 23. — 1 inci fıkrası, ödenecek aidat 
miktarı tüzüklerde belirtilir. 

Gerekçesi : Tüzük esasen Genel Kurulca sap
tandığından ayrıca genel kurulca tespitinin yazılma
sına gerek görülmemiştir.» 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
I Efendim, şunu demek istiyorum burada; ya o, ya o. 

45 — 
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BAŞKAN — Tüzüğü zaten genel kurul onayla- | 
yacak diyorsunuz? I 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Ya 
tüzükte ya genel kurulda yapılsın bu iş. Yani, hem 
genel kurulda hem tüzükte biraz zor oluyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır efendim, bu 
kalsın. Genel kurul tespit edecek, tüzükte belirleye
cek, kayda geçecek. Bu, tüzük yapsın demiyor; genel 
kurulda tespit edilecek hususlar tüzükte belirlensin, I 
diyor. Yani, bu miktar tüzüklerde mutlaka gösteril
sin kaydı var. 

BAŞKAN — Tüzüklerde değişiklik vs. yi zaten 
genel kurulların yetkisine verdik. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, tüzükte bunun yazılı olması için zaten ge
nel kuruldan geçecek. 

'BAŞKAN — Esasında taraftarsınız da, fazladır 
diyorsunuz; ama bir açıklık getiriyor. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Evet efendim, yanlış anlaşılmasın diye söyledim. 

BAŞKAN — Hayır, genel kurul miktarını tespit 
edecek; çünkü ikinci cümlede «sekiz saatlik brüt çıp
lak ücretini geçemez» diye hüküm koyduk. O miktarı I 
geçemez, ama ondan daha az koyabilir. O miktarı 
genel kurulda tespit etsinler, tüzükte de bu belirtilsin 
deniyor. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sonra bu oynak bir 
şey, mütemadiyen değişecektir bu hüküm. 

BAŞKAN — Zaten Türk-İş'in teklifidir bu; «ayda 
sekiz saatlik brüt çıplak ücreti geçemez» hükmü kendi 
teklifidir. j 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, diğer öneri de 
Türk-İş'in teklifi; «... ve tüzüklerinde belirtilir.» iba
resinin konması. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Side. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Paşamın da söylediği I 
gibi genel kurullar tespit eder, fakat bu tespit kong
re kararına yazılıp kalmaz, tüzüğün özel maddesinde I 
de ifade edilir. Çünkü, her üye «tüzüğü okudum, şart- I 
lan kabul ettim, üye oluyorum» der, aidatı da bir- I 
likte kabul eder. Bu ifadeler doğrudur efendim. I 

Yalnız bir yer var, izin verirseniz onu söyleye- I 
yün Sayın Cumhurbaşkanım:. | 
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Mahdut üyeli sendikalarımız var. Bu işkolların
da ne türlü faaliyet yaparsa yapsın Türkiye genelin
de 6 binden fazla üyesi olmayacak sendika var; Dok 
Gemi-tş Sendikası, Hava-lş Sendikası gibi sendika
ların üye sayısı 5 500 ilâ 6 000 kadardır. Bu rakam
la hem yedi sekiz sendika şubesinin hem de kendi 
genel merkezinin tüm masraflarını sekiz saatlik üc
retle karşılayamaz gibi bir kuşku akla geliyor. Tabiî, 
bir hesap meselesi. 

BAŞKAN — Bunu Türk-İş teklif etti. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Türk-İş sınır teklif edemez efendim. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Türk - İş sınır teklif etmedi efendim. 

BAŞKAN — «Sekiz saatlik brüt çıplak ücreti 
geçemez» teklifi kimindi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — O- bizim çalışmamız
da vardı efendim. 

BAŞKAN — Biz, «Her ay için üyenin aylık çıp
lak ücretinin % 1 ini geçemez» demişiz. Siz öyle ha
zırlamışsınız. 

ÇALİŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Sonra biz en az 1 yevmiyeye çevirdik efendim. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — % 1 teklifi sakıncalı bulundu efendim, % 3 
önerisi vardı. Bu sekiz saatlik ücret sitemi % 3,3 ünü 
karşılıyor. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Bu Belediyeler Kanunu gibi olacak efendim. Kü
çük belediyeler yeni yapılan ıslahattan hiç yararlana
mamışlar. Yine sıkıntı içindeler; sigorta aidatlarını hiç 
ödemiyorlar. Sendikalar da, maalesef, aidat ödemeyen 
müesseseler arasına girdiler. Kirasını da ödeyemez 
hale gelirse diye ben endişe duyuyorum, özellikle 
küçük sendikalar için endişeliyim büyük sendikalar 
için problem yok. 

BAŞKAN — Aidatı sendika fazla tutarsa işçi üye 
olmaz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— İşçinin elinde elbette. 

BAŞKAN — Tabiî, illa üye olması zorunlu değil. 
Yani sendikalar da zannederim fazla aidat alamaz
lar, alma yolunu tercih etmezler. 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADİK SİDE | 
— Şüphesiz efendim, bu bir nazik dengedir zaten. 
Genel Kurulda kabul etmezler Sayın Cumhurbaşka
nım. Kongrelerde en büyük gürültü bu maddede ko
par. Aidat tespitine geldik mi, hiç konuşmamış olan
lar, o gün hep konuşurlar. 

BAŞKAN — Madem kendi genel kurulu tespit 
ediyor, o zaman öteki işverene de öyle yapmak la
zım. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE 
— Para vermez zaten efendim, ister ki bütün hizmet
ler yapılsın, aidatını mümkün olduğu asgari düzeyde 
tutmak ister, hep böyle gider. Bunda otokontrol var
dır efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — O zaman, ikinci ve üçüncü cümle- I 

nin çıkması lazım. 
Buyurun Sayın Sargın. 
TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 

— Sayın Cumhurbaşkanım, bu aidatların genel kurul I 
veya tüzüklerinde belirtilmesi konusunda kısa bir açık- I 
lama yapmak istiyorum. 

Genel kurul salt çoğunlukla karar alır, aidat tespit I 
edilir, kesilir; ama hem de tüzükte belirtildiği takdir- j 
de, tüzük değişikliğine uygun esaslara göre aidat mik
tarının da değişmesi gerekir. I 

BAŞKAN — Ama tüzüğün değiştirilmesi genel I 
kurulun görevleri arasında. 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Tamam, işte onun için. Arzım şu ki, «tüzük deği
şikliği ile tespit edilir» demek kâfidir. Tüzük değişik
liğini gerektiren çoğunlukla bunu yapabilirler, anla
mına gelir. Ayrıca genel kurul kararı demek zait olur. 
Bu birinci konuydu. 

İkinci konu ise, bilindiği üzere işkolunda rekabet 
olduğu zaman, sendikalar bu aidatları düşürür, sen-
dikalararası rekabet olmadığı zaman bu aidatları ol
dukça yükseltirler. Her ne kadar otokontrol var gibi I 
görünürse de, buna itiraz çoğunlukla olmaz. Bu % 
3'lük standart tüm dünyada eleştirilmiştir. Bir kişi 
dayanışma kulübüne veya sendikasına veya kendisi
ne yararı olacak bir kuruluşa gelirinin l/30Tunu verir. 
daha fazlasını da vermesi beklenemez Bunu kanun 
koymak zorundadır. Bu «sekiz saatlik brüt çıplak 
ücreti geçemez» ibaresi kalmalıdır ve belirtilmelidir. 
Bu bilhassa toplusözleşme, zam farkları vs. gibi muh
telif deyimlerle oldukça yüksek meblağlara gelmiştir. 
İşçilerimiz hep bundan sızlanmışlardır. Kanun bir I 
yerde işçileri korumalıdır. { 
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BAŞKAN — Yani 1 günlüğünden fazlasını da al
masınlar. 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Tabiî, rıza gösterilmemelidir; öyle düşünülmüştür. 

BAŞKAN — Gerçi, vermiş olduğunuz misale gö
re Hava - İş Sendikasına üye işçilerin 1 günde aldığı 
ücretler zannediyorum fazla tutar, değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi İlişkileri (Komisyonu 
Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Evet, bunun faydalı tarafı da var. 
zaten genel kurullarında belki de bu uzun uzun bir
çok münakaşalara sebep olacaktır. 

Şimdiye kadar 1 günlük çıplak ücretin üzerinde 
aidat alan sendika var mıydı? 

SOSYAL GÜVENLtK BAKANI SADIK ŞIDE 
— DİSK vardı efendim, DİSK'in aidatları hep yük
sekti. 

BAŞKAN — İşte gördünüz mü; onun için de kı
yametleri fcoparıyordu itabiî. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞİDE 
— Sayın Currihurbaşkarııtm, o kapandı, bundan son
ra yapaımayacak. 

'BAŞKAN — Ama yine birisi çıkar, bilek gücüy
le almaya çalışır. İBiz işçiyi de koruyalım dedik, bu 
ibarenin konulmasının bir sebebi de bu; fazla ileri 
gitmesinler. Nitekim, bir kanunumuzda da koyduk. 

KEMALETTİN ALİ IKÂŞIFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Siyasî Partiler Kanununda koy
duk. ;Mesela, milletvekilleri için dahi 1 yılda 1 aylık 
tutarını geçemez, denildi. 

BAŞKAN — Mesela bağış yapacaksa 1 milyon 
lirayı geçemez dedik. ıBunu hudutsuz bırakmayalım; 
çünkü suiistimal ©diliyor. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESMER1 — 
Efendim tabiî hakikaten bu öyle bir şey ki, aidatı 
yüksek tutarsınız sendikaya kimse girmez. 

İBAŞJKAN — Ama aidatı yüksek tutmuş. 
ÇALIŞMA BAİKANI TURHAN ESENER — 

En azından yaptı, ama başka sebeplerden yaptı, 
Bir de efendim, işveren sendikalarına yapılan öde

melerin, işçilere yapılan ödemelerin aylık bordro tu
tarının % 2'si olması hükmü var. Büyük bir işvere
nin aylık bordro tutarı çok tutar ve bunun % 2'si de 
işverene büyük bir mükellefiyet olarak gelir. Bunu 
da serbest bırakmakta fayda var. Bu birçok işveren
ler için bir nevi vergi gibidir. 

BAŞKAN — İşveren sendikalarına yapılan öde
me miktarını niye koyduk? 
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DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve tşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Efendim, İşveren Sendikaları Konfede
rasyonunun bu paralelde 'bir önerisi vardı. Bu, yıllık 
bordro tutarının % 2'sini geçemez diyor. Biz de bu
nu aylık olarak hükme bağladık. Yani her ay ödeye
ceği aidatı kapsadığı için. Onların söz konusu etmek 
istediği yıllık aidatlar ödenir ve yıllık bordro tutarı
nın % 2'sini geçmesin. 

BAŞKAN — Bunu anladım da, işverenler eğer 
fazla alıyorlarsa sendikadan çıkar. Çünkü o işvere
nin illa sendikaya kayıt olma mecburiyeti yok. İş
veren sendikasıyla karşılıklı oturur yine konuşur, 
işçi gibi değildir. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Efendim, Müsteşar Yardımcısı Sayın Sar-
gın'ın birinci düşüncesine katılıyoruz. Gerçekten tü
züklerinde belirtildiğine göre, genel kurullar belirdi 
bir toplanma nisabı ve karar yeter sayısı arayacak
tır bu aidatın tespitinde. IBöyle 'bir şey mümkündür. 

Diğer husus ise, aynen başlangıçtan beri gelen ça
lışmaların bir sonucudur. IBu bir günlük çıplak yev
miyenin uygun olacağını, iSayın Çalışma Bakanım 
da daha önceki görüşlerinde belirtmiştir efendim. 
Bu nedenıle bunun burada kalması işçiyi koruduğu 
için... 

©AŞKAN — İşverenin kalmasında gerek var mı? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) •— İşveren çıkabilir Sayın Cumhurbaşka
nım, kalması gerekli olmayabilir. 
BAŞKAN — İşveren ne yaparsa yapar, zenginse 

daha fazla verir. 

ÇALIŞMA ©AKANI TURHAN ESENER — 
Efendim biz böyle bir karar alabilsek işsizlik sigorta
sı veririz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK Sİ
DE — Sayın Cumhurbaşkanını, işveren konfederas
yonuna Şeker Sanayii İşverenler Sendikası 2,5 mil
yon lira birden ödüyordu. Gerçekten büyük para olu 
yordu. Hatta biz bir ara, fazla bir miktar gitmeye 
başladı, diye zamanın ıBaşbakanına konfederasyon 
olarak gittik. Devlet eliyle işveren konfelderasyonunı 
aidat ödeniyor, oysa bir başka maddede devletten 
yardım alamayacağı yazılı; bu çok ters işlemeye baş
ladı ve büyük paralar ödeniyor, diye uyardık. 

'BAŞKAN — Kamu var ya, işte onun için «% 2' 
sini geçemez» diye kısıtlamışlar. 
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TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilci

si) — Sayın Cumhurbaşkanım, biraz önce de arz et
tiğim gibi, kanun kişiyi korumak lüzumunu duyma
lıdır. İşveren konfederasyonunun yapısında, her ne 
kadar % 3,3 % 2'ye düşmüş gibi görünüyorsa da, 
tavan aslında daha yüksektir. Malumları yukarıda 
işçiler için çıplak sekiz saat tavan öngörüldüğü hal
de, işverenler için «bordro tutarı» denmiş olmakla 
giyinik ücret; fazla mesailer de dahil ücret eklenmiş
tir. Tabiî sonucunda bunun vergi muafiyeti de iste
necek ve bu da oldukça yüksek düzeye baliğ olacak
tır, vergi muafiyeti de ileride haklılık kazanacaktır. 
Yani, işverenlerin işveren konfederasyonuna veya 
sendikasına ödedikleri paranın vergiden muaf edil
mesi talebi, bunun hemen yanında gelecektir. Hal 
böyle olunca, eşitlik ve hizmet ilkesi dikkate alınarak 
işverenlerde de aynen çıplak saat ücreti üzerinden se
kiz saat ıtavanı getirilmesinde yarar umulmaktadır. 

Takdirlerinize sunarım. 

İBAŞKAN — Nasıl yapacağız onu, nasıl diyece
ğiz? 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Yine o ay çalıştırdığı işçi sayısı toplamının sekiz 
saatlik bir çıplak ücreti kadar. 

BAŞKAN — Yani kaç kişi varsa bu sayı ile çar
parak bulunacak. 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Bu da tavan tabiî, bu tavanı aşmamak kaydıyla 
daha aşağısını tespit edebilir. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu konu daha 
önce komisyonlarda çok uzun süre tartışılmış ve bu 
şekli almıştır. 

Ancak, Sayın Sargın'ın bu düşüncesine ben kişi
sel olarak katılıyorum. 

İBAŞKAN — O halde, 23 üncü maddenin yeni
den düzenlenmesi için Komisyona havalesini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

23 üncü madde 'Komisyona iade edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Üyeliğin devamı ve askıya alınması halleri 
MADDE 24. — İşçi sendika veya konfederasyon

larının yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında 
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görev almalarından dolayı işyerinden ayrılan işçilerin 
bu göreve getirildikleri anda üyesi bulundukları sen-
dikalardaki üyelik sıfatları devam eder. 

Sendikalara üye olmak hakkına sahip olanlardan 
mevzuat gereğince bir işletme veya kurumun yöne
tim kurullarında veya benzeri kurullarında işveren, 
işveren vekili ve işçi temsilcisi sıfatıyla bulunanların 
da sendika üyeliği devam eder. 

Askerliği meslek edinmemiş bulunan askerî şa-
hi'sların bu (Kanuna göre sahip bulundukları hak ve 
yükümlülükler silah altında bulundukları süre için 
askıda kalır-

îşçi sendikası üyesi işçinin geçici olarak işsiz kal
ması veya sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak 
şartı ile başka bir işe geçmesi sendika üyeliğini etki
lemez. 

BAŞKAN — '24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum: 
Üyeliğin sona ermesi 
MADDE '25. — îşçi veya işveren, sendikada üye 

kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 
Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle 

üyelikten çekilebilir. Çekilme bildirimi .noter huzu
runda münferiden kimliğin tespiti ve istifa edecek 
kişinin imzasının tasdiki ile olur. Çekilme bildirimi
nin birer örneği noterlikçe en geç üç işgünü içinde 
ilgili işverene, sendikaya, işyerinin bağlı bulunduğu 
bölge çalışma müdürlüğüne ve Çalışma (Bakanlığına 
gönderilir. Çekilme, notere başvurma tarihinden iti
baren üç ay sonra geçerli olur. 

Üyenin sendika veya konfederasyondan çıkarıl
ma kararı genel kurulca verilk. Çıkarma kararı çıka
rılanlara ve ikinci fıkrada gösterilen yerlere yazı ile 
tebliğ edilir. Çıkarma kararına karşı üye veya işyeri
nin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğü kara
rın tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına 
bakmakla görevli mahallî mahkemeye itiraz edebilir. 
Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üye
lik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder. 

İşveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin 
işveren sendika veya konfederasyorilarındaki üyelik
leri ve görevleri, bu sıfatı kayıp ettikleri tarihte ken
diliğinden sona erer. Ancak, tüzelkişiliği temsilen iş
veren vekili sıfatı ile işveren sendikalarına üye olan
ların bu sıfatı kaybetmeleri halinde tüzelkişiliğin üye
liği düşmez, işveren vekilinin sendika veya konfede
rasyon organlarındaki görevleri sona erer. 

Bağlı bulundukları, Kanunla kurulu kurum veya 
sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı 
veya toptan ödeme alarak işten ayrıdan işçilerle iş
kolunu değiştiren işçilerin sendika üyeliği ile varsa 
sendika, sendika şubesi veya konfederasyon organla
rındaki üyelikleri veya görevleri de sona erer. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, son cümlede konfede
rasyon organlarındaki üyeliklerin veya görevlerin 
sona ermesi hükmü getiriliyor. Eğer o işkolu deği
şikliği, konfederasyona üye değişik işkolları sendika
larından birisiyle ilgili ise sona ermemesi lazım. Me
sela; Maden - îş kolunda işçi idi, bilahara gıda sa
nayine geçti; fakat o konfederasyonda bir sendika da 
Gıda'dır. Bu madde bana, «işkolu değişti diye onu 
çıkartmak, konfederasyondaki görevine son vermek» 
gibi geldi.. 

BAŞKAN — Ne diyorsunuz bunun için? 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Konfederasyon için 
işkolu değiştirmesi tesir etmez; ama yukarıdaki emek
lilik, ayrılma, malûllük vesaire onu tespit ediyor. İş
kolu değişikliğine tesir yapmaz. Zaten sendikaya üye 
olabilmek için bir konfederasyonun değişik işkolla-
rından olacağı otomatikman anlaşılıyor. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERJK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet Cumhurbaşkanım, sadece üst kı
sımdaki emeklilik durumu etkileyecektir. İşkolunu 
değiştirme, konfederasyondaki üyeliğinin sona erme
sini gerektirmeyecektir» İzin verirseniz o son fıkrayı 
o şekilde geri alalım ve düzenleyelim. 

BAŞKAN — Tabiî öyle yazıyor; «...ayrılan iş
çilerle işkolunu değiştiren işçilerin sendika üyeliği 
ile varsa sendika, sendika şubesi veya konfederasyon 
organlarındaki üyelikleri veya görevleri de sona 
erer.» 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERİK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri (Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, ancak şunu 
belirtmeme izin veriniz: Eğer Sayın Bakanımın bu
yurduğu gibi konfederasyona Maden-İş Sendikası 
temsilen gelmiş ise ve işkolu da değişmişse nasıl de
vam edecektir? Bu da ayrı bir sorun olarak kalacak
tır. 
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BAŞKAN — Sendika değil, konfederasyonda; 
konfederasyon aynı konfederasyon. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi İlişiklileri Komisyonu 
Başkanı) — Arz ediyorum efendim; Konfederasyona 
Maden-lş Sendikasından geldi ise ve Maden-lş Sen-
dikasındaki üyeliği de son buldu ise ne olacaktır du
rum? Bir de bu sorun vardır efendim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Dönemin sonuna kadar kalması lazım. Ayrı, bir 
başka sendikada üye olacaktır, ortadan tamamen kay
bolmayacak ki. (Birinde kaybolan üydiği, ötekisin
de var. 

BAŞKAN — Diyelim ki bir işçi 'Maden-lş Sen
dikasında çalışıyordu, Gıda-lş Sendikasına geçti. 
Şimdi Maden-lş Sendikasıhdaki üydiği elbette sona 
erecek, nereye geçecek? Gıda-lş Sendikasına geçecek, 
orada üye olacak. Oraya üye kaydolacak değil mi? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

'BAŞKAN — Şimdi işçinin oraya üye olmasının 
konfederasyonla alakası yoktur ki; konfederasyonu 
ne dîye karıştırıyoruz buraya? Eğer o sendika de
ğişmiş de başka bir konfederasyona bağlanmışsa o 
zaman onun üyeliği sona erer. 

ORGENERAL NECDET 'ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Bakanın be
lirttiği gibi, işçiler Maden-lş Sendikasından seçilip 
de Gıda İş Sendikasına geçerse, o ısendika içinde yö
netici olarak seçilmesine bağlı değillki efendim. lEğer 
hakkıyla seçilirse, otomatikman oraya gdir. Ama 
Maden-lş Sendikasındaki üyeliği biter bitmez öbür 
tarafa geçerse, elbette konfederasyon üyeliği otoma
tikman düşer. 

BAŞKAN — Ama yönetmide değil bu, latettayin 
bir iş. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır, burada yö
netim kastediliyor; son fıkrada. Bu fıkranın temel 
gayesi herhangi bir sendikada üyedir aynı zamanda 
da sendikanın yöneticisidir. Bu sendikada üyeliği sona 
erdiği 'takdirde, bu isendikadaki yöneticiliği de sona 
erer. Bunu tanzim ediyor bu fıkra efendim. 

BAŞKAN — Ama yöneticilik lafı geçmiyor. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — En son cümlede, Sa
yın Cumhurbaşkanım; «Organlardaki üyelikleri veya 
görevleri sona erer» diyor. «Veya» kelimesinin «ve» 
olması lazım. 

I DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERİBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, izninizle «veya» 
kelimesinin «ve» olması gerekir, düzeltelim. 

BAŞKAN — ^Organlardaki üydikleri ve görev-
I 1eri de sona erer» olacak. t 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU ((Adalet Ba-
I kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, ay

nen Anayasa 'Mahkemesindeki gibi. Anayasa Mahke
memizde, mesela yükseköğrenimden bir boşalma 
olursa boşalan üyeliğe mecburen yükseköğrenimden, 

I Yargıtaydan bir boşalma olursa Yargıtaydan seçilip 
I gelecektir. Burada da artık geliş yeri değişmiş olu

yor. 
'BAŞKAN — Ben, sendika üyeliği, diye düşün-

| müştüm, halbuki yönetimdeki görevi de sona eriyor. 
I Mesela bir kişi Maden-lş Sendikası Yönetim Ku

rulunda iken o işkoluna bağlı listen çıkıp Gıda-lş 
Sendikasına bağlı bir işyerine geçtiği anda, öncelikle 
yeni girdiği işkolunun bağlı olduğu sendikaya üye 

I olacak, sonra yönetim kuruluna seçilecek, 
Ondan ayrılınca düşer tabiî. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
—• Sayın Cumhur1 başkanım, izin verirseniz ben biraz 
daha açıklama yapmak istiyorum. 

Misalimizde yine Maden-lş ve Gıda-lş Sendika
larını koruyalım. Maddede «Organlarından birinden 

j üye veya görevli» denildiğine göre, Konfederasyonun 
organlarından birisi de denetim kuruludur. Konfede-

I rasyonun Denetim Kurulu Başkanı, mesele Maden -
İş Federasyonu delegesi olan bir kişi olsun. Böyle 
önemli bir göreve seçilebilmek için, tahsisen orada 
da iyi bir görevde olması gerekir. 

i Bu kişi denetim kurulu başkanı iken bir hail zu
hur etti ve belki de kendi iradesi dışında bir işkolu 
değişikliği olduğu anda, görevinden düşüyor. Oysa 
bu kişi o güne kadar birtakım sorumluluklara katııl-

I mıştır. Bu nedenle görevi kongreye kadaır devam et
melidir. Kongreden sonra seçilecek kişi başka olur 
ama, aldığı görevi ibraya kadar götürmelidir. Or'ta-

I da bırakıp gitmesi birtakım sıkıntılara yol açar. 
Konfederasyondaki göreviyle alakalı olarak öne

rimi tekrarlıyorum efendim. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Yalnız konfederasyon için; 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Yalnız konfederasyon için efendim. Çünkü, kon
federasyonlar değişik işkallarından kurulur. Bunda 

J bir terslik yok. 
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DENİZ ÖĞRETMEN AUBAY ER'BERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri (Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanı
mın sendikacılıkta engin tecrübesi var. Ancak, şunu 
belirtmek isterim': Burada maddenin lafzından da an
laşılacağı üzere işkölunu değiştiren işçiler söz konu
su, işkolu değişmiş işçiler değil efendim. Yani, işçi
nin kendi iradesi ile işkölunu değiştirmesi mevzuba
histir. Sayın Adalet Bakanımız bilmem katılırlar mı? 
Birinci maruzatım bu efendim. 

İkinci maruzatım ise, Sayın Bakanımın vermiş 
olduğu örnekte denetleme kurulu başkanı oları zat 
Maden-îş Sendikası delegasyonundan gelmiştir. Do
layısıyla Maden-îş Sendikası delegasyonu ile ilgisi 
kalmayan bir kişinin hâlâ devam etmesi tercih edili
yorsa, buna benim diyecek herhangi bir sözüm yok 
efendim. 

BAŞKAN — Orada olduğu için oraya seçijmiş, 
üyeliği sona erince orada nasıl kalabilir? Bir de o 
var, 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, kalmayabilir ama çok 
ekstrem bir örnek oldu benim söylediğim. Üç yıllık 
bir dönemin iki veya ikibuçuk yılında denetim ku
rulu başkanı olarak çalışmış bir kişinin böyle bir se
beple denetim kurulu başkanlığından, kongreye gidip 
ibra edilmeden çekilmesi, garip bir tablo çıkartır or
taya. 

Belki hiç olmayacaktır bu misal. 'Ben zamanınızı 
işgal ediyorum, özür dilerim. 

'BAŞKAN — Pek ender olacak bir şey bu. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ — (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — IBir şey daha var 
efendim. Acaba, değiştirdiği işkolu, yeni gittiği işkolu 
bu konfederasyona dahil mi değil mi; o da meçhul. 

BAŞKAN — Evet o da meçhul. 'Sayın Bakan da 
«olursa» diyor. Hepsi bir araya falan gelecek, çok 
zor bir ihtimal. 

25 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

25 inci maddeyi son satırdaki «veya» kelimesi «ve» 
| olarak düzeltilmiş şekilde oylarınıza sunuyorum': Ka 
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum: 

İKİNCİ BÖİJÜM 
Konfederasyon ve Uluslararası Kuruluş Üyeliği 

Konfederasyonlara üye olma ve çekilme 
MADDE 26. — IBir konfederasyona üye olmak 

sendikanın genel kurulu kararına bağlıdır. Bu karar, 

sendikanın genel kurul üye veya delege tamsayısının 
salt çoğunluğu ile alınır. Sendika tüzüğünde daha 
yüksek bir nisap tespit edilebilir. 

Sendikalar aynı zamanda birden fazla konfede
rasyona üye olamazlar. Birden fazla konfederasyona 
üye olunması halinde tüm üyelikler geçersizdir. 

Konfederasyonların kurulmasında ve konfede
rasyonlar/dan çekilmede de birinci fıkra hükmü uy
gulanır. 

Konfederasyonlara üye olma ve üyelikten çekilme 
kararları 8 inci madde hükmüne göre ilan edilir 
ve resmî makamlara bildirilir. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler,., kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum: 
Sendika ve konfederasyonların katılması veya 

birleşmesi 
MADDE 27. — Sendikaların bir başka sendika

ya veya konfederasyonların bir başka konfederasyo
na katılması halinde katılan sendika veya konfede
rasyonun bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri ka
tıldığı sendika veya konfederasyona kendiliğinden ge
çer. 

Birleşen sendika veya konfederasyonların bütün 
hak, borç, yetki ve menfaatleri birleşme sonucu mey
dana getirdikleri yeni tüzelkişiliğe kendiliğinden ge
çer. 

Bu madde hükümleri gereğince katılan veya bir
leşen sendika ve konfederasyonların üyeleri, ayrıca 
bir işleme tabi tutulmaksızın katılınılan veya yeni 
meydana getirilen sendika veya konfederasyonun 
üyesi olurlar. 

Katılma veya birleşme ile ilgili usul ve işlemler 
konusunda da 26 ncı madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

©uyurun. 
SOSYAL GÜVENLİK IBAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, maddelerin ikisi de ga
yet güzel tedvin edilmiş, yalnız bir 'husus benim dik
katimi çekti; uygulamada acaba çelişkilere yol aça
bilir mi, diye söz aldım efendim. 

Üç ifade var Üye olma, katılma, birleşme. Bun
lar birbirlerinden farklı şeyler; fakat yukarıda «Kon
federasyona üye olma», aşağıda «Konfederasyona 
katılma» veya «birleşme.» Bunlar, eğer ayrı şeyleri 
kastediyorsa, ayrı ifadeleri kullanalım. 
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»BAŞKAN — Birinci fıkrası «katılma»yı, ikinci 
fıkrası «Mrl'eşme»yı öneriyor, öyle değil mi Sayın 
Komisyon?. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Ba
kanınım herhalde nazarından kaçmış olacak; bura
daki katılma konfederasyonlar arasındadır. Aynı çe
şit, yahut aynı düzeyde, olan bir katılmadır. Burada 
Konfederasyonun bir başka konfederasyona katıl
ması söz konusu, yoksa, bir sendikanın konfederasyo
na katılması söz konusu değildir. 

BAŞKAN — Evet. 
Başka söz almak isteyen var mı?. Yok. 

27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi okutuyorum : 
Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik 
MADDE 28. — Sendika ve konfederasyonlar Tür

kiye Devletinin şekline, insan haklarına saygılı, millî, 
demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine; 
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne; 
Türk Ulusuna ait egemenliğin kullanılmasının hiçbir 
suretle 'belli ;bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakıla
mayacağı ilkelerine; vicdan ve din özgürlüğüne; ay
kırı faaliyet göstermeyen uluslararası işçi ve işveren 
kuruluşlarına serbestçe üye olabilirler ve üyelikten 
çekilebilirler. 

Uluslararası kuruluşa üyelik için başvurmadlan 
üç ay önce bu kuruluşun tüzüğü İçişleri ve Çalışma Ba
kanlıklarına verilir. Bakanlar Kurulunca tüzüğün 
yukarıdaki ilkelere aykırılığı üç ay içinde tespit edil
mediği takdirde uluslararası kuruluşa üye olunabilir. 

Üye olunan uluslararası kuruluş birinci fıkradaki 
esaslara aykırı faaliyet gösterir veya nitelik kazanır
sa Bakanlar Kurulu o sendika veya konfederasyonun 
uluslararası kuruluştan çekilmesi için karar alır ve o 
sendika veya .konfederasyona bildirir. 

Uluslararası kuruluştan çekilen sendika veya kon
federasyon ayrılma tarihini takibedien on'beş gün için
de ikinci fıkrada belirtilen maskaralara ayrılış tarihini 
bildirir. 

Kıbrıs'taki 'Türk işçi ve işveren kuruluşları Tür
kiye'de kurulu konfederasyonlara üye olabilirler. 

BAŞKAN — Bu son fıkra gerekli de, acaba «ulus
lararası» tabirinden bir endişe doğabilir mi?. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Kabul edilmiş vaziyettedir zaten Sayın Cumhur
başkanım; eski kanunlarımızda da var. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var .mı?. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhuıbaşkanım, kanun tasarısının ilk 
hazırlandığı günlerden bu tarafa basınımızda bir hu
sus şöyle yer aldı : Bu madde, sözde, sadece uluslar
arası. konfederasyonlara üye olmaya yeterlidir; ancak, 
bir de ICFTU, IOFCA diye ifade edilen meslekî fe
derasyonlar. mevcut. Batı dünyası bu federasyonlara 
fevkalade önem veriyor; Büro İşçileri Federasyonu, 
Maden İşçileri Federasyonu, Gıda İşçileri Federas
yonu gibi. Başlarında oldukça etkili ve yetkili kim
seler var; bunlar da, ICFTU'ye bağlı; Uluslararası 
Hür 'Dünya İşçileri Konfederasyonunun üyesidir-
ler. 

Bu maddeden, sendikadan sendikaya olan, 
ICFTU gibi meslekî federasyonlara üyelik manası 
çıkmaz gibi bir endişe vardı, ben Komisyonun bu 
konuda bir açıklaması olursa diye söz aldım, arz 
ederim. 

BAŞKAN — Zaten «Sendika ve konfederasyon
lar» diyor. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — «Sendika» kelimesini biz koyduk efen
dim. 

BAŞKAN — 28 inci maddenin birinci fıkrası 
«Sendika ve konfederasyonlar Türkiye Devletinin 
şekline...» diye başlıyor, devam ediyor ve «... aykırı 
faaliyet göstermeyen uluslararası işçi ve kuruluşları
na (yani o kuruluş ne ise, sendika ise sendika, kon
federasyon ise konfederasyon) serbestçe üye olur
lar ve üyelikten çekilebilirler» diyor. Çünkü, ara
dan federasyon çıktığına göre, o federasoynun göre
vini şimdi sendikalar üstlenmiş oluyor, değil mi?... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, «Sendika» 
kelimesini sonradan biz ilave ettik, ilk taslakta da 
bu yoktu. 

BAŞKAN — Evet. 
'Başka söz almak isteyen var mı?. Yok. 
28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
29 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Teminatlar 

İşçi sendikası ve konfederasyonu yöneticiliğinin 
teminatı 
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MADDE 29. — Sendika ve konfederasyonların 
yönetim 'kurullarında veya başkanlığında görev al
dığı için ;kendi isteği ile çalıştığı işyerlerinden ayrı
lan işçiler, bu görevlerinin seçime girmemek, yeniden 
seçilmemek veya kendi istekleriyle çekilmek suretiy
le son bulması halinde, ayrıldıkları işyerinde işe yeni
den alınmalarını istedikleri takdirde, işveren, ta'cp 
tarihinden itibaren en geç. bir ay içinde bu işçileri o 
andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uy
gun bir diğer işe, diğer isteklilere nazaran öncelik 
vererek almak zorundadır. Bu takdirde, işçinin eski 
kıdem 'hakları ve ücreti saklıdır. Bu hak, sendika ve
ya konfederasyonîardaki yöneticilik görevinin sona 
ermesinden başlayarak üç ay içinde kullanılabilir. 

Yönetim kurulundaki ve başkanlıktaki görevleri 
ile ilgili fiillerinden dolayı hüküm giymiş olanlar bu 
haktan yararlanamazlar. 

Isıverene düşen pay dahil olmak üzere sosyal gü
venlik kurumlarının prim ve aidatlarını ödemeye de
vam etmek suretiyle ayrıldıkları işyerlerindeki sigor
talılık haklarını da devam ettirebilirler. 

Yukarıda gösterilen haklardan sendika şube yö
netim kurulu üyeleri ile başkanları da yararlanırlar. 

BAŞKAN — 29 unca madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum : 
tşyeri sendika temsilcilerinin teminatı 
MADDE 30. — işveren, işyeri sendika temsil

cilerinin hizmet akitlerini haklı bir sebep olmadıkça 
ve sebebini açık ve kesin şekilde 'belirtmedikçe fes-
hedemez. Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itiba
ren bir ay içinde temsilcinin veya üyesi bulunduğu 
sendikanın iş mahkemesinde dava açma hakkı var
dır. Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde 
sonuçlandırılır. Mahkemenin kararı kesindir. Mahke
me temıslMnin işine iade edilmesine karar verirse, 
fesih geçersiz sayılarak iş gördürülmemiş olsa bile, 
temsilcinin, işinden çıkarıldığı tarihten başlamak üze
re temsilcilik süresinin devamınca ücreti ve diğer 
bütün hakları işveren tarafından ödenir. Bu hüküm 
yeniden temsilciliğe atanma halinde de uygulanır. 
tşine iade kararı verilen işçi altı işgünü içinde işe 
başlamak zorundadır. Bu süre içinde işe başlamayan 
işçiye mahkemece öngörülen tazminat ödenemez. 

Mahkemenin 'kararı kesin olmakla beraber işçinin, 
kanundan ve toplu iş sözleşmesinden doğan hakları 
saklıdır. 
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BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul ediLmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum : 
Sendikaya üye ölüp olmama hürriyetinin temi

natı. 
MADDE 31. — İşçilerin işe alınmaları, belli bir 

sendikaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir 
sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa 
etmeleri veya sendikaya girmeleri veya girmemeleri 
şartına bağlı tutulamaz. 

Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akitlerine bu 
hükme aykırı kayıtlar konulamaz. 

İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika 
üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan 
işçiler arasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin mes
lekî ilerlemesinde, işçinin ücret, ikramiye ve prim
lerinde, sosyal yardım ve disiplin hükümlerinde ve 
diğer hususlara ilişkin hükümlerin uygulanması ve
ya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi 
bir ayırım yapamaz. 

Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yar
dım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri sak-
li'dır. 

İşçiler, iş saatleri dışında veya işverenin rızası ile 
iş saatleri içinde, işçi sendika veya konfederasyonları
nın faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkarı
lamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye 
tabi tutulamazlar. 

işverenin, üçüncü ve beşinci fıkra hükümlerine 
aykırı hareket etmesi halinde, işçinin ücretinin bir 
yıllık tutarından az olmamak üzere bir tazminata 
hükmedilir. İşçinin iş kanunları ve diğer kanunlara 
göre haiz olduğu bütün hakları saklıdır. Ancak, bu 
fıkraya göre tazminata hükmedilmesi halinde, iş ka
nunlarındaki kötü niyet tazminatı uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddenin üçüncü fıkrasının son kıs
mında, «... işçinin ücret, ikramiye ve primlerinde... 
herhangi bir ayırım yapamaz» deniyor. 

Sendikalı işçiler var, sendikasız işçiler var veya 
başka sendikalı işçiler var. Diyelim ki o sendikalılar
la anlaşma yaptı, ücretlerine ve bazı sosyal haklarına 
yeni haklar tanıdı ve verdi, «Ücrette ayırım yapa
maz» dediğimize göre aynı hakları öteki işçilere de 
vermek zorunda mı? 

DENİZ ÖĞNETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, buradaki amaç o 
ayırım demek değildir. 
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BAŞKAN — Ama tasrih etmek lazım; tabiî, ben 
de biliyorum da, o ayırım da çıkabilir. Yarın öbürsü 
gün işçiler derler ki, «Bakınız bu kanunda ayırım 
yapamaz deniyor, onlara zam yaptınız, bize de ya
pın.» 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, o kadar isabetli bir hu
susa temas ettiniz ki, Sosyal Sigortalar Kurumunda 
halen yedi sendika var. Büroda çalışanlar başka, has
tanelerde çalışanlar başka, inşaat, mesken vesair tek
nik servislerde çalışanlar başka sendikalara bağlı. 
Birisine verebildiğimizi öteki sendikalara da verme
miz mümkün değildir. Çünkü birimleri ve iş statüleri 
çok değişiktir. Bu bakımdan bu farkı belirtmek şart
tır. 

BAŞKAN — Tabiî, sizin kastınızı anlıyorum. İşe 
alındığı zaman aynı ücreti verecek; ama sonradan 
«sen falan sendikaya üye oldun, sana daha az vere
ceğim veyahut da öteki sendikaya üye olsaydın» gibi 
bir ayırım yapamamayı kastediyorsunuz; ama bu 
fıkradan bu mana çıkmıyor. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Anlıyorum efendim, zatı âliniz layıkıyla açık
ladınız Sayın Cumhurbaşkanım. Bu hüküm, halen 
yürürlükte bulunan 274 sayılı Sendikalar Kanununun 
19 uncu maddesinin hükmüdür ve aynı paralelde ge
tirilmiştir. Bu hüküm halen uygulanmaktadır ve uy
gulamada büyük sorunlara neden olmamıştır. 

BAŞKAN — Kanunun açıklanmasında ve zapta 
geçirilmesinde fayda vardır. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim, izniniz olursa o hükmü aynen 
arz edeyim : 

«... işveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sen
dika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye 
olan işçiler arasında; işçi alınmasında, işin sevk ve 
dağıtımında, işçinin meslekî ilerlemesi, ücreti, ikra
miyesi ve primleri, sosyal yardım hakları ve disip
lin hükümlerinin uygulanması vesair hususlara iliş
kin hükümlerin tatbiki veya çalıştırmaya son veril
mesi bakımından herhangi bir ayırım yapamaz.» 

Sayın Cumhurbaşkanım, bundan mülhem olarak 
aynı paralelde düzenleme getirilmiştir. 

BAŞKAN — Yani kasıt o mudur? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim. 

Kaldıki Sayın Cumhurbaşkanım, bir sonraki fıkra 
açıklayıcıdır. İzniniz olursa tasarıdan o fıkrayı da 
arz edeyim efendim, deniliyor ki; «Ücret, ikramiye, 
prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında top
lu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.» 

BAŞKAN — Yani ancak onlar istifade eder. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Onlar için ayırım sözkonusu olabilir. 

BAŞKAN — Ben o hususun açıklanması için sor
dum. 

31 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? 

Buyurun Sayın Side. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞÎDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bir ufacık tespitim var; 
zannediyorum üçüncü fıkranın ikinci satırında «işe 
alınmada» ibaresi atlanmıştır. 

BAŞKAN — Evet o ibare yok, okunmadı. Siz o 
«işe alınmada» ibaresini eski metinde okudunuz, bu
rada ise yok, doğrudan doğruya «işin sevk ve dağı
tımında» diyerek başlanmış. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Cumhurbaşka
nım, birinci fıkrada çok geniş bir şekilde bütün bu 
hususlar var. işçilerin işe alınmaları, sendikaya dahil 
olup olmama şartına bağlı tutulamaz gibi. 

BAŞKAN — Tamam, birinci fıkrada bu husus 
var; «işçilerin işe alınmaları, belli bir sendikaya gir
meleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki 
üyeliği muhafaza...» Mühim olduğu için o hususu ora
ya almışlar. 

Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı 
efendim? Yoktur. 

31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Faaliyetle^ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetleri 

Sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetleri 
MADDE 32. — Sendikalar aşağıdaki faaliyetler

de bulunabilirler : 
1. Toplu iş sözleşmesi akdetmek, 
2. Toplu iş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, 

arabulucuya, hakem kurullarına, iş • mahkemelerine ve 
diğer yargı organlarına başvurmak, 
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3. Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş söz
leşmesinden, örf ve âdetten doğan hususlarda işçileri 
ve işverenleri temsilen veya yazılı başvuruları üzeri
ne, nakliye, neşir veya adi şirket mukaveleleri ile hiz
met akdinden doğan haklan ve sigorta haklarında üye
lerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münase
betle açtığı davadan ötürü husumete ehil olmak, 

4. Grev veya lokavta karar vermek ve idare et
mek. 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Sendika ve konfederasyonların sosyal faaliyetleri : 
MADDE 33. — Sendika ve konfederasyonlar tü

zelkişi olarak genel hükümlere göre sahip oldukları 
yetkilerden başka, aşağıda belirtilen faaliyetlerde de 
bulunabilirler : 

1. Çalıştırmayı doğuran hukukî ilişkilerde sos
yal sigortalar, emeklilik ve benzeri hakların kullanıl
ması ile ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adlî 
yardımda bulunmak, 

2. Kanun ve uluslararası andlaşma hükümlerine 
göre toplanan kurullara temsilci göndermek, 

3. İşçilerin veya işverenlerin meslekî bilgilerini 
artıracak, millî tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel 
verimliliğin çoğalmasına hizmet edecek kurs ve kon
feranslar tertiplemek; sağlık ve spor tesisleri, kütüp
hane, basım işleri için gerekli tesisleri kurmak, işçi
lerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri 
için imkânlar sağlamak, 

4. . Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile 
evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik 
gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar ku
rulmasına yardımcı olmak ve nakit mevcudunun yüz
de beşinden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara 
kredi vermek, 

5. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile 
üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek 
ve nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak 
kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek, 

6. Üyelerin meslekî eğitim, bilgi ve tecrübelerini 
yükseltmek için çalışmak, 

7. Nakit mevcudunun yüzde yirmisinden fazla 
olmamak kaydı ile sınaî ve iktisadî teşebbüslere ya
tırımlar yapmak. 

Sendika ve konfederasyonlar faaliyetlerinden ya
rarlandırmada, üyeleri arasında eşitliğe uymak zorun
dadırlar. 
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BAŞKAN — 33 üncü madde bazı değişikliklere 
uğradı ve en son bu şekli aldı. 

Bu madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Side. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, daha evvel çeşitli alan
larda % 30'una kadar yatırım yapma hususu vardı. 

BAŞKAN — Biz ona % 20 dedik. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Bu kadar küçültmesek Sayın Cumhurbaşkanım, 
yüzde oranı biraz fazla olursa daha iyi olmaz mı? 

BAŞKAN — Efendim, şundan dolayı yaptık; «ya
tırım yapmak iyidir, ama bazen de çok risklidir» de
dik. Mesela, çok kârlı bir yatırım yapmışsa mesele 
yok. Ya o yatırım yaptığı müessese iflas etmişse ne 
olur? Onun için ikisinin arasını bulalım,, dedik. 

Çünkü bazen böyle de oluyor. Yatırım yapıyor, 
iflas ediyor veya iflas etme durumunda olan birisi 
bir sendika ile anlaşıyor, «Aman bana yardım edin» 
diyor; o sendika da «Gel bana katıl» diyor, katılı
yor, bir müddet sonra da iflas bayrağını çekiyor. Bu 
sefer işçilerin parasının % 30'u birden oraya gitme
sin, % 20 oranında kalsın şeklinde düşündük. 

% 20 oraya veriyor, % 10'da kooperatiflere veri
yor etti % 30; % 5 de yardım sandıklarına veriyor. 
Böylelikle % 35'i dağılmış oluyor. O zaman sizin de
diğiniz gibi bir % 10 daha konulursa, iflas halinde 
% 45'i bulacak. Bu durumda ise malî güç azalıyor. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bu hakların hepsini bir
den şüphesiz bir sendika kullanmaz. Birini kullanan 
ötekihe de gitmez, ayrı ayrı alanlarda olunca. 

Ben daha çok şu hususu düşündüm efendim : Za
tı âlinizin konuşmaları var; barajlara ve köprüye, bel
ki de tüp geçide iştirakler mevzubahis. Bunlara bazı 
kolaylıklar ve imkânlar sağlamak, millî mevzuları 
destekleme bakımından isabetli olurdu. 

BAŞKAN — Zaten yoktu bu da, biz ilave ettik 
onu. İlk hazırlanan metinde hiç yoktu. Keşke böyle 
şeylere yatırım yapsalar. Güzel de, bunun kötü ör
neklerini verdiler bize. «Katılacağım» diye girmiş, 
ondan sonra bir şey de alamamış oradan. 

Sonra biliyorsunuz bu gibi kuruluşlar daha ziya
de kârlarını mütemadiyen yeni yatırımlara dönüştü
rüyorlar, bir türlü kâr dağıtmıyorlar; öyleleri de var. 

Bu sefer işçilere hiçbir kâr temin edemeyecekler. 
Onun için % 20 olarak kalsın dedik biz buna; değil 
mi, öyle konuştuk? 

/ 
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DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK ÎNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Yoksa, % 30 olursa kendi bilecek
leri bir iştir ama, işçilerin paraları gidiyor. Bütün 
mesele orada. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî. Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Devamlı olarak % 35'i 
donmuştur efendim. Sandığa verilecek kredi mutlaka 
donmuştur, oradan hiç alınmaz. Alıp verecek, alıp 
verecek efendim; mutlaka kooperatife verecek ve' 
yatırılacak. 

Binaenaleyh % 35'i daima donmuş olarak kala
cak. 

BAŞKAN — Hiç olmazsa % 65'i elinde kalsın. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE 

— Son bir cümle daha söylemek istiyorum izin ve
rirseniz Sayın Cumhurbaşkanım. 

Bu yatırımlardan hâsıl olacak kâr, risturn veya 
faiz üye arasında taksim edilmez. 

BAŞKAN — Yani sendikaya gelir kaydedilir. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞIDE 

— Ticarî olarak. 
BAŞKAN — Ama kooperatiflerden de öyle mi? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım,sanıyorum yine 
gözden kaçan bir husus var. 

Daha önceki Komisyon tartışmalarından da bili
neceği üzere, sendikaların veya konfederasyonların biz
zat kooperatif kurmaları sözkonusu değil. Üyelerinin 
kuracağı kooperatiflere kredi vermeleri sözkonusu. 

BAŞKAN — Kredi verecek; yani yardım yapa
cak. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri. Komisyonu Baş
kanı) — Risturnun üyeler arasında dağıtılamayacağı 
hükmü ise, eğer yanılmıyorsam, Kooperatifler Yasa
sı ile çelişir. Bu nedenle izniniz olursa böyle bir hük
me burada yer verilmemeli. 

ikinci olarak Sayın Cumhurbaşkanım, üçüncü bent
te; «reel verimliliğin çoğalması» olarak bir ibare geç
miş, «reel verimliliğin artmasına» şeklinde olacak efen
dim; verimlilik çoğalmaz, artar. 

BAŞKAN — Doğru, «çoğalmasına» kelimesini, 
«artmasına» olarak değiştirdik. 

Başka söz almak isteyen?.. 
Kâşifoğlu buyurun. 
KEMALETTIN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Anaya-

J samızın 135 inci maddesinde, kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşlarına görev verirken, çok 
önemli bir görevi de vermiştik. 

O da şu efendim : Meslek mensuplarının birbir
leriyle ve halk ile ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni 
hâkim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını koru
mak. 

Bu bakımdan, sendikalara, meslek mensuplarının 
birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve 
güveni hâkim kılmak, meslekî disiplini ve ahlakını 
koruma görevi verilirse sanırım yerinde olacaktır. 

Arz ederim. 

DENI ZÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Kâşifoğlu' 
nun kendi açısından söylediği hususlar gayet doğru 
ve yerinde. Ancak şunu belirtmek isterim, sendika ve 
konfederasyonlar kamu kurumu niteliğindeki kuru
luşlar değillerdir. 

İkincisi de, zaten bu söylenilen hususlar aynı şe
kilde halen de sendika ve konfederasyonlar için mev
cuttur. Bunun dışında buraya böyle bir görev veril
mesi ne fazladır, ne de eksiktir Sayın Cumhurbaş
kanım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Konabilir de, yani konması bir faz-

j lalık olmaz; iyi bir şey o. 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 

— Amaçlarında. , 
I BAŞKAN — Ama yeri burası. 

«Sendika ve konfederasyonların sosyal faaliyetle
ri» kısmına mı koymak lazım bunu? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
j — Sayın Cumhurbaşkanım, tüzüklerin girişlerindeki 

amaçlar, Sayın Komisyonun bahsettiği gibi... 

BAŞKAN — Evet oraya konabilir. 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 

— Tamamen bu cümlelerle başlamıştır. 
BAŞKAN — Evet. 
KEMALETTIN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, bura
da; «sendika ve konfederasyonlar tüzelkişiliği olarak 
genel hükümlere göre sahip oldukları yetkilerden baş
ka, aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunabilirler» den-

j mektedir. 
I Biz sendikaya, sen faaliyette bulun, diyoruz. Bu

nun kamu kuruluşlarına inhisar eden bir durumu 
yok. Bu, okullar için de geçerli, dernekler için de 

I geçerli, tüm millet için geçerli. 
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Sendikaya diyoruz ki, «meslek mensupları birbir
leriyle ve halk ile ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni 
hâkim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını koru
mak görevini de yüklen.» 

Buna ilişkin seminer düzenler, sempozyum düzen
ler, kurs verir, buna göre filmler oynatır. Yalnız ka
mu kuruluşlarına özgü bir şey değil bu efendim. 

Onun için buraya sekizinci bent olarak konulursa 
iyi olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sekizinci bent olarak konabilir bu

raya, mühim bir şey değil. Tüzüğe girer veya girmez, 
ama bu kanunda geçerse tüzüğe de konabilir. 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bugün bizim ülkemizde 
meslekî eğitim veren meslek sendikacılığı yasaklan
mış durumdadır. Halbuki orada, «kamu kurumu ni
teliğindeki kuruluşlar meslekî kuruluşlardır» denmek
tedir. Bu sözcük oldukça önemli, çok önemli bir hu
sus. 

Bugün biz meslek sendikacılığını reddediyoruz. 
Halbuki kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, mes
lekî kuruluşlardır; onun meslekî eğitimini yaparlar. 
Elbette ki yapacaklardır, ama bizde sendikacılık mes
leğe dayalı değildir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Başka var mı efendim 33 üncü madde üzerinde 

söz almak isteyen? Yok. 
33 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum. 
tşyeri sendika temsilcisinin tayini ve nitelikleri 
MADDE 34. — Toplu iş sözleşmesinin tarafı 

olan sendika, işyerinde işçi sayısı elliye kadar ise bir, 
ellibir ile yüz arasında ise en çok iki, yüzbir ile beş-
yüz arasında ise en çok üç, beşyüzbir ile bin arasın
da ise en çok dört, binbir ile ikibin arasında ise en 
çok altı, ikibinden fazla ise en çok sekiz olmak üzere 
işyerinde çalışan üyeleri arasından işyeri sendika 
temsilcisi tayin ederek onbeş gün içinde kimliklerini 
işverene bildirir. Bunlardan biri baştemsilci olarak 
görevlendirilebilir. 

İşyeri sendika temsilcisi olabilmek için kurucu ola
bilmek hususunda 5 inci maddede belirtilen şartları 
haiz olmak gerekir. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendini?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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35 inci maddeyi okutuyorum. 
İşyeri sendika temsilcisinin görevleri 
MADDE 35. — İşyeri sendika temsilcileri ve baş-

temsilcisi, işyerine münhasır kalmak kaydı ile işçi
lerin dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çözümle
mek, işçi ve işveren arasındaki işbirliği ve çalışma 
ahengi ile çalışma barışını devam ettirmek, işçilerin 
hak ve menfaatlerini gözetmek, iş kanunları ve top
lu iş sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarının 
uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidir. Temsil
cilerin görevi, toplu iş sözleşmesinin bitimi ile son 
bulur. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini, işye
rindeki işlerini aksatmamak ve iş disiplinine aykırı 
olmamak şartı ile yerine getirirler. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Side. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, toplu iş sözleşmesiyle 
görevinin sona ermesi bir yenilik. Madde fevkalade 
derli toplu, gayet güzel, ihtiyaçları karşılayacak bi
çimde. Daha ilgili kanun müzakere edilmedi ama. 
sözleşme iki yıllık, en çok üç yıllık olacağına göre, 
toplu iş sözleşmesinden sonra yeniden bir temsilci 
seçimi yapılacak. 

Temsilci seçimleri işyerlerinde işçi arasında olu
yor, iş saatinde oluyor ve sandık kurulları sandığı 
gezdirmek suretiyle, (şimdiye kadarki uygulamayı 
söylüyorum efendim) işçiyi tezgâhı başından ayır
mamak için üniteleri tek tek gezerek komisyon halin
de oy kabul ediliyor. Bunun her iki üç yılda bir tek
rarlanması yerine daha uzun bir zamanla, üç, beş yıl 
filan gibi bir zamanla sınırlandırılması acaba daha 
iyi olmaz mı? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, sanıyorum yine 
Sayın Bakanımın nazarından kaçtı. İşyeri sendika 
temsilcileri seçimle görevlendirilrneyeceklerdir, sendi
ka atayacaktır, tayin edecektir efendim. Birinci nok
ta bu efendim. 

İkinci maruzatım ise, herhalde Toplu Sözleşme 
Grev ve Lokavt Kanununun son biçimi Sayın Ba
kanın eline geçmedi zannediyorum; o kanunda ma
lumları olduğu üzere de, 120 gün öncesinden yetki 
almak söz konusudur. Eğer, «Yetkili» der isek, yet
kiye bağlar isek, ya da toplu iş sözleşmesi süresinin 
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bitimi ile bu temsilcilerin görevinin son bulmaması
nı tercih eder isek, o zaman da işyerlerinde değişik 
sendikaların atayabileceği temsilciler karşılıklı gele
bileceklerdir. Bu düşünceden hareketle biz, bunların 
görev, sürelerinin de toplu iş sözleşmesinin süresinin 
bitimiyle son bulmasını öngördük. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, biz onu konuktuk ve devam et

sin dedik, mahzur çıktı. Devam eder ise, öteki top
lu sözleşmeyi başka bir sendika ile yapıyordu kaybet
miştir şeyi, o hâlâ devam ediyor; «sıkıntı olabilir» 
dedik. 

35 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Sendika veya konfederasyonların faaliyetlerinden 

yararlanma 
MADDE 36. — İşçi ve işveren sendika veya kon

federasyonlarının kendi faaliyetleri ile üyelerine sağ
ladıkları hak ve menfaatlerin üyesi olmayanlara uy
gulanması, Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile söz konu
su sendika veya konfederasyonun yazılı muvafakati -
na bağlıdır. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oyluyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 

İKtNCÎ BÖLÜM 
Yasak Faaliyetler 

Temel yasaklar 
MADDE 37. — Sendika ve konfederasyonlar 

TC Anayasasının 14 üncü maddesindeki yasaklara 
aykırı hareket edemeyecekleri gibi yönetim ve işle
yişleri Anayasada belirlenen Cumhuriyetin nitelikle
rine ve demokratik esaslara aykırı olamaz. 

Sendika ve konfederasyonlar siyasî amaç güde
mezler, siyasî faaliyette bulunamazlar, siyasî parti
lerle ilişki kuramaz ve işbirliği yapamazlar ve bun- , 
larla hiçbir konuda hiçbir şekilde müşterek hareket 
edemezler, siyasî partilerden destek göremezler ve 
onlara destek olamazlar, bunlardan yardım ve bağış 
alamazlar, bunlara yardım ve bağışta bulunamazlar. 
Sendika ve konfederasyonlar derneklerle, kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıflarla 

siyasî amaçla ortak hareket edemezler, bir siyasî par
tinin adını, amblem veya işaretlerini kullanamazlar. 
Sendika ve konfederasyonların üyelerinin münhası
ran ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerinin korun
ması ve geliştirilmesi amacıyla yapacakları meslekî 
faaliyetler siyasî faaliyet sayılmaz. 

Bir siyasî partinin yönetim organlarından herhan
gi birinde görev alan sendika veya konfederasyon 
yöneticilerinin, bu göreve geldikleri andan itibaren 
sendika veya konfederasyondaki görevleri kendiliğin
den sona erer. 

Mahallî ve genel seçimlerde aday olanların, sendi
ka veya konfederasyonun organlarındaki görevleri 
adaylık süresince askıda kalır. Seçilmeleri halinde gö
revleri son bulur. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun, 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasamız, sendika 
üyelerinin siyasî bir harekat içinde birleşip toplum
dan kopukluğa neden olmaları yolunu kapatmıştır. 
Ancak, sendika ve konfederasyonların üyelerinin, 
münhasıran ekonomik ve sosyal hak ve menfatleriıain 
korunması ve gelişıtirfflmesi amacıyla yapacakları faali
yetlerin siyasî sayılamayacağı maddede açıklığa ka
vuşturulmuştur. Örnek ile açıklamak gerekir ise; bir 
konfederasyon başkanının asgarî ücret üzerinde basına 
demeç vermesi ya da (tartışmalara vesile olacak 
beyanlarda bulunması siyasî faaliyet sayılmayacaktır. 
Bu gayet tabiîdir ki, işçilerin ekonomik ve sosyal 
hak ve menfaıtlarıyla çok yakından ilgilidir. Bunun 
böyle yorumlanması için de... 

BAŞKAN — Oraya bir fıkra koyduk. 
DENl ZÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim, bu hüküm getirilmiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Mesela, «işçiler birer konut sahibi 

edilmelidir, bazı haklar tanınmalıdır» diye sayabilir; 
•i sosyal haklar. Bunlar siyasî beyanlar değildir manası 

çıkıyor. Çünkü burada diyor ki; «Münhasıran eko
nomik ve sosyal hak ve menfaatlarının korunması ve 

1 geliştirilmesi amacıyla yapacakları meslekî faaliyetler 
siyasî faaliyet sayılmaz». 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sayın 

Cumhurbaşkanım, Siyasî Partiler Kanununu düzen
lerken 5 inci maddede çok esaslı bir hüküm getir-
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mişdik. Başlangıç kısmıyla 14 üncü maddeyi bir- ı 
leştirdik, 5 inci maddeyi de bir fıkra halinde getirdik. I 
Burada da 31 inci maddenin birinci fıkrasına bu 
hükmü gefcirsek daha iyi olacak kanısındayım. j 

Müsaade buyurursanız 5 inci maddeyi söze arz I 
eıdeyim. I 

5 linçi madde şu şekilde; «Anayasanın başlangıç I 
kısmında belirtilen temel ilkelere aykırı olarak Türk 
Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü I 
bozmak, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye I 
düşürmek, temel hak ve hürriyetlerini yok etmek, I 
Devletin bir kişi veya zümre tarafından yöneltilmesini' I 
veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde I 
egemenliğini sağlamak veya di, ırk, din, mezhep 
ayırımı veya bölge farklılığı yaratmak veya sair herhan- I 
gi bir yoldan bu kavram ve görüşlere veya herhangi I 
bir diktatörlük türüne dayanan bir devlet düzeni kur- I 
mak amacıyla kullanılamaz» dedik. Orada 5 inci I 
maddede bunu vurguladık. Burada da, «Sendika ve I 
federasyonlar 14 üncü madde» denilmiş. Bu 14 üncü I 
maddenin başına, «Anayasanın başlangıç kısmında I 
belirtilen temel hak ve hürriyetleri» demekle beraber, 
14 üncü maddeyi buraya oturtmak suretiyle bu fık- I 
rayı düzenlemek daha uygun olur kanısındayım. I 

BAŞKAN — Gerçi haklısınız ama, zannediyorum I 
daha kısa olarak burada hepsini toparlamışlar. Bir I 
kere «14 üncü maddede» demiş, bir de, «Cumhu- I 
riyetin niteliklerine» demiş. Cumhuriyetin nitelikleri 
de 2 nci maddede. Onu okur isek, «Türkiye Cum- I 
huriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet I 
anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk mil
liyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Dev
letidir». «Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik I 
esaslara aykırı olamaz» demek suretiyle zannediyorum I 
Komisyon bunların hepsini toparlamak istemiş. Uzun 
uzun yazmaktan ise, bunu bu şekilde toparlamış. I 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) Aynı amaç ile hareket edilmiştir. Sayın Cum
hurbaşkanım. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — O mad
de çok güzel hazırlanmış ben onun için arz etıtim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Komisyona iade 
ettiğimiz madde 5'in niteliklerinin içerisinde de bunlar 
bir daha tekrarlandığı için, burada bir daha yazar 
isek tekrarlanacak diye biz bunu özet olarak bu şekilde 
yaptık. Bu nedenle bu şekilde kalması daha uygun 
olacaktır. j 
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BAŞKAN — Çünkü daha evvel de geçti bunlar, 
çok'tekrar oluyor. 

Buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, belki gözden kaçmış bir 
nokta yine olacak ama, bir hususu arz edeceğim, mü
zakerelerde bulunduğum için. Acaba mahallî seçim- \ 
lerde idare meclisi üyelikleri, belediye meclisi üyelik
leri, ihtiyar kurullarında görev almanın sakıncası çok 
olur mu efendim? Bizim camiamızda böyle bir arzu 
var, kente hizmet etmek yönünde. 

BAŞKAN — Ona daha ziyade partiler katılıyor. 
Gerçi partisiz olanlar da katılıyor ama, şimdi karı
şır. Eğer işçi sendikasına üye ise, bu tarafta o da 
siyasî bir iştir, aşağı yukarı belediyelerde, şurada, bu
rada; o zaman işçilik fonksiyonu ne olacak? Hiç ala-, 
kası yok. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE — 
Ben teklifimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki teşekkür ederim. 
©aşka söz isteyen var mı? Yok. 
37 nci maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
38 inci maddeyi okutuyorum : 
işçi ve işveren ilişkilerindeki yasaklar 
MADDE 38. — işçiler ve işçi sendika ve konfe

derasyonları bu Kanun veya diğer kanunlara göre ku
rulu işveren kuruluşlarına; işverenler ve işveren ku
ruluşları da işçi sendika ve konfederasyonlarına üye 
olamazlar; gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri 
veya mensupları veya araya koyacakları diğer kimse
ler vasıtasıyla biri diğerinin kurulmasına, idare ve fa
aliyetine müdahalede bulunamazlar. 

Bir işçi sendika veya konfederasyonunu bir işve
renin veya bu Kanun veya diğer kanunlar gereğince 
kurulu bir işveren kuruluşunun kontrolüne tabi tut
mak veya bunların nüfuzu altında işçi sendika veya 
konfederasyonu kurulmasını tahrik etmek yasaktır. 

Bu Kanuna göre işçi veya işveren olmak Esnaf ve 
Küçük Sanatkârlar Kanununa göre kurulan kuruluş
lara aynı zamanda üye olmayı önlemez, 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — İkin
ci fıkranın son cümlesini «kurulmasını teşvik ve tah
rik etmek yasaktır» şeklinde düzeltsek daha iyi ol
maz mı? 

BAŞKAN — Doğrudur. 
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DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM | 
(Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi İlişkileri Komisyonu j 
Başkanı) — Mümkün Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — İkinci fıkranm son cümlesi «... işçi 
sendika veya konfederasyonu kurulmasını teşvik ve 
tahrik etmek yasaktır» şeklinde bitecek. 

38 inci madde üzerinde başka söz almak iste
yen?.. Yok. 

38 inci maddeyi ikinci fıkrada yapılan değişik
likle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
Diğer yasak faaliyetler 
MADDE 39. — Sendika ve konfederasyonlar ka

mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bun
ların üst kuruluşları organlarının seçimlerinde aday 
gösteremezler ve belirli adayların leh veya aleyhle
rinde faaliyette bulunamazlar ve propaganda yapa
mazlar. 

Sendika ve konfederasyonlar ticaretle uğraşamaz
lar. 

Sendika ve konfederasyonlar elde ettikleri gelirleri 
üyeleri ve mensupları arasında dağıtamazlar. Ancak 
grev ve lokavt süresince tüzüklerine göre üyelerine ya
pacakları yardımlar bu hükmün dışındadır. 

Konfederasyonlar ve sendikalar ile sendika şube
leri kendi konu ve amaçları dışında toplantı yapamaz, 
gösteri yürüyüşü düzenleyemezler. 

BAŞKAN — Sizin belirttiğiniz «gelirleri dağıta
mazlar» hükmü bu maddeye girmiş. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Risturnun dışında efendim. 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

39 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabui 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum: 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sendika ve Konfederasyonların Gelir 

ve Giderleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Gelirler 

Sendika ve konfederasyonların gelirleri 
MADDE 40. — Sendika ve konfederasyonlar m 

gelirleri; 
1. Üyelerinden alacakları üyelik aidatı ile Toplu 

îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda belirtilen 
dayanışma aidatı, 
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2. Bu Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler M 
eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler, 

3. Bağışlar. 
4. Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerimin 

devir/temlik ve satışlarından doğan kazançlardan, 
İbarettir. 
Genel ve katma bütçeli idarelerle mahallî idareler 

ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kurumlar, 
sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek sure
tiyle kurulan iktisadî kuruluş ve kurumlarla sermaye
lerinde devletin iştiraki bulunan bankalar, sigorta şir
ketleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
dahil olmak üzere özel kanunlarla kurulan bankalar 
ve kuruluşlar bu fıkrada sözü geçen idare, kuruluş ve 
bankalar tarafından ödenmiş sermayesinin en az ya
rısına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların 
aynı oranda katılması ile kurulan kurumlar, sendika ve 
konfederasyonlara malî yardım ve bağışta buluna
mazlar. Sendika ve konfederasyonlar da bu gibi yardım 
ve bağışları kabul edemezler. 

Sendika ve konfederasyonlar, kendilerinin veya 
Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası 
kuruluşlardan başka dış kaynaklardan Bakanlar Kuru
lundan 'izin almadıkça yardım ve bağış kabul edemez
ler. 

İşçi sendika ve konfederasyonları, işverenlerden, 
bu Kanun ve diğer kanunlara göre kurulu işveren 
kuruluşlarından, esnaf ve küçük sanatkârlar kuruluş
larından, derneklerden, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarından ve vakıflardan yardım ve bağış 
alamazlar. 

İşveren sendika veya konfederasyonları da işçi 
sendika veya konfederasyonlarından, işçilerden, esnaf 
ve küçük sanatkârlar kuruluşlarından, derneklerden, ka
mu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve 
vakıflardan yardım ve bağış alamazlar. 

BAŞKAN — Ben burada birşeyin açıklığa ka
vuşturulmasını istiyorum. Bankalar bağışta buluna
mazlar, değil mi, sendikaya verecekleri üyelik aidat
ları hariç. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim, malî yardım ve bağışta bu
lunamazlar. 

BAŞKAN — Yoksa kendileri üye oldukları sen
dikalara aidat ödeyebilecekler. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Gayet tabiî efendim. 
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Sayın Cumhurbaşkanım, bu halen yürürlükte olan 
kanunun 22 nci maddesinde mündemiçtir ve aynen 
alınmıştır. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yok. 

40 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum: 
Mal iktisabı 
MADDE 41. — Sendika ve konfederasyonlar, 

amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz 
mal iktisap edebilirler. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

41 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum: 
Mal bildirimi 
MADDE 42. — Konfederasyon, sendika ve sendi

ka şubelerinin başkanları ve yöneticileri göreve seçil
dikten sonra üç ay içinde, kendilerinin, eşlerinin, 
velayetleri altındaki çocuklarının 6 nci maddedeki 
yönetmelik esaslarına göre doldurulacak • mal varlığı 
bildirimini notere vermek zorundadırlar. Bu bildirimin 
verildiğini gösteren noterlikten alınacak belgeler konfe
derasyon, sendika veya sendika şubesi denetçilerine 
verilir. Bu belgeler yönetim kurullarının karar defter
lerinin özel bir sayfasına yazılır. Bu sayfa denetçiler 
tarafından imza edilir. 

Bu zorunluluğa uymayanların konfederasyon, sendi
ka veya sendika şubesindeki yöneticilik sıfatlan bildi
rim süresinin bitiminden itibaren bir ay geçmekle 
sona erer. 

Mal bildiriminde bulunan kişiler görev süreleri 
sonunda tekrar seçilseler bile yukarıdaki esaslara göre 
yeniden bildirimde bulunmak zorundadırlar. 

Aynı görev süresi için mal bildirimleri bir defaya 
mahsus olarak verilir ve yöneticilerin görevinin sona 
ermesinden itibaren beş yıl süreyle noterde saklanır. 

Mal bildiriminde yazılı olanlar açıklanamaz, ancak, 
yargı mercilerince ve denetleme veya inceleme yetki
sine sahip diğer makam, organ ve mercilerce iade 
edilmek üzere alınabilir. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

42 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum : 
Gelirlerin bankalara yatırılması 
MADDE 43. — Sendika ve konfederasyonlar ge

lirlerini elde ettikleri tarihten itibaren otuz gün için
de sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan 
bankalara yatırmak zorundadırlar. Mevduata, vade
sine göre cari faiz uygulanır. 

Zorunlu giderler için sendika ve konfederasyon
ların kasalarında tutacakları nakit mevcudu sendika 
veya konfederasyonun tüzüğünde gösterilir. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

43 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Giderler 

Sendika ve konfederasyonların giderleri 
MADDE 44. — Sendika ve konfederasyonlar, 

gelirlerini amaçları ve bu Kanunda gösterilen faali
yetleri dışında kullanamazlar veya bağışlayamazlar. 

İşçi sendika ve konfederasyonları gelirlerinin en 
az yüzde beşini üyelerinin meslekî eğitimi ile bilgi ve 
tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadırlar. 

Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malze
me envanter defterine kayıt edilir ve bunlar hiçbir şe
kilde gider olarak işlem göremez. 

Sendika ve konfederasyonlar, üyeleri ile çalıştır
dıkları kişiler dahil hiç kimseye borç veremezler. 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

44 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45 inci maddeyi okutuyorum : 
Görevlilerin ücretleri 
MADDE 45. — Konfederasyonlar ile sendikala

rın ve şubelerinin yönetim kurulu üyeleri ile başkan
larına verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve 
tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. 

Sendika veya konfederasyon adına veya sendika 
veya konfederasyon hizmetleri için geçici olarak gö
revlendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yol
lukların tavanı da genel kurul tarafından tespit olu
nur. 

Bu kişilerin sendika üyesi olmak sıfatıyla esasen 
hakları olan ödemeler bu madde hükmünün dışında
dır. 

61 — 
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Kişilere ödenen her türlü ücret, gündelik ve yol
luklar yönetim kurulunca genel kurula sunulan faa
liyet raporunda gösterilir. 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mi? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir., ı 

46 ncı maddeyi okutuyorum : 
Fesih, infisah ve kapatma halinde malların devri 
MADDE 46. — Feshedilen veya infisah eden sen- i 

i 
dikaların mal varlığı üyesi bulunduğu konfederasyo
na devredilir. Bu devir konfederasyonun kabulüne bağ
lıdır. Kabul edilmediği takdirde para ve mallar Ha
zineye devredilir. 

Feshedilen veya infisah eden sendika, konfederas
yon üyesi değilse, para ve malları Hazineye devredilir. 

Feshedilen veya infisah eden konfederasyonların 
para ve malları Hazineye devredilir. 

Mahkeme kararı ile kapatılan sendika ve konfede
rasyonların para ve malları Hazineye intikal eder. 

Para ve bu mallar, bu maddede belirtilen kuruluşlar 
dışında gerçek veya tüzel bir kişiye, kuruluşa, kuruma 
devredilemez veya feshedilen sendika ve konfederas
yonun üyeleri arasında paylaştırılamaz. 

BAŞKAN — 46 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞtDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, evvelce Kanun, aynı hizmeti 
yapacak bir başka konfederasyona devredilebileceğine 
dair bir hüküm taşırdı. Fesih karan verecek olan kon
federasyon, kendi malım belli ölçüler içerisinde erit
meye yönelebilir, Hazineye intikal edeceğini bilirse. 
Acaba bunun için bazı ön tedbirler alabilir mi diye 
bir düşünce, içindeyiz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sendikalar için mevzubahis değil; 
çünkü sendikalar konfederasyona devredebiliyor. Mad
denin birinci fıkrası; «Üyesi bulunduğu konfederas
yona devredilir» diyor; ama konfederasyonun kabulü 
halinde. Çünkü «belki borçları vardır, yarın başıma 
iş çıkar» diye kabul de etmeyebilir. Yani devir, kon
federasyonun kabulüne bağlı olmuş. Sizin dediğiniz ko
nu belki konferedasyonlar için olur. «Feshedilen veya 
infisah eden sendika, konfederasyon üyesi değilse, 
para ve malları Hazineye devredilir» diyor. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Mahkeme kararıyla feshedilene bir diyeceğim yok 
efendim. 

BAŞKAN — Konfederasyon hakkında da öyle 
diyor; «Feshedilen veya infisah eden konfederasyon
ların para ve malları Hazineye devredilir.» 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— İnfisah öncesi hazırlık yapılır Sayın Cumhurbaş
kanım, bir şey bırakmazlar. 

BAŞKAN — Konfederasyona veya sendikaya ver
me konusunu bıraksak, daha evvelden de yine bazı 
şeyler yapamaz mı? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Aynı amaçla hizmet gören diğer bir konfederas
yona. 

BAŞKAN — Ama nasıl yapabilir? Bunun defter
leri kontrola. denetlemeye tabi. Mesela ne yapabilir? 
Şimdi kontrolsuz değil. Eskiden istediği her şeyi ya
pabiliyordu, şimdi ise kısıtlama koyduk; bağış yapa
maz, borç veremez, şunu, bunu yapamaz dedik. Baş
ka ne yapabilir? Nihayet bir mal alacaktır, normal 
harcamalar yapacaktır. Onu da zaten demirbaş def
terine kayıt edecektir. Yani, sıkıya alındığı için bir 
şey yapamazlar zannediyorum. 

46 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 

BEŞİNCİ KISIM 
Denetim ve Müeyyideler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Denetim 

Devletin idarî ve malî denetimi 
MADDE 47. — Devlet, sendika ve konfederas

yonlar üzerinde idarî ve malî denetim yetkisine sa
hiptir. 

İşçi ve işveren sendika ve konfederasyonları yılda 
bir defa Maliye ve Çalışma Bakanlıklarınca mahal
linde olmak üzere birlikte veya ayrı ayrı denetlenir. 
Gerek görüldüğünde birden fazla denetleme de ya
pılabilir. 

Denetlemede, yönetim ve işleyişin gelir ve gider
lerin, gelir ve giderler ile ilgjli olarak yetkili organ
larca alınan kararların, kanun, tüzük ve kuruluşların 
amaçlarına uygun olup olmadığı ve harcamaların bu 
kararlara uygunluğu incelenir. 

Denetim esasları, işçi ve işveren konfederasyon
larının yazılı görüşleri de alınarak hazırlanacak bir 
tüzükte gösterilir. 

— $2 
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Denetleme sırasında denetim elemanlarınca iste
necek her türlü defter, belge ve yazıların yöneticiler 
tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur. 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 inci maddeyi okutuyorum : 
Konfederasyonun sendikayı denetimi 
MADDE 48. — Konfederasyonlar, kendilerine 

üye sendikaların gelir ve giderlerini, giderlerinin sarf 
yerlerini ve her türlü faaliyetlerini denetlerler. 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

49 uncu maddeyi okutuyorum : 
Tutulacak defter, dosya ve kayıtlar 
MADDE 49. — Sendika ve konfederasyonlar, 

aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutmak ve fiş
leri düzenlemek zorundadırlar. 

1. Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi, 
(Bu fiş ve defterlerin şekli, ihtiva edeceği bilgiler 
Çalışma Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenir.) 

2. Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kuru
lu ve disiplin kurulu kararlarının numara ve tarih sı
rası ile yazılmasına mahsus karar defterleri, 

3. Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sıra
sıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defter
leri ile zimmet defteri, 

4. Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin 
saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları, 

5. Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri 
kebir, 

6. Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt 
defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mah
sus dosyalar. 

BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum : 
Defter ve kayıtlar için uygulanacak kurallar 
MADDE 50. — 49 uncu maddede sayılan defter

lerin her yıl en geç ocak ayı sonuna kadar notere 
tasdik ettirilmesi zorunludur. 
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Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının ka
rar defterlerine yazılacak kararların bu kurulların 
üyeleri, genel kurul karar defterine yazılacak karar
ların da genel kurul divan üyeleri tarafından imza
lanması zorunludur. 

Gelir makbuzları ile gider evrakının düzenlen
mesi, kayıt edilme süresi, sendika ve konfederasyon
ların muhasebe hesap planları ve bu konuda uymak 
zorunda oldukları hususlar 47 nci madde uyarınca 
çıkarılacak tüzükte belirlenir. 

Sendika ve konfederasyonlar tutmakla yükümlü 
oldukları defter ve kayıtlar dışında yardımcı defter 
de tutabilirler. 

Sendika ve konfederasyonlar defter ve belgeleri, 
ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından baş
layarak on yıl süre ile saklamak zorundadırlar. 

Sendika ve konfederasyonların hesap dönemi tak
vim yılıdır. 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Side. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, daha önce, faaliyet dö
nemleri başında onaylanır. Yeni yönetim kurulu ay
nı kişilerden de teşekkül etse, faaliyetlerinin başında 
da bir defa daha onaylanır ve bu daha evvelki mad
delerde olduğu gibi, mal bildirimiyle özel sayfayı 
açarlar, noter denetleme sayfasının hemen arkasına, 
o özel sayfaya bütün ilgili kişilerin vermiş oldukları 
mal bildirimi, ndter yevmiye numarası ve tarihler 
konur. Denetim kurulu bunun altını imzalayacaktır. 
Özel karar böylece tamamlanır. Sonra da «1» diye 
dönemin faaliyetleri başlar. 

Şimdi, her yıl olunca, ticaret defterlerinde uy
gulanan usul sendika defterlerine, konfederasyon def
terlerine de gelmiş oluyor efendim. Faaliyet arasın
da bir sayfayı noter onaylayacak. Çalışmada bir ke
sinti, garip bir onay sayfası, karar defterinin akışı 
içerisinde hoş olmayan bir durum meydana gelecek 
ve neden her yıl tasdik ettirilecek efendim? Zaten üç 
yıl süreyle yönetici onun sorumluluğunu taşıyor, no
tere de önemli bir para veriyor. 6 defter Sayın Cum
hurbaşkanım, az da değil 

Dönem arası olmasında fayda var. Yazık, aidat
ları buralara harcamak günah efendim. 

BAŞKAN — Komisyon olarak ne diyorsunuz? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve işçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, malumları olduğu 
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üzere daha önceki maddelerde sendika ve konfede
rasyonların periyodik olarak her yıl denetlenecekle
ri hükmü yer almış bulunmaktadır. Komisyon çalış
malarında Sayın Bakanımın dile getirdiği bu husus 
gündeme getirilmiş, tartışılmış ve denetlemenin sağ
lıklı olması açısından, bunların her yıl tasdik etti-, 
rilmesi zorunluluğu ortaya çıkmış ve o şekilde hükme 
bağlanmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Şimdi defter notere tasdik ettiril

dikten sonra, aynı defter ise ve sayfalan devam edi
yorsa, farz edelim ki seksen sayfalık bir defter, tas
dik etti noter, sonuna «şu kadar sayfadan ibarettir» 
dedi. Birinci sene yirmi sayfası doldu; yirminci sayfa
nın sonunu mu yine tasdik edecek noter? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet efendim, def
terlerde tasdik usulü böyledir. Her sene notere gö
türülüyor, noter kendi özel işaretini koymak sure
tiyle sayfayı çiziyor, üstüne tarihini atıyor, «görül
müştür» deyip tasdik ediyor. 

BAŞKAN — Peki, Maliye Bakanlığı ve Çalışma 
Bakanlığı müfettişleri de, ya müştereken veya ayrı 
ayrı bunları senede bir defa denetleyecek. Biraz ev
vel öyle okuduk. Onlar sayfaları çizsin, tasdik etsin, 
mühür bassın. Ne diye notere para verdiriyoruz? Bu 
da bir hal tarzı. Bir defteri notere götürdüğümüz 
zaman, sayfalarını mühürler, sonuna «şu kadar say
fadan ibarettir» deyip mührünü basar. Bittiği zaman 
yeni defteri noter tasdik etsin. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, buyurduğunuzda 
haklısınız. Ancak müfettişler, sürekli olarak tam bir 
yılda gelmeyebilirler; yani bir yıldan birkaç gün, bir
kaç hafta önce yahut üç beş hafta sonra, da gelebilir
ler. 

Ama tabiî bir çözüm biçimidir. O zaman madde
nin bu şekilde düzenlenmesi gerekir.. 

BAŞKAN — Kendi denetleme kurulları da var, 
onlar da orada denetleme yapacak, değil mi? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK ÎNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. Konfederas
yonlara, sendikalar üzerinde denetleme yapma mec
buriyeti getirilmiştir. 

BAŞKAN — Onlar da denetleme yapacak, ayrıca 
devletin de denetlemesivar-

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Maddenin o zaman yeniden düzenlenmesi 
gerekecek efendim. 

BAŞKAN — Her seferinde hep notere başvuru
yoruz, noterleri zengin ediyoruz. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 
Sayın Cumhurbaşkanım, çok sağlıklı bir faydası olsa 
razı olalım, masrafına da katlanalım, fakat defteri 
notere 'götürdüğümüzde (ben bizzat uğraştım genel 
sekreter iken kendim yapıyordum), önüne açtığınız 
sayfayı damgalıyor. Halbuki arkada eğer almanız 
lazım gelen kararlan ihmal etmiş almamış ve yedi 
sekiz sayfa boşunuz varsa, ona da bakmıyor. Sadece 
siz parayı sayın, bir de damga basıyor; «kâğıdı için 
bu, pulu için bu, damgası için, makinesi için, ışığı için, 
odası için verin 4 626 lira» diyor. 

Arz ederim. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Doğ

rudur Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sargın. 
TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilci

si) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada önemlıi olan 
takvim yılına bağlanmış olmasıdır. Bunlar ticarî bir 
faaliyet olmadığı ve maliye ile ilişkileri bulunmadığı 
için takvim yılına ayrılmasnda da bir fayda vardır. 

Burada hesap dönemi sendikaların ve konfederas
yonların genel kurul döneminde başlar. Yani, geçmiş 
yıl faaliyeti, o genel kurul toplanmadan evvelki bir 
yıllık faaliyeti ve gelecek yıl çalışma programıdır. 
Gelecek yıl çalışma programını genel kurula sunup 
onay aldıktan sonra, bir dahaki genel kurulda bunun 
hesabını sunacak. 

Şu halde burada üzerinde önemle durulması gere
ken husus, bu hesap döneminin, takvim yılına mı 
yoksa genel kurul faaliyet başlangıcına mı bağlı kalma-
ı hususudur. Genel kurulları üç yıl için düşündüğü

nüz takdirde, her yıl hesabının ayrı ayrı tutulma
sında yarar var. Takdir edersiniz ki, üç yıllığın toplam 
yapılması hem denetim güçlüğü getirecektir ve hem de 
hesaplarda bazı karışıklıklara neden olabilecektir. Ge
nel kurulun üç yılı ayrı ayrı tutulabilir. Fakat, hesap 
dönemi başlangıcının takvim yılına bağlanma zarureti 
bazı güçlükler yaratabilir. Komisyona iade ediyor
sanız, bu hususlarda da düşünürüz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE — 

Sayın Cumhurbaşkanım, izninizle bir iki cümle daha 
ilave etmek istiyorum. 
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4 Mayıs 1983 tarihinde ülkemizin en büyük sendi
kalarından biri olan Maden Federasyonu, genel kurul 
toplantısı yapacak. Sayın Sargm'ın söylediği o kadar 
isabetli ki, 4 Mayıs 1983'ten 4 Mayıs 1984'e kadar 
bir yıllık faaliyetini ikmal eder. Takvim yılı l e bağ
ladık mı, birisinin faaliyeti 5,5 ay, birisinin 1 haf
talık, ötekisinin 5 haftalık olacaktır. Kendi 3 yıllık 
döneminıi, birer yıllık periyotlara ayırırsak, noterin 
değil denetçilerin o sayfayı çizmesiyle, özel işaretini 
koyması suretiyle, aynı denetim titizliğini gösterebi
liriz, masraf yapmadan. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Ona o yönden baksınlar. 
Tabiî devletin yapacağı denetleme, takvim yılına 

göredir ve o takvim yılı içinde yapmak zorundadır. 
Çünkü, hangi sendikanın hangi ayda hangi günde 
genel kurulunu yaptığını bilemez. 

Ama Sayın Sargın'ın dediği gibi, defterlerin tutul
masında bazı elastikiyetler tanınabilir. 

Biz bu maddeyi Komisyona iade edelim, hem 
noterlerdeki tasdikle ilgili hususlar hem de diğer husus
lar bir defa daha incelensin. . 

50 nci maddenin Komisyona iade edilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

51 inci maddeyi okutuyorum: 
Bilanço ve çalışma raporu 'gönderme zorunluluğu 
MADDE 51. — Sendika ve konfederasyonlar, 

her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve hesap
larını ve çalışma raporlarını ait olduğu dönemi iz
leyen üç ay içinde Maliye ve Çalışma Bakanlıkları
na, sendikalar ayrıca bağlı bulundukları konfederas
yona gönderirler. 

Bu bilanço ve hesaplar ile çalışma raporunda, 
sendika ve konfederasyonun o devre içindeki; 

1. Gelirleri ve bunların kaynakları, 
2. Giderleri ve bunların sarf yerleri, 
3. Yönetim kurulu üyeleriyle başkanlarına ve 

geçici olarak görevlendirilenlere verilen ücretlerle, 
yolluk, gündelik ve ödenekler, 

4. Sendika veya konfederasyonda çalışan per
sonele ödenen meblağ, 

5. Para ve menkul kıymetler mevcudu. 
6. Demirbaş mevcudu, 
7. Taşınmaz mevcudu, 
8. Üyelerin sayısı, 
9. 47 nci madde uyarınca çıkarılacak tüzükte 

belirtilen diğer bilgiler gösterilir. 
BAŞKAN — 51 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?. Yoktur. 

j Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
\ Müeyyideler 

Seçimlerin iptali 
MADDE 52. — Hâkim, 14 üncü madde hükmü

ne aykırı olarak seçim yapılması veya seçim sonuç
larını etkileyecek ölçüde 'bir usulsüzlük veya kanuna 

j aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar 
verdiği takdirde iki günden az ve yedi günden fazla 
bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenilenece
ği tarihi tespit ederek ilgili sendika, sendika şubesi 
veya konfederasyona bildirir. Belirlenen günde yalnız 
seçim yapılır ve seçim işlemleri 14 üncü madde ile 
kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak 
yürütülür. 

BAŞKAN — Tabiî 'bu hâkim görevlendirilen hâ
kim, değil mi?.. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, itş ve işçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Evet, Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?... 

Buyurun Sayın Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Currihurbaşkanım, iptal edilen seçim eğer 
başkanlık seçimi ise bir değişik durum arz eder. Çün-

I kü her şey gelip başkanlıkta toplanıyor. Onun yoklu
ğu, iptal edilen seçim sebebiyle ilgilinin görevden 
uzaklaştırılması bir boşluk yaratır. Acaba yönetim ku
rulunun, bu arada kendi arasından bir başkan seç
mesi düşüncesi nasıl karşılanır?, 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani buraya böyle bir fıkra mı ko

yalım diyorsunuz?. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI' SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, bir boşluk söz konusu
dur, başkanın olmayışı büyük bir boşluktur. 

BAŞKAN — Tüzüklerinde başkana vekâlet ede
cek başkanvekili yok mudur?. 

KEM/4LETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Tüzükte belirtilecektir; baş
kanın ölümü, istifası, vesaire gibi bulunmadığı hal
lerde ona vekâlet eden olacaktır. 

j BAŞKAN — Evet, birisi vekâlet edecektir ona. 
Burada da aynı durum vardır; başkanın vekili var
dır, o vekâlet edecektir. Zaten bunu buraya da yaz-

I sak, böyle diyeceğiz. 
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52 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yönetim kuruluna işten el çektirme 

ı MADDE 53. — 12 nci madde hükmüne aykırı 
hareket eden konfederasyon, sendika ve sendika şu
besi, yönetim kuruluna, kuruluşun üyelerinden birinin 
başvurması üzerine, iş davalarına bakmakla görevli 
rmihallî mahkeme kararı ile işten el çektiriMr. Bu tak
dirde görevli mahkeme, genel kurulu 'kanun ve tüzük 
hükümleri gereğince en kısa zamanda toplamak ve 
yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yü
rütmekle görevli olmak üzere Medenî Kanun hü
kümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder. 

BAŞKAN — Burada da «'kayyım tayin eder» di
yor, çünkü yönetim kurulunun yedeği yoktur. 

53 üncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

54 üncü maddeyi okutuyorum : 
Tüzük ve belgelerde kanuna aykırılık 
MADDE 54. — Kuruluş sırasında Kanuna ay

kırılık veya eksiklik sebebiyle 6 nci maddenin ye
dinci fıkrası uyarınca, Çalışma Bakanlığı, İçişleri Ba
kanlığı veya ilgili valilikçe 'başvurulması hafinde gö
revli mahallî malh'keme gerekli gördüğü takdirde ku
rucuları da dinleyerek üç işgünü içinde sendika veya 
konfederasyonun faaliyetlerinin durdurulmasına karar 
verebilir. Mahkeme kanuna aykırılığın veya eksikliğin 
giderilmesi için altmış günü aşmayan bir mehil verir. 

Tüzük ve belgelerin kanuna uygun hale getirilmesi 
üzerine mahkeme durdurma kararını kaldırır. 

Verilen mehil sonunda tüzük ve belgeler kanuna 
uygun hale getirilmemişse, mahkeme sendika veya 
konfederasyonun kapatılmasına karar verir. Bu karar 
kesindir. 

BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?. 

Buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK ÎNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, açıklayıcı ol
ması açısından arz etmek isterim.-

Tüzük ve belgelerde kanuna aykırılık halinde, Ana
yasamızın 51 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne 
göre düzenlenen bu madde, basit eksiklik ve yanlış-

! lıklar veya maddî hatalar için sendika veya konfe
derasyonun faaliyetini durdurmadan veya kapatma
dan, bu durumları telafi imkânını sağlamak üzere hâ
kime takdir hakkı vermektedir. 

Arz ederim, 
BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde başka söz 

almak 'isteyen var mı?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum : 
Tüzük değişikliğinde kanuna aykırılık 
MADDE 55. — Tüzük değişikliğinde, işlemlerde 

eksiklik veya diğer kanuna aykırılık hallerinde de 6 
nci ve 54 üncü madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen yar mı?. 

Buyurun. 
KEMALFJTTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, «di
ğer kanuna aykırılık hallerinde» kısmının, «diğer ka
nunlara aykırılık hallerinde» -olması gerekir. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Sayın Cumhurbaşkanım, burada kastedilen, kanuna 
aykırı diğer hallerdir. Kanunlara değil de, diğer ka
nuna aykırılık hallerindedir. 

BAŞKAN — O zaman «diğer» kel'imesini sona al
mak lazım. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Oraya bir Virgül girebilir veya başka şekilde düzen
lemek lazım. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, «ka
nuna aykırı diğer hallerde» dersek açıklık kazanır. 

BAŞKAN — Yani, diğer kanunlarda değil, değil 
mi?. Komisyonumuz ne diyor?. Diğer kanunlara mı, 
yoksa bu kanuna aykırılık halinde mıi?. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenl'ik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — ıSayın Cumhurbaşkanım, Sayın Amira
limin de haklı olarak işaret buyurdukları gibi, «ka
nuna aykırı dieğr hallerde»dir. 

BAŞKAN — Evet. 
Bu maddeyi buna göre yeniden okutuyorum : 
«Tüzük değişikliğinde kanuna aykırılık. 
MADDE 55. — Tüzük değişikliğinde, işlemlerde 

eksiklik veya kanuna aykırı diğer hallerde de 6 nci 
ve 54 üncü madde hükümleri uygulanır.» 

BAŞKAN — Maddenin son şekli üzerinde söz al
mak isteyen var mı?. 

t Buyurun efendim. 

66 — 
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞİIDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddeye 'bir parag
rafın eklenmesinde yarar umuyoruz. Çünkü, 'bu ay
kırılıklar da işin özüne ait olanlar bulunacağı gibi, çok 
basit sade aykırılıklar da olabiliyor. Bu takdirde, 
bugüne kadarki uygulamadaya göre), ilgili merci «ilk 
genel kurulda düzelt» diyor. Yani hemen üzerine gi
dip, zarar verecek bir karar alma yerine, bir mehil 
veriliyor. 

O sebeple : «Teşkilat genel kurulu tarafından tü
zükte yapılan değişiklikler, sendika veya konfede
rasyonun faaliyetten menini veya kapatılmasını ge
rektirecek nitelikte değilse, (ağır 'bir durum yoksa) 
tüzük değişikliğinin ilk genel kurulda yapılması yet
kili merci tarafından istenebilir», şeklinde, bir hafif
letici paragraf olarak bu metnin eklenmesini arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Zaten 54 üncü maddede zannedi
yorum o hal var. «'Mahkeme Kanuna aykırılığın ve
ya eksikliğin 'giderilmesi için altmış günü aşmayan 
'bir mdhil verir» diyor. 

DENtZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, îş ve tşçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, biraz önce bu 
konuya açıklık getirmek için özellikle söz almıştım, 
54 ündü maddeye ilişkin olarak. 

BAŞKAN — Ona atıf yaptığı için mehil veriyor. 
«Verilen mehil sonunda tüzük ve belgeler kanuna uy
gun hale getirilmemişse, c zaman kapatılmasına ka
rar verilir» diyor. 

O elastikiyeti sağlamış. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Burada tekrar edilmesine gerek yok. 
BAŞKAN — Yok tabiî, 54 üncü maddeye atıf 

yaptığına göre gerek yok. 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 

— Önerimi geri alıyorum Sayın Cumhurbaşkanım, 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederimi. 
55 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı?. Yok; 
55 inci maddeyi son okunan şekliyle oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

56 ncı maddeyi okutuyorum : 
Diğer sebeplerle faaliyetin durdurulması 
MADDE 56. — 40 inci maddenin üçüncü fık

rası hükmüne aykırı olarak yardım alınması halinde 
iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkeme, 
üyelerden birinin veya valinin veya Çalışma Bakanı

nın başvurması üzerine, sendika veya konfederas
yonun faaliyetini üç aydan altı aya kadar durdurur 
ve alınan yardım hazineye İntikal ettirilir. 

5 inci maddede sayılan suçlardan biriyle mahkûm 
olanlardan birine, sendika, sendika şubesi veya kon
federasyon organlarında görev verildiğinin valilik ve
ya Çalışma Bakanlığınca tespiti halinde, bu makam
larca görevlendirilen kişinin görevine son verilmesi 
ilgili sendika veya konfederasyona bildirilir. Bildiri
mi takip eden üç işgünü içinde sendika veya konfede
rasyonca ilgilinin görevine son verilmediği takdirde 
birinci fıkradaki usule uygun olarak sendika veya kon
federasyonun faaliyeti altı aydan bir yıla kadar dur
durulur ve yöneticilerin görevlerine son verilir. Tekrar 
faaliyete geçebilme kanun hükümlerine uygun olarak 
görev verilmesi veya seçim yapılmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde Komisyonu
muzun bir açıklaması olacak mı? 

Buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, sendika ve konfe
derasyonlar, kendilerinin veya Türkiye Cumhuriyeti
nin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlardan başka 
dış kaynaklardan, Bakanlar Kurulundan izin alma
dan yardım ve bağış aldıkları takdirde uygulanacak 
müeyyide birinci fıkrada hükme bağlanmıştır. 

ikinci fıkra ise, kurucu olmaya engel suçlardan 
biri ile mahkûm olanların organlarda görev alması 
halinde yapılacak işlem ve uygulanacak müeyyideyi 
hükme bağlamaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde başka söz 

almak isteyen var mı?. 
Buyurun. 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 

— işlem bakımından konulan üç günlük süre çok âz 
geldi, acaba altı gün yapmak mümkün mü? 

BAŞKAN — «Beş işgünü» dersek bir hafta eder. 
Bana da üç gün az geldi. Çünkü, tebligatı alıp da 
işleme hazırlık yapamadan üç gün geçebilir. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
—Yetişmez efendim. 

BAŞKAN — Komisyonumuz ne diyor? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve tşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — O kısmı yeniden okutuyorum : 
«Bildirimi takip eden beş işgünü içinde» 
BAŞKAN — Sayın Kâşifoğlu, buyurunuz. 
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KEMALETTIN ALÎ KÂŞ1F0ĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, denetim 
maddesinde Maliye ve Çalışma bakanlıklarına da 
denetim yetkisi veriyoruz. 

Şimdi arz etmek istiyorum. Şöyle düşünülebilir : 
Maliye müfettişi gitti denetledi, böyle bir konu tes
pit etti, Çalışma Bakanlığına bildirir, Çalışma Bakan
lığı gereğini yapar; ama hükümette ayrı ayrı bakan
lıklardan, ayrı ayrı yerlerden geliyorsa, yani denetim 
görevini yüklenmiş olan bir bakanlığa da otomatik-
man bu görevi vermek bilemiyorum nasıl olur? 

BAŞKAN — Valiliklere de vermiş; müfettiş va
liye söyler. 

KEMALETTIN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Maliye Bakanlığından bir mü
fettiş gidince, o bağlı olduğu Maliye Bakanına bildi
rir. Çünkü yaptığı görev bakan adınadır. 

BAŞKAN — Bakan adınadır; ama malumunuz 
valiler bütün bakanların, Devletin temsilcisidir. Va
liler, yalnızca İçjşleri Bakanlığının temsilcisi değildir. 
içişleri Bakanlığına bağlıdır; ama bütün bakanlıkla
rın işlerini görürler. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Burada iki tür de
netim unsuru yer almaktadır : Birisi, malî denetim; 
diğeri, idarî denetimdir. Maliye Bakanlığından gelecek 
müfettiş sadece malî yönden denetimde bulunacak
tır. Yoksa, sendika üyeleri uğursuz mu, hırsız mı, 
uğurlu mu hususuna bakmayacaktır. Defterlere malî 
yönden bakacaktır. 

Öbürüsü Çalışma Bakanlığı denetimidir. Çalışma 
Bakanlığının elemanları gidecek ve denetleyecektir. 

BAŞKAN — Müfettişler malî bakımdan denet
ledi ve bir kusur buldu; vali hemen orada; valiye 
bildirecektir; geri döndüğünde de bağlı olduğu Mali
ye Bakanlığına ayrıca raporunu verir, o da Çalışma 
Bakanlığına bildirir. 

Olabilir bu. 
KEMALETTIN ALt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Alınan yardım malî yardım. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, geriye dönüş ola
cak, affınıza sığınarak arz ediyorum, 47 nci madde
cin üçüncü bendinde denetim esasları, nasıl yapıla
cağı tüm ayrıntıları ile tüzükte hükme bağlanacaktır. 
Sayın Ali Kâşifoğlu'nun bu konuda bir endişesi ol
masın, neticede kendilerinin de bu tüzüğün hazırlan
masında katkıları olacaktır sanırım. 
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BAŞKAN — 56 ncı madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı? Yok. 

56 ncı maddeyi, «üç işgünü» kısmını «beş işgü
nü» olarak düzeltilmiş şekilde oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

57 nci maddeyi okutuyorum : 
Faaliyetin durdurulmasında kayyım tayini 
MADDE 57. — Faaliyeti durdurulan, sendika ve

ya konfederasyonun mallarının idaresi ve menfaatleri
nin korunması ve durdurma süresi sonunda yeniden 
faaliyete geçebilmesi için genel kurul yapılması Me
denî Kanun hükümleri gereğince tayin olunacak bir 
veya üç kayyım tarafından sağlanır. 

BAŞKAN — 57 nci mabede üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun efendim. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, içinde yaşadığımız ıslahat 
döneminde çok iyi gayretler yapılırken, bazı kişi ve 
ufak gruplar bu gayretin dışında bazı sapmalara git
tiler. Bunlardan bir grubu da maalesef kayyımlar ol
du. Sıkıyönetim komutanlıklarına kadar şikâyetler ya
pıldı. 

Bunlar iki - üç maddede yer aldı. Bazı arkadaşla
rımız söz aldığında, hatta geçici kurullara bile de
netim, disiplin kurulları koyalım dedik. Kayyımlar 
için de acaba bir şey düşünebilir miyiz? Çünkü, bun
lar sendikacı gibi çalıştılar; «Toplu iş sözleşmesi biti
yor, falan sendikaya üye olmazsan veya fişman yer
den ayrılmazsan sendikadan gelecek özel imkânlar
dan yararlanmayacaksın» gibi tehditler yaptılar. Bun
ları, arkadaşlarımızın bir kısmı gruplar halinde isim
lendirerek hatta belli ölçüde şahitlendirerek getirdi
ler. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bu maddenin altında ve
ya daha sonraki bir maddede, «kayyımlar da hizmet
te kaldığı sürece birisi tarafından denetlenmelidir» 
denmelidir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Yani onlara da bir sorumluluk yük

lensin? 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 

— Yaptılar efendim. Çizgi dışına çıkan çok oldu. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Kayyımlar, kendile
rini tayin eden mahkemeye karşı sorumludurlar. 

BAŞKAN — Zaten bir kusuru olsa gene mahke
meye intikal edecek o. idarî bakımdan bir şey yapı
lamaz. Nihayet bir kusuru bulunduysa, o kusurun-
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dan dolayı mahkemeye verilecek. Mahkeme hangi 
mahkemedir? Onu tayin eden mahkemedir. Binaen
aleyh, dolaylı olarak orasının bu 'işi yapması lazım. 

' Eğer böyle bir şikâyet gelmişse, o şikâyetleri o mah
kemeye iletmek lazımdır. Vazifesini suiistimal etmiş
tir, memuriyet nüfuzunu kötüye kullanmıştır gibi ba
zı kusurlar işlemişse, ondan dolayı gerekli cezayı ve
rebilir mahkeme. 

KEMALETTİN ALI KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, Mede
nî Kanun hükümlerine göre kayyım, direkt olarak 
yaptığı işlerden sorumludur. En başta dava onlara 
açılır, eğer ondan tahsil edilemezse Devlet aleyhine 
açılır, Devletten tahsil edilir; Devletin kayyıma rücu 
hakkı vardır. 

BAŞKAN'— Evet. 
57 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı? Yok. 
, Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
58 inci maddeyi okutuyorum : 
Kapatma 
MADDE 58. — Devletin ülkesi ve milletiyle bö

lünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel 
hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya 
zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sını
fın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağla
mak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak 
amaçlan güden veya bu yolda faaliyette bulunan 
sendika ve konfederasyonlar Cumhuriyet savcısının is
temi üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahallî 
mahkeme kararı ile kapatılır. 

Ayrıca, sendika ve konfederasyon yöneticilerinin 
sendika veya konfederasyondaki faaliyet ve görev
leri sırasında veya bu faaliyet veya görevleri sebe
biyle Türk Ceza Kanununun 125, 141, 142, 144, 155, 
163, 168, 171, 172, 313 ve 499/2 maddelerine uyan 
suçlardan dolayı mahkûm olmaları halinde görevli 
ceza mahkemesi kararıyla yöneticisi oldukları sendi
ka veya konfederasyonun kapatılmasına karar veri
lir. 

Bu Kanunun 28 inci maddesi hükmüne veya 37 nci 
maddenin bir ve ikinci fıkraları hükümlerine aykırı 
davranan veya Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca yasama, yü
rütme ve yargı organlarının kararlarını etkilemek veya 
protesto etmek amacıyla kanun dışı grev veya lokavt 
yapan sendika veya konfederasyonlar da ikinci fık
radaki usule göre kapatılır. 
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Yukarıdaki fıkralar uyarınca açılan davalar se-
sebebiyle görevli mahkemeler yargılamanın her safha
sında talep üzerine veya resen sendika veya konfede
rasyonların faaliyetlerinin durdurulmasına ve yönetici
lerinin görevlerine son verilmesine karar verebilir. 

BAŞKAN — 58 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 

buraya Anayasamızın birçok maddelerinde geçen hu
suslar yazılmış. Gene bu kanunda, «Siyasetle uğra
şamaz» diye bir kayıt da var. Burada, siyaseti açıkça 
ifade eden bir şey yok. Yani kapatılmasını gerekti
ren bir husus. Acaba bu nokta dikkate alındı mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve tşçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Kara Kuv
vetleri Komutanımın işaret buyurduğu husus, 37 nci 
maddenin birinci ve ikinci fıkralarında hükme bağ
lanmış durumda. Yanılmıyorsam bu atıf da doğru
dan doğruya orayadır efendim. Dolayısıyla Sayın 
Komutanım, kapatılma muhakkaktır. 

Burada benim maruzatım şu olacaktır efendim : 
Sendika ve konfederasyonların hangi hallerde kapa
tılacağı, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 30 uncu 
maddesinin 4 numaralı bendi ve Dernekler Kanunu 
esas alınarak düzenlenmiştir. 

«Yasama, yürütme ve yargı organlarının kararla
rını etkilemek veya protesto etmek amacıyla kanun 
dışı grev veya lokavt yapan sendika ve konfederas
yonların kapatılacağı» da ayrıca hükme bağlanmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet. 
Buyursunlar Sayın Side. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, hiçbir itirazımız yok, 
doğrudur. Bunların aynen uygulanması, yazıldığı gibi 
de sağlıklı takip edilmesi, memleketimizin huzuru 
bakımından gerekli. 

Ancak; ikinci paragrafın sonunda suç işleyen beş 
yöneticiden, (ki en az beş, en fazla 29 gibi ölçüler 
koyduk yönetici adetleri hakkında), bir tanesi, bütün 
iyiniyetlere rağmen, ikinci paragrafta sayılan suçları 
işlediğinden, hepsini birden dışarıya atıyoruz ve ka
pıyoruz. Benim günahım, suçum yok efendim. Ben bu 
adamla devamlı münakaşa ettim, hatta dövüşme nok
tasına kadar getirdim, ama ben de kapının önünde
yim. 

BAŞKAN — Evet. 
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Buyurun Sayın Komisyon. 
D E N I Z Ö Ğ R E T M E N A L B A Y E R B E R K Î N A M 

(Sosyal Güvenlik, tş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, görüş alınmak üze
re gönderdiğimiz taslakta da eleştiriler tamamıyla bu 
fıkra üzerinde yoğunlaştı ve cezaların şahsiliği pren
sibinden hareketle, Sayın Bakanımın buyurduğu hu
sus dile getirilmişti^ Ancak, ceza hukukçularından 
oluşan bir komisyonda ise, Dernekler Kanununa da 
aynı paralelde bir hüküm getirildiği ve bu nedenle 
buraya da aynı şekilde getirilebileceği, halen görül
mekte olan davaların da bu nedenle sürüncemede 
kaldığı özellikle vurgulanmıştır. 

Belirttiğim bu gerekçe ile bu madde hükmüne yer 
verilmiştir. 

Arz ederim. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bunun bu
radaki bütün ruhu, mahkûm olması halindedir. Eğer 
bu suçlardan dolayı mahkûm olursa, artık bunun osu 
kaldı busu kaldı filan yoktur. Mahkûm olacak hale 
getirecek şekilde sendikanın diğer yöneticileri bu faa
liyetlere göz yummuşsa, çekilmemişlerse; yönetim ku
rulunu, genel kurulu toplantıya davet etmemişlerse, 
artık o yöneticilerin söyleyecek bir şeyi kalmaz. Ay
nı sistem Partiler Kanununda da mevcuttur. 

BAŞKAN — Mesela yöneticiden birisi 141 veya 
142'ye veya 163'e aykırı faaliyetler yaptığında, tabiî 
sendikanın hemen faaliyete geçip bu kişinin atılması 
için bir girişimde bulunması lazım. O zaman hiç ses 
çıkarmamış, ondan sonra da mahkemeye verilmiş, 
mahkeme bunu mahkûm etmiş. O zaman yönetim 
kurulunda idi, disiplin kurulunda idi veya denetçiy
di, başkandı, genel başkandı; «bunları siz nasıl seçti
niz; sendika olarak bunları neden takip etmiyorsu
nuz» diye konmuş bir hükümdür ve biz bunu Siyasî 
Partiler Kanununa da koyduk. Onun için yöneticile
ri seçerken, çok hassas davranmak lazım. 

Evet, sendikanın kapanmasını arzu eden birisi böy
le bir şey yapabilir. Mesela, «Ziyanı yok, ben de hap
se gireyim; ama sendikayı da kapattırırım» da diye
bilir. Ama bunu yaptığı anda, eğer hemen sendika
nın ilgili organları toplanmış, karar almış ve kendisi
ni atmışsa; o zaman belki mahkemede kendisini sa
vunurken, «Ben karar aldım attım, bunda benim bir 
suçum yok» der, mahkeme de onu nazarı dikkate alır 
herhalde. 
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DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, açıklayıcı olmak 
açısından arz ediyorum. 

Bu suç, sendika ve konfederasyon yöneticilerinin 
faaliyet ve görevleri sırasında ve faaliyet ve görev
leri nedeniyle olacak, bu bir. 

Bir de zatı âlinizin de çok yerinde buyurduğu
nuz gibi, o sırada yönetici olması gerekecek. Dava 
açılır açılmaz sendika veya konfederasyonun disip
lin kurulu toplanıp bunu bu görevden aldığı takdirde, 
artık yöneticilik sıfatı kalmamıştır. Dolayısıyla da 
sendika veya konfederasyonun kapatılması da ge
rekmez. Yorumu da ayrıca yapılmıştır efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Doğru, eğer bunu koymazsak, yani 
şahsiliğe dönüştürürsek hiç 'bir sendika veya konfe
derasyon ses çıkarmaz, «Nasılsa şahsî ceza alacak, 
konfederasyonu veya sendikayı da bu ilzam etmiyor» 
der ve uğraşmaz da. Kanun bu hükümle, sendika 
veya konfederasyonların da bunları «suç yapıyor mu, 
yapmıyor mu» diye devamlı kontrol etme imkânını 
getirmiş oluyor. 

SOSYAL GÜVENLİK" BAKANI SADIK SİDE 
— Doğru efendim. 

ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Efendim, mü
saade eder misiniz, bir açıklamada bulunmak istiyo
rum? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tümer. 
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Buradaki, bi

raz evvel Sayın Bakanımızın söylediği husus, endi
şeleri eğer madde şu şekilde yazılsa idi daha da azalır 
mı idi acaba? «Türk Ceza Kanunun çeşitli madde
lerine uyan suçlardan dolayı mahkûm olmaları ha
linde, sendika veya konfederasyonun kapatılmasına 
karar verilir» denseydi o zaman bu en'dişe biraz daha 
az ola'bilirdi. 

Halbuki fıkra, «... dolayı mahkûm olmaları ha
linde, (dahi yine) ceza mahkemesi kararıyla...» di
ye devam ediyor. Yani madde, ikinci bir mahkeme
nin, mutlaka bunun kapatılmasına karar vermesini 
de arriir. 

Dolayısıyla burada 'bir endişe yok. Fıkrada sayı
lan bu maddeler (141, 142, 163) çok önemli kanun 
maddeleridir. Bunlar ağır suç olacak görevliler içîn; 
ama bu kabil kapatma ile selahiyetli kılınmış mah-
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keme ikinci defa ve ayrı bir karar daha verecek. 
Belki o karar vermez; yalnız yönetici, söylediğimiz 
gibi cezalandırılır. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım bir otokontrolu berabe
rinde getireceği için ben önerimi geri alıyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, burada sendika ve konfederasyon yöneti
cilerinden bahsettiğine göre, bunların tamamı mı 
yoksa bir tek yönetici mi söz konusu? 

BAŞKAN — Yöneticilerinin herhangi birisi. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

İkincisi, acaba bu fıkrada, demin sizin söylediğiniz 
gibi, «atmamış olmaları halinde» denilse, madde daha 
yumuşamaz mı? Yani o kişiyi hemen atarsa mesele 
'kalmaz; ama atmazsa o zaman kapatılsın. 

BAŞKAN — Eğer böyle bir yanlış anlamaya se
bebiyet veriyorsa, 'bilemiyorum... 

Sayın Adalet Bakanımız da burada. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba-

Kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, mü
saade ederseniz arz edeyim; Komisyonumuz, emri
niz üzerine beşinci maddeyi geri almıştı. 

Beşinci madde; kurucularda aranacak nitelikler
dir. Burada iki konu var. Kurucularda aranacak 
nitelikler daha geniş kapsamlı; burası daha dar kap
samlı. 

O halde, bir, kurucularda aranan şartlara ilişkin 
bir suç işlemesi halinde ve konuyu yetkili mercilere 
göndermek suretiyle oranın çıkartmaması kaydıyla 
kapatma yolu var. Bir de bizim Siyasî Partiler Ka
nununda kabul ettiğimiz gibi, genel başkan ise veya 
yönetim kurulu bizzat karar almış ise veya «çıkart» 
demesine rağmen çıkartmaimış İse diğer suç için, ka
patma var. Burada böyle bir hüküm oluyor. 

Sendikalarda kurucu olma niteliklerini siyaisî par
tilerden esinlenerek düzenlediğimizde bunun çok da
ha dışında suçların da var olduğu görülüyor. 

Mesela burada; zimmet, irtikâp, ihtilas, rüşvet, do
landırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kul
lanma suçu yok. Bunların maddeleri Türk Ceza Ka
nununun burada sayılan maddeleri arasında bulun
muyor. 

O halde, kurucularda aranacak niteliklerin kaybı 
noktasından hareketle, bir kere bu vasıflarını kaybet
tiği zaman bunların mutlaka sendikadan ayrılması < 
lazım. Ama burada değerli arkadaşlarımız diyor ki, 
«Bunlar çok önemli suçlar.» Zaten bu suçlar idam
lık suçlar veya en az 20 senelik (499/2 siyasî nedenle 

adam kaçırma), 20 seneden başlıyor. Bu halde, sendi
ka faaliyetleri cümlesinden olursa, kapatma keyfiye
tini öngörüyor. Şahsî bir şey yapmışsa o sendikadan 
ayrılacak. 

O bakımdan arkadaşlar burada titizlikle devletin 
temeline yönelik suçları almışlar. Türk Ceza Kanu
nunun 125 inci maddesi idamlık konusunu: 141 inci 
maddesinin cezası, pozisyona göre, en az sekiz sene
den başlar; yine aynı Kanunun 163 üncü maddesi 
lâikliğe aykırı davranışı konu almıştır. Ona göre bu
rada bir seçimlik yola gitmişler. 

Sendika kurucusu şu suçları işlediği zaman sendi
kadan mutlaka ayrılacak; ama bu, sendiaknın kapa
tılmasına neden olmayacak. 

Buradaki suçlar, sendika faaliyetleri cümlesinden 
olacak ve bu işlemi yapacak. Mutlaka ve mutlaka bu 
da bir karara istinat edecek. 

BAŞKAN — Yani şahsî olarak sokakta, herhan
gi bir evde yaptığı suçtan değil. Yönetim Kurulu top
lanmış, toplantı esnasında yönetim kurulu üyesinden 
birisi çıkmış, bu hükümlere aykırı beyanda bulunmuş 
ve yönetim kurulu da hiç ses çıkarmamış. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Ve karar def
terine yazmış. 

BAŞKAN — Yazmasa da, o kişiye hemen yöne
tim kurulunun, «Sen böyle bir şey yapamazsın» de
yip, derhal o kişinin sendikadan çıkarılması için ge
rekli mercilere müracaat edip, onun atılmasına teşeb
büs etmesi lazımdır. Bu suç şimdi bu görevden dola
yıdır, ama bir yönetim kurulu üyesi izindeyken git
miş bir yerde bir şey söylemiş. O işlediği suç, görevi 
ile ilgili değil; o şahsî suç olur. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, misalimiz 
de var bugün, İstanbul'daki mahkemede. Teker te
ker, toptan bilmem ne yaptıkları için değil hepsini 
teker teker suçlamaya çalışıyor. Şimdi neticede eğer 
mahkeme iştirak görürse, «Evet bunlar iştirak halin
de bu işleri yapmış» derse, bu sefer mahkemenin, 
ayrıca kapatma cezasını da uygulaması lazım. 

BAŞKAN — Yani görevlerinden dolayı veya gö
revi ile ilgili bir suç olacak. 

Buyurun Sayın Side. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, buraya kadar olanlara 
ilave edeceğim bir husus kalmadı. Sadece Çalışma 
Bakanımızın söylediği bir cümle, bir defa daha mad
deye bakmama sebep oldu. 
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Efendim, 9 uncu maddenin sonuna düzelterek ek
lediğimiz fıkrada kimlerin yönetici olduğu tarif edili
yor. Maddede yöneticilikten bahsediliyor. Denetim 
kurulu üyesi da bu ifadeye göre yönetici. 

Sayın Cumhurbaşkanım, denetim kurulu üyeleri 
faaliyet alanına tüzükte belirtilen ya üç ayda, ya altı 
ayda bir defa gelir, yani yönetici ile üç gün veya beş 
gün beraber olur. Onun dışında yaptığını görmemiz 
mümkün değil efendim. 

BAŞKAN — Ama sair zamandaki kendi şahsî su
çudur. Bir denetim esnasında bu görevi yapmış ise, 
denetim görevi esnasında denetimle ilgili bir araya 
gelmişler, karar almışlar ve sizlerin de, yöneticilerin 
haberi olmuş ve ona rağmen bir şey yapmamışsa. 
öteki türlü, görev yapmadığı zamanlarda yapacağı 
şeyler şahsî suçudur. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 
— O da yönetici olarak tarif edildiği için, acaba bizi 
orada bir sıkıntıya sokmaz mı diye düşünüyorum 
efendim. Denetim Kurulu üyesi izmit'te oturuyor. 

BAŞKAN — Bu hususu esbabı mucibede biraz 
daha açıklayıcı yazarsak daha rahatlanmış olur. 

DENIZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK INAM 
(Sosyal Güvenlik tş ve işçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, maddenin gerekçe
sinde; mahkûmiyet öncesinde yöneticiliğe son veril
mesi halinde kapatılamayacağı, ayrıca görev sırasında 
ve görev nedeniyle bir faaliyet yapılacağı belirtile
cektir. 

Madde metninde de, eğer tasvibiniz olursa, «...gö
revleri sırasında ve...» dersek sorun çözümlenmiş ola
caktır. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, zannediyorum ki, Sayın Şide'nin endişesi 
şuradan geliyor : Bir denetim kurulu üyesi, gitmiş bir 
yerde seminer yapılırken, bu maddelerden bir tanesine 
aykırı bir lafı ağzından çıkartmış. Sayın Side, «Bun
dan dolayı ben niye kapanayım» diyor. 

BAŞKAN ^- Kapanmaz ki, ona görev verme
mişler ki; kendisi şahsî olarak gitmiş orada konuşmuş. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim burada metinde, «Sendika veya konfederas
yondaki faaliyet ve görevleri sırasında» diyor. Faali
yetleri sırasındadır o; gitmiş seminerde bulunuyor, 
seminerde bir şey anlatırken böyle bir şey söylemiş. 

BAŞKAN — Ama onun oraya gitmesi denetim 
kurulu ile ilgili bir faaliyet değil ki. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Konfederasyonun faaliyetleriyle ilgilidir. 
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DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, biraz önceki maruza
tım bunu önlemeye yönelik efendim: 

«Faaliyet ve görevleri sırasında ve bu faaliyet veya 
görevleri sebebiyle» dersek sanırım bu endişe zail olur. 

BAŞKAN — Evet. «...sırasında ve bu faaliyet veya 
görevleri sebebiyle» diyeceğiz. 

Bu şekilde okutuyorum: 
«...sırasında ve bu faaliyet veya görevleri sebebiyle 

Türk Ceza Kanununun...» 
Bir hayli de açıklandı bu madde. 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞIDE — 

Tamam Sayın Cumhurbaşkanım. 
Efendim, özür dileyerek bir hususu söylemek isti

yorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞIDE — 

Her karşısına çıkacağımız hâkim, sizin yüreğinizi 
taşısa hiç problem yok. «Kapattım» der, bitti efendim; 
bütün emekler zayi olur. 

BAŞKAN — Ama temyizi de var onun. 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞIDE — 

Çok iyi açıklanmasının faydası var. 
BAŞKAN — Evet. 
Başka söz almak isteyen var mı efendim? Yok. 
58 inci maddeyi yapılan bu ufak değişiklikle bir

likte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 59 uncu maddeyi okutacağım; yalnız bu 
madde uzun olduğu için, fıkra fıkra okutacağım ve 
her fıkra için ayrı ayrı izahat alacağım. 

59 uncu maddenin 1 inci fıkrasını okutuyorum: 
Ceza hükümleri 
MADDE 59. — 1. 8 inci madde, 9 uncu mad

denin dördüncü fıkrası, 26 ncı maddenin dördüncü 
fıkrası ile 62 nci maddede belirtilen ilan veya bildi
rimleri yapmayanlara beşbin liradan onbeşbin liraya 
kadar ağır para cezası hükmedilir. 

BAŞKAN — 59 uncu maddenin 1 inci fıkrası 
üzerinde söz almak isteyen var mı? 

8 inci maddede, 9 uncu maddenin dördüncü fıkra
sında. 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasıyla 62 nci 
maddede belirtilen ilan ve bildirimleri» deniliyor; izah 
eder misiniz? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Oımhurbaşkanım, sayılan maddelerdeki 
ilan veya bildirimleri yapmayanlara getirilen para 
cezalarını hükme bağlamaktadır. 
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BAŞKAN — 5 bin liradan 15 bin liraya kadar pa
ra cezası. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efeödim. 

Bu maddenin genelinde kanunun yasakladığı ve
ya yapılmasını emrettiği fiillere aykırı davranan ger
çek kişilere uygulanacak cezalar, ceza mevzuatındaki 
değişiklikler de dikkate alınarak, hükme bağlanmış
tır. 

Fiilleri bir bir sıralamam emir buyuruluyorsa arz 
edeyim efendim. 

BAŞKAN — Hangisini konuşuyorsunuz, 1 inci 
fıkrayı mı? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — 1 inci fıkra efendim. 

8 inci madde; tüzelkişiliğin kazanılmasından son
ra yapılacak ilanı kapsamaktadır. 

9 uncu maddenin dördüncü fıkrası; yine 8 inci 
maddeye atıfta bulunmaktadır. Aynı ilan ve bildi
rimler. 

BAŞKAN — Hep ilanlardır bunlar? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yani 1 inci fıkra hep ilanlarla il
gilidir; 5 bin lira ile 15 bin lira arasında para ceza
sıdır. 

Şimdi 2 nci fıkrayı okutuyorum. 
% 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası kap

samında- olmayanlar ile 20 nci maddede belirtilen 
izni almadan veya 21 inci maddeye göre üye olama
yacakları üye kayıt edenlere ve üye kayıt olanlara, 
29 uncu maddenin birinci fıkrası ile dördüncü Merası
na aykırı hareket eden işverenlere onbin liradan 
otuzbfrı liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

BAŞKAN — Bu fıkra hakkında söyleyecekleri
niz?.. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada bu kanun 
kapsamına girmeyen, başka bir deyişle, başta sayılan 
dört tane hizmet akdine göre çalışmayanlar ve 20 
nci maddedeki izni almadan yahut 21 inci maddede 
üye olamayacak kişiler sayılmıştır. Malumunuz, öğ
renciler ve... 

BAŞKAN — Bunlar da para cezası; 10 bin lira
dan 30 bin liraya kadar; biraz daha ağır suç olduğu 
için. 
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DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Ya 
öğrenci olduğunu anlamazsa efendim? 

BAŞKAN — Hayır, bir kâğıt isteyecek bu. Bir 
kâğıt getiriyor noterden; ona göre kaydediyor. Ora
ya yanlış yazdırmışsa o zaman mesele yok. O zaman 
sahte kâğıt getirmiş demektir, onu getiren ceza gö
rür, 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Adalet Bakanım buradalar; suçun oluş
ması için önce kast unsuru aranır kanısındayım. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Ta
biî. 

BAŞKAN — Çün'kü ben kaydolacağım deyince 
hemen kaydetmiyor ki. İşyerini, adresini vesairesini 
belirten bir kâğıt getirecek noterden de öyle kayde
decekler. 

KEMALETTÎN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Resmî evrakta sahtekârlık olur 
o zaman Sayın Cumhurbaşkanım. Yanlış diploma ge
tirirse evrakta sahtekârlık olur. 

BAŞKAN — Tabiî, sahtekârlık olur o. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Sa

yın Cumhurbaşkanım, bu, yanlış diploma meselesi 
değil. Noterden getirdiği vesika, sadece üye olduğu
na dair. 

BAŞKAN — Hayır, üye kaydolmadan evvel gi
decek. Değil mi, öyle idi? Başta okuduk; üye olan
lar üye kayıt fişini dolduracak ve bunu notere tasdik 
ettirecek. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞlDE 
— İlgili kurum da onaylayacak da öyle kabul ede
cek. 

BAŞKAN — Ta'b'iî. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Ama orada öğrenci mi değil mi belirli mi? 

BAŞKAN — Fişi ona göre yapsınlar. Görevi ne
dir, kaç yaşındadır; yaşı da olacak orada. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, o zaman ayrıca bir hane 
açmak lazım; «öğrenci midir değil midir» diye. Baş
ka türlü olmaz. 

BAŞKAN — Yasak getirdiğimize göre onu da 
koymaları lazım. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş-
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kanı) — Sayın Curnhurfoaşkanum, bunlar tüzükte dü
zenlenecek efendim. 

BAŞKAN — Tabiî. 
3 üncü fıkrayı okutuyorum : 
3. 31 inci maddenin birinci fıkrasına, aykırı ha

reket öden işverene, 51 inci maddenin birinci fıkrası 
hükümlerine aykırı hareket eden sendika veya konfe
derasyonun sorumlu görevlilerine onbin liradan elti-
bin liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

BAŞKAN — Bunlar 'kim? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Bu sendika özgürlüklerinin çiğnenmesi so
nucunu doğuran müeyyidedir efendim. İşçilerin işe 
alınmalarında, belli bir sendikaya girmeleri veya gir
memeleri şart olamaz. 

BAŞKAN — Şarta bağlanamaz. Buna aykırı ha
reket etmişse işveren. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim, birinci o. 

Diğeri ise Sayın Cumhurbaşkanım, sendika ve 
konfederasyonların, her yıl bilanço ve hesaplarını Ma
liye ve Çalışma 'bakanlıklarına ve bağlı olduğu kon
federasyonlara göndermemesinin müeyyidesidir. 

BAŞKAN — Burada ilgili kimse cezayı ona ve
riyoruz. İlgilisine, kim yapmamışsa ona. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sa
yın Cumhuribaşkani'm, burada hürriyeti bağlayıcı ce
zalar yok. Biz Partiler Kanununu hazırlarken bu ka
nuna hürriyeti bağlayıcı cezaları da koyduk. 

BAŞKAN — Bunda biraz daha hafif koymuşlar. 
Şimdi gelecek alttaki fıkralarda; talbiî ağırlaştıkça ge
liyor. 

4 üncü fıkrayı okutuyorum : 
4. 39 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü 

fıkraları ile 49 ve 50 inci madde hükümlerine aykırı 
hareket eden sendika veya konfederasyonun, tüzüğü
ne göre sorumlu kişileri hakkında on'beşbin liradan 
latmış'bin liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

BAŞKAN — Evet, 'bu fıkra hakkındaki izahatı
nız?.. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — 39 uncu maddenin birinci, ikinci, üçüncü 
fıkraları diğer yasak faaliyetlerdir. Onlar da, sendi

ka ve konfederasyonların kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları organ
larının seçimlerinde aday gösterememeleri ve belirli 
adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamama-
ları ve propaganda yapamamalarının müeyyidesini 
getirmektedir. 

Sendika ve konfederasyonların ticaretle uğraşma
larının müeyyidesi keza hükme bağlanmaktadır ve 
üçüncü fıkra olarak da, sendika ve konfederasyonlar, 
elde ettikleri gelirleri üyeleri ve mensupları arasında 
dağı'tamayacaklardır. 

BAŞKAN — Bu da yine o sorumlu kişiye verile
cek? 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim, 

BAŞKAN — Yapan kişi hakkında 15 'bin lira
dan 60 bin liraya kadar ağır para cezası verilebile
cek. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Daha önce arz ettiğim gibi, bu madde ger
çek kişilere verilen cezalardır Sayın Cumhurbaşkanım. 

BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Bu 

da çok az Sayın Cumhurbaşkanım. 
BAŞKAN — Sendika ile partileri ayırdık, onun 

için öyle, 
5 inci fıkrayı okutuyorum : 
5. 38 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasına 

aykırı davranışta bulunan işçiler ile işverenler veya 
işveren vekilleri veya bu konuda karar veren işçi ve
ya işveren kuruluşunun yetkili organlarının başkan ve 
üyelerine; 47 nci maddenin beşinci fıkrasına aykırı 
davranışta bulunanlara bir aydan altı aya kadar hapis 
cezası hükmedilir. 

BAŞKAN — Bu fıkra hakkında izahatınız?.. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanını, işçi ve işveren sen
dikalarının karşılıklı etkileşimleri yahut işverenin işçi 
sendikasını etkilemesi 38 indi maddede hükme bağ
lanmıştı ve madde matlalbı «İşçi ve işveren ilişkilerin
deki yasaklar» idi. Buradaki ise, gerçek olan kişi
lere getirilen cezalardır efendim. 

47 nci maddenin beşinci fıkrası ise, denetleme sı
rasında denetim elemanlarınca istenecek her türlü bil
gi, belge, defter ve yazıların gösterilmesini amirdir. 
Bunun müeyyidesi getirilmiştir. 
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BAŞKAN — Bunu getirmeyenler, vermeyenler, 
gösteremeyenler... 

OENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisypnu Baş
kanı) — Evet Sayın Cumhurbaşkanım. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Yalnız 
Sayın Cumhurbaşkanım, burada «bir ay ile altı ay 
arasında» deniliyor. Bir ay, 647 sayılı Kanuna göre 
otomatikman para cezasına çevrilir. Diğer para ce
zalarından daha aşağıya düşer bu; yukarıda tayin edi
len cezadan daha aşağıya düşer. 

'BAŞKAN — Evet, bir de o var, onu da hesaba 
katmak lazım. Eğer daha ağır ise bunu dikkate al
mak gerekir. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
{Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Adalet Bakanım, söyledikleri hususta 
haklılar; ancak kendilerinden de üyelerin bulunduğu 
bir komisyonda bu tartışılmış, böyle bir hükme bağ
lanmıştır efendim. 

BAŞKAN — Yalnız, birisi hapis cezası, diğeri 
para cezası. Tekerrürü halinde olan kısım daha sonra 
gelecek değil mi?.. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, diğer kanunda. 

BAŞKAN — Evet, bunda yoktu. 
«İki aydan» der isek?.. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Otoma

tikman para cezasına çevrilmez. 
BAŞKAN — Çevrilmez, o zaman «iki aydan» 

diyelim. 
Buyurun. 
KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (Adalet Ba-

kanlıği Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, (özür 
dilerim) tabiî Sayın Bakanımızın temelde hakkı var. 
Bunu beraberce şöyle düşündük: Eğer hâkim, o kişiye 
verdiği cezayı para cezasına çevirmeyi düşünmüyor 
ise, 1 ay içinde bir ceza vermek suretiyle meseleyi 
karşılayabilir. Yani, yok ise... 

BAŞKAN — Artık onun takdirine kalmış, elini 
kolunu bağlamayalım, belki basittir. 

KEMALETTİN ALİ KAŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Çok basittir, 2 ay verir, yine 
paraya çevirir, yine tecil edilir. 

BAŞKAN — Evet. 
6 nci fıkrayı okutuyorum: 
6. 37 nci maddenin ikinci fıkrası ile 39 uncu 

maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden 

sendika veya konfederasyonların sorumlu yetkililerine 
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmedilir. 

BAŞKAN — Bunu açıklar mısınız? 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAK ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, burada siyaset yapma 
yasağı konu edilmiştir. Her türlü siyaset Anayasamız
da yasaklanmıştır; o da buraya alınmıştır, bunun 
müeyyidesi getirilmektedir. 

Diğeri ise, «Konfederasyon ve sendikalar ile sendi
ka şubeleri kendi konu ve amaçları dışımda toplantı 
yapamaz, gösteri yürüyüşü düzenleyemezler» hükmü
nün, gerçek kişilere uygulanacak müeyyidesidir. 

BAŞKAN — Evet. 

7 nci fıkrayı okutuyorum: 
7. 40 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı ha

reket eden kurum ve kuruluşların yetkili sorumlularına 
fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suçu oluşturma
dığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. Ayrıca, yapılan malî yardım veya bağış 
kendilerine ödetilir. Bu yardım veya bağış kabul eden 
sendika veya konfederasyonların yetkili sorumlularına 
da altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmo
lunur. 

40 inci maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket 
eden sendika veya konfederasyon sorumlu yetkilileri 
hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına 
ve malî yardım veya bağışın bir mislinden aşağı olma
mak üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

40 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarına 
aykırı hareket eden işçi ve işverenlerle kuruluş, dernek 
ve vakıfların yetkili sorumlularına alınan yardım veya 
bağışın beş misli ağır para cezası hükmolunur. Bu 
yardım veya bağış, bir işçi sendikası veya konfederas-
yonunca, bir işveren, işveren sendikası veya konfederas
yonunu; bir işçi sendikası veya konfederasyonunca 
da bir işveren, işveren sendikası veya konfederasyonu
nu malî yollarla desteklemek amacıyla yapıldığı takdir
de ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü, buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, 40 inci maddenin 
dördüncü fıkrası; genel ve katma bütçeli idarelerle 
mahallî idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner 
sermayeli kurumlar, sermayesinin tamamı Devlet 
tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadî ku
ruluş ve kurumların ve bu fıkrada sayılan diğer kamu 
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kurum ve kuruluşlarının, sendika ve konfederasyonlara 
malî yardım ve bağışta bulunamayacağını hükme 
bağlamıştır. Bunun, gerçek kişilere verilecek müeyyi
desi biraz önce arz edilmiştir. 

3 üncü fıkra ise; sendika ve konfederasyonların, 
uluslararası kuruluşlardan başka dış kaynaklardan 
Bakanlar Kurulundan izin almadıkça yardım ve ba
ğış kaçbul edememesi halidir. 

4 üncü fıkra ise, işçi sendika ve konfederasyon
larının, işverenlerden; işverenlerin ise işçilerden ve iş
çi teşekküllerinden malî yardım ve destek alamayacak
larını öngörmektedir. 

En son fıkra, bu hükümlerin gerçek kişilere uy
gulanacak müeyyidesini getirmektedir. 

BAŞKAN — En son fıkrada, zannediyorum bir 
hata yapılmıştır. Şimdi okuyorum; «... para cezası 
hükmolunur. Bu yardım veya bağış, bir işçi sendi
kası veya konfederasyonunca, bir işveren, işveren sen
dikası veya konfederasynunu; bir işçi sendikası veya 
konfederasyonunca da bir işveren, işveren sendikası 
veya konfederasyonunu malî yollarla desteklemek 
amacı...» Hayır, o tersine olacak : «Bir işveren sen
dikası veya konfederasyonunca da bir işçi sendikası 
veya konfederasyonunu malî yollarla desteklemek 
amacıyla yapıldığı takdirde» olması lazım, ikisi de 
aynı yazılmış. İkisinde de işçi işvereninkini destekli
yor, değil mi, öyle oluyor? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Ceza hep bize verilecek. 

BAŞKAN — 2 nci fıkranın, noktalı virgülden son
ra, «bir işveren sendikası veya konfederasyonunca da 
bir işçi sendikası veya konfederasyonunu malî yollar
la desteklemek amacıyla yapıldığı takdirde ayrıca 3 
aydan 1 yıla kadar hapis cezası hükmolunur» şeklin
de olması lazım. 

KEMALETTIN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, müsaa
de ederseniz, 40 inci maddenin 4 üncü ve 5 inci fık
ralarını okumak suretiyle bir karşılaştırma yapabilir 
miyiz? 

BAŞKAN — Okuyalım. 
«40 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarına 

aykırı hareket eden işçi ve işverenlerle kuruluş, der
nek ve vakıfların yetkili sorumlularına alınan yar
dım veya bağışın beş misli ağır para cezası hükmo
lunur.» Bitti bu. 

«Bu yardım ve bağış, bir işçi sendikası veya kon
federasyonunca, bir işveren, işveren sendikası veya 
konfederasyonunu; bir işçi sendikası veya konfederas
yonunca da...» Yine aynı şeyi yazıyor, olmadı. 

KEMALETTIN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır, olmaz efendim, «işveren 
sendika ve konfederasyonları da, işçi sendika ve kon-
federasyonlarindan, işçilerden esnaf ve küçük sanat
kârlar kuruluşlarından, derneklerden, kamu kurumu 
nitelikli meslek gruplarından ve vakıflardan yardım 
ve bağış alamazlar». O halde, burada ceza, vereceği
miz kurum «işveren sendika ve konfederasyonları». 

BAŞKAN — Tamam, öyle olacak. Noktalı vir
gülden sonra bir işveren sendikası veya konfederasyo
nunca da bir işçi sendikası veya konfederasyonunu 
malî yollarla desteklemek amacıyla yapıldığı takdir
de ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur» şeklinde olacak. 

Efendim, son fıkrayı bir daha okutuyorum : 
40 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarına 

aykırı hareket eden işçi ve işverenlerle kuruluş, der
nek ve vakıfların yetkili sorumlularına alman yar
dım veya bağışın beş misli ağır para cezası hükmolu
nur. Bu yardım veya bağış, bir işçi sendikası veya 
konfederasyonunca, bir işveren, işveren sendikası ve
ya konfederasyonunu; bir işveren sendikası veya kon
federasyonunca da bir işçi, işçi sendikası veya kon
federasyonunu malî yollarla desteklemek amacıyla ya
pıldığı takdirde ayrıca üç aydan bir yıla kadar ha
pis cezasına hükmolunur.» 

BAŞKAN — Şimdi bu 59 uncu maddenin ayrı 
ayrı okuduğumuz kısımları üzerinde söz almak iste
yen var mı? 

Buyurun Sayın Side. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, halen yürürlükte bulunan, 
bu kanun çıkıncaya kadar da yürürlükte kalacak olan 
274 sayılı Kanunun ceza hükümleriyle ilgili bölümün
de, «100 liradan 500 liraya kadar» para cezası ön
görülmüş. Bugün için bu rakam çok gülünç olmuş; 
hatta 1 000 lira verip «üstü sizde kalsın» gibi sözler
le memurlarla alay ediliyor. 

Görüyoruz ki efendim, burada bin kat artmış. 
Bundan böyle, on yıl sonra bu da bin kat artacaksa, 
kısa zamanda çok geçersiz rakamlara dönmemesi için, 
acaba (kanun tekniğine uyar mı, tam bilmiyorum 
ama) 5 000 liradan 15 000 liraya demek yerine, gü
nün asgarî ücreti kadar; ötekine iki kat asgarî ücret, 
üç kat asgarî ücret diye para cezalarına bağlayıp, bu
nu hep canlı kalan, hayatta kalan bir hüküm haline 
getirebilir miyiz? 

BAŞKAN — Biz bunları başka kanunlar müza
kere edilirken de konuştuk. Olmuyor; muhakkak ra-< 
kam zikretmek gerekiyor. Ancak, bu maddenin sonu-
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na, bir hüküm konularak, buradaki para cezalarını 
üç misline kadar artırma yetkisi Bakanlar Kuruluna 
verilebilir. 

Para cezalarını niye bu kadar artırdınız diye sor
duğumuzda; kanuna para cezasının 1963 yılında ko
nulmuş olduğunu aradan yirmi sene geçtiğini gör
dük. Yirmi senede hakikaten bin misli olmuş. O za
man 100 lira da büyük bir paraydı. 

KEMALETTIN ALİ KÂŞlFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Cumhurbaşkanım, vergi 
yasalarında, böyle bir hüküm getirilebilir. 

BAŞKAN — Doğru, vergi yasalarında getirebili
yoruz da bu cezalarda böyle bir hüküm koyamıyo
ruz. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞlFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Şöyle arz edeyim efendim : 
5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesini biz zaman için
de değiştiriyoruz, örnek vereyim : 1979 yılında değiş
tirdik; bir de Yüce Konsey zamanında değiştirdik. 
Kanunların kabul tarihi göz önüne alınmak suretiyle 
150 misliden başlayarak 90 misli, 60 misli, 40 misli, 
yüksek malumları, değiştirdik, 15 misli değiştirdik. O 
bakımdan, zaman süreci içinde eğer para cezaları et
kinliğini kaybederse, yalnız burada değil, başka ka
nunlarda da değişiklik yapılabilir. Bugün 163 kanu
numuzda para cezaları var; hepsini zaman süreci için
de değiştiririz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet, olmuyor. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Yalnız 

Sayın Cumhurbaşkanım, burada bir konu var : He
sapların incelenmesinde, sahte evrak tanziminde ve 
bunların tahrifatında, paralarında, .mallarında bir ce
zaî hüküm getirilmemiş; bu yönlerde bir cezaî müey
yide getirilmemiş. Ben onu inceliyorum; baktım, gö
remedim. 

BAŞKAN — Bu, görüştüğümüz, bu kanunda daha 
önce geçen yasaklarla ilgili. Eğer sahte evrak tanzim 
etmişse, evrakta tahrifat yapmışsa onlar genel hüküm
lere tabi. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — O za
man bir hüküm getirmek lazım : «Ceza Kanununun 
umumî hükümleri uygulanır» diyelim. Böyle bir mad
de getirilirse daha uygun olur. 

BAŞKAN — Demeye gerek var mı? Sizin söyle
dikleriniz Ceza Kanununun kapsamına giren suçlar
dır. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, benim bir maruza
tım var efendim. Belki endişemde haksızım; Sayın 
Bakanlarım buradalar. 

Son düzeltmemizde, «Bir işveren sendikası veya 
konfederasyonunca da bir işçi» dedik. Kazara böyle 
bir işçiye yardım etse... 

BAŞKAN — İşçi sendikası olacak efendim. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — O zaman sözümü geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN— «Bir işçi sendikası veya konfederas
yonunu malî yolla desteklemek.» işçi sendikası, işçi 
değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «işçi, işçi 
sendikası» diye düzenlenmişti. 

BAŞKAN — Hayır. 
Yalnız o kısmı bir kere daha okuyun. 
«... bir işveren, işveren sendikası veya konfederas

yonunu; bir işveren sendikası veya konfederasyonun
ca da bir işçi, işçi sendikası...» 

BAŞKAN — «Bir işçi sendikası...» olacak. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri komisyonu Baş
kanı) —'«işçi» yok efendim; «İşçi sendikası» var. 

BAŞKAN— Hayır, hayır, yok. «işçi, işçi sendi
kası» değil; doğrudan doğruya «işçi sendikası.» ola
cak. «... konfederasyonca da bir işçi sendikası veya 
konfederasyonunu malî yollarla desteklemek amacıy
la yapıldığı takdirde...» iki defa okuyunca «işçi» an
ladınız; «işçi sendikası» olacak. Yani, bir işveren sen
dikası veya konfederasyonu, bir işçi sendikasına veya 
konfederasyonuna da malî yardım yapmışsa, o da ay
nı cezayı görsün. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim. Ancak bir işçi, sendika veya 
konfederasyonunu, işvereni destekleyemeyecek efen
dim. 

BAŞKAN — Destekleyemez; çünkü o zaman o 
sarı sendikacılık olur. Sendikayı para ile satın alır. 

SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK SIDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, bir sakat işçiye el uzat
mak gibi bir şeye de engel olmayalım. 

BAŞKAN — Peki ne diyelim? 
ORAMlRAL NEJAT TÜMER — Bir işveren 

sendikası veya konfederasyonunca işçi sendikası veya 
konfederasyonunu malî yönden destekleyemez. 
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BAŞKAN — «Bir»i kaldıralım diyorsunuz. O 
«bir»i kaldırabiliriz. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Evet, «bir işçi» 
yi kaldıralım. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Baş
kanı) — Evet efendim, «bir işçi» kalkacak. 

BAŞKAN — Hayır, «işçi» kalacak da «bir» kal
kacak. 

«işveren sendikası veya konfederasyonunca da 
işçi sendikası veya konfederasyonunu malî yollar
la...» 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Efendim, «bir işveren sendikası veya konfederasyo
nunca da işçi sendikası veya konfederasyonunu ma
lî yollarla desteklemek amacıyla yapıldığı takdirde 
ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur.» 

BAŞKAN — Bunun gayesi şu: İşveren o işçi 
sendikasını veya konfederasyonunu ele geçirmesin. 
«Ben sana malî yardım yapıyorum, toplusözleşmeyi 
de şöyle yapalım» demesin diyedir. Yoksa bir şeye 
mahsuben verebilir mi veremez mi, bilemiyorum. 
Gene de verememesi lazım. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 
— Güdümlü sendikacılık tarifine girer. 

BAŞKAN — Olmaz o. 
59 uncu madde üzerinde başka söz almak iste

yen?.. Yok. 

59 uncu maddeyi son fıkrada yaptığımız bu de
ğişiklikle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

60 ncı madde üzerinde çok konuşacaksak bunu 
yarına bırakalım. Müzakereleri burada keseceğim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK ŞÎDE 
— Sayın Cumhurbaşkanım, izin verirseniz en isabet
li madde ve zannediyorum hiç müzakere etmeden te
şekkürle geçeceğimiz bir madde. Sebebini bir cümle 
ile arz edeyim efendim. 1961 yılında Ankara'da top
lanan Türk - iş Temsilciler Meclisi bu kararı almış
tır. Siz o kararı görmediniz. 

BAŞKAN — Mesele yok. O halde geçici hüküm
lere kadar geliriz. 

60 ncı maddeyi okutuyorum : 

ALTINCI KISIM 
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

İşkoUarı 
MADDE 60. — İşçi ve işveren sendikalarının 

kurulabilecekleri işkoUarı aşağıda belirtilmiştir : 
BAŞKAN — «Kurulabilecekleri» olmaz, kurabi

lecekleri olacak o. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yanlış 

yazmışlar oraya. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — O işkolunda kurula
bilecek bu sendika. Kurabilecekleri değil, kurulabi
lecekleri. işkolu kurulmuyor efendim. 

BAŞKAN — O zaman «işçi ve işveren sendika-
larınca...» 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi GeneJ Sekreteri) — Hayır, «sendikaları
nın kurulabilecekleri» efendim. 

BAŞKAN — «Sendikalarının kurulabilecekleri» 
olmaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven-
lik Konseyi Genel Sekreteri) — öyle efendim. Çün
kü işkollarını siz takdir ediyorsunuz. Bu işkollarında 
sendika kurulabilir efendim. 

BAŞKAN — Kurabilirsin yani. Kurulabilir de 
olmaz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — İşkollarını kurmu
şuz efendim. Kurulacak işkollarını tayin ediyorsu
nuz. Diyorsunuz ki efendim, sendikalar aşağıdaki iş
kollarında kurulabilir. 

BAŞKAN — O zaman, «Sendikalarının, kurabi
lecekleri işkollan aşağıda belirtilmiştir»... 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır efendim, ku
rulabilecekleri. Onlar işkollan kurmayacak Sayın 
Cumhurbaşkanım. İşkollarını siz tayin ediyorsunuz 
efendim. Siz diyorsunuz ki, siz bu işkollarında kuru
labilirsiniz.» 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Bu işkollarında sendikalar kurulabilir. 

BAŞKAN — Oldu, peki. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İşçi ve 

işveren sendikalarınca kurulabilecek... 
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BAŞKAN — Onlar kurmuyor. Biz tespit ediyo
ruz şimdi. «Kurulabilecek şeyler bunlardır» diyoruz. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O za
man «kurulabilecek işkolları aşağıdadır» desek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim eğer ters 
geliyorsa, şöyle deriz, «tşçi ve işveren sendikaları 
aşağıda gösterilen işkollarında kurulabilir.» 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Tamam, 
daha uygun. 

BAŞKAN — Okurken ters geliyor, yani başka 
"bir mana çıkabilir. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Tabiî efendim. Bu 
bir emir getiriyor. «Bu işkollarının dışına çıkmayın» 
diyor bu. Yani, aşağıdaki işkollarını Konsey tespit 
ediyor; «Bu işkollarında sendika (kurabilirsiniz» di
yor. 

O bakımdan bu ibare uygun gibi geliyor. 
BAŞKAN — Zabıtlara geçti; «İşçi ve işveren 

sendikalarının kurulabilecekleri işkolîarı aşağıda be
lirtilmiştir» olacak. 

60 ncı maddeyi okumaya devam ediniz. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık 
Madencilik 
Petrol ve lastik 
Gıda sanayii 
Şeker 
Dokuma 
Deri 
Ağaç 
Kâğıt 
Basın ve yayın 
Kimya 
Çimento, toprak ve cam 
Metal 
Gemi 
İnşaat 
Enerji 
Ticaret, büro, eğitim, banka ve sigorta, gü-

zel sanatlar 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Kara taşımacılığı 
Demiryolu taşımacılığı 
Deniz taşımacılığı 
Hava taşımacılığı 
Ardiye ve Antrepoculuk 
Haberleşme 
Sağlık 
Konaklama ve eğlence yerleri 

26. Millî savunma 
27. Gazetecilik 
28. Genel işler. 
Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, 

asıl için dahil olduğu işkolundan sayılır. 
Bir işkoluna giren işlerin neler olacağı, işçi ve iş

veren konfederasyonlarının görüşü de alınarak ve 
Uluslararası normlar da göz önünde bulundurularak 
bir tüzükle düzenlenir. 

Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve ol
mayan işçilerin sayıları ile bunların sendikalara da
ğılımı Çalışma Bakanlığınca her yıl Ocak ve Tem
muz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir. 

0 

BAŞKAN — Şimdiye kadar 33 olan işkolu (esas 
34 idi, ama birisi kurulmadığı için 33'tür), 28 işkolu
na inmiş oluyor. 

60 inci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı? 

Buyurun. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bi

zim daha evvel görüştüğümüz 15 inci maddede, kon
federasyonların yönetim kurulları en az beş, en çok 
yirmidokuz üyeden oluşur, deniyordu. Bunların ilgi
si var mıydı onunla? 

BASjKAN — Tabiî. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu yirmise-

kiz ama efendim. 
BAŞKAN — IBir de başkan. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Başkanla be

raber yirmidokuz. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, her sendi
kaldan bir temsilci, bir de başkan; yirmidokuz olu
yor. 

BAŞKAN — 60 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı? 

Buyurun. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, az evvel beyan ettiğim 
husus bu idi. IBu madde sebebiyle teşekkür sadedin
de birkaç cümle söylemek istiyorum. 

Bu konu, sendikalarımız bakımından hayatî önem 
taşıyan bir konu. Uzun yıllar şurada sıralanmış şe
kilde, bir iki ufak farkla, teşkilatlanabilmiş, işçi bu 
kavramı anlayabilmiş ve kendisine mal etmiş vazi
yettedir* 

Türk-İş, daha çok üyeli güçlü sendikalar kurabil
mek için 1961 yılında bu yeni hazırlıklar yapıiıyor-
ken, 1960 İhtilalini müteakip Ankara'da bir çalışma 
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yaptı ve bugün buraya, 22 yıl sonra kanun maddesi 
haline gelmiş husus hakkımda o gün ciddî bir temen
ni kondu ortaya, özellikle gelişmiş ülkelerde 16 iş 
kolunda sendika vardı. Buna özendik; fakat o gün 
34 işkolu vardı; 34 işkolundan 1'6'ya gidilemeyeceği, 
iki kademede ulaşılabilecek bir İyilik, güzellik oldu
ğu ittifakla kabul edildi. 28 tşkoluyla başlamaya, da
ma ileriki tarihlerde 16 işkoluna dönmeyi ittifakla 
kabul etmişlerdi. 

Ben bu kadar isabetli bir madde için saygılarımla 
bu konuya temas etmek isterdim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
60 inci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
61 inci maddeyi okutuyorum: 
İşçi sendikallarına aidat kesilmesi 
MADDE 61. — İşyerinde uygulanan toplu iş söz

leşmesinin tarafı olan işçi sendikasının yazılı talebi 
ve aidatı kesilecek sendika üyesi işçilerin listesini ver
mesi üzerine, işveren, sendika tüzüğü uyarınca üye
lerim sendikaya ödemeyi kabul ettikleri üyelik aida
tını ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 
gereğince sendikaya ödenmesi gerekli dayanışma ai
datını, işçilere yapacağı ücret Ödemesinden kesmeye 
ve kestiği aidatın nev'ini belirterek tutarını ilgili sen
dikaya vermeye ve kesinti listesini sendikaya gönder
meye mecburdur. 'Bu aidat dışında sendikaya öden
mek üzere bir kesintinin yapılması toplu iş sözleşme
si ile kararlaştırılamaz. 

'Yukarıdaki fıkra gereğince sendika tüzüğüne uy
gun olarak kesilmesi istenilen aidatı kesmeyen işve
ren ilgili sendikaya karşı kesmediği veya kesmesine 
rağmen bir ay içinde ilgili kuruluşa göndermediği 
miktar tutarımca sorumlu olduktan başka aidatı sen
dikaya verinceye kadar bankalarca işletme kredile
rine uygulanan en yüksek faizi ödemek zorundadır. 

BAŞKAN — 6l inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — 61 

inci maddenin sorumluluğu ne acaba Sayın Cumhur-
başkanım? Büyük müesseseler 15-'20 bin işçi çalıştı
rıyor. Aidatlarını vermediğinde, 'banka faizinin en 
yüksek haddini verecek; başka bir sorumluluğu var 
mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü buyurun. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, tş ve işçi İlişkileri Komisyonu 

Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bu bir hukukî 
durumdur. Başka bir deyişle, cezaî müeyyide 
getirilmesi gereken bir durum olarak yorumlanma-
mış'tır. Kaldıki, işverenin hukukî sorumluluğu şimdi
ye kadar görülmedik derecede yüksek tutulmuştur. 
Hiçbir işveren tutuklamış olduğu bu aidatları elinde 
fazla tutmayacaktır; çünkü fazla tutması demek, 
onun aynı şekilde bankadan işletme kredisi alması 
demektir. 'Bu nedenle bunu, derhal ilgili sendikalara 
gönderecektir. 

Burada belirtilmesi gereken bir husus da, konfe
derasyonlara üyelik aidatı kesilmeyeceğidir ve sen
dikalardan da ancak taraf olan işçi sendikasına ke
sileceği, bunun dışında herhangi bir biçim ve içerik
te aidat kesilmeyeceğine ilişkindir. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Bir hapis cezası getiremeyiz buna. 
ADALET BAKANI RIFAT İRAYAZIT — Ha

yır, Sayın Cumhurbaşkanını, bugün öyle bir durum 
var ki, büyük müesseseler bu borçlarını vermiyor. 
Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı herhalde bunu dile 
getirecektir. 

BAŞKAN — Eğer vermezse, bankadan kredi al
mış gibi faiz öder. 

ADALET BAKANI RIFAT IBAYAZIT — İş
veren faiz vermeye razı ve bundan memnun; «Nesil 
olsa parayı vermiyorum, faizi vereyim kâfi» diyor. 
«Faizleri biriksin» diyor. 5-6 sendika borçlarımı öde-
miyoır. 

BAŞKAN — O zaman sendika mahkemeye mü
racaat eder, haciz koydurutur. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, getirilen faiz
ler Sayın Adalet Bakanımın dikkatinden kaçsa gerek. 
işveren, bankalarca işletme kredilerine uygulanan en 
yüksek faizi ödemek zorundadır. 

BAŞKAN — Ondan sonra da alacak davası açar 
mahkemede, haciz koydurtur; koydurtamaz mı? 

ADALET BAKANI RIFAT IBAYAZIT — Koy-
durtabilir efendim. 

BAŞKAN — Yani bundan dolayı hak grevine 
gitmesin, Mahkemeye gider, haciz koydurtur; onun 
hesapları bellidir, mahkeme o hacizden parasını ver
dirir. * 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, herhalde Adalet Bakanımız ayrıca bir pa
ra cezası düşünmüş. 
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ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, şu ba
kımdan haklı Sayın Bakan; göndermediği miktar tu-
tarınca sorumlu olduğundan bahsetti. «(Bu sorumlu
luk nedir.» diyor. Eğer, «göndermediği miktar tu-
tarınca umumî hükümlere göre sorumlu» denseydi. 
bu iş hallolurdu. Yani mahkemeye gider filan; ama 
burada sorumluluğun altında yatan mana nedir. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Ya
rın diyecekler ki, sorumlusu için dava açın; bu so
rumluluk nedir? Bunu açıklamak lazım. 

BAŞKAN— ıBir kere ödemekle sorumlu, ödeye
cek. ' / 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Zaten efendim, 
o para kendi parası değil ki, işçilerden kesip oraya 
vereceği para. Onu kesip oraya göndermemiş. Mese
la efendim, işçilerden topladığı para 100 000 lira, 
bu parayı gidip vermemiş. Bunun buradaki sorum
luluğu nedir? 

BAŞKAN — İlgili kuruluşa göndermediği miktar 
futarınca (ne kadarsa o para), ondan sorumlu oldu
ğu gibi, ayrıca da bu kadar miktarın faizini de vere
cek. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim faiz 
tamam. Göndermediği miktar kadar sorumlu, yani 
onu ödeyecek mi? 

IBAŞKAN — Ödeyecek. 
Ne diyelim buma? 
SOSYAL GÜVENLIK BAKANI SADIK ŞÎDE 

— Hukuken olur mu efendim? 
ıDENÎZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanını, buradaki so
rumluluk hukukî sorumluluktur. Cezaî sorumluluk 
söz konusu değildir, biraz önce arz ettiğim gibi. Hu
kukî sorumluluk olarak da, örnekle açıklamak gere
kirse, işveren 100 000 lira kesmişse bu parayı gönde
recektir, ayrıca geciktiği için de işçi sendikasına 
İşletme kredilerine uygulanan en yüksek faizi ödeye
cektir. Bunun açıklaması ve yorumu budur efendim. 

Arz ederim. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, abesle 
iştigal ediyoruz. Burada bir özellik var. Bu böyle 
değildir; yani ne ise bunu koymak lazım. 

ÇALIŞMA IBAKANI TURHAN ESENER — 
Sayın Cumhurbaşkanım, buradaki sorumluluk eğer 
hukukî sorumluluk İse, her şeyden evvel temerrüt 

I faizidir hukukta. Bundan başka da, geç ödendiğin
den dolayı tazminat davası gelir. 

BAŞKAN — Bir ay içinde denildi, 25 gün son
ra gönderirse bir şey yok. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, iş ve işçi ilişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bugün teamül 
zaten böyledir efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — «Miktar tu
tarım ödemekle sorumlu olduktan başka...» demek
le, miktar tutarını ödemekle sorumlu tutuyor. 

BAŞKAN — 30 gün içerisinde dendiğine göre, 
29 gün işletir o parayı vermez, 29 uncu günü verir; 
o zaman bir sorumluluk yok, değil mi? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü-
I veniik Konseyi Genel Sekreteri) — Yeni para girin

ceye kadar eski parayı göndermek zorundadır efen
dim. 

ADALET BAKANI RIFAT BAYAZIT — Sa
yın Cumhurbaşkanım, yalnız prim borçlarında bir 

I hüküm var; birinci ayda % 5 ikinci ayda % 10 faiz 
getirir şeklinde. Burada getirmiyor. Bir ibankanın en 
yüksek faizini getiriyor. Buna fabrikatör çoktan ra
zı. 

BAŞKAN — Hayır, ötekisi daha az faiz veriyor, 
«% 10 faiz» derseniz onu yapar. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
I (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyonu 
I Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, bugün için iş-
I letme faizi % 60'm üzerindedir. 
I ikinci olarak da şunu arz etmeme izin buyurun. 

Halen yürürlükte olan Kanunun 23 üncü maddesi
nin 2 nci bendinin sondan bir önceki fıkrası şöyle di-

I yor: «Bu bent gereğince sendika tüzüğüne uygun 
I olarak kesilmesi istenilen aidatları kesmeyen işve-
I ren; ilgili sendika, federasyon ve konfederasyona 
I karşı kesmediği veya kesmesine rağmen bir ay içe-
I risinde (Bunu özellikle vurguluyorum, biz de bir ayı 
I getirdik) ilgili kuruluşa göndermediği miktar tutarm-
I ca sorumlu olmaktan başka aidatları sendikaya verin

ceye kadar, aidat toplamı üzerinden kanunî faizi 
I ödemek zorundadır.» 

I Kanunî faiz, Sayın Çalışma Bakanımın buyurdu-
I ğu gibi % 5'idi, sonra % 12'ye çıkartıldı, şimdi ise 
I % 20'dir. Biz bunu % 60'a çıkarttık Sayın Cumhur-
I başkanım. Daha nasıl hukukî bir sorumluluk getiril-
I sin bilemiyorum? 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü-
| veniik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim burada-
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ki bütün mesele şu ibarede; «...göndermediği miktar 
ıtu'farınca sorumlu olduktan başka...» 

BAŞKAN — Eskisinde de öyle imiş de ondan 
yazmışlar. 

ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) Efendim tamam öy
le de; bunu düzeltelim, sarumluıluk nedir yani? Sa
yın Bakanın işaret ettiği mesele bu, «nedir bu so
rumluluk» diyor. Diyelim temerrüt faizidir, diyelim 
ki bunu kim istiyor. Bir ceza va sorumluluğun bir 
manası olması lazım. 

BAŞKAN — Zannediyorum sendikalar bu işe 
razı olmuş. Yani, «Bir kere bir ay içerisinde onu öde
sin, bir de faizini versin yeter» demiş zannediyorum. 
Ama eskisi böyledir diye aynısını almayabiliriz. Da
ha açık, anlaşılır bir şekle getirilerek yapılabilirse 
daha iyi olur. 

O zaman, mademki bir yanlış anlama oluyor, 61 
inci maddenin Komisyona iade edilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum : 
İşe alınan ve ayrılan işçilerin bildirilmesi 
MADDE ,62. — İşveren yeni işçi alması halinde 

veya işçinin hizmet aktinin herhangi bir sebeple so
ma ermesi halinde durumu, Çalışma Bakanlığı ve böl
ge çalışma müdürlüğüne onbeş gün içinde bildirmek 
zorundadır. 

BAŞKAN — 62 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun Sayın Side. 
SOSYAL GİÜVENLIK IBAKANI SADIK SİDE 

— Sayın Cumhurbaşkanım, büyük sıkıntımızın ön
lenmesi için buraya bir paragraf koymak yeter. Si
gortadan kaçırıyorlar işçileri; «aynı zamanda sigor
taya bildirilmesi» hükmünü acaba ekleyebilir miyiz? 
Çalışan işçi diye göstermiyorlar. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakan 
önerilerinde, kendileri açılarından çok haklılar. An
cak, bu Kanun sigortalarla ilgili bir kanun değil-
Sîgorta hükmünün buraya alınmasının doğru olma' 
yacağı kanısındayım. Ancak, 506 sayılı 'Sosyal Sigor
talar Kanununun değişiklikleri önümüzdeki günler
de yine gündeme gelecektir. Ona ilişkin hüküm (eğer 
tasvipleriniz olursa) orada hükme bağlanırsa daha 
yerinde olacaktır kanısındayım. 

Arz ederim. 
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TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsilci
si) — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda vardır 
ve «girişleri bir ay içinde bildirmek zorundadır» di
ye belirtilmektedir. 

BAŞKAN — Ona rağmen bildirmiyorlar demek. 
Bildirmezse, o kanunda müeyyidesi yok mudur? 

TALAT SARGIN (Çalışma (Bakandığı Temsilci
si) — Efendim tabiî sigorta prim borçları birikmiş 
olur; % 10, % 3, % 3 diye faizleri vardır, son artırıl
mış şekle göre öyledir, bu prim borçlarını ödemek 
zorunda kalır. 

BAŞKAN — Bu hiçbir şey değil. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SADIK SİDE 

— Efendim, !62 milyara ulaştı. 
BAŞKAN — O zaman o kanunda bir değişiklik 

yapmak lazım. 
O şimdi elinizde mi? 
İDENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Henüz değil Sayın Cumhurbaşkanım. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim tabiî böyle bir sistem getirildiğine göre, bu 
kanunun uygulaması ile ilgili olması bakımından, Ça
lışma Bakanlığına, bina ve elektronik bilgi ve işlem 
makineleri satın alınması veya kiralanması ve bir 
de sözleşmeli personel istihdamı için yetki verilmesi 

BAŞKAN — Onu biz daha evvel konuşmuştuk. 
lazımdır. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Bunu aynen konuşmuştuk, ama ben sonra bulama
dım. 

DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, Toplu İş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanun Tasarısında bir hü
küm gelmiştir.- İşlemleri bilgisayar yöntemiyle yürüte
cektir. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Bunu geçici maddeye koyduk. 

ORGENERAL NECDET URUĞ (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Geçici madde değil, 
yetki maddelerinde idi. 

Efendim Toplu iş Sözleşmesi Kanunu Tasarısına 
koyduk. 

BAŞKAN — Tamam, oraya koyduk.. 
62 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 



M. G. Konseyi B: 144 2 , 5 . 1983 O : 2 

63 üncü maddeyi okutuyorum : 
Diğer kanunların uygulanması 
MADDE 63. — İşçi ve işveren sendikaları ve 

konfederasyonları hakkında, bu Kanunda hüküm bu
lunmayan hallerde Medenî Kanun ve Dernekler Ka
nununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uy
gulanır. 

Bu Kanunun uygulanmasından doğan bütün 
uyuşmazlıklar iş davalarına bakmakla görevli mah
kemelerde çözümlenir. 

BAŞKAN — 63 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

64 üncü maddeyi okutuyorum : 
Muaflıklar 
MADDE 64. — Bu Kanunla noterlere tevcih 

edilmiş görevler dolayısıyla yapılan işlemler her çe
şit vergi, resim ve harçtan muaftır. Noter ücretleri 
bu hükmün dışında olup, yüzde elli indirim yapılır. 

Sendika ve konfederasyonların kütüphane ve 
spor tesisleri ile meslekî eğitimleri ve toplantıları için 
lüzumlu taşınır ve taşınmaz analları, bu mallarla il
gili alacaklar hariç haciz edilemez. 

(BAŞKAN — 64 üncü madde üzerinde söz almak 
istiyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Ermeyenler... Kabul edilmiştir. 

65 inci maddeyi okutuyorum: 
Tüzük ve yönetmelikler 
MADDE 65. — 4 üncü maddede öngörülen Iş-

kol'lan Tüzüğü, Kanununun yayım tarihinden itiba
ren bir ay içerisinde, diğer maddelerde öngörülen tü
zük ve yönetmelikler ise dört ay içerisinde hazırla
narak yürüdüğe konulur. 

•BAŞKAN — Bu bir ay içerisinde Işkolları Tü
züğü hazırlanabilir mi? Zaten var, ama değiştirile
cek. 

TALAT SARGIN (Çalışma Bakanlığı Temsil
cisi) — Görüşler de almak zorunluluğu var efendim. 

BAŞKAN — Neden bunu 'bir ayla sınırlandırdı
nız? 

DENİZ ÖĞRETMEN AUBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — Sayın Cumhurbaşkanım, yeni işkollarına 
göre sendikalaşma söz konusu olacaktır. 33 işkolun-
dan sendikalar 28 işkoluna dönüşeceklerdir. 

BAŞKAN — Bir an evvel olsun.. 
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM 

(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu 
Başkanı) — ©u olmazsa ne toplu pazarlık sis
temine gidilebilir, ne de çalışma barışı tam sağlan
mış olur. Bu nedende, daha önce Sayın Sargm'm da 
bildikleri gibi, bir ay olarak bu düşünülmüş idi. 

İBAŞKAN — 65 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

66 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kaldırılan kanunlar 
MADDE 66. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 

sayılı Sendikalar Kanunu ile değişiklikleri bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde söz almak 
İsteyen var mı? Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim vakit bir hayli geciktiğinden, yarın saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 19.40 
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I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Sendikalar Kanunu Tasarısı ve Sosyal Gü

venlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu. (1 /235) 
(S. Sayısı : 573) 

2. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
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3. — 1475 Sayılı İş 'Kanununun ıBazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi »Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 



MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 573 

Sendikalar Kanunu Tasarısı ve Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İliş 
kileri Komisyonu Raporu. (1 /235) 

TC 
Başbakanlık 5 Ekim 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-971/06279 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 23.9.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «Sendikalar Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Türkiyede sendikaların kurulması 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı «İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sen
dika Birlikleri Hakkında Kanun» un kabul edilerek yürürlüğe konulması ile mümkün olmuştur. Ancak bir 
intikal kanunu niteliğinde olan bu Kanun eksikti ve bazı boşluklar ihtiva etmekte idi. Bu nedenle, 274 sayılı 
Sendikalar Kanunu hazırlanarak 24 Temmuz 1963 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

274 sayılı Sendikalar Kanununun kabul edilerek yürürlüğe konulduğu tarihten bu yana 18 yıla yakın bir 
süre geçmiştir. Bu süre içerisinde bu kanunun uygulanmasında çeşitli aksaklıklar müşahade edilmiştir. Nite
kim, 1981 yılı içinde İstanbul ve Ankarada yapılan seminerlerde özellikle; 

İşyeri sendikacılığının, sendika sayısının ülkenin sosyal ve ekonomik şartlarıyla bağdaşmayacak ölçüde ço
ğalmasına sebep olması; işkollarının keyfî bir şekilde yönetmeliklerle çoğaltılıp azaltılabilmesi; sendikaya üye 
olma ve üyelikten ayrılma konularında ortaya çıkan sahtecilik iddialarının yaygınlaşarak toplu iş sözleşme 
rejimini ve dolayısıyla sosyal barışı ciddî ölçüde zedelemesi; genel kurullara katılmada doğal delegelik usu
lünün kötüye kullanılması; sendikaların denetiminin gereği gibi yapılamaması; şube yöneticilerinin mal bildi
riminde bulunmalarının zorunlu olmaması; sendika fonlarının amaç dışı kullanılması; sendika üyeliği temina
tının düzenlenmesinde İş Kanununun 13 üncü maddesiyle 274 sayılı Sendikalar Kanununun 19 uncu madde
sinin uygulamada tereddütlere yol açması; 274 sayılı Sendikalar Kanununda öngörülen müeyyidelerin yeter
sizliği; sendika temsilciliği süresinin ne zaman biteceği; sendika temsilcilerinin işe iadesine ilişkin olarak bazı 
güçlüklerin ortaya çıkması ve sendika üyelik aidatının işveren tarafından işçi ücretlerinden kesilerek sendikaya 
ödenmesi hususunun uzun tartışmalara sebep olması; 

gibi aksayan hususlar tespit edilmiştir. 
Bundan başka 274 sayılı Kanunun bazı farklı yorum ve anlayışa yol açan hükümler ihtiva etmesi de uygu

lamada zorluklara sebep olmuştur. 
Bütn bu nedenlerle, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda getirilen yeni sistem ile bir bütünlük 

teşkil edecek bir Sendikalar Kanunu çıkarılması kaçınılmaz olmuştur. 
Bu kanunun hazırlanmasında, aşağıdaki ana fikirler hâkim olmuştur; 
274 sayılı Sendikalar Kanununda benimsenmiş bulunan sendikal hürriyet ilkesi aynen muhafaza edilmiştir. 

Başka bir deyişle, sendika kurmak, sendikaya üye olmak veya olmamak, üyelikten ayrılma, serbest ve ıhtı-
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yaridir. ıBu Kanunda ayrıca üyelik başvurusunun teşekkül tarafından reddi halinde yargı denetimi de öngö
rülmüş bulunmaktadır. 

Bu kanunda, eski sistemde olduğu gibi, aynı işkolunda birden fazla sendika kurulabilmesi ilkesi muhafaza 
edilmiştir. Ancak, bir kişinin birden fazla sendikaya üye olmasının uygulamada sebep olduğu mahzurları, 
özellikle toplu iş sözleşmesi sistemimizde yetki tespitinde ortaya çıkan güçlükleri bertaraf etmek amacıyla 
bir kişinin aynı zamanda birden fazla sendikaya üye olmaması ilkesi kabul edilmiştir. 

Bu kanunda, güçlü sendikacılığa önem verilmektedir. Güçlü sendikacılığın gerçekleştirilmesine yardımcı 
olabilmek için, sadece Türkiye çapında ve tüm işkolunda faaliyette bulunmayı amaçlayan sendikaların kurul
ması öngörülmüş ve güçsüz, yerel ve bölgesel sendikalara yer verilmemiştir. Sendikaların işkolunda kurul
ması ve toplu iş sözleşmelerinin işyeri ve işletme düzeyinde yapılması esası kabul edildiğinden bu sistem içe
risinde işyeri toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti bulunmayan federasyonlara yer verilmemiştir. 

Sendika üyeliği ve sendikadan ayrılma konularındaki uygulamada rastlanılan sahteciliği önlemek amacıyla, 
üyelik kayıtlarının gerçeğe uygun hale getirilmesi için merkezî bir büro kurulması ve toplu iş sözleşmesi yet
kisine ilişkin uyuşmazlıkların sağlıklı bir çözüme kavuşturulabilmesi için üye kayıt fişlerinin 4'er nüsha olarak 
düzenlenerek resmî mercilere glönderilmesi uygun görülmüştür. Yine sahteciliğin önlenmesi amacıyla, üyelikten 
çekilme bildiriminin noter huzurunda yapılması ve istifa edecek kişinin imzasının tastik edilmesi şartı aran
mıştır. 

Ayrıca, işkolu sayısının makul bir ölçüde tutulabilmesi için kanunda bir tavan konulması ve işkollarına 
ilişkin diğer esasların bir tüzük ile düzenlenmesi öngörülmüştür. 

Sendikaların kuruluşunda olduğu gibi, işleyiş ve yönetiminde de demokratik esaslara uygunluk ilkesi hâkim 
kılınmıştır. Konfederasyon ve sendika genel kurullarına katılacak delegelerin seçim usulleri 13 üncü maddede 
yeniden düzenlenmiş ve delegelerle toplanan genel kurullarda delege olmayanların, üyelerle toplanan genel ku
rullarda ise üye sıfatı bulunmayanların nisapta dikkate alınmayacağı, oy kullanamayacağı ve seçimlere katıla
mayacakları hükme bağlanmıştır. 

Bu kanunun 27 nci maddesinde sendika şubelerinin başkan ve yönetim kurulu üyelerinin de mal bildiri
minde bulunmaları zorunluluğu getirilmiştir. 

Diğer taraftan, bu Kanunun 19 uncu maddesi ile uygulamada 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü madde
sinde öngörülen 'kötü n'i'yet tazminatı ile 274 sayılı Sen dukalar Kanununun 19 uncu maddesinin 3 üncıü ben
dinde düzenlenmiş, bulunan sendikalar tazminatı arasındaki çelişki giderilmiştir. 

Üyelik aidatlarının işveren tarafından kesilerek sendikaya ödenmesini öngören 274 sayılı Sendikalar Ka
nununun 23 üncü maddesinin 2 nci bendi, taraftar arasında tartışmalara ve greve kadar varan toplu iş uyuş
mazlıklarına sebep olmuştur. Bu nedenle bu kanunda, işverenin aidat kesme zorunluluğu ilke olarak muhafa
za edilmiş olmakla beraber, bunun uygulaması toplu iş sözleşme yetkisini kazanan sendikanın talebi şartına 
bağlanmış, konfederasyonlar için böyle bir kesinti zorunluluğu kabul edilmemiştir. 

Bu kanunun hükümlerinin ihlali halinde uygulanacak müeyyideler günün şartlarına göre yeniden düzen
lenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — işçi ve İşveren teşekküllerinin kuruluş amacını düzenleyen bu maddenin 1 inci bendinde esas 
olarak, teşekküllerin kuruluşunda serbesti sistemi ile ihtiyarîlik sistemi benimsenmiştir. Ancak, bu kanunda 
güçlü sendikacılığın gerçekleştirilmesine yardımcı olabilmek için Türkiye çapında ve işkolunun bütününde faa
liyette bulunmayı amaçlayan sendikaların kurulması öngörüldüğünden, yerel ve bölgesel sendikalardan oluşan 
ve işyeri toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip olmayan federasyonlara yer verilmeyerek sadece sendika 
ve konfederasyonlardan söz edilmiştir. 

Maddenin 2 nci bendinde ise uluslararası »özleşmelere uygun olarak teşekküllerin kuruculuk ve üyeliğin
de, görevlere seçilmede ayırım yapılamaz ilkesine yer verilmiştir, 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 573) 
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Madde 2. — Bu maddede, işveren ile işgören arasındaki hukukî ilişkinin niteliğine göre bu kanun anla
mında işçi sayılanların işçi sendikası kurabilecekleri ve bu sendikalara üye olabilecekleri gösterilmiştir. Ayrıca, 
işçi sayılabilmek için hizmet aktine göre çalışma şartına yer verilerek iş kanunlarına ve Borçlar Kanununa gö
re hizmet akdi ile çalışanlar arasında bu kanun uyarınca işçi sendikası kurabilmek ve sendikalara üye olabil
mek bakımından yeknesaklık sağlanmıştır. 

Bu maddenin 4 üncü bendinde, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 1317 sayılı kanunla değişik 2 nci maddesi
nin 5 inci bendinde yer alan ilke aynen muhafaza edilmiştir. Denizcilik Bankası gibi bazı kuruluşlarda hiz
met akdine göre çalıştıkları 'halde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar bulunduğundan on
ların özel durumlarını göz önüne almak gereği duyulmuştur. Gerçekten T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi 
olmak uygulamada sadece sosyal güvenlik bakımından önem taşımakta ve işçi niteliğinin tayininde kesin bir 
rol oynamamaktadır.. 

274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin 4 üncü bendinde yer alan işçi-memur ayrımına ilişkin 
hüküm ise 657 sayılı Kanunu değiştiren 1897 sayılı Kanun ile tadil edildiğinden ve esasen bu konuda ayrı bir 
düzenleme gerektiğinden bu kanun kapsamına alınmamıştır. 

Madde 3. — Bu maddede, işveren sendikası kurmak bakımından işverenin tanımı yapılmıştır. Ayrıca, tüzel
kişiliği haiz olmasa bile kamu kuruluşlarına da işveren sendikası kurmak veya kurulmuş olan işveren sendika
larına üye olmak hakkı tanınmıştır. 

Maddenin 2 nci bendinde kimlerin işveren vekili sayılacağı gösterilmiştir. iBuna göre, gerçek ve tüzelki
şiler ile kamu kuruluşları adına sadece işletmenin değil işyerinin bütününü sevk ve idareye yetkili olanların 
da işveren vekili sayılacağı ve bu sıfatla işveren sendikasına üye olabilecekleri öngörülmüştür. 

Madde 4. — Bu maddede, sendika kuramayacak ve sendikalara üye olamayacak şahıslar sayılmıştır. 

Madde 5. — Bu maddede, sendikalara üye olmak serbestisi esası kabul edilmiştir. Buna göre, sendikalara 
üye olmak ihtiyarîdir. Böylece, aynı işkolunda sendika çokluğu ilkesine yer verilmiş ve kişilerin serbest irade
leriyle seçebilecekleri sendikaya üye olabilecekleri esası kabul edilmiştir. Ancak, bir kişinin birden çok sendi
kaya üye olamayacağı da bu maddede düzenlenmektedir. Böylece, bir kişinin aynı zamanda birden çok sendi
kaya üye olması nedeniyle tatbikatta ortaya çıkan aksaklıkların, özellikle yetki ihtilaflarının, önlenmesi ama
cı güdülmüştür. Bundan başka bu maddede haklı sebep olmaksızın üyeliği kabul edilmeyen kişiye de iş mah
kemesine başvurma hakkı tanınmıştır. 

'Bu maddeye üyelik kayıtlarının gerçeğe uygun halegetirilmesi ve merkezî bir büro tarafından toplu iş söz
leşmesi yetkisine ilişkin uyuşmazlıkların da sağlıklı bir çözüme kavuşturulması için üye kayıt fişlerinin dörder 
nüsha düzenlenerek yetkili mercilere gönderilmesi esası konulmuştur^ 

2 nci bentde sendikadan ayrılan kimsenin üç ay içinde aynı sendikaya üye olmak istemesi halinde, üye
lik fişinin imza ve tarihinin notere tasdik ettirilmesi şartı aranmaktadır. 

3 üncü bentde ülkemiz şartlarına uygun olarak işçi sendikalarına üye olabilmek için 16 yaşın doldurul
ması öngörülmüştür. 

16 yaşından küçük olanlar ise kanunî temsilcilerinin muvafakati ile üye olabilmekte ancak sendika ge
nel kurulunda oy kullanamamaktadırlar. 

Madde 6. — Bu madde ile sendika üyesinin serbestçe üyesi bulunduğu sendikadan ayrılabilmesi ilkesi ka
bul edilmekte, ancak bunu üç ay öncesinden bildirme yükümlülüğü getirilmektedir. Buna karşılık 1317 sayılı 
Kanunla değişik 274 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin 2 nci bendinde bir teşekkülden çekilen üyeden üç ay 

daha aidat kesilmesine olanak veren hükme yer verilmemiştir. Sendikadan çekilmenin şekil şartı 5 inci mad
deye uygun olarak düzenlenmiştir. Bu konuda yapılacak işlemler bir yönetmelik ile tespit edilecektir. 

İşçi veya işveren teşekkülü üyeliği sona eren kişinin yardımlaşma veya ihtiyarlık sendikalarındaki hak
ları 2 nci bentde düzenlenmiştir. 

3 üncü bentde, sendika üyesinin işsiz kalması veya sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak şartıyla başka 
bir işe geçmesinin sendika üyeliğini etkilemeyeceği belirtilmiştir. 

Madde 7. — Bu hüküm, teşekkülden çıkarılan üyeye, çıkartılma kararına karşı genel kurula ve iş mah
kemesine başvurma hakkı tanımaktadır. 
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Madde 8. — Bu maddede, 1 inci madde gerekçesinde açıklanan düşüncelerle, ancak Türkiye çapında 
faaliyette bulunmak amacıyla işkolu sendikalarının kurulabilmesine ilişkin esaslara yer verilmiş, meslek sen
dikalarının kurulması engellenmiş, işçi ve işveren konfederasyonlarının kurulması yeknesak esaslara bağlan
mıştır. 

İşkolları sayısının azaltılması ve buna 24 işkolundan ibaret bir tavan konulması; işkollarına ilişkin diğer 
esasların ise bir tüzük ile düzenlenmesi öngörülmüştür. 

4 üncü bentde, işçi istatistikleri konusunda Çalışma Bakanlığı görevlendirilmiştir. 
Madde 9. — Uluslararası teşekküllere üye olmanın bu maddede öngörülen ilkelere aykırı olup olmadığı

nın üyelikten önce incelenip sonuçlandırılması esası benimsenmiş ve üye olabilmenin usule ilişkin şartları gös
terilmiştir. 

Madde l'Q. — İşçi sendikası kurabilmek ve işçi teşekküllerinin yönetim, denetim ve onur kurullarıyla di
ğer işlerinde görev alacak olanların haiz olması gereken kanunî şartlar bu ımaddede sayılmıştır. 

Madde 11. — İşçi ve işveren teşekküllerinin kuruluşunu düzenleyen bu maddede kuruluş için yapılacak 
işlemler, tüzelkişiliğin ne zaman kazanılacağı, tüzelkişiliğin kazanılmasından sonra yerine getirilecek yükümlü
lükler, ilgili idarî mercilerin ödevleri, ilk genel kurulun ne zaman yapılması gerektiği, genel kurulda organlara 
seçilenlerin tüzük değişikliklerinin resmî mercilere bildirimi ve ilânı hususları ile konfederasyonlara katılma ve 
çekilmenin tabi olduğu kurallar belirtilmiştir. 

Madde 12. — Teşekküllerin organları sayılmış ve genel kurulu belirleyen esaslar gösterilmiş; bundan başka 
merksz ve şube genel kurullarının en geç 2 yılda bir toplanması öngörülmüştür. 

Madde 13. — İşçi ve işveren teşekküllerinin merkez ve şube genel kurullarının toplantı nisabı, toplantı
lara katılabilecekler, delegelerin kimler tarafından seçileceği belirtilmiş; ayrıca delegelerle toplanan genel ku
rullarda delege olmayan, üyelerle toplanan genel kurullarla üye sıfatı bulunmayanların oy kullanamaması ve 
seçilmemesi esası öngörülmüştür. 

Ayrıca, mahkeme kararı olmadıkça delegelerin veya üyelerin genel kurula katılmalarının engellenemeyeceği 
veya bu sıfatlarının kaldırılamayacağı, delege seçilmek için sendika tüzüklerine en çok iki yıllık sendika üye
liği kıdemi dışında engelleyici hüküm konulamayacağı açıklanmıştır. 

Aynı maddede teşekküllerin birleşmeleri hali ve bunun sonuçları da düzenlenmiştir. 

Madde 14. — Bu maddenin 1 inci bendinde münhasıran sendikaların yapabilecekleri, fakat konfederasyon
ların yapamayacakları faaliyetler; 2 nci bentde ise hem sendikaların hem de konfederasyonların yapabilecekle
ri faaliyetler sayılmıştır. 

Madde 15. — Ticaret yapma yasağı ilkesi getirilmiş, ancak 14 üncü maddenin 2 nci bendinin (e) fıkrası 
hükmü saklı tutulmuştur. 

Madde 16. — Bu maddede yasak siyasî faaliyetler sayılmıştır. Ayrıca, mahallî veya genel seçimlerde aday 
olanların teşekkül organlarındaki görevlerinin adaylık süresince askıda kalması; seçilmeleri halinde ise son 
bulması öngörülmüştür. 

Madde 17. — işçilerin işveren ve işverenlerin işçi teşekküllerinin iç işlerine, yönetim ve faaliyetlerine 
nüfuz tesis etmek maksadıyla müdahalede bulunamayacakları; özellikle, teşekkül veya bunların yan kuruluşu 
olan kooperatif, sandık, vakıf, fon ve benzeri kuruluşlarına malî yardım ve bağışta bulunamayacakları ön
görülmüştür. 

Madde 18. — Bu maddede, sendika veya konfederasyonun feshedilmesi veya infisahı halinde mallarının 
devrine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

Madde 19. — İşçilerin işe alınmaları, sendikalara girmemeleri veya belli bir sendikaya girmeleri veya gir
memeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri şartına bağlı tutulamaz. 

Bu hüküm ile izlenen amaç; Sendikaya «üye olma özgürlüğü» prensibi ile «sendika güvenliği» arasındaki 
dengenin bozularak sendikasız işçilere, sendikalılara tanınan hak ve menfatlerin üstünde hak ve menfaatlerin 
tanınmasının önüne geçmektir. 

Aynı maddenin 3 üncü bendinde işverenin bu madde hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde işçinin 
ücretinin bir yıllık tutarından «z olmamak üzere bir tazminata hükmedileceği açıklanmaktadır. Ancak bu 
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tazminata hükmedilmesi halinde tş Kanunundaki kötü niyet tazminatının uygulanmayacağının açıklanması su
retiyle uygulamada ortaya çıkan ihtilaf, Yargıtay kararlarına da uygun olarak çözümlenmiştir. 

Madde 20. — Bu maddede, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 20 nci maddesinin 1-3 üncü bentleri aynen 
alınmıştır. 4 üncü bentteki işyeri sendika temsilcilerinin sayısı yeniden düzenlenmişi yetkili sendikaya tem
silci atama yetkisi tanınarak temsilcilerin görev ve yetkileriyle bunlara yasak faaliyetlerin çıkarılacak bir tü
zükte düzenleneceği, temsilcinin hizmet akdinin sona erdirilmesi halinde işe iadesi kararının il hakem kurulu 
yerine iş mahkemesince verileceği öngörülmüştür. 

Madde 21. — Bu maddede, bir teşekkülün kendi faaliyetiyle üyelerine sağladığı hak ve menfaatlerin o te
şekkülün üyesi olmayanlara da sağlanması o teşekkülün yazılı muvafakatına bağlanmıştır. Buna karşılık 
Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunundaki düzenlemeye uygun olarak dayanışma aidatı ödenmesi ha
linde bir toplu iş sözleşmesinin teşmil yolu ile uygulanması durumunda bu muvafakata gerek olmadığı be
lirtilmiştir. 

Madde 22. — Bu maddede, işçi teşekküllerinin gelirlerinin nelerden ibaret olabileceği açıklandıktan sonra 
bu Kanuna göre kurulan teşekküllere ve bunların yan kuruluşlarına malî yardım ve bağışda bulunamayacakları 
belirtilmiş ayrıca, bu teşekküllerin haczedilemeyerek ve vergiye tabi olmayan malları açıklanmıştır. 

Madde 23. — Teşekküllere, üyeleri tarafından ödenecek aidatların miktarları o teşekkülün merkez genel 
kurulu tarafından tespit edilecektir. 

Bu maddenin 2 nci bendinde, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini kazanan sendikanın isteği ve üyesi 
işçilerin listesini vermesi üzerine işverence yapılacak kesinti, üyelik ve dayanışma aidatına inhisar ettirilmiştir. 
Buna karşılık konfederasyonlar için işveren tarafından kesinti yapma zorunluluğu öngörülmüştür. 

Madde 24. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun 23 üncü maddesinin 2 nci bendinin 3 üncü fıkrasına bu 
Kanunda 24 üncü madde olarak yer verilmiştir. 

Madde 25. — Bu madde, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 24 üncü maddesinde temel bir değişiklik ya
pılmadan düzenlenmiştir. 

Madde 26. — Bu madde 274 sayılı Sendikalar Kanununun 26 nci maddesine açıklık getirilerek yeniden 
düzenlenmiştir. 

'Madde 27. — Mal bildirimi yükümlülüğü şube yöneticilerine de teşmil edilerek bu madde yeniden dü
zenlenmiştir. 

Madde 28. — Teşekküllerce tutulacak defter ve kayıtlar bu maddede gösterilmiştir. 
Madde 29. — Bu maddede, esas itibariyle sendikaların denetimi düzenlenmiştir. 
Madde 30. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun 30 uncu maddesi aynen alınarak bu Kanuna göıje kurulan 

teşekküllerin faaliyetten men edilmesi, kapatılması, yönetim kuruluna işten el çektirilmesi ve seçimlerin iptali 
ile sonuçları bu maddede düzenlenmiştir. 

'Madde 31. — Bu maddede, bu Kanunda öngörülen yasaklara ve emredici diğer hükümlere aykırı davran
manın cezaî bakımdan müeyyideleri Ceza Kanunundaki cezalarla ilgili olarak yapılan değişiklikler de göz 
önünde tutularak gösterilmiştir. 

Madde 32. — Genel hükümlerin uygulanmasıyla ilgilidir., 
ıMadde 33. — Yürürlükten kaldırılan kanun gösterilmiştir. 
Geçici Madde 1 -4 . — İntikal hükümlerini ihtiva etmektedir -
Geçici Madde 5. — Saklı haklar düzenlenmiştir. 
Madde 34 - 35. — Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 
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Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu 
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Sosyal Güvenlik, îs ve İşçi 
İlişkileri Komisyonu 2 Mayıs 1983 

Esas No. : 1/235 
Karar No. : 11 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

GENEL GEREKÇE 

1. Ülkemizde sendikaların kurulması 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı «İşçi ve İşveren Sendikaları 
ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun» ile mümkün olmuştur. 24 Temmuz 1963 tarihinde yürürlüğe konu
lan 274 sayılı «Sendikalar Kanunu» ise daha önceki düzenlemelerin eksikliklerini ve bazı boşluklarını doldum 
mak amacıyla 9 Temmuz 1961 tarih ve 334 sayılı TC Anayasasının ilgili hükümlerine dayanılarak çıkartıl
mıştır. 

2. 7 Kasım 1982 tarihinde kabul edilen 2709 sayılı TC Anayasasının sendika hakları ile ilgili hüküm
leri gereği ve 274 sayılı «Sendikalar Kanunu» nun yaklaşık 20 yıllık uygulamasında ortaya çıkan çeşitli ak
saklıkların giderilmesi, Kanunun bazı farklı yorum ve anlayışa yol açan hükümlerinin açıklığa kavuşturulma
sı için bu tasarı hazırlanmıştır. 

3. Kanunun hazırlanmasında uygulamadaki aksaklıklardan başka, yargı içtihatları ile doktrin de göz 
önünde bulundurulmuş, işçi, işveren ve Hükümet üçlüsü dışında üniversitelerimizin ve basınımızın görüşleri 
alınarak değerlendirilmiştir. 

4. Giderilmesi amaçlanan aksaklıklar özellikle; işyeri sendikacılığının, sendika sayısının ülkemizin sosyal 
ve ekonomik şartlarıyla bağdaşmayacak ölçüde çoğalması, işkollarının yönetmeliklerle keyfî bir şekilde ço
ğaltılıp azaltılabilmesi, sendikaya üye olma ve üyelikten ayrılma konularında ortaya çıkan sahtecilik iddiaları
nın yaygınlaşarak toplu iş sözleşmesi rejimini ve doloyısıyla sosyal barışı ciddî ölçüde zedelemesi, genel 
kurullara katılmada doğal delegelik usulünün kötüye kulalnılması, sendika ve üst kuruluşlarının denetim
lerinin gereği gibi yapılamaması, sendika fonlarının amaç dışı kullanılması, şube yöneticilerinin mal bildi
riminde bulunmalarının zorunlu olmaması, müeyyidelerin yetersizliği, işyeri sendika temsilciliği süresinin ne 
zaman biteceği ve görevlerinin neler olduğu, sendika üyelik aidatının işverence işçi ücretlerinden kesilerek 
sendikaya ödenmesi hususunun uzun tartışmalara sebep olması gibi hususlardır. 

5. Anayasamızın öngördüğü temel tercihler ise; Devletin işçi - işveren ilişkilerinde dengeleyici bir un
sur olarak çalışma barışını koruyacak tedbirleri alması, işçinin bir işyerinde tek sendikaya üye olabilmesi ve 
tek sözleşmeye muhatap olması, sendika ve üst.kuruluşlarının siyasetle uğraşmamaları, ideolojik sendikacılık 
yapmamaları, güçlü ve merkezî sendikacılık ilkelerinin benimsenmesi, işçilerden toplanan paraların yerinde 
harcanacağının Devlet denetimiyle garanti altına alınması, iş mücadelelerinin Devletin iktisadî, sosyal ve si
yasî düzenini sarsmasına imkân vermemesi gibi ilkelerdir. 

6. Bu Kanunun hazırlanmasında, aşağıdaki anafi kirler hâkim olmuştur : 
a) Kanunun, mümkün olduğunca bütünlüğe ve bağımsızlığa kavuşturulması, böylece genel hukuk ku

rallarına gidilip gidilmeyeceği tartışmalı olan bazı konulara açıklık sağlanması, genel hukuk kurallarının de
ğişmesi halinde dahi işçi ve işveren kuruluşlarının özelliklerine uymaması durumlarından ortaya çıkabilecek 
olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi, 

b) Anayasamızda yer alan hükümlere uygun bir sistem geliştirilmesi, maddelerin kendi içinde ve ilgili 
bulunduğu diğer maddelerle tutarlı bir bütün oluşturması, 

c) Sendika kurma, sendikaya üye olma veya olmama, üyelikten ayrılma gibi sendika Özgürlüklerine ay
rıntılı bir şekilde yer verilmesi, 

d) Geçmiş dönemde görülen dağınık ve zayıf sendikacılık yerine güçlü sendikacılığa önem verilmesi, 
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e) İşkoluna göre sendikalaşma, aynı işkolunda birden çok sendika kurulabilmesi, 
f) İşkoUarı sayısının azaltılması, ilgili işkollarının birleştirilmesi, işkollarının Kanunda belirtilmesi, 
g) Üst kuruluşlardan federasyonların kaldırılması, 
h) Bir kişinin aynı zamanda birden fazla sendika veya konfederasyona üye olmaması, 
ı) Üyelik kayıtlarının merkezî bir büroda bilgisayarlarla tutulması, 
j) Üyeliğe giriş ve çıkışların noter aracılığıyla yapılması, 
k) Sendikaların kuruluş, işleyiş ve yönetiminde demokratik esaslara uyulması. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu maddede Sendikalar Kanununun amacı gösterilmiştir. Bu amaç Anayasamızın çalışma 
ile ilgili hükümler bölümünde yer alan esaslara göre düzenlenmiştir. 

Madde 2. — Kanunda geçen başlıca kavramların mevzuattaki tanımları aynen alınarak bir madde için
de tedvin edilmiştir. Ancak işveren ve işveren vekili tanımları kapsamına tüzelkişiliği olmayan kamu kuru
luşları alınmıştır. 

Madde 3. — Meslek sendikacılığına elverişli bir sendikacılık ve toplu sözleşme düzeni benimsenmemiş
tir. Ayrıca ülkemizdeki gelişmeye uygun olarak hüküm getirilmiş, ve bu konu tartışılabilir olmaktan çıkarıl
mıştır. 

— Güçlü sendikacılık amaçlandığından, işyeri sen dikacığına yer verilmeyerek işkoluna göre sendikalaş
ma ilkesi kabul edilmiştir. Sendikaların bir işkolunda kurulabileceği esası getirilerek ilgili işkollarında sendi-
kalaşabilme imkânı ortadan kaldırılmaktadır. Böylece tek bir sendika modeli öngörülmüştür. Ancak bu faali
yette bulunma amacı ile ilgili olup bir sendikanın fiilen faaliyette bulunacağı alanla ilgili bir zorlama değildir. 
Amaç, sendikanın işkoluna giren tüm işlerde ve ülke çapında faaliyetini yaymasıdır. 

— Devlet en büyük işverendir. Ancak kamu kesiminde yıllık programlarda da amaçlanan kamu işve
renlerine sendikalaşabilme imkânı sağlanması için hü küm getirilmiştir. Devletin her işkolunda Dernekler 
Kanununa göre yeterli sayıda işvereni bulup örgütlemesi mümkün olmadığından, Devlet işkollanyla bağlı 
olmaksızın serbestçe kamu işveren sendikaları kurabilecek, gerektiğinde tüm işkoUarı için kuracağı bir veya 
birkaç kamu işveren sendikası ile kamu kesiminde ücretler ve sosyal yardımlar arasında adalet ve eşitlik sağ
lanabilecektir. 

— Sendika çekişmeleri sonucu sunî olarak şube açma ve kapatmayı önlemek için bu yetki yönetim kuru
lu veya benzeri kurullardan alınarak doğrudan genel kurula verilmiştir. 

Madde 4. — Bir işyerinin girdiği işkolu ihtilaf halinde Çalışma Bakanlığınca tespit edilecektir. Ancak 
bu tespite karşı menfaati olan her ilgili iş mahkemelerinde dava açabilecektir. Kararın temyizi halinde Yar-
gıtayın sorunu süratle ve kendisinin çözümlemesi de öngörülmüştür. 

Madde 5. — Kurucularda aranan nitelikler hükme bağlanmıştır. 
— İşveren sendikası kurucusunun tüzelkişi olması halinde temsilin mahiyeti icabı en az bir yıldan beri 

fiilen çalışır olma şartı aranmamıştır. 
Madde 6. — Anayasamızın 51 inci maddesi ikinci fıkrasına göre sendika ve konfederasyonların kurulu

şu sırasında uyacakları esaslar ile mülkî amirlere verecekleri bilgi ve belgeler belirtilmiştir. 
— Bu belge ve bilgilerin muhteva ve şekillerinde standardı sağlamak için bir yönetmelik çıkartılması 

da öngörülmüştür. 
— Sendika ve konfederasyonların kuruluşundan sonra ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin 

de yöneticilik niteliklerine sahip olması kuşkusuzdur. 
Madde 7. — Sendika ve konfederasyon tüzüklerinin ihtiva edeceği asgarî hususlar maddede sayılmıştır. 
Madde 8. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun 12 nci maddesinde de yer alan bu işlemler hakkında ya

pılan değişiklik gazete ilanının 3 büyük şehire inhisar ettirilmesi ve basılan nüshaların dağıtımının vergi ve 
harca tabi olmadığına ilişkindir. 

Madde 9. — Sendikaların, sendika şubelerinin ve konfederasyonların zorunlu organları sayılarak tartış
malı olan bu konuya açıklık getirilmiştir. 
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— Ancak sendika ve konfederasyonların ihtiyaçlarına göre başka organlar da kurabilmelerine imkân 
sağlanmıştır. 

— Kimlerin yönetici sıfatım taşıyacağı belirtilerek tartışmalı bir diğer hususa daha kesinlik kazandırılmış
tır. 

— Madde, organlara ilişkin olarak diğer ortak konuları da hükme bağlamaktadır. 
— Yeni getirilen bir hükümle daha fazla sayıda sendika yöneticisi yetiştirilmesini, sendika içi demokrasi

nin kurulabilmesine yardıma olunmasını ve tabanla ilişkilerin devamını sağlamak üzere yöneticilik süresi sı
nırlandırılmıştır. Bu hükme göre bir üye, sendika şubesi ve sendika organlarında toplam 4 olağan genel ku
rul süresi (azamî 12 yıl) ve ayrıca konfederasyon organlarında da 4 olağan genel kurul süresince sürekli ola
rak görev alabilecek, aradan bir olağan genel kurul süresi geçmedikçe yeniden herhangi bir organa seçileme
yecektir. 

— Sendika yöneticilerinin kamu kurum veya kuruluşlar yahut bunların sermaye ve giderlerine katıldıkla
rı teşebbüs veya ortaklıkların yönetim veya denetim kurullarında görev almaları halinde işin mahiyeti icabı 
(iki görevin) aynı kişide birleşmesi sakıncalar doğurduğundan son fıkra hükmü getirilmiştir. 

Madde 10. — Genel kurulların oluşma şekli kademelerin özellikleri de dikkate alınarak hükme bağlan-
mıştır^ 

— Sendika içi demokrasinin sağlanabilmesi amaçlanmıştır. 
— işveren sendikalarının özellikleri ve teşkilatlanmaları göz önünde bulundurularak, sendikalardaki dele

ge sayısının tabanına bir sınır getirilmemiştir. 
— Yönetim ve denetleme kurulu üyelerine, sorumlu bulundukları dönemin hesabını vermek üzere izle

yen olağan genel kurula katılma imkânı verilmiştir. 
— Delegelik sıfatının ne kadar süreyle devam ettiğine ilişkin tereddütlü bir diğer hususa da açıklık ka

zandırılmıştır. 
— Delege olabilmenin tüm üyelere açık tutulduğu ve hiç bir şarta bağlanamayacağı gerekçesiyle de son 

fıkra hükme bağlanmıştır. 
Madde 11. — Sendika, sendika şubesi ve konfederasyonların genel kurullarının başlıca görev ve yetki

leri madde de sayılmıştır. 
Madde 12,. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun 12 nci maddesinin dördüncü bendinde bir yıl içinde top

lanması hükme bağlanan ilk genel kurulun toplanma süresi altı ayla sınırlandırılmıştır. 
— Olağan genel kurulların toplanma süreleri üç yılı aşamayacak şekilde sendika ve konfederasyonların 

tüzüklerine bırakılmıştır. 
—. İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu ile denetleme kurulu veya 

denetçinin raporunun ve gelecek döneme ait bütçe teklifinin, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden 
onbeş gün önce gönderilmesi de zorunlu tutulmuştur. 

— Olağanüstü genel kurulun toplanmasını denetleme kurulu veya genel kurul üye veya delegelerinin 
beşte biri yönetim kurulundan isteyebilecektir. Yönetim kurulunun toplanmaması halinde yargı yolu açık
tır. 

Madde 13. — Madde, sendika, sendika şubesi veya konfederasyon genel kurullarının toplantı ve karar 
yeter sayılarını hükme bağlamaktadır. Sendika içi demokrasi ilkeleri göz önünde bulundurularak ikinci top
lantıda karar yeter sayısına bir alt sınır getirilmiştir. 

Madde 14. — Sendika, sendika şubesi ve konfederasyonların genel kurullarında organlara yapılacak se
çimlerin yargı gözetimi altında yapılacağı 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun seçim esaslarına ilişkin hü
kümleri paralelinde sendika ve konfederasyonların nitelikleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiş, genel 
kurulca katılacakların üstelerinin tanzimi, verileceği makam, onaylanması, itirazı, sandık kurulu, adayların 
listeleri, oy kullanılması gibi hususlar açıklamaya gerek görülmeyecek genişlikte belirlenmiştir. 

Madde 15. — Madde yönetim kurulu üyelerinin en az ve en çok kaç kişiden oluşacağını hükme bağla
maktadır. Konfederasyonların yapısı gereği değişik işkollarındaki sendikaların da yönetimde yer alabilmeleri
ni sağlamak amacıyla, her işkolundan en az bir yöneticinin bulunabileceği düşünülereik genel başkan ile 
birlikte 29'la sınırlandırılmıştır. 
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Madde 16. — Maddede yönetim kurullarının başlıca görev ve yetkileri sayılmıştır. 
Madde 17. — Madde, yönetim kurulu toplantılarının asgarî toplantı sayısı ile toplanma zamanını, top

lantı ve karar yeter sayılarının nasıl tespit edileceğini, kararların nasıl alınacağını, yönetim kurulu üye sayı
sının asgarî sayının altına düşmesi halinde yapılabilecek işlemleri hükme bağlamaktadır. 

Madde 18. — Madde, zorunlu organlardan disiplin kurulunun oluşumunu, görevlerini ve çalışma biçimini 
düzenlemektedir. 

Madde 19. — Madde, zorunlu organlardan denetleme kurulunun oluşumunu, görev ve yetkileriyle çalış
ma biçimini hükme bağlamaktadır. 

Madde 20. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun ilgili maddelerinde hükme bağlanan şartlar aynen alın 
mıştır. 

Madde 21. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi paralelinde düzenlenen bu maddeye öğ
renciler ile öğretmenler de ilave edilmiştir. 

Madde 22. — Anayasamızın 51 inci maddesi hükmüne göre düzenlenen bu maddede, sendika özgürlük
leri belirtilmiş, ancak birden çok sendikaya üye olunması halinde tüm üyelikler geçersiz sayılmıştır. 

Ayrıca sendikalara noter aracılığıyla üye olunacağı hükme bağlanarak buna ilişkin işlemler belirtilmiştir. 
Madde 23. — Sendikalara üyelerince ödenecek aidata bir tavan getirilmiştir. Bundan başka sendikalar 

üyelerinden her ne ad altında olursa olsun kesinti yapacaklarına ilişkin olarak tüzüklerine hükümler dahi ko
yamayacaklardır. 

Madde 24. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci, 4 üncü ve 7 nci maddelerinin ilgili bendleri para
lelinde düzenlenmiştir. 

Madde 25. — Üyeliğin kazanılmasına ilişkin 22 nci madde paralelinde olmak üzere üyelikten ayrılma da 
noter aracılığıyla olacaktır. Madde, ayrıca notere belirli bir sürede, ilgililere ayrılışı bildirme görevi de yük
lemektedir. 

Ayrılış işlemlerinin nasıl yapılacağı ve üyelikten çıkarma kararına karşı üyenin yargıya başvurma usulü 
düzenlenmiştir. 

Emekli kişilerin sendikalara üye olmaması ve üyeyken organlara seçilenlerin emekli olması halinde dahi 
üyelik ve görevlerinin sona ereceği son fıkrada hükme bağlanmıştır. 

Madde 26. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun 13 üncü maddesinin ilgili bentleri paralelinde düzenle
nen bu maddede ayrıca sendikalar için de birden çok konfederasyona üye olunması halinde tüm üyeliklerin 
geçersiz olduğu hükme bağlanmıştır. 

Madde 27. — Madde, 274 sayılı Sendikalar Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda düzenlenmiştir. 
Madde 28. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun 10 uncu maddesi paralelinde düzenlenen bu madde ile 

uluslararası kuruluşlara üyeliğin usûl ve esasları hükme bağlanmış, ayrıca halen olduğu gibi Kıbrıs'taki işçi 
ve işveren kuruluşlarının Türkiye'deki konfederasyonlara üye olabilme imkânı devam ettirilmiştir. 

Madde 29. — Madde, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 20 nci maddesi hükmüne uygun olarak düzen
lenmiştir. 

Madde 30. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun 20 nci maddesinin beşinci, bendi hükmü esas alınmakla 
birlikte işlemleri uzattığı gerekçesiyle bölge çalışma müdürlüğünün uzlaştırma teşebbüsüne yer verilmemiş, 
ayrıca işine iade kararı verilen işçinin de belirli bir süre içinde işbaşı yapma zorunluğu öngörülmüştür. 

Madde 31. — Madde, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 19 uncu maddesine paralel olarak sendikalara 
üye olup olmama hürriyetinin teminatını hükme bağlamaktadır. 

Madde 32. — Madde, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 14 üncü maddesi hükümleri paralelinde düzen
lenmiş, ancak 3 üncü bendde çalışan ve çalıştıranlar kavramları işçiler ve işverenler olarak değiştirilmiştir. 

Madde 33. — Madde, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 14 üncü maddesi hükümleri paralelinde düzen
lenmiş; Sendika ve konfederasyonların, üyelerince kurulacak yardım sandıklarına ve kooperatiflerine kredi 
açabileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 34. — Madde, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 20 nci maddesinin dördüncü bendi paralelinde 
düzenlenmiş, ancak sayıları düşürülmüştür. 
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— Sendika temsilcilerinin görevleri de dikkate alınarak kurucularda aranacak şartların temsilcilerde de 
bulunması hususu hükme bağlanmıştır. 

Madde 35. — Madde, işyeri sendika temsilcilerinin görevlerinin neler olduğunu ve görev, süresini belir
terek uygulamaya açıklık getirmiştir. 

Madde 36. — Madde, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 21 inci maddesi hükmüne uygun olarak düzen
lenmiştir. 

Madde 37. — Anayasamız, sendika üyelerinin siyasî bir hareket içinde birleşip toplumda kopukluğa ne
den olmaları yolunu kapatmıştır. Ancak sendika ve konfederasyonların üyelerinin münhasıran ekonomik ve 
sosyal hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla yapacakları faaliyetlerin siyasî sayılmaya
cağı maddede açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 38. — Madde, 274 sayılı Sendikalar Kânununun 17 nci maddesi hükümleri paralelinde düzenlen
miştir. 

Madde 39. — Madde, Anayasamızın 135 inci ve 274 sayılı Sendikalar Kanununun 14 ve 15 inci madde 
hükümleri doğrultusunda düzenlenmiştir. 

Madde 40. — Bu maddede sendikalar ve konfederasyonların gelirlerinin neler olduğu diğer madde hü
kümleri ile 274 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci maddesi hükmü göz önünde bulundurularak düzenlen
miştir. Ayrıca sendika ve konfederasyonların kimlerden bağış kabul edemeyeceği de hükme bağlanmıştır. 

Madde 41. — Madde, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 24 üncü maddesi hükmüne uygun alarak dü
zenlenmiştir, 

Madde 42. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun 27 nci maddesi hükmü esas alınmış ancak açıklayıcı ve 
tamamlayıcı bir biçimde düzenlenmiştir. 

Madde 43. — Madde, Anayasamızın 52 nci maddesinin son fıkrasına açıklık getirmek üzere düzenlenmiş
tir. 

Madde 44. — Sendika ve konfederasyonların gelirlerini amaçları dışında kullanamayacakları, bağış yapa
mayacakları, eğitime sarf edecekleri asgarî oran belirtilmiş, ayrıca üyeleri dahil hiç bir kimseye borç vereme
yecekleri hükme bağlanmıştır. Ancak 33 üncü maddede belirtilen kredi verme hususu bu yasağın dışında
dır. 

Madde 45. — Madde, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 26 nci maddesi paralelinde düzenlenmiştir. 
Madde 46. — Madde, fesih, infisah ve kapatma hallerinde sendika ve konfederasyonların mal varlığının 

intikalini hükme bağlamaktadır. 
Madde 47. — Madde, Devletin sendika ve konfederasyonlar üzerinde idarî ve malî denetiminin yapılış 

usul ve esaslarını hükme bağlamaktadır. 
Madde 48. — Madde, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 29 uncu maddesinin dokuzuncu bendinden ay

nen aktarılmıştır. 
Madde 49. — Madde, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 28 inci maddesi esas alınarak düzenlenmiş, an

cak sağlıklı bir denetim içinde gerekli ilaveler yapılmıştır. 

Madde 50. — İdarî ve malî denetimin sağlıklı yapılabilmesi için defter ve kayıtların nasıl tutulacağı, ne 
süre saklanacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 51. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun 29 uncu maddesi paralelinde düzenlenmiştir. 
Madde 52. — 14 üncü maddede getirilen hükümlere aykırı olarak seçim yapılmasının müeyyidesi ile ye

nilenmesi hususu hükme bağlanmaktadır. 
Madde 53. — Madde, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 30 uncu maddesinin sekizinci bendine uygun 

olarak düzenlenmiştir. 
Madde 54. — Tüzük ve belgelerde kanuna aykırılık halinde Anayasamızın 51/2 nci maddesi hükmüne 

göre düzenlenen madde, basit eksiklik ve yanlışlıklar veya maddî hatalar için sendika veya konfederasyonun 
faaliyetini durdurmadan veya kapatmadan bu durumları telafi imkânını sağlamak üzere hakime takdir hak
kı vermektedir. 

Madde 55. — Tüzük değişikliğinde kanuna aykırılık halinde de 6 ve 54 üncü maddelerin birlikte uygu
lanacağı hükme bağlanmaktadır. 
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Madde 56. — Sendika ve konfederasyonlar kendilerinin veya T. C.'nin üyesi bulunduğu uluslararası ku
ruluşlardan başka dış kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin almadan yardım ve bağış aldıkları takdirde 
uygulanacak müeyyide hükme bağlanmıştır. 

Kurucu olmaya engel suçlardan biriyle mahkûm olanlar organlarda görev aldığı takdirde yapılacak işlem 
ve uygulanacak müeyyide son fıkrada gösterilmiştir. 

Madde 57. — Madde, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 30 uncu maddesi altıncı bendi hükmü paralelin
de düzenlenmiştir. 

Madde 58. — Sendika ve konfederasyonların hangi hallerde kapatılacağı 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun 30 uncu maddesi dördüncü bendi ve Dernekler Kanunu esas alınarak düzenlenmiştir. 

— Yasama, yürütme ve yargı organlarının kararlarını etkilemek veya protesto etmek amacıyla grev ve 
lokavt yapan sendika ve kenfederasyonların da kapatılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 59. — Bu maddede, Kanunun yasakladığı veya yapılmasını emrettiği fiillere aykırı davranan ger
çek kişilere uygulanacak cezalar, ceza mevzuatındaki değişiklikler de dikkate alınarak hükme bağlanmıştır. 

Madde 60. — İstikrar ve huzuru sağlamak amacıyla işkolları yönetmelikle değil, Kanunla düzenlenmiş, 
ayrıca işkolları sayısı sendikacılığın gelişmesi ve güçlenmesi açısından azaltılmıştır. 

Madde 61. — Gheck off müessesesi ülkemiz gerçekleri ve Anayasamız hükümleri göz önünde bulundu
rularak muhafaza edilmiş, ancak bu yetki toplu iş sözleşmesinin tarafı işçi sendikasına tanınmıştır. Yetkili 
sendikaya tanınmamasının nedeni 4 ay öncesinden yetki alınabileceği ve bu dönemde uygulanan bir toplu 
iş sözleşmesi mevcut olabilmesidir. 

— Madde, hükmü üyelik ve dayanışma aidatı dışında işçiden üst kuruluşlar aidatı gibi başka kesintiler 
yapmamayı da öngörmektedir. 

Madde 62. — Madde, getirilen sistemin sağlıklı işleyebilmesi için işverene, işe aldığı veya işten ayrılan 
işçileri görevli makamlara bildirme yükümlülüğü getirmektedir. 

Madde 63. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun 32 nci maddesi hükmü birinci fıkraya aynen alınmıştır. 
— Bu Kanunun uygulanmasından doğan davalarda hukuk mahkemeleri arasındaki görev ihtilaflarını 

sona erdirmek için ikinci fıkra getirilmiştir. 
Madde 64. — Üye olmada veya üyelikten ayrılmada işçiler için büyük malî yük getirmemesi amaçlandı

ğından, bir başka deyişle malî külfet nedeniyle sendika özgürlüklerini kısıtlamamak için noter ücretlerinin 
yarım olarak ödenmesi öngörülmüştür. 

— İkinci fıkra 274 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci maddesinin IV üncü bendinden aktarılmıştır. 
Geçici Madde 1. — Teşekküllerin bu Kanuna göre tüzüklerini uydurmaları için belirli bir süre tanınmış

tır. Bu süre içinde tüzüklerini bu Kanuna göre düzen lemeyenler kendiliğinden feshedilmiş sayılacaklarından 
buna ilişkin Kanun hükmü uygulanacaktır. 

Geçici Madde 2. — Öngörülen toplu sözleşme sisteminin sağlıklı işleyebilmesi, Çalışma Bakanlığının 
doğru bilgileri merkezî bilgi sayara vermesine bağlıdır. Ancak sendikalara üye olan binlerce işçinin de no
terlere gönderilmesi uygun görülmediğinden başlangıç için liste usulüne başvurulması zorunlu görülmüştür. 

Geçici Madde 3. — Geçici 2 nci madde hükmü doğrultusunda düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 4. — Kanunun yayımı tarihinde faaliyeti durdurulmamış teşekkülün zorunlu organlarında 
üye bulunanlar bu Kanuna göre yapacakları ilk genel kurula kadar durumlarını koruyacaklardır. 

İkinci fıkra hükmü ise emekli olsun olmasın teşek küllerin zorunlu organlarına seçilmiş olanlarda sürekli 
olarak 4 olağan genel kurul süresince görev alanlara 2 olağan genel kurul süresi kadar daha seçilebilme ve 
görev alabilme imkânı getirmektedir. 
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Üçüncü fıkra hükmü ise sürekli 4 olağan genel kurul süresini doldurmayan emekli sendika üyesi işçilere 
bu süreyi doldurma imkânı vermektedir. Bir örnekle açıklanırsa; birbiri ardı sıra üç olağan genel kurulca 
seçilen yönetim kurulu üyesi emekli işçi bir olağan genel kurul süresi kadar daha seçilerek görevini sürdüre
bilecektir. 

Geçici Madde 5. — Madde metni açıktır. 
Madde 67. — Yürürlüğe ilişkindir. 
Madde 68. — Yürütmeye ilişkindir. 
Arz olunur. 

Erberk İNAM Fazıl KAYNAKDEMİR 
Dz. Öğ. Alb. Hv. Prs. Kd. Bnb. 

Komisyon Başkanı Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sendikalar Kanunu Tasarısı 

İşçi ve işveren teşekkülleri 

[MADDE 1. — 1, Sendika ve konfederasyonlar, bu Kanuna göre işçi veya işveren sayılanların münha
sıran ortak iktisadî, sosyal ve kültürel yararlarını korumak ve geliştirmek için kurulan teşekküllerdir. 

Bu teşekküllerin kurulması serbest ve ihtiyaridir : 
2. Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeliğinde, teşekküldeki görevlere seçilmede veya görevlerden ya

rarlanmada, cins, aile, ırk, ren'k, dil, din, mezhep, inanç, siyasî düşünce ve siyasî parti ayırımı gözetilemez. 

İşçi sendika üyeliği 

MADD 2. — 1. Hizmet akdine göre çalışanlar veya nakliye mukavelesine göre esas itibariyle bedenî 
hizmet arzı suretiyle çalışmayı yahut neşir mukavelesine göre eserini naşire terk etmeyi meslek edinmiş bu
lunanlar ve adi şirket mukavelesine göre ortaklık payı olarak esas itibariyle fizikî veya fikrî emek arzı su
retiyle bir işyerinde çalışanlar - bu mukavelenin aynı durumdaki herkese fiilen açık olması kaydıyla - bu 
Kanun bakımından işçi sayılırlar. Bu Kanun bakımından işçi sayılan kişiler işçi sendikası kurmak ye işçi 
sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

Bu maddenin kapsamına girip de kooperatif şirketlerde ortak olanlar ile anonim şirket hissedarlarından her
hangi bir surette imtiyazlı hisse sahibi olmayanlar işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak, hakkı
na sahiptirler. 

Millî Savunma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına ıbağlı işyerlerinde ça
lışıp askerlik yükümünü yerine getirmekte olanlar dışında kalanların, işçi sendikası kurmak ve işçi sendi
kalarına üye olmak hakları saklıdır. 

2. İşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında, onur kurullarında ve diğer yönetim ve denetim işlerinde gö
rev alanların 1 inci bentte yazılı vasıfları kaybetmiş olsalar dahi, o göreve getirildikleri anda üye oldukları 
sendikalardaki üyelik sıfatları devam eder. 

3. Bu maddeye dayanarak sendika kurmak ve bu sendikalara üye olmak hakkına sahip olanlardan mev
zuat veya toplu iş sözleşmesi gereğince bir işletmenin yönetim kurullarında veya benzeri kurullarda işçi tem
silcisi sıfatıyla bulunanlar bu Kanun bakımından işçi niteliğini muhafaza ederler. 

4. Hizmet akdine göre çalışan bir kişinin 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olması, işçi 
sayılmasına engel olmaz. 

İşveren sendikası üyeliği 

MADDE 3. — 1. 2 nci maddeye göre işçi sendikası kurmak ve bu sendikalara üye olmak hakkına sa
hip kimseleri çalıştıran gerçek ve tüzelkişilere ve kamu kuruluşlarına bu Kanun bakımından işveren de
nir. Bu Kanun bakımından işveren sayılan gerçek ve tüzelkişiler ile kamu kuruluşları, işveren sendikası kur
mak ve işveren sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

2. İşveren sayılan gerçek ve tüzelkişiler ile kamu kuruluşları adına işletmenin veya işyerinin bütününü 
sevk ve idareye yetkili olanlar, bu Kanun bakımından işveren vekilidirler. İşveren vekilleri, bu Kanun ba
kımından işveren sayılırlar. 

Bir adi şirkette ortak olanlar, 2 nci maddenin 1 inci bendinin 1 inci fıkrasında sözü geçen haller dışında, 
bu Kanun bakımından işveren sayılırlar. 

3. İşveren teşekküllerinin yönetim kurullarında, onur kurullarında ve diğer yönetim ve denetim işlerin
de görev alanların, işveren veya işveren vekili sıfatını kaybetmeleri halinde, üye oldukları sendikalardaki 
üyelik sıfatları kendiliğinden sona erer. 
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Sendikalara üye olma yasağı ve üyelikten doğan hakların askıda kalması 

MADDE 4.— 1. (a) As'kerî şahıslar, 
(b) Müfettiş, kontrolörler ve müdürler ile üst kademedeki diğer yöneticiler, 
(c) Din ve ibadet işlerinde çalışanlar, 
2 nci ve 3 üncü maddelere göre sendika kuramazlar ve sendikalara üye olamazlar. 
2. Askerliği meslek edinmemiş bulunan askerî şahısların bu Kanuna göre haiz bulundukları hak ve yü

kümler silah altında bulundukları süre için askıda kalır. Ancak, bu bent hükmü, bu kişilerin üyesi olduk
ları sendikalara aidat ödemeleri ve 14 üncü maddenin 2 nci Ibendinin (c) fıkrasında sözü geçen yardımlaşma 
sandıklarına ödemede bulunmalarını engellemez. 

Üyeliğin kazanılması 

MADDE 5. — 1. Bu Kanuna göre kurulan teşekküllere üye olmak ihtiyaridir. Üyelik dört nüsha ola
rak hazırlanarak imzalanan üye kayıt fişinin teşekküle verilmesi ve teşekkülün yetkili onganınm kabulü ile 
kazanılır. Üye kayıt fişlerinin Ibir nüshası Çalışma Ba'kanlığına, bir nüshası Bölge Çalışma Müdürlüğüne gön
derilir; bir nüshası sendika merkezinde ve bir nüshası sendika şubesinde kalır. 

Haklı sebep olmaksızın üyeliği kabul edilmeyen veya 30 gün içinde hakkında karar alınmayan kişi iş 
mahkemesine başvurabilir. 

Bir kişi aynı zamanda birden çok sendikada üye olamaz. 
2. Sendikadan ayrılan işçi veya işverenin üyeliğinin son bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde aynı sen

dikaya yeniden üye olmak istemesi halinde, üyelik, fişinin imza ve tarihinin notere tasdik ettirilmesi şart
tır. 

3. îşçi sendikalarına üye olmak için bu Kanuna göre işçi sıfatını taşıyan kişinin onaltı yaşını doldur
ması gerekir; onaltı yaşından küçük olanlar, kanunî temsilcilerinin yazılı muvafakati ile üye olabilirler. 
Ancak, onaltı yaşından küçük olanlar, sendika genel kurulunda oy kullanamazlar. 

Üyelikten ayrılma 

MADDE 6. — 1. Her üye, üç ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle teşekkülden çekilebilir. Çekilme 
bildirimi noter huzurunda münferiden kimliğin tespiti ve istifa edecek kişinin imzasının tasdiki ile olur. 
'Bu işlem 5 inci maddedeki esaslara göre dört nüsha olarak yapılır ve noterlikçe ilgili yerlere gönderilir. 

Teşekkülden ayrılan veya çıkarılan üyenin ayrılış ve çıkarılış tarihi üye kayıt fişlerine kaydedilir. , 
Üye giriş fişi ve çıkış bildiriminin şekli ve muhtevası ile bunlar hakkında yapılacak işlemler bir yö

netmelik ile tespit olunur. 
2. İşçi veya işveren teşekkülü üyeliği sona eren kişi, aidat ödemiş veya toptan ödemede bulunmuş 

olduğu her türlü yardımlaşma veya ihtiyarlık sandıklarındaki üyelik hakkını, o sandığa yapmış olduğu öde
meler nispetinde muhafaza eder. 

Bu haktan yararlanabilmek için yapılması zorunlu ödemelerin toplamı teşekkül tüzüklerince tespit edi
lir. Ancak, bu miktar beşbin liradan fazla olamaz. Teşekkül tüzükleri, bu hakkın kullanılması için gerekli ya
zılı talebin üyelikten çekilme tarihinden itibaren ne kadar süre içinde yapılması gerektiğini de tespit eder. Bu 
süre on'beş günden az ve iki aydan fazla olamaz, 

3, İşçi sendikası üyesi işçinin işsiz kalması veya sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak şartıyla başka 
bir işe (geçmesi, sendika üyeliğini etkilemez. 

İşçinin hizmet akdinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde işveren durumu,- 5 inci maddede gös
terilen ilgili yerlere 6 işgünü içinde bildirmek zorundadır. 

Üyelikten çıkarma 
MADDE 7. — 1. Kanun ve teşekkül tüzüğü hükümleri gereğince teşekkülden çıkarılan üyenin, çıkar

ma 'kararına karşı genel kurula başvurma hakkı vardır. Genel Kurul kararına karşı, hu kararın ilgiliye 
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tebliğinden itibaren üç ay içinde, iş mahkemesine ilgili tarafından itiraz edilebilir; mahKeınenin kararı kesin
dir. 

2H Çıkarılan üye hakkındaki genel kurul kararı, 11 inci maddede gösterilen resmî makamlara yazı ile 
tebliğ edilir, Genel kurul kararına karşı Bölge Çalışma Müdürlüğü, durumun yetkili resmî makama tebli
ğinden itibaren üç ay içinde iş mahkemesine itirazda bulunabilir; mahkemenin kararı kesindir. 

Sendika ve konfederasyonların kuruluş şartları 

MADDE 8. — 1. tşçi sendikaları, bir işkolunda Türkiye çapında faaliyette bulunmak ve o işkolun-
daki işyerlerinde çalışan işçileri kapsamak üzere kurulur. Meslek esasına göre sendika kurulamaz. 

işveren sendikaları, bir işkolunda Türkiye çapında faaliyette bulunmak ve o işkolundaki işverenleri kap
samak üzere kurulur. 

2. Konfederasyonlar değişik işkollarındaki en az 7 sendikanın bir araya gelmesi suretiyle kurulur. 
3. tşk'olları, sayısı yirmidördü aşmamak üzere, çıkarılacak bir tüzükte tespit edilir. Bu tüzük uluslar

arası normlar da, göz önüne alınarak hazırlanır. Tüzük hazırlanırken Yüksek Hakem Kurulunun, en çok 
işçiyi temsil eden işçi konfederasyonu ile en çok işvereni temsil eden işveren konfederasyonunun istişarî gö
rüşleri alınır. Bu görüşlerin talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde verilmesi gereklidir. 

Askerî işyerleri ayrı bir işkolu olarak düzenlenir. 

tşkolları tüzüğünde yer almamış olup da bu Kanuna göre sendika kurmak ve kurulan bu sendikalara üye 
olmak hakkına sahip olanlar genel hizmet işkoluna dahil sayılırlar. 

Tüzüğün iptaline ilişkin davalar Danıştayca iki ay içinde karara bağlanır. 
Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti Çalışma Bakanlığınca yapılır. Bu tespite karşı ilgililer İş Mahke

mesine dava açaibilirler. Mahkeme iki ay içinde kararını verir. Kararın temyiz edilmesi halinde Yargıtay 
Uyuşmazlığı kesin olarak karara bağlar. 

4. İşkollarında çalışan sendikalı işçilerin sayısı ve sendikalara dağılımı her yıl Çalışma Bakanlığınca çı
karılacak işçi istatistiklerinde gösterilir. 

Uluslararası teşekküllere katılma 

MADDE 9. — 1. Bu Kanuna göre kurulan işçi veya işveren teşekkülleri, Türkiye Devletinin idare şek
line, insan haklarına dayalı millî, demokratik, laik <ve sosyal hukuk devleti şeklindeki niteliklerine; Devletin 
ülkesi ve m'illelCiyie böl'ünimezliği; kayııtsız Türk Ulusuna aJit Egemenliğin kullanıHmalsunın hiçbir suretle 
belli bir kişiye; zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı, ilkelerine; vicdan ve din! özgürlüğüne aykırı faaliyet 
göstermeyen uluslararası işçi ve işveren teşekküllerine serbestçe üye olabilirler ve üyelikten çekilebilirler. 

2. İlgili teşekkül, üyelik için başvuruda bulunmadan üç ay önce uluslararası teşekkül tüzüğünün birer 
nüshasını İçişleri Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığına verir Bakanlar Kurulu kararı ile üyeliğin yukarıdaki il
kelere aykırı olduğu ilgili teşekküle üç ay içinde bildirildiği takdirde, uluslararası teşekküle üye olunamaz. 
Danıştay, Bakanlar Kurulunun bu konudaki kararlarına karşı açılan iptal davalarını üç ay içinde sonuçlan
dırır. 

Kuruculuk yöneticilik 

İMADDE 10. — 1. Bu Kanuna göre işçi sendikası kurabilmek için ıbu maddenin 2 nci 'bendindeki şartlardan 
başka, sendikanın kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olmak şartı aranır. 

2. Teşekküllerin yönetim, denetim ve onur kurulları ile diğer işlerinde görev alacak üyelerin reşit, me
deni hakları kullanmaya ehil, kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş, bu Kanunun 31 inci maddesinin 
12 nci bendinde yazılı suçlardan hüküm giymemiş, Türkçe okur yazar ve Türk vatandaşı olması gerekir. 
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3. Kibrıs'daki Türk işçi ve işveren teşekküllerinin Türkiye'de kurulu konfederasyonlara üye olmak hak
ları vardır. 

Kuruluş 
MADDE 11. — 1. Bu Kanuna göre kurulan teşekküllerin kurucuları ilk genel kurul toplantısına kadar şevk 

ve idare ile görevli kişilerin ad ve soyadlarını, meslek ve sanatlarını, ikametgâhlarını belirtmek suretiyle te
şekkülün tüzüğünü o mahallin en büyük mülkiye amirine makbuz karşılığında tevdi etmek zorundadırlar, 

Tevdi ile birlikte, teşekkül tüzelkişilik kazanır. 
2. Teşekkül tüzelkişilik kazanır kazanmaz, kurucular teşekkülün tüzüğünü ve teşekkülü genel kurul 

toplantısına 'kadar sevk ve idare ile görevli kişilerin ad ve soyadlarını, meslek ve sanatlarını ve ikametgâhları
nı o mahalde yayınlanan bir gazetede, o mahalde gazete yayınlanmıyorsa en yakın yerde yayınlanan bir 
gazetede ilan ederler. Kurucular, gazetede ilanı, sadece teşekkülün adına ve merkezine inhisar ettirebilirler; 
bu takdirde, bu İbentde sözü geçen belgelerin birer örneği mahallin en büyük mülkiye amirliğinin ve Bölge 
Çalışma Müdürlüğünün ilan tabelasında 'bir ay süre ile asılır ve basılmış nüshaları, masrafı karşılığında, il
gililere dağıtılır. Bu dağıtım resme tabi değildir. 

3. Bölge Çalışma Müdürlükleri, işçi ve işveren teşekkülleri için Çalışma Bakanlığınca tespit edilecek esas
lar çerçevesinde birer sicil tutarlar, Bu sicillerin birer örneği Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

4. Bu 'Kanuna göre kurulan teşekküller, tüzelkişilik kazanmalarından başlayarak altı ay içinde ilk genel 
kurul toplantısını yapmak zorundadırlar. Sendikaların açacakları şubeler 'hakkında da aynı toplantı hükmü 
uygulanır. 

5. Genel Kurul tarafından seçilen yönetim kurulu, denetim kurulu onur ,kurulu üyelerinin ad ve soyad-
larının, meslek ve sanatlarının, ikametgâhlarının ve tüzük değişikliklerinin ve tüzüğe göre şubelerin açılma
sının resmî makamlara bildirilmesinde ve ilânında da bu madde hükümleri uygulanır. 

6. Konfederasyonlara katılma ve çekilme kararları da bu maddenin 1, 2 ve 3 üncü bentleri hükümlerine 
tabidir. 

Organlar 

MADDE 12. — 1. Teşekküllerin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve 
onur kuruludur. Teşekküller başka organlar da kurabilirler; Ancak bu organlara genel kurul, denetim kurulu 
ve onur 'kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. 

Genel kurul dışındaki zorunlu organlar en az üçer üyeden oluşur. Ancak şube denetim kurulu yerine bir 
denetçi ile yetinildbilir. 

Zorunlu organlar için üye sayısınca yedek üye de seçilir. Bu seçimler genel kurul tarafından yapılır. Şu
be zorunlu organlarını şube genel kurulu seçer. 

2. Bu Kanuna göre kurulan teşekküllerin merkez ve şube genel kurullarının en geç iki yılda bir top
lanması; 

Genel kurullarda, komisyon seçimleri dışında, bütün seçimlerin gizli oy ile yapılması; 
İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu ile denetim kurulu ve denetçi 

raporunun ve gelecek döneme ait bütçe teklifinin genel kurul üyelerine toplantıdan önce dağıtılması; 
Zorunludur. 

Toplantı nisabı, üye olma, birleşme çekilme 

MADDE 13. — 1. Bu Kanuna göre kurulan teşekküllerin merkez ve şube genel kurullarının toplantı ni
sabı, üye veya delege tamsayısının salt çbğunluğudur.Teşekkül tüzüğünde daha yüksek bir nisap tespit edi
lebilir. Nisap sağlanamazsa, ikinci toplantı birinci toplantı gününden en çok onbeş gün sonraya bırakılır. 
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya ka
tılan üye sayısı tamsayının 1/4'ünden az olamaz. 
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Konfederasyon genel kurullarına katılacak delegeler, sendika genel kurullarınca, sendika genel kurul
larına katılacak delegeler şube genel kurullarınca seçilebilir. 

Konfederasyon genel merkez yöneticileri konfederasyon genel kuruluna sendika genel merkez yöneticileri 
sendika genel kuruluna doğal delege olarak katılırlar. 

Delegelerin seçim usulleri ile sayıları teşekküllerin tüzüklerinde tespit edilir. Delegelerle toplanan genel 
kurullarda delege olmayanlar, üyelerle toplanan genel kurullarda üye sıfatı bulunmayanlar nisapta nazara 
alınamazlar, oy kullanamazlar ve seçimlere katılamazlar. Mahkeme kararı olmadıkça delegelerin veya üye
lerin genel kurula katılması engellenemez veya bu sıfatları kaldırılamaz. Sendika tüzüklerine genel kurula 
delege seçilebilmek için, en çok iki yıllık sendika üyeliği kıdemi dışında, engelleyici hükümler konulamaz. 

2. Bir konfederasyona üye olmak genel kurul kararına bağlıdır. ıBu karar, teşekkülün üye veya de
lege tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Teşekkül tüzüğünde daha yüksek bir nisap tespit edilebilir. 

3. Konfederasyonların kurulmasında, konfederasonlardan çekilmede, uluslararası teşekküllere üye olma 
ve çekilmede 2 nci bent hükmü uygulanır. 

4. Sendikaların kendi aralarında ve konfederasyonların kendi aralarında birleşmesi hususunda da, 2 nci 
bent hükmü uygulanır. 

Birleşme ile ilgili usul ve işlemler konusunda 11 inci maddenin 1, 2 ve 3 üncü bentleri uygulanır. 
8 inci madde hükümleri saklıdır. 
Teşekküllerin birleşmeleri halinde, teşekküllerden birinin tüzelkişiliği devam ediyorsa, bu tüzelkişilik ile 

birleşen teşekkül veya teşekküllerin bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri birleştiği teşekküle geçer. 
Birleşen teşekküller tüzelkişiliklerini kaybederek yeni bir tüzelkişilik haline geldikleri takdirde, birleşen 

teşekkül veya teşekküllerin bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri birleşme sonucu meydana getirdikleri ye
ni tüzelkişiliğe geçer. 

Bu madde hükümleri gereğince birleşen teşekküllerin üyeleri ayrıca bir işleme tabi tutulmaksızın bir-
leşilen veya yeni teşekkül eden teşekkülün üyesi olurlar. 

Teşekküllerin faaliyetleri 

MADDE 14. — 1. Bu Kanuna göre kurulan sendikalar, tüzelkişi olarak genel hükümlere göre sahip 
oldukları yetkilerden başka, aşağıda belirtilen faaliyetlerde de bulunabilirler : 

ı(a) Toplu iş sözleşmesi akdetmek, 
(ib) Toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak, 
(c) İş uyuşmazlıklarında ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer yar

gı organlarına, kanun hükümlerine göre başvurmak, 
(d) Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve âdetten veya mesleğin ortak men-

. faatlerinden doğan hususlarda çalışanları temsilen veyahut - yazılı başvuruları üzerine - ikinci maddenin 
birinci bendinde belirtilen akitlerden doğan hakları ile sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen 
davaya ve bu münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehil olmak, 

(e) Grev ve lokavta karar vermek ve idare etmek, 
2. Bu Kanuna göre kurulan teşekküller, tüzelkişi olarak genel hükümlere göre sahip oldukları yetkiler

den başka, aşağıdaki belirtilen faaliyetlerde de bulunabilirler : 
(a) Çalıştırmayı doğuran hukukî münasebetle ilgili hususlarda Sosyal Sigortalar, emeklilik ve benzeri 

hakların kullanılması ile ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adlî yardımda bulunmak, 

(b) Kanun ve uluslararası andlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek, 
(c) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, eğitim ve sair sosyal ve kültürel 

maksatlar için tesis veya dernek şeklinde yahut teşekkülün bir kolu halinde yardımlaşma sandıklar", kur
mak, üyeleri yararına sigorta mukaveleleri akdetmek, 

(d) İşçilerin veya işverenlerin meslekî bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın gelişmesine ve reel 
verimliliğin çoğalmasına hizmet edecek veya genel kültürlerini genişletecek kurs ve konferanslar tertiplemek; 
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sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basımevi, benzeri kültürel tesisleri kurmak, işçilerin iboş zamanlarını iyi 
ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağlamak, 

(e) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalışmak veya ıbu gibi teşebbüslere yardım etmek, veyahut 
bizzat kooperatifler kurma!k veyahut nakit mevcudunun % 30'undan fazla olmamak, kaydıyla sınaî ve ik
tisadî teşebbüslere yatırımlar yapmak, 

(f) Mesleklerinin icrası için gerekli her türlü ham veya yarı mamul madde, eşya, alet, edevat ve maki
neleri üyelerine kiralamak, ödünç vermek veya hibe etmek, 

(g) Üyelerin refah ve meslekî menfaatlerini herhangi bir şekilde ilgilendirebilecek her konu hakkında 
inceleme ve araştırmalar yapmak ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü kanunî yollardan 
faaliyet sarfetmek. 

3. Bu Kanuna göre kurulan teşekküller, hizmetlerinde, üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadırlar. 
4. (Bu Kanuna göre kurulan işçi teşekkülleri gelirlerinin en az yüzde beşini üyelerinin bilgi ve kültür se

viyelerini yükseltmek için kullanmak zorundadırlar. 

Ticaret yapma yasağı 

MADDE 15. — Bu Kanuna göre kurulan teşekküller ticaretle uğraşamazlar. 
14 üncü maddenin 2 nci bendinin (e) fıkrası hükmü saklıdır. 
14 üncü maddenin 2 nci bendinin (d) ve (g) fıkraları gereğince bu teşekküllerin 'kurdukları tesislerin işlet

mesinde - üyelerinin bu tesislerden istifadesi hali hariç - kâr, bu teşekküllerin üyeleri ve mensupları ara
sında risturn, şeklinde de olsa dağıtılamaz. 14 üncü maddenin 2 nci bendinin (e) fıkrası gereğince dağıtıla
cak risturn bu hükme tabi değildir. 

Yasak siyasî faaliyetler 

MADDE 16. — Bu Kanuna göre kurulan teşekküller : 
Siyasî partilerden veya onlara bağlı teşekküllerden herhangi bir suretle maddî yardım kabul edemez ve 

onlara maddî yardımda bulunamaz ve onların teşkilâtı içerisinde yer alamazlar; bir siyasî partinin adı altında 
teşekkül kurulamaz... 

Mahallî ve genel seçimlerde aday olanların teşekkül organlarındaki görevleri adaylık süresince askıda 
kalır. Seçilmeleri halinde son ıbulur. 

İsçi ve işveren münasebetleri 

MADDE 17. — 1. 2 nci maddenin 1 inci bendinde sayılan kişilerle işçi teşekkülleri, bu Kanun veya sair 
kanunlar gereğince kurulu işveren teşekküllerine ve işverenlerle yukarıda bahse konu işveren teşekkülleri de 
işçi teşekküllerine üye olamazlar; gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri veya mensupları veyahut araya 
koyacakları sair kimseler vasıtasıyla birbirlerinin kuruluşlarına idare ve faaliyetlerine, nüfuz tesis etmek mak
sadıyla müdahalede bulunamazlar; teşekküllere veya bunların yan kuruluşları olan kooperatif, sandık, va-
Ikıf, fon ve benzeri kuruluşlarına herhangi bir şekilde malî yardım ve bağışta bulunamazlar. 

2. Bir işçi teşekkülünü Ibir işyerinin veya bu Kanun veya sair kanunlar gereğince kurulu bir işveren 
teşekkülünün kontrolüne tabi tutmak veyahut bunları nüfuzu altında işçi teşekkülü kurulmasını tahrik et
mek,, 

'Bir işçi teşekkülünün bir işveren veya bu Kanun yahut Dernekler Kanunu veya özel kanunlar gereğince 
kurulu Ibir işveren teşekkülü yahut 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Kanun gereğince kurulu bir teşek
kül tarafından malî yollarla desteklenmesi gayesiyle faaliyette bulunmak yasaktır. 

3. İBu madde hükümleri, esnaflık ve küçük sanatkârlık kollarında işçi ve işveren durumunda olanların, 
25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Kanun gereğince kurulu teşekküllerle işbu Ksmuna göre kurulan teşek
küllerde aynı zamanda üye olmalarını önlemez 
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Fesih veya infisah halinde malların devri 

MADDE 18. — Feshedilen veya infisah eden sendika veya konfederasyon, bir işveren teşekkülü ise, mal
ları, bu Kanun veya diğer kanunlar gereğince kurulmuş başka bir işveren teşekkülüne; bir işçi teşekkülü ise 
bu Kanuna göre kurulmuş diğer bir işçi teşekkülüne devredilir. 

Feshedilen veya infisah eden sendika ve konfederasyon tüzüklerinde bir hüküm bulunmadığı takdirde mal
ları : 

(a) Bir sendika ise üyesi bulunduğu konfederasyona, 
(b) Konfederasyon ise diğer Ibir konfederasyona, 
(c) Herhangi bir konfederasyona bağlı olmayan bir sendika ise, aynı işkolunda kurulu en çok üyeye sa

hip sendikaya, böyle bir sendika yoksa en çok üyeye saîhip konfederasyona, 
Devredilir. 
Her türlü devir, ilgili teşekkülün kalbulüne bağlıdır. Kabul edilmezse genel hükümler uygulanır, 
Malların ibunlar dışında gerçek veya tüzel herhangi bir kişiye veya teşekküle veya müesseseye devredilme

si veyahut feshedilen teşekkülün üyeleri arasında paylaşılması yasaktır. 

İsçi sendikası üyeliğinin teminatı 

MADDE 19. — 1. İşçilerin işe alınmaları, sendikalara girmemeleri veya belli bir sendikaya girmeleri 
veya girmemeleri veyahut belli bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri şartına bağlı 
tutulamaz. 

Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet âkidlerine bu hükme aykırı şartlar konulamaz. 

Bunun gibi, işveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara 
üye olan işçiler arasında, işe alma işin sevk ve dağıtımında işçinin meslekî ilerlemesi, ücreti, ikramiyesi ve 
primleri, sosyal yardım ve disiplin hükümlerine ve diğer hususlara ilişkin hükümlerin uygulanması veya ça
lıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayırım yapamaz, 

Ücret, ikramiye, prim ve sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır. 
2. İşçiler, iş saatleri dışında veya işverenin rızasıyla iş saatleri içinde, işçi teşekküllerinin faaliyetlerine 

katılmalarından dolayı işlerinden çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi tutulamazlar. 

3. İşverenin, işçinin sendikaya üye olması, işinin veya işyerinin değiştirilmesi halleri dahil olmak üzere, 
bu madde hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az olmamak üze
re, bir tazminata hükmedilir. İşçinin iş kanunları ve diğer kanunlara göre haiz olduğu bütün haklar saklı
dır. Ancak, bu bende göre tazminat hükmedilmesi halinde, iş kanunlarındaki kötü niyet tazminatı uygulan
maz. 

İşçi teşekkülü yöneticiliği ve temsilciliğinin teminatı 

MADDE 20. — 1. İşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında göze alarak kendi ta
lepleriyle 'işyerlerinden ayrılan işçiler, teşekküllerdeki görevlerinin seçime girmemek, seçilmemek veya çekil
mek suretiyle son bulması üzerine işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren talep tarihinden itibaren en 
geç bir ay içinde o andaki şartlarla eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe diğer isteklilere tercih 
ederek almak zorundadır. Bu takdirde, ücret ve işten çıkarılmada işçinin eski kıdem hakları saklıdır. 

Bu hakkın kullanılması teşekküldeki görevin sona ermesinden başlayacak üç ay içinde geçerlidir özel 
nitelikleri mevzuat ve toplu iş sözleşmeleri 'hükümleri saklı kalmak şartıyla işten ayrılma tarihinden başlayarak 
yöneticilik süresince bu hak devam eder. 

Yönetim kurulundaki ve başkanlıktaki görevleri ile ilgili fiillerinden dolayı hüküm giymiş olanlar bu hak
tan yararlanamazlar. 
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2. îşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev almalarından dolayı kendi rıza
ları ile işlerinden ayrılan işçiler Sosyal Sigorta primlerini veya TC Emekli Sandığı aidatlarını işverene dü
şen payla birlikte ödemeye devam ederek eski işyerlerindeki sigortalılık ve emeklilik haklarını devam etti
rebilirler. 

3. Bir veya ikinci bentlerde gösterilen haklardan teşekküllerin şube ve mahallî sendika yönetim kurulu 
üyeleri ile başkanları da yararlanırlar. 

4. Toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendika :, 
İşyerinde, işçi sayısı 10 ile 50 arasında ise 1; 51 ile 200 arasında ise en çok 2; 201 - 1 000 arasında 

ise en çok 4; 1 OOO'den fazla ise en çok 6 olmak üzere, işyerinde çalışan üyeleri arasından işyeri sendika 
temsilcisi tayin eder. Bunlardan biri baştemsilci olarak görevlendirilebilir. Temsilcinin görevi toplu iş sözleş
mesinin bitimi ile son bulur. 

Sendika temsilcilerinin nitelikler, bunların görev ve yetkileri ile bunlara yasak faaliyetler çıkarılarak bir 
tüzükte düzenlenir. 

5. İşyeri sendika temsilcisinin hizmet akdi işveren tarafından feshedilirse temsilcinin talebi üzerine ilgili 
Bölge Çalışma Müdürlüğü en geç 6 'işgünü içerisinde temsilci ile işvereni uzlaştırmaya teşebbüs dder. Uz
laşma olmadığı takdirde durum tutanak ile tespit edilir. Bu tutanağın tebliği tarihinden itibaren bir ay için
de temsilcinin üyesi bulunduğu sendikanın iş mahkemesinde dava açma hakkı saklıdır. Mahkemenin kararı 
kesindir. Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkeme temsilcinin işine iadeye 
karar verirse fesih geçersiz sayılarak işinden çıkarıldığı tarihten başlamak üzere ve sendika tüzüğünde belir
tilen temsilcilik süresinin devamınca iş gördürülmemiş, olsa bile ücreti ve diğer bütün hakları işveren tara
fından ödenir. Bu hüküm yeniden temsilciliğe atanma halinde de uygulanır. 

Mahkemenin kararı kesin olmakla beraber işçinin kanundan ve toplu iş sözleşmesinden doğan hakları 
saklıdır. 

Teşekküllerin sağladığı haklardan yararlanma 

MADDE 21. — Bu Kanuna göre kurulan işçi ve işveren teşekküllerinin kendi faaliyetleri sayesinde 
mensuplarına sağladığı hak ve menfaatlerin o teşekkülün mensubu olmayanlara uygulanması, dayanışma 
aidatı ve teşmil dışında, söz konusu teşekkülün yazılı muvafakatına bağlıdır. 

Mamelek ve gelirler 

MADDE 22. — 1. Bu Kanuna göre kurulan teşekküllerin gelirleri: 
• (a) Üyelerinden alacakları aidat ve dayanışma aidatı, 

(b) Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler ile eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyetlerinden sağla
nacak gelirler, 

(c) Bağışlar, 
(d) Mal varlığı gelirlerinden, ibarettir. 

2. Genel ve katma bütçeli idarelerle mahallî idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli mües
seseler, sermayesinin tamamı devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadî teşekkül ve müesseselerle 
sermayelerinde Devletin iştiraki bulunan bankalar, sigorta şirketleri, kamu kurumu niteliğindeki meslekî 
teşekküller dahil olmak üzere özel kanunlarla kurulan bankalar ve teşekküller bu bentte sözü geçen idare, 

ı teşekkül ve bankalar tarafından ödenmiş sermayesinin en az yarısına katılmak suretiyle kurulan teşekküller
le bunların aynı nispette katılması ile kurulan müesseseler. İşbu Kanuna göre kurulan teşekküllere ve bun
ların yan kuruluşları olan kooperatif, sandık, vakıf, fon ve benzeri kuruluşlarına herhangi bir şekilde malî 
yardım ve bağışta bulunamazlar. 
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3. Bu Kanuna göre kurulan teşekküller, üyesi bulundukları uluslararası teşekküllerden ve Türkiye Cum
huriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası teşekküllerden gayri dış kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin 
alınmadıkça yardım kabul edemezler. 

4. Bu teşekküllerin eğitim, kütüphane ve spor tesisleri ile meslekî öğretimleri ve toplantıları için lü
zumlu menkul ve gayrimenkul malları, bu mallar ile ilgili alacakar hariç, haciz edilemez; bu mallar vergiye 
tabi tutulamaz. 

Aidat 

MADDE 23. — 1. Teşekküllere üyelerince ödenecek aidatların miktarı, Dernekler Kanunundaki kayıt
lara bağlı kalmaksızın, teşekkülün merkez genel kurulunca tespit edilir, azaltılır veya çoğaltılır. 

2. İşyerinde toplu sözleşme yetkisini kazanan sendikanın yazılı talebi ve aidatları kesilecek sendika üye
si işçilerin listesini vermesi üzerine, işveren sendika tüzüğü uyarınca üyelerin sendikaya ödemeyi kabul ettik
leri sürekli üyelik aidatını ve Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu gereğince sendikaya ödenmesi 
gerekli dayanışma aidatını, işçilere yapacağı ücret ödemesinden kesmeye ve kestiği aidatların nevi ile tutarı
nı ilgili sendikaya vermeye ve kesinti listesini sendikaya göndermeye mecburdur. Bu aidatlar dışında sendi
kaya ödenmek üzere işveren tarafından bir kesintinin yapılması toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırılamaz. 

İşverenin sorumluluğu 

MADDE 24. — 23 üncü madde gereğince sendika tüzüğüne uygun olarak kesilmesi istenen aidatları kes
meyen işveren ilgili sendikaya karşı kesmediği veya kesmesine rağmen bir ay içerisinde ilgili sendikaya gön
dermediği miktar tutarında sorumlu olmaktan başka aidatları sendikaya verinceye kadar aidat toplamı üze
rinden cari banka faizini ödemek zorundadır. 

Sendika, aidatların kesiminden doğacak masrafları işverene, talebi üzerine ödemek zorundadır. 

Mülk iktisabı 

MADDE 25. — Bu Kanuna göre kurulan teşekküller, kanun ve uluslararası andlaşmalarda gösterilen ga
ye ve görevlerinin gerektirdiği her nevi mülk iktisabına ehildirler. 

Görevlilerin ücretleri 

MADDE 26. — Bu Kanuna göre kurulan teşekküllerin yönetici ve temsilcilerine verilecek ücretlerle her 
türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. 

Bu kişilerin her türlü ücret, ödenek ve yollukları, yönetim kurulunca genel kurula sunulan faaliyet ra
porunda gösterilir. 

Bu kişilerin sendika üyesi olmak sıfatıyla esasen hakları olan ödemeler bu madde hükmünün dışındadır. 

Mal bildirimi 

MADDE 27. — Teşekküllerin ve sendika şubelerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri göreve seçildik
ten sonra üç ay içinde kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının sahip bulundukları mallan 
ve gelirleri gösterir yazılı bildirimi notere vermek zorundadırlar. Bu bildirimin verildiğini gösteren noter
likten alınacak belgeler teşekkül denetçilerine verilir. Bu belgeler sendika yönetim kurulunun karar defteri
nin özel bir sayfasına yazılarak bu sayfa denetçiler tarafından imza edilir. 

Mal bildiriminde bulunan kişiler tekrar seçilsinler veya seçilmesinler görev sürelerinin sonunda yukarıda
ki esaslara göre yeniden bildirimde bulunmak zorundadırlar. 

Bu zorunluğa uymayanların teşekkülde yöneticilik sıfatları bildirime esas olan tarihten itibaren bir 
ay sonra sona erer. 
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Mal bildirimleri bir defaya mahsus verilir ve yöneticilerin görev süresi sonuna kadar noterde saklanır. 
Bu madde uyarınca bildirimde bulunan yönetici başka bir göreve seçilirse ikinci bir bildiri vermek zo

runda değildir. 
Mal bildirimlerinde yazılı olanlar açıklanamaz; ancak talep uyarınca yargı mercilerine denetleme veya 

inceleme yetkisine sahip diğer makam ve mercilere iade edilmek üzere verilir. 

Sendikalarca tutulacak defter ve kayıtlar 

MADDE 28. — Bu Kanuna göre kurulan teşekküller aşağıda yazılı fiş, defter, ve kayıtları tutarlar : 
(a) Üye kayıt defteri ve üye kayıt fişleri. Bu defter ve fişlere kaydedilecek hususlar ve fişlerin örnek

leri Çalışma Bakanlığınca bir yönetmelikle belirlenir. 
(b) Yönetim kurulu, denetim kurulu ve onur kurullarının tarih sırasıyla ve müteselsil numaralarla ka

yıtlanmış ve altı imza edilmiş kararların yazılmasına mahsus karar defterleri, 
(c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt def

terleri, 
(d) Gelen evrakın aslı giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları, 
(e) Zimmet defteri, 
(f) Gelir ve gider defteri, 
(g) Demirbaş defteri, 

(h) Yönetim kurulunun bir tutanakla tespit edeceği numaralanmış ve yönetim kurulunca mühürlenmiş 
varidata ait kopyalı makbuzlarla sarfiyatın fatura, evrak kaydiyesini muhafazasına mahsus dosyalar, 

(i) Bilanço, demirbaş, envanter ve kesinhesap, gelir ve gider defteri ile üye kayıt, karar, aidat, genel ku
rul divanı başkan ve kâtiplerinin imza edecekleri genel kurul kararlarının yazılmasına mahsus defterlerin kul
lanılmadan önce noterlikçe tasdikli olması zorunludur. 

Bilanço ve çalışma raporu ve sendikaların denetimi 

MADDE 29. — 1. Bu Kanuna göre kurulan teşekküller, her hesap veya bütçe devresine ait bilanço 
ve hesaplarını ve çalışma raporlarını ait olduğu dönemi takiben üç ay içinde Çalışma Bakanlığına ve bağlı 
bulundukları konfederasyona gönderirler. Bu bilanço ve hesaplar meyanında, teşekkülün o devre içindeki : 

(a) Gelirleri ve gelir kaynakları, 
(b) Giderleri ve sarf yerleri, 
(c) tBaşkana ve yöneticilere verilen ücretlerle çalıştırdığı işçilere ödenen meblağ, 
(d) Para mevcudu, 
(e) Demirbaş mevcudu, 
(f) Gayrimenkul mevcudu, 
(g) Üyelerinin sayısı, 
(h) Çalışma Bakanlığınca sendikanın malî durumu ile ilgili olarak istenecek sair bilgiler de bulunur. 

2. işçi ve işveren teşekkülleri malî yönden Maliye Bakanlığınca yılda en az bir defa denetlenir. Diğer 
konulardaki denetim Çalışma Bakanlığınca yapılır. 

3. Ayrıca, bu teşekküllerin gelir ve giderlerini, giderlerinin sarf yerlerini ve her türlü faaliyetleri bağlı 
bulundukları konfederasyonlar tarafından da denetlenir. 

Faaliyetten men, kapatma, yönetim kuruluna işten el çektirme ve seçimlerin iptali 

MADDE 30. — 1. Bu Kanuna göre kurulan bir teşekkülün tüzüğü kanuna aykırı ise, mahallî iş mah
kemesi : 

(a) Bu teşekkülün faaliyetten menini; veya 
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(b) Tüzüğünü kanuna uygun hals getirmesi için, teşekküle altmış günü geçmeyen bir mehil verilmesini 
kararlaştırır. 

(c) (b) fıkrasının uygulanması takdirinde, verilmiş olan mehil sonunda, tüzük, mahkeme kararına uyula
rak değiştirilmemişse, teşekkülün mahkemece faaliyetten menine karar verilir. 

(d) Teşekkül, tüzüğünü mahkeme kararına uyarak değiştirdiğini 11 inci maddeye göre yetkili makama 
bildirir bildirmez, faaliyetine tekrar başlayabilir. 

2. Bu Kanuna göre kurulan bir teşekkül, 16 ncı madde ve 1 inci maddenin 2 nci bendi hükümlerini 
ihlal ettiği takdirde, iş mahkemesi kararıyla üç aydan altı aya kadar faaliyetten menedilir. 

3. Bu Kanuna göre kurulan teşekkül, 22 nci maddenin 3 üncü bendinde yazılı yasağa aykın hareket et
tiği takdirde, iş 'mahkemesi kararı ile üç aydan altı aya kadar faaliyetten menedilir. 

4. Türkiye Devletinin idare şekline, insan haklarına dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal devlet şek
lindeki niteliklerine; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği, kayıtsız şartsız Türk Ulusuna ait egemenliğin 
kullanılmasının hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı, ilkelerine; vicdan ve din 
özgürlüğüne aykırı amaçlar güden veya faaliyette bulunan teşekkül iş mahkemesi kararıyla kapatılır. 

5- Yargılamanın her safhasında, hükümden önce dahi işbu Kanuna göre kapatmayı veya faaliyetten 
meni gerektiren fiilin işlendiğine dair kuvvetli emareler bulunmak şartıyla, bu gibi teşekküller, Cumhuriyet 
Savcısının talebi üzerine mahkeme kararıyla faaliyetten menedilebilir. 

6. Faaliyetten menedilen teşekkülün mallarının idaresi ve menfaatlerinin korunması, Medenî Kanun 
hükümleri gereğince tayin olunacak bir veya üç kayyım tarafından ifa edilir. 

Kapatma halinde fesih hükümleri uygulanır. 
7. Bu maddede sözü geçen haller dışında Kanuna göre kurulmuş teşekküller faaliyetten menedilemez 

ve kapatılamaz. 
8. 11 inci maddenin 4 üncü bendi hükmü ile 13 üncü maddenin 2 nci bendinin 1 inci fıkra hükmüne 

aykırı hareket eden teşekkülün yönetim kuruluna, meslekî teşekkül mensuplarından birinin başvurması üze
rine, iş mahkemesi kararıyla işten el çektirilir; bu takdirde, görevli mahkeme, teşekkülün genel kurulunu 
kanun ve tüzük hükümleri gereğince en kısa zamanda toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar 
cari işleri yürütmekle görevli olmak üzere Medenî Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin 
eder. 

9. 13 üncü maddenin 2 nci bendinin 2 nci fıkrası hükmüne aykırı olarak seçim yapılması halinde, te
şekkül mensuplarından birinin başvurması üzerine, iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkeme bu se
çimleri iptal eder. 

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

tptal edilen seçim yönetim kurulu seçimi ise, bu maddenin 8 inci bendi hükmü uygulanır. 
tptal edilen seçim, denetçi seçimi ise, mahkeme, yenileri seçilinceye kadar denetçilik yapmak üzere ye

ter sayıda denetçi tayin eder. 
îptal edilen seçim onur kurulu seçimi ise, genel kurul yenisini seçmek üzere derhal toplantıya çağrılır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 31. — 1. 6 ncı maddenin 3 üncü bendinin 2 nci fıkrasında ve 17 nci maddenin 1 inci bendi 
ile 2 nci bendinin 2 nci fıkrasında yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere, ikibinbeşyüz liradan onbin liraya 
kadar ağır para cezası hükmedilir. 

2. 17 nci maddenin 2 nci bendinin 2 nci fıkrasında yazılı yasağa aykırı hareket edenler, üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. Söz konusu yasağa aykırı olarak yapılan malî yardıma el konu
lur "ve tş Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

3. 19 uncu madde hükümlerine aykırı hareket eden işverenlere, ikibinbeşyüz liradan onbin liraya ka
dar ağır para cezası hükmedilir. 
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4. 20 nci maddenin 1 inci bendi hükmüne aykırı hareket eden işveren veya işveren vekili, ikibinbeşyüz 
liradan onbin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. İşverenin veya işveren vekilinin 20 nci madde
nin 1 inci bendi hükmü aynı maddenin 3 üncü bendine aykırı hareket etmek suretiyle ihlal etmesi halinde de 
aynı ceza verilir. 

5. 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı yasağa uymayanlar ile bunların şerikleri hakkında Türk Ce
za Kanununun 240 inci maddesi uygulanmakla beraber, yapılan malî yardım veya bağış kendilerine ödettiri
lir. Söz konusu yasağa aykırı olarak bu Kanuna göre kurulmuş bir meslekî teşekküle yapılmış olan malî 
yardım veya bağışa elkonulur ve iş Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna 
verilir. 

6. 27 nci maddede söz konusu mal bildiriminin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi halinde, suçlu hak
kında bin liradan ikibinbeşyüz liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

7. 28 inci maddede yazılı defterleri tutmayan teşekkül tüzüğüne göre sorumlu kişiler hakkında, beşbin 
liradan onbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrür halinde ağır para cezısının azamî had
di verilir. 

8. 29 uncu maddede yazılı bilgi ve belgeleri süresi içinde Çalışma Bakanlığına göndermeyen teşekkülün 
tüzüğüne göre sorumlu kişiler hakkında ikibin beş yüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezasına hük
molunur. 

Bu bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak verenler hakkında ikibin liradan on bin liraya kadar ağır para 
cezası ile birlikte üç aydan eksik olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

9. 30 uncu maddenin 1 inci 'bendi gereğince faaliyetten menine karar verilen teşekkülün sorumluları 
hakkında bin liradan 'beş bin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

10. — 30 uncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten men'ine karar verilmesi halin
de, 16 nci madde ile 1 inci maddenin 3 üncü bendi hükümlerini ihlal etmiş olanlar, hakkında, üç aydan 
bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

30 uncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten menine karar verilmiş olması halin
de, eğer 16 nci madde hükmüne aykırı olarak teşekkül tarafından 'bir siyasî partiye veya 'bir siyasî parti 
tarafından teşekküle ödenmiş olan bir meblağ varsa, bu meblağa el konulur ve iş Kanununun 30 uncu 
maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

11. 30 uncu maddenin 3 üncü bendi gereğince teşekkülün faaliyetten menine karar verilmiş olması ha
linde, 22 nci maddenin 3 üncü bendinde yazılı yasağa uymayanlarla bunların şerikleri hakkında eğer fiilleri 
daha ağır bir cezayı gerek'tirmiyorsa, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş'bin liradan yirmibin liraya ka
dar ağır para cezasına hükmolunur. 

Söz konusu yasağa aykırı olarak alınmış malî yardım veya bağışa el konulur ve İş Kanununun 30 uncu 
maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

12. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütüntüğü Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetler aley
hine, ırk, dil, sınıf, din ve mezhep ve bölge ayrılığına dayanarak:, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuri
yeti ortadan kaldırmak amacıyla suç işleyip, hülküm giymiş olanlarla, bu kanuna göre kurulan teşekküllerin 
faaliyetleriyle ilgili olarak, ağır hapis cezasını gerektiren bir suçtan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere, 
altı ay veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş olanlar ve alelıtlak zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hır
sızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle 
hüküm giymiş teşekkül yöneticileri veya mensupları, kanun hükümlerine göre halklarında uygulanacak di
ğer cezalar saklı kalma'k kaydiyle, hükmün kesinleşmesinden itibaren bu kanuna göre kurulan teşekküller 
yönetim, Onur Kurulu üyeliği, denetleme veya temsil görevi almak hakkını kaybederler. 

Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 inci maddelerine göre hü
küm giymiş olanlar, kanun hükümlerine göre haklarında uygulanacak diğer cezalar saklı kalmak kaydiyle, 
hükmün kesinleşmesinden itibaren üç yıl süreyle, bu kanuna göre kurulan teşekküllerde Yönetim, Onur 
Kurulu üyeliği, denetleme veya temsil görevi almak hakkını kaybederler. 
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Cezanın tecili veya af ile düşmüş olması, bu bend hükümlerinin uygulanmasına engel değildir. 
13. 23 üncü madde gereğince kesilen üye aidatını ve dayanışma aidatını süresi içinde ilgili teşekküle 

yatırmayan işverenler ve 6 ve 28 inci madde gereğince teşdkkülden ayrılan üyeyi deftere kaydetmeyenler 
hakkında Jkibin beşyüz liradan onbin liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

Diğer kanunların uygulanması 

MADDE 32. — İşçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları, Medenî Kanun ve Dernekler Kanunu
nun işbu kanuna aykırı olmayan hükümlerine tabidirler. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 33. —- 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 Sayılı Sendikalar Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

Mal bildirimi 

GEÇfCÎ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan teşekküllerin ve şube
lerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri, 27 nci maddede söz (konusu mal bilMirimi yükümünü, bu kanu
nun yayımı tarihinden başlayarak üç ay içinde yerine getirmeye mecburdurlar. 

Tüzük ve yönetmelikler 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun öngörmüş olduğu Tüzük ve Yönetmelikler kanunun yürürlüğe 
girişinden itibaren en geç 6 ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konur. 

Teşekkül tüzüklerinin intibak ettirilmesi 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millî Güvenlik Konseyinin 3 numaralı kararının kaldırılmasından itibaren en 
geç 6 ay içerisinde teşekkküller tüzüklerini bu kanun bükümlerine göre düzenlemek zorundadırlar. 

Üyeliğin yeniden düzenlenmesi 

GEÇİCİ MADDE 4. — Geçici 3 üncü maddede belirtilen sürenin son bulduğu tarihten itibaren 3 ay 
içinde sendika üyelik fişleri bu kanundaki hükümlere göre yenilenir ve 5 inci maddede belirtilen yerlere gön
derilir. Birden fazla sendikaya üye bulunan işçiler 'bir tek sendika üyeliğini tercih etmek zorundadırlar. Üye
lik fişi yenilenmeyenlerle birden fazla sendika için üyelik fişi düzenleyenlerin üyelikleri sona erer. 

Saklı haklar 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bir işçi sendikasına üye bulunanlar hak
kında mevcut teşekkülün bu kanuna uydurulması açısından 10 uncu maddedeki «fiilen çalışır olmak» şartı 
aranmaz. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki mevcut teşekküller üye sayılarına bakılmaksızın durumlarını bu 
kanuna uydururlar. 
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Yürürlük 

MADDE 34. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 35. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
23.9.1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z.. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışlişleri (Bakanı V4 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Ticaret Balkanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. B. V. 
Dr. S. Tüten 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T, Esener 

tmar ve iskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
İ). H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy işleri ve Koop. Bak. 
Nf. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T, Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 573) 



— 27 — 

SOSYAL GÜVENLİK İŞ VE İŞÇİ İLİŞKİLERİ KOMİSYONUNUN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Sendikalar Kanunu Tasansı 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin ko
runması ve geliştirilmesi için işçiler ve işverenler tarafından meydana getirilen sendikalar ile konferedasyon-
ların kuruluşu, teşkilatı, faaliyeti ve denetlenmesi esaslarını düzenlemektir. 

Tanımlar 

MADDE 2. — İşçi : Hizmet akdine dayanarak çalışanlara denilir. 
Bu Kanun bakımından araç sahibi hariç nakliye mukavelesine göre esas itibariyle bedenî hizmet arzı 

suretiyle çalışmayı veya neşir mukavelesine göre eserini naşire terketmeyı meslek edinmiş bulunanlar ve adi 
şirket mukavelesine göre ortaklık payı olarak esas itibariyle fizikî veya fikrî emek arzı suretiyle - bu mu
kavelenin aynı durumdaki herkese fiilen açık olması kaydıyla - bir işyerinde çalışanlar da işçi sayılırlar. 

Hizmet akdine dayanarak çalışan bir kimsenin T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olması işçi sayılmasına 
engel teşkil etmez. 

İşveren : İşçi sayılan kimseleri çalıştıran gerçek veya tüzelkişiye ve tüzelkişiliği olmayan kamu kuruluş
larına denilir. 

Bir adi şirkette fizikî veya fikrî emek arzı suretiyle ortak olanların dışındaki ortaklar da bu Kanun ba
kımından işveren sayılırlar. 

İşveren Vekili : işveren sayılan gerçek veya tüzelkişiler ve tüzelkişiliği olmayan kamu kuruluşları adına 
işletmenin veya işyerinin bütününü sevk ve idareye yetkili olanlara denilir. 

İşveren vekilleri bu Kanun bakımından işveren sayılırlar. 
İşyeri : İşin yapıldığı yere denilir. 
İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, 

uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslekî eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araç
lar da işyerinden sayılır. 

Sendika : İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatle
rini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzelkişiliğe sahip kuruluşlara denilir. 

Konfederasyon : Değişik işkollarında en az iki sendikanın bir araya gelmesi suretiyle meydana getirdik
leri tüzelkişiliğe sahip üst kuruluşlara denilir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş Esasları 

İşçi ve işveren sendikaları 

MADDE 3. — İşçi sendikaları, işkolu esasına göre bir işkolunda ve Türkiye çapında faaliyette bulunmak 
amacı ile bu işkolundaki işyerlerinde çalışan işçiler tarafından kurulur. 

İşveren sendikaları, İşkolu esasına göre bir işkolunda ve Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacı ile 
bu işkolundaki işverenler tarafından kurulur. Kamu işveren sendikalarının, aynı işkolundaki kamu işveren
leri tarafından kurulması ve aynı işkolunda faaliyette bulunması şartı aranmaz. 

Bir işkolunda birden fazla sendika kurulabilir. Meslek veya işyeri esasına göre işçi sendikası kurulamaz. 
Sendikalar, tüzüklerinde belirtmek şartıyla ve genel kurul kararıyla şube açabilirler. 
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İşkolunun belirlenmesi 

MADDE 4. — Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti Çalışma Bakanlığınca yapılır. Çalışma Bakanlığı 
tespit ile ilgili kararını Resmî Gazetede yayımlar. Kararın yayımını müteakip bu tespite karşı ilgililer iş dava
larına bakmakla görevli mahallî mahkemede onbeş gün içinde dava açabilirler. Mahkeme iki ay içinde 
kararını verir. Kararın temyiz edilmesi halinde Yargıtay uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara bağ
lar. 

Kurucularda aranacak nitelikler 

MADDE 5. — Sendika kurucusu olabilmek için; Türk vatandaşı, medenî haklan kullanmaya ehil ve 
sendikaların kurulacağı iş kolunda en az bir yıldan beri fiilen çalışır olmak; kamu hizmetlerinden mahrum 
edilmemiş 'bulunmak; Türkçe okur - yazar olmak; Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü veya 
Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetler aleyhine veya ırk, dil, sınıf, din ve mezhep ve bölge ayrılığına 
dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak amacıyla suç işleyip hüküm giy
memiş olmak; işçi veya işveren kuruluşlarının faaliyetleri .İle ilgili olarak, ağır hapis cezasını gerektiren bir 
suçtan veya taksirli, suçlar hariç olmak üzere, toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olma
mış bulunmak ve alelıtlak zimmet, ihtilas, 'irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle ve ayrıca Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun 68, 70, 71, 72, 73, 74 75, 76, 77 ve 79 uncu maddelerine göre hüküm giymemiş olmak şarttır. 

İşveren sendikasının kurucusunun tüzelkişi olması halinde, tüzelkişiyi temsil eden gerçek kişide de işko
lunda, en az bir yıldan beri fiilen çalışma şartı hariç yukarıdaki bütün şartlar aranır. 

Kuruluşta uyulacak usul 

MADDE 6. — Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almaksızın kurulabilir. 
Sendika kurucuları, sendika merkezinin bulunacağı ilin valiliğine makbuz karşılığında, dilekçelerine ekli 

olarak sendika tüzüğünü, kurucuların nüfus cüzdanlarının suretlerini, ikametgâh belgelerini, meslek ve sanat 
özgeçmişlerini, sendikanın kurulacağı işkolunda fiilen en az bir yıldan beri çalışır olduklarını kanıtlayan bel
geler ile sabıka kayıtlarını, 'ilk genel 'kurula katlar kuruluşu sevk ve idare edecekler ile bunların eşleri ve ve
layetleri altındaki çocuklarına ait noterden tasdikli mal bildirimleri vermek zorundadırlar. 

Konfederasyon kurucuları, konfederasyon tüzüğü ile kurucu sendikaların konfederasyon kurulmasına iliş
kin genel kurul kararlarını ve ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin kimliklerini merkezinin bu
lunacağı ilin valiliğine makbuz karşılığında vermek zorundadırlar. Konfederasyonu ilk genel kurula kadar 
sevk ve idare edecekler, tiye sendikaların zorunlu organlarına seçilmemişi erse, sendika kurucuları için istenen 
diğer belgeleri de eklemek zorundadırlar. 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen belgeler ve tüzüklerin ilgili valiliğe tevdiî ile birlikte sendika veya kon
federasyon tüzelkişilik kazanır. 

Vali, tüzük ve belgelerin birer örneğini, derhal Çalışma, İçişleri ve Maliye bakanlıkları ile iligili bölge 
çalışma müdürlüğüne gönderir. 

'Belgelerin şekli ile başvuru usul ve esasları Çalışma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca müştereken çı
kartılacak bir yönetmelikle belirlenir. Sendika ve konfederasyonların tüzükleri Anayasada belirlenen Cum
huriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı olamaz. 

Tüzük ve bu maddede sayılan belgeler ile içerdikleri bilgilerin kanuna aykırilığının tespiti veya 'bu Ka
nunda öngörülen kuruluş şartlarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde vali veya ilgili bakanlıkların her 
biri sendika veya konfederasyonun faaliyetinin durdurulması veya kapatılması için iş davalarına bakmakla 
görevli mahallî mahkemeye başvurur. 

Tüzükte suç teşkil öden hususların tespiti halinde durum gereği için Cumhuriyet Savcılığına ayrıca bil
dirilir. 
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Sendika veya konfederasyonun tüzüğü 

MADDE 7. — Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur. 
1. Sendika veya konfederasyonun adı ve merkezi, 
2. Sendika veya konfederasyonun amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürülecek çalışma ko

nuları ve çalışma biçimleri, 
3. Sendikanın faaliyet göstereceği işkolu, 
4. Sendika kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları ve ikametgâhları; konfederasyonu ku

ran sendikaların ad ve adresleri, 
5. Sendika veya konfederasyona üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri, 
6. Sendika veya konfederasyon genel kurulunun kuruluş şekli ve toplanma zamanı, 
7. Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve yeter sayıları, 
8. Sendika veya konfederasyon yöneticilerinde aranacak nitelikler, 
9. Sendikanın veya konfederasyonun organlarına üyelerin ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı, 

görev ve yetkileri, 
10. Sendika şubelerinin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri, genel kurullarının toplantılarına ve kararla

rına ilişkin usul ve esaslar ile sendika genel kurulunda şubelerin nasıl temsil edileceği, 
11. Üye aidatlarının tespit şekil ve usulü, 
12. Sendikanın veya konfederasyonun iç denetim usulleri, 
13. Harcamaların nasıl yapılacağı, yetkilerin nasıl verileceği ve yetki sınırları, 
14. Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği, 
15. Sendika veya konfederasyonun feshi halinde mallarının tasfiye şekli, 
16. Sendika veya konfederasyonun organlarının oluşumuna kadar kuruluşun işlerini yürütmeye ve tem

sile yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin ad ve soyadları ile ikametgâhları. 

Tüzelkişiliğin kazanılmasından sonra yapılacak işlemler 

MADDE 8. — Sendika veya konfederasyonun tüzelkişilik kazanmasından sonra kurucular, tüzüğü ve ilk 
genel kurul toplantısına kadar sendika veya konfederasyonu sevk ve idare ile görevli kişilerin ad ve soyad
larını, meslek ve sanatlarını ve ikametgâhlarını Ankara, tstan'bul ve İzmir'de yayımlanan günlük birer gazete
de oribeş gün içinde ilan öderler. Kurucular, gazete ilanını, sadece sendika veya konfederasyonun adına ve 
merkezine inhisar ettirebilirler. 'Bu takdirde, sözü geçen belgelerin birer örneği aynı süre içinde o ilin vali
liğinin ve bölge çalışma müdürlüğünün ilan tabelasında bir ay süre ile asılır ve basılmış nüshaları, masrafı kar
şılığında, ilgililere dağitılır. Bu dağıtım vergi, resim ve harca tâbi değildir. 

Bölge çalışma müdürlükleri, sendika veya konfederasyonlar için Çalışma Bakanlığınca tespit edilecek 
esaslar çerçevesinde birer sicil tutarlar. Bu sicillerin birer örneği Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Organlar 

Ortak hükümler 

MADDE 9. — Sendikaların, sendikaların şubelerinin ve Konfederasyonların zorunlu organları; genel 
kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kuruludur. 

Sendika ve konfederasyonlar ihtiyaca göre başka organlar da kurabilirler. Ancak bu organlara zorunlu, 
organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Bu Kanunun uygulamasında yönetim ve denetim ku
rulu üyeleri yönetici sıfatını taşırlar. 

Genel kurul dışındaki zorunlu organlara seçilen asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. 
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Genel kurul tarafından seçilen organların üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgâhları 
ile tüzük değişiklikleri ve tüzüğe göre şubelerin açılması, sendikanın ve şubesinin bulunduğu illerin valilikleri 
ile bölge çalışma müdürlüklerine onbeş gün içinde gönderilir ve 8 inci maddeye göre ilan edilir. Ancak şube 
genel kurulu tarafından, yapılan seçim sonuçlan, şubenin bulunduğu mahalde ilan edilir. 

Sendikaların, sendika şubelerinin ve konfederasyonların genel kurul dışındaki organlarının, üyeliklerine, 
aynı kişi üst üste dört olağan genel kurulca seçilebilir, Bu süre sonunda aradan bir olağan genel kurulun top
lanması için gereken süre geçmedikçe aynı kişiler tekrar organlara üye seçilemezler. Ancak bu görev sürele
rinin hesabında sendika ve konfederasyonlardaki süreler ayrı ayrı hesaplanır, 

Sendika, sendika şubesi veya konfederasyonların yöneticileri, kamu kurum veya kuruluşları ile bunların 
katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların, yönetim veya denetim kurullarında görev aldıkları takdirde sendika 
veya konfederasyonlardaki görevleri sona erer. 

Genel kurul dışındaki organlara seçilenlerin 5 inci maddede sayılan suçlardan biri ile mahkûm olmaları 
halinde görevleri kendiliğinden sona erer. 

Genel kurulların oluşması 

MADDE 10. — İşçi sendika şubesi genel kurulu, üyelerden oluşur. 
İşçi sendikası şubesinin faaliyet sahasındaki işyerlerinde çalışan sendikalı işçi sayısı foeşyüzü aştığı tak

dirde şube genel kurulu delege esasına göre yapılır. Genel kurula katılacak delegeler, üyeler tarafından 14 
v 

üncü maddede belirtilen esaslara ve sendika tüzüğündeki hükümlere göre seçilir. Şube genel kuruluna katıla
cak delege sayısı yüzden az ikiyüzelliden çok olmamak üzere sendika tüzüğünde belirlenir. 

İşçi sendikası genel (kurulu, üyelerden, üye sayısı bini aştığı takdirde delegelerden oluşur. Şubesi bulunan 
sendikalarda delegeler şube genel kurullarınca, şubeleri bulunmayan sendikalarda delegeler ikinci fıkradaki 
usul uyarınca seçilir. Sendika genel kurulunun delege sayısı ikiyüzden az beşyüzden çok olmamak üzere 
tüzüğünde belirlenir. 

İşveren sendikası genel kurulu üyelerden, üyenin tüzelkişi olması halinde temsilcisinden, üye ve temsilci 
sayısı bini aştığı takdirde delegelerden oluşur. Delegeler ikinci fıkradaki usul uyarınca üye ve temsilcilerce 
kendi aralarından seçilir. Sendika genel kurulunun delege sayısı ıbeşyüzden çok olmamak üzere tüzüğünde 
belirlenir. 

İşçi ve işveren konfederasyonu genel kurulu, üye sendikalarca seçilen en çok beşyüz delegeden oluşur. 
Üye sendikaların genel kurulda kaç delegeyle temsil edileceği konfederasyon tüzüğünde belirlenir. 

Konfederasyon, sendika ve sendika şubesi yönetim ve denetleme kurulu üyeleri bu sıfatla ıkendi genel 
kurullarına delege olarak katılırlar. 

Delege sıfatı, müteakip olağan genel kurul için y pılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder. 
Sendika tüzüklerine delege seçilebilmeyi engelleyici hükümler konamaz. 

Genel kurulların görevleri 

MADDE 11. — Genel kurulların başlıca görev ve yetkileri şunlardır : 
1, Organların seçimi, 
2. Tüzük değişikliği, 
3.- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, 
4. Yönetim ve denetleme kurulunun ibrası, 
5. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü, 
6. Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim 

kuruluna yetki verilmesi, 
7. Konfederasyonlara üye olma veya üyelikten çekilme, 
8. Şube açma, birleştirme veya kapatma, 
9. Aynı türden olmak şartıyla bir başka sendika veya konfederasyonla birleşme veya katılma, 
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lıO. Sendika ve konfederasyonun uluslararası işçi veya işveren kuruluşlarına üye olması veya üyelikten 
çekilmesi, 

11. Feshetme, 
12. Mevzuatta veya tüzüklerinde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi, 

başka bir organa bırakılmamış konuların karar bağlanması, 
Şube genel kurulları sadece yukarıdaki 1,3, 4 ve 12 nci bentlerde belirtilen görevleri yerine getirirler. 

Şube genel kurullarının malî ibra yetkisi yoktur. 

Genel kurulların toplantı zamanı 

MADDE 12. — Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu, tüzelkişilik kazanmasından başlayarak 
altı ay içinde yapılır. 

Olağan genel kurul üç yılda bir toplanır. Tüzüklerde daha kısa bir sürede toplanma öngörülebilir. 
İki ıgenel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu ile denetleme kurulu veya de

netçi raporunun ve gelecek döneme ait bütçe teklifinin, genel kurula katılacaklara toplantı tarihinden onbeş 
gün önce gönderilmesi zorunludur, 

Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut genel 
kurul üye veya delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır. 

Genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır. 

Genel kurul toplantı ve karar nisabı 

MADDE 13. — Toplantı nisabı üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğudur. Tüzükte daha yüksek 
bir nisap tespit edilebilir. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en çok onbeş gün sonraya 
bırakılır. ıBu toplantıya katılanların sayısı, üye veya delege tamsayısının üçte birinden az olamaz. 

Delegelerle toplanan genel kurullarda delege olmayanlar, üyelerle toplanan genel kurullarda ise üye ol
mayanlar nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar. 

Delegelerin veya üyelerin genel kurula katılmaları ve oy kullanmaları engellenemez. 
Karar nisabı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye veya 

delege tamsayının dörtte birinden az olamaz. 
Genel kurul tutanakları başkanlık divanınca kanuna uygun bir şekilde tutulur ve imzalanır. 

Seçimlerde uyulacak esaslar 

MADDE 14. — Genel kurulların toplanması ve yürütülmesini gözetmek üzere valinin görevlendireceği 
hükümet komiserinin genel kurulun başlayacağı gün ve saatte genel kurulun yapılacağı mahalde bulundu
rulması zorunludur. Bulunmaması halinde, genel kurulun çalışmalarına komiser olmadan da başlanabilir 
ve durum derhal valiliğe bildirilir. 

Genel kurullarda zorunlu organlara delege veya üye seçimleri yargı gözetimi altında serbest, eşit, gizli 
oy, açık sayım ve döküm esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır. 

Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az onbeş gün önce genel kurula katılacak üye veya de
legeleri belirleyen listeler ile toplantının gündemi, yeri, günü, saati ve çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak 
ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte, iki nüsha olarak o yer seçim kurulu başkanı 
olan hâkime tevdi edilir. Toplantı tarihleri gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, 
görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan Pazar gü
nünün dokuz - onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlemesi zorunludur. 

Hâkim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlatdık-
tan sonra seçime katılacak üye veya delegeleri belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları 
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onaylar, onaylanan liste ile toplantıya flİşkin diğer hususlar genel kurulun toplantı tarihinden yedi gün önce 
sendjka şubesi, sendika veya konfederasyon binasında asılmak suretiyle ilân edilir. îlân süresi üç gündür. 

ilân süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin 
olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar hâkim tarafından 
onaylanarak ilgili sendika şubesi, sendika veya konfederasyona gönderilir. 

Hâkim, bir başkan ve iki üyeden oluşan seçim sandık kurulu oluşturur. Sandık kurulu başkanı en az on 
yıllık hizmeti bulunan devlet memurları, diğer üyeleri ise aday olmayan üye veya delegeler arasından seçi
lir. Ayrıca, aynı şekilde bir yedek başkan ve iki yedek üye de belirlenir. 

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun ve sendika veya konfederasyon tüzüğünün öngördüğü esaslara 
göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye 
kadar aralıksız olarak devam eder. 

Genel kurullarca yapılacak seçimlerde aday olanların listeleri birlikte veya organlara göre ayrı ayrı olmak 
üzere başkanlık divanınca yeteri kadar düzenlenerek ilgili seçim kurulu başkanına mühürlenmek üzere ve
rilir. 

Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin nüfus hüviyet cüzdanı ve resimli 
üyelik veya delegelik kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanma
sından sonra kullanılır. Oylar, oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilen, adayları gösterir 
seçim kurulu başkanınca mühürlenmiş listedeki isimlerin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Seçilecek organı oluş
turan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile diğer kağıtlara yazılan oylar geçersiz sayılır. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlan tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri 
tarafından imzalanır. Tutanakların bir Örneği seçim yerinde asılmak suretiyle ilan edilir. Kullanılan oylar ve 
diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere seçim kurulu Başkanlığına veri
lir.: 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde se
çim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 
itiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukardaki hükümlere göre 
kesin sonuçları ilan eder ve ilgili sendika, sendika şubesi veya konfederasyona bildirir. 

Seçim kurulu başkanı ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, «Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun» da belirtilen esaslara göre ilgili sendika, sendika şubesi veya konfede
rasyonca ücret ödenir. 

Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına karşı işlen
miş gibi cezalandırılır. 

işçi sendikası veya konfederasyonlarının genel kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için, 
sendika kurucularına ilişkin 5 inci maddede aranan şartlardan başka en az on yıl, şube zorunlu organlarına 
seçilebilmek için ise 5 inci maddedeki şartlara ilâveten sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda en az bir yıl 
bilfiil çalışmış olmak şartı aranır. Çalışma sürelerinin tespitinde sosyal güvenlik kurumlarının kayıtları esas 
alınır. On yıl bilfiil çalışmış olmanın hesabında yurt dışında işçi olarak çalışılan sürenin en çok beş yılı naza
ra alınır. 

Onaltı yaşını doldurmamış olan üyeler genel kurullarda oy kullanamazlar ve delege olamazlar. 

Yönetim kurullarının oluşması 

MADDE 15. — Sendika ve sendika şubeleri yönetim kurulları en az beş en çok dokuz üyeden, konfede
rasyonların yönetim kurulları ise en az yedi en çok yirmidokuz üyeden oluşur. 
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Yönetim kurullarının görevleri 

MADDE 16. — Yönetim kurullarının başlıca görev ve yetkileri şunlardır : 
1. Konfederasyon, sendika veya sendika şubesinin temsil edilmesi veya gerekli gördüğü hâl ve konular

da üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermesi veya ilgilileri görevlendirmesi, 
2. Konfederasyon, sendika veya sendika şubesinin kanunların ve tüzüğünün verdiği yetki çerçevesinde 

yönetilmesi, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapılması ve gelecek döneme ait bütçenin hazırlana
rak genel kurula sunulması, 

3. Genel kurulca verilecek diğer görevlerin yapılması. 

Yönetim kurulu toplantıları 

MADDE 17. — Toplantı zamanı ve nisabı sendika veya konfederasyonun tüzüğünde belirtilir. Ancak top
lantı nisabı üye tamsayısının salt çoğunluğunun altında tespit edilemez. 

Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu 
çoğunluğu sağlamış sayılır. 

Sendika ve konfederasyon yönetim kurullarının üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilme
sinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya 

denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden biri
nin başvurması üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkeme üyeler arasından seçeceği üç kişiyi 
bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir. 

Şube yönetim kurulundaki ayrılmalar halinde yeni yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemler 
sendika yönetim kurulunca yapılır. 

Yönetim kurulu kararlan, defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır. 

Disiplin kurulu 

MADDE 18. — Disiplin kurulu en az üç en çok beş üyeden oluşur. 
Disiplin kurulu, sendika veya konfederasyonun tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sü

rülen üyeleri hakkında soruşturma yapar, üyelikten çıkarma dışındaki tüzüğünde gösterilen disiplin cezala
rını verir ve sonucunu genel kurula ve diğer ilgililere bildirir. 

Disiplin kurulu toplantıları hakkında yönetim kuruluna ilişkin 17 nci madde hükmü uygulanır. 

Denetleme kurulları ve denetçiler 

MADDE 19. — Denetleme kurulu genel kurulca seçilecek üç denetçiden oluşur. Ancak şubelerde de
netleme kurulu yerine bir denetçi ile yetinilebilir. 

Denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır : 
1. Yönetim kurulu faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığının denet

lenmesi, 
2. Sendika veya konfederasyonun tüzüğüne uygun olarak idarî ve malî denetlemede bulunulması, 
3. Yönetim kurulundan genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasının istenmesi, 
4. Sendika veya konfederasyonun tüzüğünde gösterilen diğer denetleme görevlerinin yapılması, 
5. Denetleme raporunun hazırlanarak genel kurula sunulması. 
Denetleme kurulu veya denetçinin çalışma esasları yönetim kurulu toplantılarına ilişkin 17 nci madde 

hükmü göz önünde bulundurularak sendika veya konfederasyonun tüzüğünde tespit edilir. 
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İKİNCİ KISIM 

Üyelik 

B I R I N C I B Ö L Ü M 

Sendika Üyeliği 

Sendika üyeliği şartları 

MADDE 20. — Onaltı yaşını doldurmuş olup da bu Kanuna göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye 
olabilirler. Onaltı yaşını doldurmamış olanların üyeliği kanunî temsilcilerinin yazılı iznine bağlıdır. 

Bu Kanun anlamında işveren sayılanlar işveren sendikalarına üye olabilirler. 

• Sendika üyesi olamayacaklar 

MADDE 21. — işçi veya işveren sendikalarına; 
1. Askerî şahıslar (Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko

mutanlığına bağlı işyerlerinde bu Kanun anlamında işçi olarak çalışanlar hariç), 

2. 40 inci maddenin ikinci fıkrasındaki idare, kuruluş, kurum, banka ve sigorta şirketlerinde çalışan mü
fettişler, kontrolörler ile müdürler ve buna eşit ve bunların üst kademelerindeki diğer yöneticiler, 

3. Din ve ibadet işlerinde çalışanlar, 
4. öğrenciler, 
5. 8 Haziran 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tabi okullarda öğretmenlik ya

panlar, 
Üye olamazlar ve sendika kuramazlar. 

Üyeliğin kazanılması 

MADDE 22. — Sendikalara üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zor
lanamaz. işçi veya işverenler aynı zamanda ve aynı işkolunda birden çok sendikaya üye olamazlar. Birden 
çok sendikaya üye olunması halinde tüm üyelikler geçersizdir. 

Bir işyerindeki işçiler yardımcı işte çalışsalar bile ancak işyerinin bağlı olduğu işkolunda kurulu sen
dikaya üye olabilirler. 

İşçi sendikasına üyelik, işçinin beş nüsha olarak doldurup imzaladığı ve "notere tasdik ettirdiği üye kayıt 
fişini sendikaya vermesi ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile kazanılır. Üyelik baş
vurusu, sendika tarafından en çok otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş 
sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeden üyeliğe kabul edilmeyen işçinin, bu kararın kendisine tebliğinden itiba
ren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkemede dava açmak hakkı vardır. Mahkeme
nin kararı kesindir. 

Üyeliği kesinleşen işçinin üye kayıt fişinin birer nüshasının sendikaca onbeş gün içinde Çalışma Ba
kanlığına, işçinin çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne ve işverene gönderilmesi 
zorunludur. Üye kayıt fişinin bir nüshası da işçinin kendisine verilir. 

İşveren sendikası üyeliği, üç nüsha üye kayıt fişinin doldurulup imzalanması ve sendikaya verilmesi ve 
sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile kazanılır. Üyelik başvurusu sendika tarafından en çok 
otuz gün içinde reddedilmeyen işverenin üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Haklı bir sebep gösterilmeksizin 
üyeliği kabul edilmeyen işverenin üçüncü fıkradaki usule göre dava açmak hakkı vardır. Üye kayıt fişi
nin birer nüshası, sendikaca onbeş gün içinde Çalışma Bakanlığına ve işverenin işyerinin bağlı bulunduğu 
bölge çalışma müdürlüğüne gönderilmesi zorunludur. 
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Üyelik aidatı , 

MADDE 23. — Faaliyeti devam eden sendika ve konfederasyonlara üyelerince ödenecek aidatın miktarı, 
genel kurullarınca tespit edilir ve tüzüklerinde belirtilir. 

işçi sendikasına işçinin ödeyeceği üyelik aidatı tutarı, ayda sekiz saatlik brüt çıplak ücretini geçemez. 
İşveren sendikasına, işverenin ödeyeceği aylık üyelik aidatı işyerinde işçilere yapılan ödemelerin aylık 

bordro tutarının yüzde ikisini geçemez. 
Sendika tüzüklerine, üyelik aidatı dışında üyelerden başka bir aidat alınacağına ilişkin hükümler konamaz. 

Üyeliğin devamı ve askıya alınması halleri 

MADDE 24. — İşçi sendika veya konfederasyonlarının yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev 
almalarından dolayı işyerinden ayrılan işçilerin bu göreve getirildikleri anda üyesi bulundukları sendikalar-
daki üyelik sıfatları devam eder. 

Sendikalara üye olmak hakkına sahip olanlardan mevzuat gereğince bir işletme veya kurumun yönetim 
kurullarında veya benzeri kurullarında işveren, işveren vekili ve işçi temsilcisi sıfatıyla bulunanların da sen
dika üyeliği devam eder. 

Askerliği meslek edinmemiş bulunan askerî şahısların bu Kanuna göre sahip bulundukları hak ve yüküm
lülükler silah altında bulundukları süre için askıda kalır. 

işçi sendikası üyesi işçinin geçici olarak işsiz kalması veya sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak şartı 
ile başka bir işe geçmesi sendika üyeliğini etkilemez. 

Üyeliğin sona ermesi 

MADDE 25. — işçi veya işveren, sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. 
Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme bildirimi noter huzurunda 

münferiden kimliğin tespiti ve istifa edecek kişinin imzasının tasdiki ile olur. Çekilme bildiriminin birer örne
ği noterlikçe en geç üç işgünü içinde ilgili işverene, sendikaya, işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma mü
dürlüğüne ve Çalışma Bakanlığına gönderilir. Çekilme, notere başvurma tarihinden itibaren üç ay sonra ge
çerli olur. 

Üyenin sendika veya konfederasyondan çıkarılma kararı genel kurulca verilir. Çıkarma kararı çıkarılan
lara ve ikinci fıkrada gösterilen yerlere yazı ile tebliğ edilir. Çıkarma kararına karşı üye veya işyerinin bağlı bu
lunduğu bölge çalışma müdürlüğü kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla gö
revli mahallî mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma 
kararı kesinleşinceye kadar devam eder. 

işveren veya işveren vekili sıfatını kaybedenlerin işveren sendika veya konfederasyonlarmdaki üyelikleri ve 
görevleri, bu sıfatı kayıp ettikleri tarihte kendiliğinden sona erer. Ancak, tüzelkişiliği temsilen işveren vekili 
sıfatı ile işveren sendikalarına üye olanların bu sıfatı kaybetmeleri halinde tüzelkişiliğin üyeliği düşmez, iş
veren vekilinin sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer. 

Bağlı bulundukları, Kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı veya 
toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerle işkolunu değiştiren işçilerin sendika üyeliği ile varsa sendika, sen
dika şubesi veya konfederasyon organlarındaki üyelikleri veya görevleri de sona erer. 
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I K I N C I B Ö L Ü M 

Konfederasyon ve Uluslararası Kuruluş Üyeliği 

Konfederasyonlara üye olma ve çekilme 

MADDE 26. — Bir konfederasyona üye olmak sendikanın genel kurulu kararına bağlıdır. Bu karar, 
sendikanın genel kurul üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Sendika tüzüğünde daha yüksek 
bir nisap tespit edilebilir. 

Sendikalar aynı zamanda birden fazla konfederasyona üye olamazlar. Birden fazla konfederasyona üye 
olunması halinde tüm üyelikler geçersizdir. 

Konfederasyonların kurulmasında ve konfederasyonlardan çekilmede de birinci fıkra hükmü uygulanır. 
Konfederasyonlara üye olma ve üyelikten çekilme kararları 8 inci madde hükmüne göre ilan edilir ve res

mî makamlara bildirilir. 

Sendika ve konfederasyonların katılması veya birleşmesi 

MADDE 27. — Sendikaların bir başka sendikaya veya konfederasyonların bir başka konfederasyona 
katılması halinde katılan sendika veya konfederasyonun bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri katıldığı 
sendika veya konfederasyona kendiliğinden geçer. 

Birleşen sendika veya konfederasyonların bütün hak, borç, yetki ve menfaatleri birleşme sonucu meydana 
getirdikleri yeni tüzelkişiliğe kendiğinden geçer. 

Bu madde hükümleri gereğince katılan veya birleşen sendika ve kondeferasyonların üyeleri, ayrıca bir 
işleme tabi tutulmaksızın katılmılan veya yeni meydana getirilen sendika veya konfederasyonun üyesi olur
lar. 

Katılma veya birleşme ile ilgili usul ve işlemler konusunda da 26 ncı madde hükmü uygulanır. 

Uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik 

MADDE 28. Sendika ve konfederasyonlar Türkiye Devletinin şekline, insan haklarına saygılı, millî, 
demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne; 
Türk Ulusuna ait egemenliğin kullanılmasının hiç bir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakıla
mayacağı ilkelerine; vicdan ve din özgürlüğüne; aykırı faaliyet göstermeyen uluslararası işçi ve işveren ku 
ruluşlarına serbestçe üye olabilirler ve üyelikten çekilebilirler. 

Uluslararası kuruluşa üyelik için başvurmadan üç ay önce bu kuruluşun tüzüğü içişleri ve Çalışma Ba
kanlıklarına verilir. Bakanlar Kurulunca tüzüğün yukarıdaki ilkelere aykırılığı üç ay içinde tespit edilme
diği takdirde uluslararası kuruluşa üye olunabilir. 

Üye olunan uluslararası kuruluş birinci fıkradaki esaslara aykırı faaliyet gösterir veya nitelik kazanırsa 
Bakanlar Kurulu o sendika veya konfederasyonun uluslararası kuruluştan çekilmesi için karar alır ve o 
sendika veya konfederasyona bildirir. 

Uluslararası kuruluştan çekilen sendika veya konfederasyon ayrılma tarihini takibeden onbeş gün için
de ikinci fıkrada belirtilen makamlara ayrılış tarihini bildirir. 

Kıbrıs'taki Türk işçi ve işveren kuruluşları Türkiye'de kurulu konfederasyonlara üye olabilirler. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Teminatlar 

İşçi sendikası ve konfederasyonu yöneticiliğinin teminatı 

MADDE 29. — Sendika ve konfederasyonların yönetim kurullarında veya başkanlığında görev aldığı 
için kendi isteği ile çalıştığı işyerlerinden ayrılan işçiler, bu görevlerinin seçime girmemek, yeniden seçilme
mek veya kendi istekleriyle çekilmek suretiyle son bulması halinde, ayrıldıkları işyerinde işe yeniden alınma
larını istedikleri takdirde, işveren, talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bu işçileri o andaki şartlarla 
eski işlerine veya eski işlerine uygun bir diğer işe, diğer isteklilere nazaran öncelik vererek almak zorunda
dır. Bu takdirde, işçinin eski kıdem hakları ve ücreti saklıdır. Bu hak, sendika veya konfederasyonlardaki 
yöneticilik görevinin sona ermesinden başlayarak üç ay içinde kullanılabilir. 

Yönetim kurulundaki ve başkanlıktaki görevleri ile ilgili fiillerinden dolayı hüküm giymiş olanlar bu 
haktan yararlanamazlar. 

İşverene düşen pay dahil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarının prim ve aidatlarını ödemeye devam 
etmek suretiyle ayrıldıkları işyerlerindeki sigortalılık haklarını da devam ettirebilirler. 

Yukarıda gösterilen haklardan sendika şube yönetim kurulu üyeleri ile başkanları da yararlanırlar. 

İşyeri sendika temsilcilerinin teminatı 

MADDE 30. — İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin hizmet akitlerini haklı bir sebep olmadıkça ve 
sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedemez. Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir 
ay içinde temsilcinin veya üyesi bulunduğu sendikanın iş mahkemesinde dava açma hakkı vardır. Dava seri 
muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkeme temsilcinin 
işine iade edilmesine karar verirse, fesih geçersiz sayılarak iş gördürülmemiş olsa bile, temsilcinin işinden 
çıkarıldığı tarihten başlamak üzere temsilcilik süresinin devamınca ücreti ve diğer bütün hakları işveren ta
rafından ödenir. Bu hüküm yeniden temsilciliğe atanma halinde de uygulanır. İşine iade kararı verilen işçi 
altı işgünü içinde işe başlamak zorundadır. Bu süre içinde işe başlamayan işçiye mahkemece öngörülen taz
minat ödenemez. 

Mahkemenin kararı kesin olmakla beraber işçinin kanundan ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklan 
saklıdır. 

Sendikaya üye olup olmama hürriyetinin teminatı 

MADDE 31. — İşçilerin işe alınmaları, belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir 
sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri veya sendikaya girmeleri veya girmemeleri şar
tına bağlı tutulamaz. 

Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akitlerine bu hükme aykırı kayıtlar konulamaz. 
İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan 

işçiler arasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin meslekî ilerlemesinde, işçinin ücret, ikramiye ve primlerin
de, sosyal yardım ve disiplin hükümlerinde ve diğer hususlara ilişkin hükümlerin uygulanması veya çalıştır
maya son verilmesi bakımından herhangi bir ayırım yapamaz. 

Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır. 
İşçiler, iş saatleri dışında veya işverenin rızası ile iş saatleri içinde, işçi sendika veya konfederasyonları

nın faaliyetlerine katılmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi 'bir nedenle farklı muameleye 
tabi tutulamazlar. 

İşverenin, üçüncü ve beşinci fıkra hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, işçinin ücretinin bir yıllık 
tutarından az olmamak üzere bir tazminata hükmedilir. İşçinin iş kanunları ve diğer kanunlara göre haiz 
olduğu bütün hakları saklıdır. Ancak, bu fıkraya göre tazminata hükmedilmesi halinde, iş kanunlarındaki 
kötü niyet tazminatı uygulanmaz. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Faaliyetler 

BlRlNCt BÖLÜM 

Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetleri 

Sendikaların çalışma hayatına ilişkin faaliyetleri 

MADDE 32. — Sendikalar aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilirler : 
1. Toplu iş sözleşmesi akdetmek, 
2. Toplu iş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer 

yargı organlarına başvurmak, 
3. Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve âdetten doğan hususlarda işçileri ve 

işverenleri temsilen veya yazılı başvuruları üzerine, nakliye, neşir veya adi şirket mukaveleleri ile hizmet ak
dinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle aç
tığı davadan ötürü husumete ehil olmak, 

4. Grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek. 

Sendika ve konfederasyonların sosyal faaliyetleri 

MADDE 33. — Sendika ve konfederasyonlar tüzelkişi olarak genel hükümlere göre sahip oldukları yetki
lerden başka, aşağıda belirtilen faaliyetlerde ide bulunabilirler : 

1. Çalıştırmayı doğuran hukukî ilişkilerde sosyal sigortalar, emeklilik ve benzeri hakların kullanılması 
ile ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adlî yardımda bulunmak, 

2. Kanun ve uluslararası andlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek, 
3. işçilerin veya işverenlerin meslekî bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın gelişmesine, reel ve

rimliliğin çoğalmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek; sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, 
basım işleri için gerekli tesisleri kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için im
kânlar sağlamak, 

4. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik gibi 
hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve nakit mevcudunun yüzde be
şinden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi vermek. 

5. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve 
nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek, 

6. Üyelerin meslekî eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışmak, 
7. Nakit mevcudunun yüzde yirmisinden fazla olmamak kaydı ile sınaî ve iktisadî teşebbüslere yatırım

lar yapmak. 
Sendika ve konfederasyonlar faaliyetlerinden yararlandırmada, üyeleri arasında eşitliğe uymak zorunda

dırlar. 

İşyeri sendika temsilcisinin tayini ve nitelikleri 

MADDE 34. — Toplu iş sözleşmesinin tarafı olan sendika, işyerinde işçi sayısı elliye kadar ise bir, elli-
bir ile yüz arasında ise en çok iki, yüzbir ile beşyüz arasında ise en çok üç, beşyüzbir ile bin arasında ise en 
çok dört, binbir ile ikibin arasında ise en çok altı, ikibinden fazla ise en çok sekiz olmak üzere işyerinde ça
lışan üyeleri arasından işyeri sendika temsilcisi tayin ederek onbeş gün içinde kimiiklerini işverene bildirir. 
Bunlardan biri baş temsilci olarak görevlendirilebilir. 

işyeri sendika temsilcisi olabilmek için kurucu olabilmek hususunda 5 inci maddede belirtilen şartlan haiz 
olmak gerekir. 
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İşyeri sendika temsilcisinin görevleri 

MADDE 35. — İşyeri sendika temsilcileri ve baş temsilcisi, işyerine münhasır kalmak kaydı ile işçile
rin dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki işbirliği ve çalışma ahengi ile 
çalışma barışını devam ettirmek, işçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek, iş kanunları ve toplu iş sözleşmele
rinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidir. Temsilcilerin görevi, toplu iş 
sözleşmesinin bitimi ile son bulur. İşyeri sendika temsilcileri bu görevlerini, işyerindeki işlerini aksatmamak 
ve iş disiplinine aykırı olmamak şartı ile yerine getirirler. 

Sendika veya konfederasyonların faaliyetlerinden yararlanma 

MADDE 36. — İşçi ve işveren sendika veya konfederasyonlarının kendi faaliyetleri ile üyelerine sağla
dıkları hak ve menfaatlerin üyesi olmayanlara uygulanması, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 
hükümleri saklı kalmak kaydı ile söz konusu sendika veya konfederasyonun yazılı muvafakatına bağlıdır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yasak Faaliyetler 

Temel yasaklar 

MADDE 37. — Sendika ve konfederasyonlar T.C. Anayasasının 14 üncü maddesindeki yasaklara aykırı 
hareket edemeyecekleri gibi yönetim ve işleyişleri Anayasada belirlenen Cumhuriyetin niteliklerine ve demok
ratik esaslara aykırı olamaz. 

Sendika ve konfederasyonlar siyasî amaç güdemezler, siyasî faaliyette bulunamazlar, siyasî partilerle ilişki 
kuramaz ve işbirliği yapamazlar ve bunlarla hiçbir konuda hiçbir şekilde müşterek hareket edemezler, siyasî 
partilerden destek göremezler ve onlara destek olamazlar, bunlardan yardım ve bağış alamazlar, bunlara 
yardım ve bağışta bulunamazlar. Sendika ve konfederasyonlar derneklerle, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve vakıflarla siyasî amaçla ortak hareket edemezler, bir siyasî partinin adını, amblem veya 
işaretlerini kullanamazlar. Sendika ve konfederasyonların üyelerinin münhasıran ekonomik ve sosyal hak ve 
menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla yapacakları meslekî faaliyetler siyasî faaliyet sayılmaz. 

Bir siyasî partinin yönetim organlarından herhangi birinde görev alan sendika veya konfederasyon yöne
ticilerinin, bu göreve geldikleri andan itibaren sendika veya konfederasyondaki görevleri kendiliğinden sona 
erer. 

Mahallî ve genel seçimlerde aday olanların, sendika veya konfederasyonun organlarındaki görevleri aday
lık süresince askıda kalır. Seçilmeleri halinde görevleri son bulur. 

İşçi ve işveren ilişkilerindeki yasaklar 

MADDE 38. — İşçiler ve işçi sendika ve konfederasyonları bu Kanun veya diğer kanunlara göre kuru
lu işveren kuruluşlarına; işverenler ve işveren kuruluşları da işçi sendika ve konfederasyonlarına üye olamaz
lar; gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri veya mensupları veya araya koyacakları diğer kimseler va
sıtasıyla biri diğerinin kurulmasına, idare ve faaliyetine müdahalede bulunamazlar. 

Bir işçi sendika veya konfederasyonunu bir işverenin veya bu Kanun veya diğer kanunlar gereğince ku
rulu bir işveren kuruluşunun kontrolüne tabi tutmak veya bunların nüfuzu altında işçi sendika veya konfe
derasyonu kurulmasını tahrik etmek yasaktır. 

Bu Kanuna göre işçi veya işveren olmak Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa göre kurulan kuruluş
lara aynı zamanda üye olmayı önlemez. 
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Diğer yasak faaliyetler 

MADDE 39. — Sendika ve konfederasyonlar kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunla
rın üst kuruluşları organlarının seçimlerinde aday gösteremezler ve belirli adayların leh veya aleyhlerinde 
faaliyette bulunamazlar ve propaganda yapamazlar. 

Sendika ve konfederasyonlar ticaretle uğraşamazlar. 
Sendika ve konfederasyonlar elde ettikleri gelirleri üyeleri ve mensupları arasında dağıtamazlar. Ancak 

grev ve lokavt süresince tüzüklerine göre üyelerine yapacakları yardımlar bu hükmün dışındadır. 
Konfederasyonlar ve sendikalar ile sendika şubeleri kendi konu ve amaçları dışında toplantı yapamaz, 

gösteri yürüyüşü düzenleyemezler. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Sendika ve Konfederasyonların Gelir 
ve Giderleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Gelirler 

Sendika ve konfederasyonların gelirleri 

MADDE 40. — Sendika ve konfederasyonların gelirleri; 
1. Üyelerinden alacakları üyelik aidatı ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda belirtilen 

dayanışma aidatı, 
2. Bu Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelir

ler, 
3. Bağışlar, 
4. Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlardan, 
ibarettir. 
Genel ve katma bütçeli idarelerle mahallî idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kurumlar, 

sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadî kuruluş ve kurumlarla sermaye
lerinde devletin iştiraki bulunan bankalar, sigorta şirketleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
dahil olmak üzere özel kanunlarla kurulan bankalar ve kuruluşlar bu fıkrada sözü geçen idare, kuruluş ve 
bankalar tarafından ödenmiş sermayesinin en az yarısına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların 
aynı oranda katılması ile kurulan kurumlar, sendika ve konfederasyonlara malî yardım ve bağışta buluna
mazlar. Sendika ve konfederasyonlar da bu gibi yardım ve bağışları kabul edemezler. 

Sendika ve konfederasyonlar, kendilerinin veya Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası ku
ruluşlardan başka dış kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin almadıkça yardım ve bağış kabul edemezler. 

işçi sendika ve konfederasyonları, işverenlerden, bu Kanun ve diğer kanunlara göre kurulu işveren kuru
luşlarından, esnaf ve küçük sanatkârlar kuruluşlarından, derneklerden, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarından ve vakıflardan yardım ve bağış alamazlar. 

işveren sendika veya konfederasyonları da işçi sendika veya konfederasyonlarından, işçilerden, esnaf ve 
küçük sanatkârlar kuruluşlarından, derneklerden, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve va
kıflardan yardım ve bağış alamazlar. 

Mal iktisabı 

MADDE 41. — Sendika ve konf ederasyonlar,' amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mal 
iktisap edebilirler. 
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Mal bildirimi 

MADDE 42. — Konfederasyon, sendika ve sendika şubelerinin başkanları ve yöneticileri göreve seçil
dikten sonra üç ay içinde, kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının 6 ncı maddedeki yönetme
lik esaslarına göre doldurulacak mal varlığı bildirimini notere vermek zorundadırlar. Bu bildirimin verildi
ğini gösteren noterlikten alınacak belgeler konfederasyon, sendika veya sendika şubesi denetçilerine verilir. 
Bu belgeler yönetim kurullarının karar defterlerinin özel bir sayfasına yazılır. Bu sayfa denetçiler tarafından 
imza edilir. 

Bu zorunluluğa uymayanların konfederasyon, sendika veya sendika şubesindeki yöneticilik sıfatları bildi
rim süresinin bitiminden itibaren bir ay geçmekle sona erer. 

Mal bildiriminde bulunan kişiler görev süreleri sonunda tekrar seçilseler bile yukarıdaki esaslara göre 
yeniden bildirimde bulunmak zorundadırlar. 

Aynı görev süresi için mal bildirimleri bir defaya mahsus olarak verilir' ve yöneticilerin görevinin sona 
ermesinden itibaren beş yıl süreyle noterde saklanır. 

Mal bildiriminde yazılı olanlar açıklanamaz, ancak, yargı mercilerince ve denetleme veya inceleme yetki
sine sahip diğer makam, organ ve mercilerce iade edilmek üzere alınabilir. 

Gelirlerin bankalara yatırılması 

MADDE 43. — Sendika ve konfederasyonlar gelirlerini elde ettikleri tarihten itibaren otuz gün. içinde 
sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan bankalara yatırmak zorundadırlar. Mevduata, vadesine göre 
cari faiz uygulanır. 

Zorunlu giderler için sendika ve konfederasyonların kasalarında tutacakları nakit mevcudu sendika veya 
konfederasyonun tüzüğünde gösterilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Giderler 

Sendika ve konfederasyonların giderleri 

MADDE 44. — Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerini amaçlan ve bu Kanunda gösterilen faaliyetleri 
dışında kullanamazlar veya bağışlayamazlar. 

İşçi sendika ve konfederasyonları gelirlerinin en az yüzde beşini üyelerinin meslekî eğitimi ile bilgi ve 
tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadırlar. 

Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme envanter defterine kayıt edilir ve bunlar hiçbir şekil
de gider olarak işlem göremez. 

Sendika ve konfederasyonlar, üyeleri ile çalıştırdıkları kişiler dahil hiç kimseye borç veremezler. 

Görevlilerin ücretleri 

MADDE 45. — Konfederasyonlar ile sendikaların ve şubelerinin yönetim kurulu üyeleri ile başkanları
na verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. 

Sendika veya konfederasyon adına veya sendika veya konfederasyon hizmetleri için geçici olarak görev
lendirileceklere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanı da genel kurul tarafından tespit olunur. 

Bu kişilerin sendika üyesi olmak sıfatıyla esasen hakları olan ödemeler bu madde hükmünün dışında
dır. 

Kişilere ödenen her türlü ücret, gündelik ve yolluklar yönetim kurulunca genel kurula sunulan faaliyet 
raporunda gösterilir. 
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Fesih, infisah ve kapatma halinde malların devri 

MADDE 46. — Feshedilen veya infisah eden sendikaların mal varlığı üyesi bulunduğu konfederasyona 
devredilir. Bu devir konfederasyonun kabulüne bağlıdır. Kabul edilmediği takdirde para ve mallar Hazine
ye devredilir. 

Feshedilen veya infisah eden sendika, konfederasyon üyesi değilse, para ve malları Hazineye devredi
lir. 

Feshedilen veya infisah eden konfederasyonların para ve malları Hazineye devredilir. 
Mahkeme kararı ile kapatılan sendika ve konfederasyonların para ve malları Hazineye intikal eder. 
Para ve mallar, bu maddede belirtilen kuruluşlar dışında gerçek veya tüzel bir kişiye, kuruluşa, kuruma 

devredilemez veya feshedilen sendika ve konfederasyonun üyeleri arasında paylaştırılamaz. 

BEŞİNCİ KISIM 

Denetim ve Müeyyideler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Denetim 

Devletin idarî ve malî denetimi 

MADDE 47. — Devlet, sendika ve konfederasyonlar üzerinde idarî ve malî denetim yetkisine sahiptir. 
İşçi ve işveren sendika ve konfederasyonları yılda bir defa Maliye ve Çalışma Bakanlıklarınca mahal

linde olmak üzere birlikte veya ayrı ayrı denetlenir. Gerek görüldüğünde birden fazla denetleme de yapıla
bilir. 

Denetlemede, yönetim ve işleyişin gelir ve giderlerin, gelir ve giderler ile ilgili olarak yetkili organlarca 
alınan kararların, kanun, tüzük ve kuruluşların amaçlarına uygun olup olmadığı ve harcamaların bu karar
lara uygunluğu incelenir. 

Denetim esasları, işçi ve işveren konfederasyonlarının yazılı görüşleri de alınarak hazırlanacak bir tüzük
te gösterilir. 

Denetleme sırasında denetim elemanlarınca istenecek her türlü defter, belge ve yazıların yöneticiler ta
rafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur. 

Konfederasyonun sendikayı denetimi 

MADDE 48. — Konfederasyonlar, kendilerine üye sendikaların gelir ve giderlerini, giderlerinin sarf yer
lerini ve her türlü faaliyetlerini denetlerler. 

Tutulacak defter, dosya ve kayıtlar 

MADDE 49. — Sendika ve konfederasyonlar, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutmak ve fişleri 
düzenlemek zorundadırlar. 

1. Üye kayıt fişleri ve defteri ile çıkış bildirimi, (Bu fiş ve defterlerin şekli, ihtiva edeceği bilgiler Ça
lışma Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir). 

2. Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu kararlarının numara ve tarih sırası 
ile yazılmasına mahsus karar defterleri, 

3. Gelen ve giden evrakın tarih ve numara sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden evrak kayıt defterleri 
ile zimmet defteri, 

4. Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları, 
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5. Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir, 
6. Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus 

dosyalar. 

Defter ve kayıtlar için uygulanacak kurallar 

MADDE 50. — 49 uncu maddede sayılan defterlerin her yıl en geç ocak ayı sonuna kadar notere tas
dik ettirilmesi zorunludur. 

Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının karar defterlerine yazılacak kararların bu kurulların üyeleri, 
genel kurul karar defterine yazılacak kararların da genel kurul divan üyeleri tarafından imzalanması zorun
ludur. 

Gelir makbuzları ile gider evrakının düzenlenmesi, kayıt edilme süresi, sendika ve konfederasyonların mu
hasebe hesap planları ve bu konuda uymak zorunda oldukları hususlar 47 nci madde uyarınca çıkarılacak 
tüzükte belirlenir. 

Sendika ve konfederasyonlar tutmakla yükümlü oldukları defter ve kayıtlar dışında yardımcı defter de 
tutabilirler. 

Sendika ve konfederasyonlar defter ve belgeleri, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başla
yarak on yıl süre ile saklamak zorundadırlar. 

Sendika ve konfederasyonların hesap dönemi takvim yılıdır. 

Bilanço ve çalışma raporu gönderme zorunluluğu 

MADDE 51. — Sendika ve konfederasyonlar, her hesap veya bütçe devresine ait bilanço ve hesaplarını 
ve çalışma raporlarını ait olduğu dönemi izleyen üç ay içinde Maliye ve Çalışma Bakanlıklarına, sendika
lar ayrıca bağlı bulundukları konfederasyona gönderil ler« 

Bu bilanço ve hesaplar ile çalışma raporunda, sendika ve konfederasyonun o devre içindeki; 
1. Gelirleri ve bunların kaynakları, 
2. Giderleri ve bunların sarf yerleri, 

3. Yönetim kurulu üyeleriyle başkanlarına ve geçici olarak görevlendirilenlere verilen ücretlerle, yolluk, 
gündelik ve ödenekler, 

4. Sendika veya konfederasyonda çalışan personele ödenen meblağ, 
5. Para ve menkûl kıymetler mevcudu, 
6. Demirbaş mevcudu, 
7. Taşınmaz mevcudu, 
8. Üyelerin sayısı, 
9. 47 nci madde uyarınca çıkarılacak tüzükte belirtilen diğer bilgiler gösterilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Müeyyideler 

Seçimlerin iptali 

MADDE 52. — Hâkim, 14 üncü madde hükmüne aykırı olarak seçim yapılması veya seçim sonuçlarını 
etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği 
takdirde iki günden az ve yedi günden fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi 
tespit ederek ilgili sendika, sendika şubesi veya konfederasyona bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim ya
pılır ve seçim işlemleri 14 üncü madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür. 
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Yönetim kuruluna isten el çektirme 

MADDE 53. — 1'2 nci madde hükmüne aykırı hareket eden konfederasyon, sendika ve sendika şubesi, 
yönetim kuruluna, kuruluşun üyelerinden birinin başvurması, üzerine, iş davalarına bakmakla görevli mahal
lî mahkeme kararı ile işten el çektirilir. IBU takdirde görevli mahkeme, genel kurulu kanun ve tüzük hü
kümleri gereğince en kısa zamanda toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürütmek-" 
le görevli olmak üzere Medenî Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder. 

Tüzük ve belgelerde kanuna aykırılık 

(MADDE 54. — Kuruluş sırasında Kanuna aykırılık veya eksiklik sebebiyle 6 ncı maddenin yedinci fıkrası 
uyarınca, Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı veya ilgili valilikçe başvurulması halinde görevli mahallî mah
keme gerekli gördüğü takdirde kurucuları da dinleyerek üç işgünü içinde sendika veya konfederasyonun faa
liyetlerinin durdurulmasına karar verebilir. Mahkeme kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için alt
mış günü aşmayan bir mehil verir. 

Tüzük ve belgelerin kanuna uygun hale getirilmesi üzerine mahkeme durdurma kararını kaldırır. 
Verilen mehil sonunda tüzük ve belgeler kanuna uygun hale getirilmemişse, mahkeme sendika veya konfe

derasyonun kapatılmasına karar verir. Bu karar kesindir. 

Tüzük değişikliğinde kanuna aykırılık 

MADDE 55. — Tüzük değişikliğinde, işlemlerde eksiklik veya diğer kanuna aykırılık hallerinde de 6 ncı 
ve 54 üncü madde hükümleri uygulanır., 

Diğer sebeplerle faaliyetin durdurulması 

MADDE 56. — 40 inci maddenin üçüncü fıkrası hükmüne aykırı olarak yardım alınması halinde iş da
valarına bakmakla görevli mahallî mahkeme, üyelerden birinin veya valinin veya Çalışma Bakanının başvur
ması üzerine, sendika veya konfederasyonun faaliyetini üç aydan altı aya kadar durdurur ve alınan yardım 
hazineye intikal ettirilir. 

5 inci maddede sayılan suçlardan biriyle mahkûm olanlardan birine, sendika, sendika şubesi veya konfe
derasyon organlarında görev verildiğinin valilik veya Çalışma Bakanlığınca tespiti halinde, bu makamlarca 
görevlendirilen kişinin görevine son verilmesi ilgili sendika veya konfederasyona bildirilir. Bildirimi takip eden 
üç işgünü içinde sendika veya konfederasyonca ilgilinin görevine son verilmediği takdirde birinci fıkradaki 
usule uygun olarak sendika veya konfederasyonun faaliyeti altı aydan bir yıla kadar durdurulur ve yönetici
lerin görevlerine son verilir. Tekrar faaliyete geçebilme kanun hükümlerine uygun olarak görev verilmesi veya 
seçim yapılmasına bağlıdır. 

Faaliyetin durdurulmasında kayyım tayini 

İMAIDDE 57. — Faaliyeti durdurulan sendika veya konfederasyonun mallarının idaresi ve menfaatlerinin 
korunması ve durdurma süresi sonunda yeniden faaliyete geçebilmesi için genel kurul yapılması Medenî Ka
nun hükümleri gereğince tayin olunacak bir veya üç kayyım tarafından sağlanır. 

Kapatma 
MADDE 58. — Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cum

huriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre 
tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya 
dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak amaçlan güden veya bu yolda faaliyette bulunan sendika ve konfede-
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rasyonlar Cumhuriyet sevcısının istemi üzerine iş davalarına bakmakla görevli mahallî mahkeme kararı ile 
kapatılır. 

Ayrıca, sendika ve kenfederasyon yöneticilerinin sendika veya konfederasyondaki faaliyet ve görevleri 
sırasında veya bu faaliyet veya görevleri sebebiyle Türk Ceza Kanununun 125, 141, 142, 144, 155, 163, 168, 
171, 172, 313 ve 499/2 maddelerine uyan suçlardan dolayı mahkûm olmaları halinde, görevli ceza mahkemesi 
kararıyla, yöneticisi oldukları sendika veya konfederasyonun kapatılmasına karar verilir. 

Bu Kanunun 28 inci maddesi hükmüne veya 37 nci maddenin bir ve ikinci fıkraları hükümlerine aykırı 
davranan veya Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca yasama, yürüt
me ve yargı organlarının kararlarını etkilemek veya protesto etmek amacıyla kanun dışı grev veya lokavt 
yapan sendika veya konfederasyonlar da ikinci fıkradaki usule göre kapatılır. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca açılan davalar sebebiyle görevli mahkemeler yargılamanın her safhasında ta
lep üzerine veya resen sendika veya konfederasyonların faaliyetlerinin durdurulmasına ve yöneticilerinin gö
revlerine son verilmesine karar verebilir. 

Ceza hükümleri 

IMADDE 59. — 1. '8 inci madde, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası, 26 ncı maddenin dördüncü fıkrası 
ile 62 nci maddede belirtilen ilan veya bildirimleri yapmayanlara 'beşbin liradan oribeşbin liraya kadar ağır 
para cezası hükmedilir. 

2. 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası kapsamında olmayanlar ile 20 nci maddede belertilen izni alma
dan veya 21 inci maddeye göre üye olamayacakları üye kayıt edenlere ve üye kayıt olanlara, 29 uncu mad
denin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden işverenlere onbin liradan otuzbin liraya kadar 
ağır para cezası hükmedilir. 

3. 31 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işverene, 51 inci maddenin birinci fıkrası hü
kümlerine aykırı hareket eden sendika veya konfederasyonun sorumlu görevlilerine onbin liradan ellibin 
liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

4. 39 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 49 ve 50 inci madde hükümlerine aykırı hare
ket eden sendika veya konfederasyonun, tüzüğüne göre sorumlu kişileri hakkında onbeşbin liradan altmışbin 
liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

5. 38 inci maddenin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı davranışta bulunan işçiler ile işverenler Veya işve
ren vekilleri veya bu konuda karar veren işçi veya işveren kuruluşunun yetkili organlarının başkan ve üye
lerine; 47 nci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranışta bulunanlara bir aydan altı aya kadar hapis cezası 
hükmedilir. 

16. 37 nci maddenin ikinci fıkrası ile 39 uncu maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden sendika 
veya konfederasyonların sorumlu yetkililerine altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmedilir. 

7. 40 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden kurum ve kuruluşların yetkili sorumlularına fiil
leri daha ağır cezayı gerektiren bir suçu oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hük
molunur. Ayrıca, yapılan malî yardım veya bağış kendilerine ödetilir. Bu yardım veya bağış kabul eden sen
dika veya konfederasyonların yetkili sorumlularına da altı aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

40 mcı maddenin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden sendika veya konfederasyon sorumlu yetkilileri 
hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına ve malî yardım veya bağışın bir mislinden aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasına hükmolunur. 

40 mcı maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarına aykırı hareket eden işçi ve işverenlerle kuruluş, dernek 
ve vakıfların yetkili sorumlularına alınan yardım veya bağışın beş misli ağır para cezası hükmolunur. Bu 
yardım veya bağış, bir işçi sendikası veya konfederasyonunca, bir işveren, işveren sendikası veya konfederas
yonunu; bir işçi sendikası veya konfederasyonunca da bir işveren, işveren sendikası veya konfederasyonunu 
malî yollarla desteklemek amacıyla yapıldığı takdirde ayrıca üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmo
lunur. 
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ALTINCI KISIM 
Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Işkolları 

MADDE 60. — işçi ve işveren sendikalarının kur ulabilecekleri işkolları aşağıda belirtilmiştir: 
1. Tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık 
2. Madencilik 
3. Petrol ve lastik 
4. Gıda sanayii 
5. Şeker 
6. Dokuma 
7. Deri ' 
8. Ağaç 
9. Kâğıt 

10. (Basın ve yayın 
11. Kimya 
12. Çimento, toprak ve cam 
13. Metal 
14. Gemi 
15. İnşaat 
16. Enerji 
17. Ticaret, büro, eğitim, banka ve sigorta, güzel sanatlar 
18. Kara taşımacılığı 
19. Demiryolu taşımacılığı 
20. Deniz taşımacılığı 
21. Hava taşımacılığı 
22. Ardiye ve Antrepoculuk 
23. Haberleşme 
24. Sağlık 
25. Konaklama ve eğlence yerleri 
26. Millî savunma 
27. Gazetecilik 
28. Genel işler. 
Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin dahil olduğu işkolundan sayılır. 
Bir işkoluna giren işlerin neler olacağı, işçi ve işveren konfederasyonlarının görüşü de alınarak ve ulus

lararası normlar da göz önünde bulundurularak bir tüzükle düzenlenir. 
Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin sayıları ile bunların sendikalara dağılı

mı Çalışma Bakanlığınca her yıl Ocak ve Temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir. 

İşçi sendikalarına aidat kesilmesi 

MADDE 61. — İşyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasının yazılı talebi ve 
aidatı kesilecek sendika üyesi işçilerin listesini vermesi üzerine, işveren, sendika tüzüğü uyarınca üyelerin sen
dikaya ödemeyi kabul ettikleri üyelik aidatını ve Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince sen
dikaya ödenmesi gerekli dayanışma aidatım, işçilere yapacağı ücret ödemesinden kesmeye ve kestiği aidatın 
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nev'ini belirterek tutarım ilgili sendikaya vermeye ve kesinti listesini sendikaya göndermeye mecburdur. Bu 
aidat dışında sendikaya ödenmek üzere bir kesintinin yapılması toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırılamaz. 

Yukarıdaki fıkra gereğince sendika tüzüğüne uygun olarak kesilmesi istenilen aidatı kesmeyen işveren ilgili 
sendikaya karşı kesmediği veya kesmesine rağmen bir ay içinde ilgili kuruluşa göndermediği miktar tutarın-
ca sorumlu olduktan başka aidatı sendikaya verinceye kadar bankalarca işletme kredilerine uygulanan en 
yüksek faizi ödemek zorundadır. 

İşe alınan ve ayrılan işçilerin bildirilmesi 
MADDE 62. — işveren yeni işçi alması halinde veya işçinin hizmet aktinin herhangi bir sebeple sona 

ermesi halinde durumu, Çalışma Bakanlığı ve bölge çalışma müdürlüğüne. onbeş gün içinde bildirmek zo
rundadır. 

Diğer kanunların uygulanması 
MADDE 63. — işçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları hakkında, bu Kanunda hüküm bulun

mayan hallerde Medenî Kanun ve Dernekler Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 
Bu Kanunun uygulanmasından doğan bütün uyuşmazlıklar iş davalarına bakmakla görevli mahkemeler

de çözümlenir. 

Muaflıklar 

MADDE 64. — Bu Kanunla noterlere tevcih edilmiş görevler dolayısıyla yapılan işlemler her çeşit ver
gi, resim ve harçtan muaftır. Noter ücretleri bu hükmün dışında olup, yüzde elli indirim yapılır. 

Sendika ve konfederasyonların kütüphane ve spor tesisleri ile meslekî eğitimleri ve toplantıları için lü
zumlu taşınır ve taşınmaz malları, bu mallarla ilgili alacaklar hariç haciz edilemez. 

Tüzük ve yönetmelikler 
MADDE 65. — 4 üncü maddede öngörülen Işkolları Tüzüğü, Kanunun yayım tarihinden itibaren bir ay 

içerisinde, diğer maddelerde öngörülen tüzük ve yönetmelikler ise dört ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe 
konulur. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar 

MADDE 66. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile değişiklikleri bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar. 

tKİNCt BÖLÜM 
Geçici Hükümler 

Tüzüklerin bu Kanuna uydurulması 
GEÇtCt MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı tarihinde faaliyette bulunan teşekküller, Işkolları Tüzüğü

nün yürürlüğe girmesinden sonra en geç sekiz ay içerisinde tüzüklerini bu Kanun hükümlerine göre düzen
lemek zorundadırlar. Tüzüklerini bu süre içerisinde düzenlemeyen teşekküller kendiliğinden feshedilmiş sayı
lır. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan teşekküller üye sayılarına bakılmaksızın durum
larını bu Kanuna uydururlar. 

Üyeliğin yeniden düzenlenmesi 
GEÇlCt MADDE 2. — Bu Kanunun yayımı tarihinde sendikalara, kayıtlı üyelerin tespiti için kanunun 

yayımı tarihinden itibaren sekiz ay içinde faaliyette bulunan her sendika, üyelerinin açık kimliklerini, ilgili iş-
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yerinde listeler halinde ilan eder ve bu listeleri aynı zamanda iki nüsha olarak bölge çalışma müdürlüğüne 
tevdi eder. 

Sendika değiştirmek isteyen, bir sendikaya üye olmayan veya birden çok sendikaya üye bulunan işçi ve
ya işverenler Kanunun 22 ve 25 inci madde hükümlerine göre yeniden üyelik veya üyelikten çekilme işlem
lerini Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde bitirmek zorundadır. 

İşverenin çalıştırdığı işçileri bildirmesi 

OEÇICI MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı tarihinde, işverenler, çalıştırdıkları tüm işçileri, Çalışma 
Bakanlığınca bir ay içinde çıkarılacak yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre en geç üç ay içerisinde Ça
lışma Bakanlığına, işyerinin bağlı olduğu bölge çalışma müdürlüğüne ve üye ise sendikasına bildirmek zorun
dadırlar. 

Saklı haklar 

GEÇtdt MADDE 4. — İBu Kanunim yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette bulunan bir işçi kuruluşunun zo
runlu organlarında üye bulunanlar bu Kanuna göre ilk genel kurul taplantısına kadar durumlarını muhafaza 
ederler. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sendika, sendika şubesi veya konfederasyonların genel kurulları dı
şında zorunlu organlarına seçilmiş olanlar statülerine bakılmaksızın 9 uncu maddenin beşinci fıkrası hükmüne 
göre dört olağan genel kurul dönemini doldurmuş olsalar dahi iki dönem daha seçilebilirler. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bağlı bulundukları, kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaş
lılık, emeklilik veya malullük aylığı almakta olanlardan sendika, sendika şubesi veya konfederasyonların genel 
kurulları dışındaki organlarında görevli bulunanlar dört olağan genel kurul dönemini doldurmamış iseler 
geri kalan dönemler için seçilme hakkını muhafaza ederler. 

Faaliyetleri durdurulan teşekküllerin üye aidatlarının iadesi 

GEÇÎCl MADDE 5. — 11 Eylül 1980'den sonra; Millî Güvenlik Konseyi veya Sıkıyönetim Komutan-
lıklarınca faaliyetleri durdurulan sendikalar ile bunların teşkil ettikleri federasyon ve konfederasyonlardan, 
gerek tüzelkişilikleri gerekse bunların yönetim ve denetim kurulları üyelerinden herhangi biri hakkında 
Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babında yer alan Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş cürümler
den herhangi biri ile ilgili olarak kamu davası açılmış bulunanlar, haklarında beraat kararı alınıncaya kadar, 
bu Kanundaki sendikal hakları kullanamazlar ve sendikal faaliyette bulunamazlar. 

Bu sendikaların üyelerinden aidat toplanamaz. 
Kayıtlı üyeleri kayyımlarına ve işyerlerine yazılı ihbarda bulunmak suretiyle bu sendikalardan ayrılmak

ta serbesttirler. 

ÜÇÜNCÜ IBÖLÜM 

Son Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 67. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 68. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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