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GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Ordu Milletvekili Ata Topalıoğlu ile Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener Hükümetin hac
ca gideceklere pasaport ve diğer muameleler 
^hususunda kolaylık gösteırmes'ine, 

İzmir Milletvekili ıŞinaşi Osma'da geçen 
tutanak özetine dair demeçte bulundular. 

Sayın üyelerden bâzılarına okunan Başkan
lık tezkeresinde yazılı sürelerle, izin verilmesi 
kabul edildi. 

Ordu Milletvekili izzettin Ağfaoğlu'nun, 
gündemin sözlü sorular kısmının 74 sırasında
ki 6/578 sayılı sorusunun geriıverilmesi hak
kındaki önergesi ka!bul olundu. 

fSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuru
luş ve Memurları Kanununda ve 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı eetvellerde deği
şiklikler yapılmasına dair kamun tasarısı, 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumu kurulması hakkında kanun tasarısı ile C. 
Cenatosu Ta'biî Üyesi Sami Küçük ve 12 arka
daşının Türkiye Ihnî ve Teknik Araştırma Kon
seyi kanunu teklifi, 

Defvlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 'bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkında ka-
viıun tasarısı, 

Tohumlukların tescil, kontrol ve sertiıfikas-
yonu hakkında kanun tasarısı, 

Istanfbul Milletvekili Coşkum Kırca, Sivas 
Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas Milletvekili 
Cevad Odya'kmaz ve Sakarya Milletvekili Nu
ri Bayar'm, Milletlerarası Andlaşmaların ya
pılması, için yürürlüğü ve yayınlanması ile bâ
zı Andlaşmaların yapılması hakkında Bakan
lar Kuruluna yetki verilmesi hakkında kanun 
teklifi kabul olundu. 

Kamu İktasadi Teşebbüslerinin 19160 ve da
ha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım yergi 
borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı, 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nununun (33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı, 

97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmetlerini 
Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen ola
rak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyinle
ri hakkında kanun tasarısı ilgili Bakanlar Ge
nel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ıgele-
cek Birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sim Ata-
lay ve 51 arkadaşının, Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu kurulmasına dair kanun teklifinin yü
rürlük maddelerine kadar görüşüldü. 

10 . 4 . 1963 Çarşamba günü saat 15 de top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanı 
Başkanvekiliı 
Mekki Keskin 

Kâtip 
Ankara 

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

Kâtip 
(Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

SORULAR 

Sözlü soru 

1. — Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in, 
komisyon çalışmalarının Genel Kurul çalışma
larına dâhil olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü, sorusu (6/586) 
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2 — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — Aydın Milletvekili Hilmi' Aydıngerin, 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci madde
sinin (C) fıkrasının sonuna bir bent ve bir geçi
ci madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/473) 
(Millî Savunma Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Os
man Sainı Sarıgöllü ve 3 arkadaşının, Didim plaj 
evleri sitesinin Aydın özel İdaresi tarafından 
idaresi hakkında kanun teklifli (2/474) (İçişle
ri, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
S. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1960 

bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/546) (Sayıştay Komisyonuna) 

Raporlar 
4. — Maden Kanununun bâzı maddelerinin 

değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Tuneeli Üyesi Melhmet Ali 

Demir ve 5 arkadaşının Maden Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı madd'eler eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu (1/295, 2/282) (Gün
deme) (ıS. Sayısı : 131) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Al
manya Cumhuriyeti arasında sermaye yatırım
larının karşılıklı olarak teşvik ve himayesine 
mütedair Andlaş'ma'nın ve bu Andlaşmaya ekli 
Protokol ve sekiz mektubun onaylamasının uy-
ıgun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/313) (Gündeme) ('S. Sayısı : 13$) 

« '6. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bja-
kanlığma bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen metin ile Millet Meclisinin değişmi
şi ve Karma Komisyon raporu (2/52) (Günde
me) '(S, Sayısı : 221 e 3 ncü ek) 

B İ R İ N C İ ' O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 
KÂTİPLER : Rıza Polat (Ağrı), îbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, yoklama yapılacaktır. 

3. ~ YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı.) j başlıyoruz. 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, gündeme 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ve 51 arkadaşının, Türkiye Süt Endüst
risi Kurumu kurulmasına dair kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu (2/317) (S. Saym : 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

66) (1) 

(1) 66 S, Sayılı basmayazı 8.4. 1963 ta
rihli 68 nci Birleşim tutanağı sonundadır, 
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M. Meclisi B : 69 
BAŞKAN — Geçen birleşimde kanun teklifi 

müzakere edilmiş ve meriyet maddelerine kadar 
gelinmişti. Şimdi meriyet maddelerini de oku
tuyorum. Oylarınıza arz edeceğim. 

MADDE 18.-7- Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun bâzı tashih ve tadilleri var. On
ları kendileri söyliyeeekler; oylarınıza sunaca
ğım. 

Komisyon... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET 

YÜCELER (Kayseri) — Gönderiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Göndermeyin, gelin burada söy
leyin efendim, ona göre teklifi yaparım ben. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MEHMET YÜCE
LER (Kayseri) — 8 nci maddede (Üniversite 
mezunu) yerine, (Yüksek öğrenim yapanlar) | 
şeklinde tashihini istirham ediyoruz efendim. 

Efendim, yine 8 nci maddede : «Kurumun. 
genel müdür ve yardımcıları üniversite mezunu 
kimseler arasından Tarım Bakanının inhası ve 
Bakanlar Kurulunun tasvibi ile tâyin olunur.» 
denmektedir. Biz burada, üniversite mezunu ye
rine, «yüksek öğrenim yapanlar» şeklinde tas
hihini istirham ediyoruz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sebebi ne? 

BAŞKAN — Yüksek .öğrenim yapanlar. 
Üniversite dışında da yüksek öğrenim yapılıyor. 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — 5 nci 
maddenin (d) bendinde : «idare ve teknik tali
mat çıkarmak», deniyor. Biz buradaki «idare» 
nin «idari» olarak tashihini teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun 5 ve 8 nci madde
lerde yaptıkları tashihleri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümünü açık oylarınıza sunuyorum. 
Yuvarlaklar dolaştırılacaktır. 

2. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem ve 
Üç arkadaşının. Sendikalar kanunu teklifi, İşçi \ 
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ve İş Verenler sendikaları kanunu tasarısı ve Ge
çici Komisyon ve Plân komisyonları raporları 
(2/286, 1/382) (S. Sayısı : 126) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Bursa 
Milletvekili İbrahim öktem ve üç arkadaşının 
Sendikalar kanunu teklifinin geçici bir komis
yonda görüşülmesine dair önergeleri Genel Ku
rulun 7 . 9 . 1962 tarihli 113 ncü Birleşiminde 
tasvibe iktiran etmiş idi. 

Bu önergeye göre kanun teklifinin Millet Mec
lisi Anayasa, Adalet ve' Çalışma komisyonlarınca 
Anayasanın 85 nci maddesi gereğince kendi üye
leri arasından seçilecek altışar milletvekilinden 
kurulu bir geçici komisyonda ivedilikle görüşül
mesi ve daha sonra sadece akçalı maddesinin Büt
çe Komisyonunda müzakeresi teklif edilmekte idi. 
Önerge aynen Genel Kurulca tasvip edildiğine 
göre müzakerelere akçalı maddeler hariç, Geçici 
Komisyon metinleri üzerinde başlanması gerek
mektedir. Bu esas üzerinden görüşmelere başlı
yoruz. 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşımız var 
mı? Evvelâ, grup sözcülerine söz vereceğim. 
İsimlerini yazdırmış arkadaşlarımız var, şahıs
ları adına söz istiyen diğer arkadaşlarımız da 
isimlerini yazdırsınlar. 

Cumhuriyet Halk Partisi grupu adına konu
şacak arkadaşımız; Sayın Burhan Arat. 

Sayın Odyakmaz, Grup adına mı? 
CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Evet efen

dim, 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Arat, 
C. H. P. GRUPU ADINA BURHAN ARAT 

(Çanakkale) — Sayın milletvekilleri, 
Bugün uygar milletler topluluğu içinde soylu 

Türk ulusunun gerçek yerini bir kez daha belir
tecek çok önemli bir konunun müzakeresine baş
lamış bulunuyoruz. Biri C. H. P. adına Grup 
Başkan vekilimiz İbrahim öktem ve üç arkadaşı 
tarafından verilip Hükümet tasarısı ile birleştiri
len bu teklif ve tasarılar hakkında C. H. P. Gru-
punun görüşlerini gereği gibi arz edebilmek için, 
bizi bugün müzakere ettiğimiz kanunlara kadar 
getiren tarihî gelişmeye ait bâzı gerçekleri sayma
ma izin vermenizi rica ederim. Biz C. H. P. ola
rak sosyal adalet ve sosyal güvenliğin başta fert 

(1) 126 S. Sayılı tasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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haysiyeti olmak üzere millî .birlik, mülî huzur ve 
gerçek kalkınmanın en önemli temel şartları ol
duğuna inanıyoruz. Birinci Dünya Harbini takib-
eden Kurtuluş Savaşından çıktığımız da genel 
manzara şu idi. işçiye amele veya ırgat denir ve 
o bu deyimlerin gerçek anlamı içinde daima hor 
görülürdü. îşde hastalanmak hattâ çalışma sıra
sında yaralanıp sakatlanmak onun için derhal 
kovulma sebebi sayılırdı. Ne yatacağı yeri, ne te
davi göreceği bir reviri vardı. Cenazesi bile hem-
şeri ve arkadaşlarının yardımlariyle kaldırılırdı. 

Bu sebeple Kurtuluş Savaşı biter bitmez çalı
şanı hor gören zihniyeti yıkıp, yerine çalışmayı en 
büyük şeref ve çalışanı aziz sayan yepyeni bir 
dünya görüşü getirildi, örneğin daha 1923 yılın
da İzmir'de toplanan Millî iktisat Kongresinde 
«Amele» adı kaldırılıp yerine «işçi» deyimi ko
nuldu. 

Evvelâ Devlet eliyle kurulan her fabrika ve 
işletmenin yanında yıkanma ve dinlenme yerleri, 
modern ve temiz işçi pavyonları, yemekhaneler, 
revirler, hastaneler, okullar, spor sahaları vücııde 
getirildi. Sıcak öğle yemekleri verildi. Zamanla 
bunlar özel sektöre de teşmil edildi. 

Yine bu işletmelerde çalışanlar için hastalık 
ve ölüm yardımı sandıkları kurularak sosyal si
gortanın ilk çekirdeği meydana getirildi. 

Partimizin hemen her kurultayında, progra
mımıza sosyyal dâvalara ve işçi meselelerine dair 
yeni görüşler getiren hükümler eklendi. O. H. P. 
hükümetleri bunları yılmadan .uyguladılar, işçi
lerin haklarım, genel hukuk kuralları içinde ko
ruyan Medeni Kanun, iş sözleşmelerini düzenliyen 
Borçlar Kanunu, iş yerlerinin sağlık şartlarını tâ
yin eden, kadınların ve çocukların iş yerlerinde 
çalıştırılmasını düzenliyen Umumi Hıfzı ssıhha 
Kanunu hep C. H. P. nin eserleridir. 

Bu akım 1936 yılında 3008 sayılı İş Kanununa 
ulaştı. Bu kanun gerek aslî hükümleri, gerek tü
zük ve yönetmelikleriyle iş hayatını kökünden 
düzenliyerek işçilerimize, yurdumuzda o zamana 
kadar görülmemiş haklar ve menfaatler sağladı. 

Daha mühimmi, bu kanunla memleketimizde 
iş hukuku dediğimiz yeni bir hukuk kolunun te
meli de atılmış oldu. Yine bu kanunun uygulan
ması için o zamanki İktisat Vekâletinde bir (iş 
Dairesi) kuruldu. Bundan sonra artık işçi hakla
rının devlet eliyle korunması sağlandı. 

ikinci Dünya Harbi içinde ve 1943 yılında 
toplanan C. H. P. nin 6 ncı Kurultayında kabul | 

10: . • • •* . 1 9 6 3 Û : İ 
edilen programımızın 25 nci maddesinde «Türk 
işçilerini ve esnafımızı milletin ana varlığı içinde» • 
mütalâa ettiğimiz belirtildikten sonra «Bu zihni
yetle çizilen bir programla teşkilâtlandırmayı: iş 
edineceği» ni taahhüt etti. ikinci Dünya Savaşı
nın ağır şartları içinde tehlikeli görülen bu konu
yu C.H.P. hulûs ve cesaretle, inanarak progra
mına aldı. Ve hemen harekete geçti. 4772 sayjılı 
Kanunla «iş kazaları ve meslek hastalıkları yo 
analık sigortaları» Kanunu kabul edildi. 
9.7.1945 tarihinde 4792 sayılı Kanunla «işçi Si
gortaları Kurumu» kuruldu. Sonraları bir aralık 
geniş maddi imkânları kaldırımlara serilip yad
ına edilen bu kurum, bugün yurdumuzun en yük-1 
sek malî potansiyeline sahibolarak tekrar ger
çek amaçlarına hızla yöneltilmiş bulunmaktadır. 
21.1.1946 tarihinde 4837 sayılı Kanunla (î§ ve 
işçi Bulma Kurumu) teşkil edildi. Bundan son
ra artık çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışan
ların yaşama seviyesinin yükseltilmesi, çalışan
larla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin 
memleket yararına ahenkleştirilmesi, memlekette 
çalışma gücünün ve genel refahın artırılması, sos
yal güvenlik sağlanması gibi dâva ve mesele
lerin çözülüp yürütülmesi işlerini Hükümet kad
rosu içinde sorumlu bir Bakanlığa görev olaıtak 
verilmesi bir zaruret olarak meydana çıktı. Bu
nu sağlamak amacı ile 4841 sayılı Kanunla Ça
lışma Bakanlığı kuruldu. 

Biz, «millî varlığın dayanılacak ve koruna
cak en önemli değer kaynağının yurttaşların 
emeği» olduğuna inanıyoruz. Bu inançla 
20.2.1947 tarihinde (işçi ve iş veren sendikalö-rı 
ve sendikalar birlikleri) hakkındaki 5081 sayılı 
Kanunu kabul ederek, toplu sözleşme, grev ve 
lokavt kanunlarının ilk temelini attık. Filhajd-
ka, sendikalar kurulmadan grev söz konusu ola
mazdı. 

Bu kanun, inanç ve sözlerimizin hareket ile 
teyidini tevsik eden tarihî bir vesikadır. 4.1.19P0 
tarihinde 5.502 sayılı (Hastalık ve analık sigorta-, 
lan) Kanununu ve nihayet 30.1.1950 tarihiride 
d'e 5521 sayılı Kanunla (iş mahkemelerini) ku
rup, iş ve işçi anlaşmazlıklarını özel bir yargı 
usulüne bağlıyarak kolaylık ve güven sağladı, 

Buna karşı, araya giren 10 senelik bir sûre 
içinde iktidarı ellerinde tutanlar, bu konular, bu 
meseleler ve bu dâvalar hakkındaki sözlerini tut
madılar. iktidarı alır almaz grev hakkını tanıya-
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caklarmı taahhüt ettikleri ve hattâ bunu iktidara 
geçer geçmez gazetelerde büyük manşetlerle yay
dıkları halde yapmadılar. Üstlik, C.H.P. Araş
tırma Bürosunca hazırlanıp sendikaların tetkiki
ne de sunulduktan sonra 1959 yılında Halil Se
zai Erkut ve arkadşlan tarafından grupumuz 
kararına tevfikan daha o zaman Meclise verilen 
bu kanun, o devir iktidarının sendikalar üzerin
deki nüfuz ve tesirini kaldıracağı endişesi ile, 
devrin Çalışma Komisyonunca, gündeme bile 
alınmadı. 

Bu defa, arkadaşlarımız tarafından yeniden 
ıgetirilen teklif, eski teklifin yeni Anayasa ile 
teklif edilen' şeklinden ibarettir. 

İşte bugün geldiğimiz yere Ibütün bu engel
leri aşıp bu yollardan geçerek bu inançla ulaş
tık. 

ıSaym milletvekilleri, Toplu Sözleşme, Grev 
ve Lokavt Kanunu ile Sendikalar Kanunu tek
lif ve tasarıları mevcut hukuk nizamımıza ilâve
ten, ekonomik faaliyetlerimizle sosyal adalet den
gemizi ve sosyal güvenliğimizi yeni Anayasamı
zın âmir hükümleri ve ruhu dairesinde düzenli-
yecek tedbir, kural ve hükümleri getirmiş bulun
maktadır. 

Bu kanunlarla ne iş verenlerin işçileri istis
marına veya hiç olmazsa kendilerini böyle bir 
eziklik içinde hissetmelerine, ne de işçilerin ve 
teşekküllerinin iş verenleri haksız ve yersiz bas
kılar altına almalarına ve sonuç olarak toplum 
menfaatlerinin aksamasına yol açacak davranış 
ve hareketlere müsaade edilmiyerek karşılıklı 
sağlanmıştır. Bilhassa toplu iş sözleşmesi dağınık 
işçi kütlelerini iş verenlere karşı kuvvetlendir
miş, .onlara birçok yeni imkânlar ve kolaylık
lar sağlamış ve (grev, bu sözleşmenin müeyyide
sini teşkil etmiştir. Buna paralel olarak iş ve
rene de lokavt hakkı tanınmıştır. 

(Bu kanun tasarı ve teklifleri "(hazırlanırken, 
evvelâ bu ana, ilkeler ıgöz önünde bulundurul
muş, sonra, en ileri memleketlerde uygulan
makta olan en modern kanunlarla iş hukuku ve 
genel hukuk prensipleri ve kendi millî, sosyal, 
ekonomik ıgerçeklerimiz, eğilimlerimiz, zaruret
lerimiz ve kalkınma plânımızın uygulanıp ta
hakkuku .şartları göz önünde tutulup, millî men
faatlerimizle (bağdaşmasına önem verilmiştir. Bu 
arada, karşılıklı hak ve menfaatler dengesinin 
sağlanmasına bilhassa itina edillmiş ve Anaya
sanın bu bapta tanıdığı (hürriyetlerin en geniş 
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ölçüde kullanılmasına' elverişli hükümler kon
muştur. 

örneğin, 'genel hayatı felce uğratacak veya 
millî güvenliği sarsacak greyderi Hükümetin 
geciktirmesi konusunda, Amerika'dan daha te
minatlı ve müsamahalı 'hükümler konulmuştur. 

Tasarıda grevin iş akdini bozmaması ve an
cak 'grev süresince bu sözleşmenin askıda kal
ması esaiSi kabul edilmiştir. (Bu sözleşmenin as
kıda kaldığı süre içinde iş veren başka işçi ala-
mıyacaktır. Hattâ işçi sosyal meskenlerde oturu-
yorsa, üç aylık süre için buralarda oturmaya 
devam edebilecek, fakat sadece rayiç kira ile 
su, ıgaz ve elektrik gibi masrafları ödiyecektir. 
Buna mukabil, savaş hali, seferberlik, sıkıyöne
tim gibi durumlarla, elektrik, su, havagazı, it
faiye hizmetleri ve tabiî âfetler gibi can ve mal 
kurtarma ve diğer sağlıkla ilgili iş yerlerinde 
çalışanlara, münhasıran genel hayatı felce uğ
ratmamak gibi millî ve sosyal düşüncelerle g;rev 
yasağı konmuştur. Ama, bütün bu (hallerde da
hi, belirli usullerle ilgililerin haklarını arıyabil-
meleri imkânları da sağlanmıştır. 

Koza, toplu iş sözleşmesi yapıldıktan sonra 
bu sözleşme süresi içinde igreve müsaade edil
memiştir. Aksi takdird bu süre içinde ücret se
viyeleri ve .'maliyetler değişebilir, bu da ekono
mik düzeni altüst eder. Zaten, asıl olan çalış
maktır. Bu sebeple grevin müessir olabilmesi 
için gerek çalışmaların, gerek umumi efkârın 
onu haklı ve zaruri bulması lâzımdır. Hele sı
nıf mücadelesi kokusu taşıyan bir 'grev evvelâ 
halk tarafından mahkûm edilir. 

Grevi sendikalar ilân edebileceklerdir. Bu 
teklif ve tasarılarda grev oylaması ve işçiler 
için greve katılma serbestisi, buna karşılık sen
dikalara da kovma yetkisi tanınarak sendika 
kurma ve çalışma hürriyetleri arasında demok
ratik esaslara uygun bir denıge sağlanmıştır. 
Biz, işçilerin ancak hür ve bağımsız sendika
ların gelişmesi sayesinde teşkilâtlanıp hakları
nı koruyabileceklerine inanıyoruz. Bu itibarla, 
kanun tasarı ve teklifinde hür sendikaların 
mümkün olduğu kadar 'gelişmesine yol açacak 
tedlbirlere önem verildiğini görmekle bahtiyar
lık duyuyoruz. Yine bu tasan ve teklifte, üye
leri adm'a iş verenlerle toplu sözleşme yapmak 
hakkı sendikalara bırakılmış ve hattâ kendile
rine, bu sözleşmeleri teşmil etmek gibi bâzı ile
ri memleketlerde (Fransa'da olduğu gibi) uygu-
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İanan (bir yetki de tanınmıştır. Bu suretle, sen- j 
dika dışında kalanların iş verenlere karşı hima
yesi sağlanmıştır. Bu övünülecek bir hükümdür. . 
Sendikalar bu kanundan sonra üyeleri adına \ 
meslekî menfaatleri ile ilgili dâva açabilmek gi
bi çok güzel ve yerinde bir hak ile de teçhiz edil
mişlerdir. İşçinin kendi başına koruyamıyacağı 
veya korumakta güçlük çekeceği hakları, sendi- j 
ka tarafından yargı organları nezdinde savunu
lup aranabilecektir. 

Bundan sonra memurlar da sendika kurabi
leceklerdir. Bu, memleketimiz için çok mühim ve 
ileri bir adımdır. 

Sendikaların faaliyetten men'; ve kapatılma
ları da tamamen demokratik ölçüler içinde ve 
ancak mahdut şartların tahakkuku halleriyle kı
sıtlı olarak yeni teminata bağlanmıştır. i 

Sayın milletvekilleri, ! 
Bu tasarı ve teklifler hazırlanırken işçilerle 

iş verenlerin karşılıklı hak ve menfaatlerini en 
demokratik ve en âdil ölçüler dâhilinde bağdaştır
mayla önem verilmiş ve en geniş bir anlayış ha
vası içinde çalışılmıştır. ı 

Bu sebeplerle biz, C.H.P. Grupu olarak, bu 
tasarı ve tekliflerin ekonomik ve sosyal hayatı- i 
mız için mutlu bir dönem teşkil ettiği inancı 
içinde soylu ulusumuza hayırlı ve daha iyi ya
rınlar için uğurlu bir başlangıç olması dilekle- | 
rimizi saygılarımızla sunarız.» (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu ' 
adına buyurun, Sayın Orhan Apaydın. i 

Y. T. P. GRUPU ADINA ORHAN APAY- I 
DİN (Aydın) — Muhterem arkadaşlar : | 

Memleketimizin içtimai ve iktisadi kalkın
masında en mühim yeri işgal eden işçi ve iş ve
ren münasebetlerine ve iş gücünün teşkilâtlan
masına mütaallik kanun tasarısı hakkında gö
rüşlerimizi ifade etmek için söz almış bulunu
yorum. . 

Fakat, esas mevzua girmeden evvel bir iki 
noktaya temas etmekten kendimi alamıyaca-
ğım. Mazur görüleceğimi tahmin ederim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yüksek Heyetiniz, birkaç gün evvel, sabaha 

kadar devam eden çetin bir mesai ile memleke
timizin zaman-zaman içine düştüğü siyasi buh
ranların sebeplerini araştırdı. Siyasi iktidar ile 
onun yanında veya karşısında bulunan siyasi 
kadroların davranışları tenkid ve tahlil edildi. 
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Cemiyetin bünyesini rahatsız eden bâzı hâdise
ler üzerinde duruldu. Efkârı umumiyenin hu
zurunda cereyan eden bu açık münakaşalar 
sona erdikten sonra vatandaşların kendi ken
dilerine veya muhataplarına sordukları sualler 
şunlardır : 

Netice ne olmuştur, memleketin kaderini el
lerinde tutan kadrolar, meselelerin hal tarzla
rını ne şekilde tesbit edeceklerdir, iktisadi ve 
içtimai huzur nasıl ve ne zaman tam olarak te
essüs. edecektir? 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu suallerin cevaplarını katı ve sarih olarak 

artık vermek zamanı gelmiştir. Politikacılar ve 
siyasi teşekküller olarak, Türkiye'nin içtimai 
ve iktisadi demokrasi devri içinde olduğunu ka
bul etmeliyiz. Kısır ve neticesiz münakaşalarla 
vakit kaybetmemize meydan verilmemelidir. 
Türkiye'de yalan ile, iğfal ile halkın reylerini 
alabileceklerini düşünen ve bu şekilde kolay 
gördükleri yollara sapan politikacılar aldan-
dıklarını kabul . etmelidirler. Hâlâ Ruso'nun 
millî irade ve millî hâkimiyet felsefesini müna
kaşa etmekte fayda yoktur. 

Halkımız bu meseleleri çoktan halletmiştir. 
Politikacılar olarak içtimai ve iktisadi demok
rasinin halkın refah ve saadetine hizmet anla
yışı içinde, memleket meselelerinin hal tarzla
rını tesbit etmeliyiz. 

Demokrasiyi yaşatan şartlardan en mühim
ini iktisadi emniyettir. 

«Hürriyet yolu rey sandığından önce iş ye
rinden geçer ve şayet seçmenler ve vatandaşlar 
sadece rey hakkına sahibolmakla yetinecek ol
salar, hürriyetlerine hiçbir zaman mâlik olamı-
yacaklar ve hattâ hürriyetlerini kaybetmek 
tehlikesiyle kolaylıkla başbaşa kalabilecekler
dir. iktisadi bakımdan emniyet ve kuvvete sa-
hib oldukları nisbette vatandaşlar için rey hakkı 
bir mâna ve kıymet ifade edebilir.» 

îşte esas mesele bu hakikatlerin ifadesini 
bulduğu Anayasamız hükümlerinin hayatiyet 
kazanmasını ve tatbik edilmesini temine çalış-
mamızdır. 

Anayasamız sosyal vasfını verdiği Devlete 
iktisadi ve sosyal haklar ve ödevler sahasında 
birtakım vazifeler yüklüyor ve salâhiyetlerle 
teçhiz ediyor. Gaye, sosyal adalet prensibine 
istinaden fertler için müreffeh bir hayat stan
dardı sağlamaktır. Devletin bu fonksiyonunu 
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ifası için parlâmento ve iktidar kesif bir çalış
manın içine girdiği takdirde, inanıyoruz ki, 
kısır ve faydasız siyasi mücadeleler sona erecek, 
içtimai ve iktisadi huzur süratle tahakkuk ede
cektir. 

İşte bugün çalışan ve çalıştıranların müna
sebetlerini düzenliyen ve iş gücünün verimine 
taallûk eden mevzular; sendikalar, grev ve lo
kavt tasarıları ile huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. iş kanunları,, sosyal sigortalar, top
rak reformu ve bunlara mümasil mevzuların da 
bir an evvel parlâmentoya getirilmesini Hükü
metten beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sendikalar kanunu tasarısının, tümü hak

kında görüşlerimizi arz etmeden evvel kısaca 
işçi ve iş verenlerin teşkilâtlanması mevzuunun 
Türkiye'mizde geçirdiği safhalardan bahsetmek 
istiyorum. 

Şüphesiz ki, bir cemiyette meslekî sahada 
teşkilâtlanma hakkının tanınması, çalışanlarla 
çalıştıranların aralarındaki münasebetlerin tan
zimi demek olan sendika hukukunun doğması, 
muayyen iktisadi ve sosyal şartların tahakuku-
na bağlıdır. Ziraatten sanayileşmeye intikal ve 
ekonominin belli bir seviyeye vâsıl olması neti
cesi olarak işçi ve iş veren sınıflarının teşekkül 
etmesi şarttır. Osmanlı İmparatorluğu tamamen 
ziraate dayanan bir ekonomiye istinadettiğin-
den ve sanayileşme hareketi, birkaç imtiyazlı 
ecnebi teşebbüs hariç, mevcudolmadığmdan,, 
Batı'da olduğu gibi işçi ve iş veren münasebet
leri teşekkül edememiş, hürriyetsizlik sebebiyle 
de sosyal mücadelelere memleketimiz sahne ol
mamıştır. 

Meşrutiyetin ilânı ile çalışan zümre; teşki
lâtlanma imkânını elde etmiş ise de, kısa bir müd
det sonra tanınan haklar kısılmaya başlanmış, 
1909 da çıkarılan «Tatili Eşgal Kanunu» ile 
grev hakkı kaldırılmıştır. Tek parti devrinde 
çalışanların teşkilâtlanma hakkına sempati gös
terilmemiş, 1938 - 1946 arasında ise sendikalar 
tamamen kanun dışında bırakılmıştır. 

Türkiye'mizin demokratik rejime, intikalin
den sonra 23 Şubat 1947 tarihinde kabul olu
nan 5018 sayılı îşçi ve İş Veren Sendikalar Ka
nunu birçok noksanlıklarına rağmen memleke
timizde sendikacılığın başlangıcı ve temeli ol
muş, bilhassa 1947 - 1957 yılları arasında sendi-
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kalar süratle inkişaf etmiştir. Malûmları oldu
ğu üzere, 1961 Anayasasının 46 ncı maddesi ise, 
sendika kurma hakkını bir Anayasa hükmü 

. olarak kabul etmiştir. Bugün memnuniyetle 
müşahede ediyoruz ki, bütün imkânsızlıklara 
rağmen sendikalarımız seslerini duyurabilecek 
bir kuvvet haline gelmişler, haklarının nizam-
lanması maksadiyle hazırlanan kanun tasarı
ları 'hakkındaki noktai nazarlarını Parlâmen
toya kuvvetle aksettirelbilım'iişlerdir. Bilhassa 
'Türkiye İşçi 'Sendikaları! Konfederasyonunun 
•bu yoldaki çalışmaları ve faaliyeti Türk sendi
kacılarının 'geleceği bakımından bize ümit ver
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
iŞendikaiar, iktisadii ve sosyal fonksiyonları 

yanında, demokratik rejimin de teminatı olan 
'müesseselerin başında yer alır. Bağımsız ve 
M r sendikacıhk, ker yerde demokratik rejim
lerin 'müdafii olmuş'lardn'. Diktatörlüklerin 
ilk yıktıkları müesseseler hür. sendikalardır. 
Hür sendikalar; 'faşist ve 'komünist diktatör-
yasına karşı müeadel'ede de Ibirimci derecede 
•rol 'oynamışlar, bilhassa Batı deım'o'kraisi'leri
nin bu tehlikeden kurtulmasında, (başlı basma 
âmil 'Olmuşlardır. Zira, sendikacılar biCımekte
dirler ki, (halk demokrasilerinde olduğu' g M 
iş verenin Devlelt olduğu 'bir rejimde dışıçihmı 
mesleki müdafaa içlin 'teşkilâtlanması 'imkân
sızdır. 

Memleketimizde! de 'huzurunuzdaki teklif 
ve tasarıların kabulünden sonra lâyık olduğu1 

Seviyeye «Süratle ulaşacak olan sendikalar,. Ana
yasa nizamının başlıca teminatı ve muvazene 
unsuru olacaklardır. Ç alışanlarımız Ih akları
nın 7e m en fa-'Mlerinin 19'6l Anayasası ile temi-
na'fea alımdığını şüplheslz ki ihiçjbir zurnan unut-
.<mıyacak:lar ve kendilerine 'hürriyet ve hayat 
imkânını veren nizamın en kuvvetli 'bekçileri 
olacaklardır. 

Mulhlberem arkadaşlar, 
Anayasamızın 46 ncı maddesi, 'çalışanların 

ve iş verenlerin sendika kurma .hakkini kema
liyle tanımış, vâzıı kanuna tanzim suretiyle de 
olsa, bu hakkı tadidedici bir salâhiyet ver
memiştir. Bu "sebeple, sendikalar 'hakkındaki 
kanun, sadece 'bu 'hakkını kullanılın aslını 'temin' 
edecek esasları mulhltevi olmak icalbeder. Huzu
runuzdaki tasarı (hükümlerini bu zaviyeden tel-
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Mk etmek, hakkın kemaliyle kullanılmasının 
•ve Hükümet programında ıbelirttildiği 'veçhile 
«Hür sandikacılığın gelişmesi için gerekli (bü
tün 'imkânları» sağlayıp sağlamadığını araştır
mak i'cabeder. 

(Bizde hu «saslar 'dâbilin'de ikanun tafcarası 
hakkındaki (görüşlerimizi iarz etmeye çalışama-
w 

giz. 
(Sendika hürriyeti, (bir/meslekten 'olan fert

lerin kendi ımeslek kollarında kurulmuş . olan 
•bir veya nıütaaddit semldikaya serbest olarak 
katılabilmeleri hakkıdır. Bu, sendika hürriye
tinin teımel prensiplerinden Ibiridir. Mer'i Sen
dikalar Kanunu sendikaya girane (hakkını, bil
hassa fikir işçileri ve Devlet memurlarını ha
riç bırakmak suretiyle geniş .olarak tahdit et
miştir. [Komisyon değiştirişiriin '2 nei 'maddesi 
(müspet veçhesiyle sendika hürriyetini sağla
yıcı ımahiyettedir. 

Bugünkü sanayi eemiyemmide sendika artık 
mesl>ekî menfaatleri müdafaa gayesini aşmış, 
bütün 'meslekin teşkiltlanması ve temsllirii içi
ne allan bir imâna kazanmıştır. (Sendikanın hiç
bir zaman değişmiyecek olan esas ıgaıyesl toplu 
Sözleşmeler yapmaktır. Fakat bugünün sen
dikası i;ş verenlerle münasebeti dışında çeşitli 
vazifeleri yüıklenmiıştir: Eğitim, iş teşebbüsleri, 
sigortalar, araştırma, siyasi çalışmalar, reklâm, 
eğlence, sosyal çalışmalar •• ve şaire. 

Tasarının 1 nei maddesinin (1 nei fıkrası
nın hakkın bu veçhelerini sarahaten ortaya koy
masını tasvlb etmekteyiz. 

(Sendikalların kazanç paylaişmak ^gayesinin 
'bulunımaımıası, karakteristik. Ibir hususi'y ettir, 
hu vasfiyle sendikalar (şirketlerden .ayrılır. An
cak, sendikaların ımaksatl arını tahakkuk 'etti
rebilmek için evvelâ malî (bakımdan ıgüçlü 'ol
maları zaruridir. Creç'ici Kamiısıyonun değişti-
rişinin T5 nei 'maddesi bu 'bakımdan sendikala-
rm malî ıgücünü! 'zayıflatacak mahiyettedir. 
Plân Komisyonu ise, ticari faaliyet yasağının 
«üyelerine rİst şeklimde dahi. olsa, kâr dağıt
mak ma'ksadiyle faaliyette 'bulunamıyacağı». 
şeklinde tahdidi ve sarih »olarak Ibelirtmiştlr. 
(Bu seibeple Grupumuz Plân Komisyonunun de-
ğiştirişini daha uygun bulmaktadır. 

(Sendikaların' en önemli vasfı, iş'çji veya iş 
•veren sınıflarından sadece bir tanesine nven-
sup ışalhıslardan meydana 'gelmiş olmasıdır. Bir 
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sınıfı temsil »eden sendikada, diğer sınıftan Ibir 
kimsenin hulunımaımaısş gerektir. ' 

'Anglosakson, . Alman ve Türk hukukunida-
ki bir tek sınıftan müteşekkil sendika 'sistejmi, 
Fransız hukuku tarafından kalbul edilmemiş, 
kanma sendikaya yer 'verilmiştir. 

Sendika gayesine varahilımek, mücadele .va-t 
sıtalarmı fcanunli sınırlar içinde sıerlbest 'olarak 
kullanabilmek için 2 ayrı sınıftan /sadece biri-
ne dayanmak zorundadır. Mer'i kanunda! da 
yer alan bu esasın komisyon. değiştirişlinin; 17 
nc'i maddesinde ifade leldiltoesini t as vülbetm ek
teyiz. An^aJk, hak ve.salâhiyetieri birbirinjden 
farklı durumda .olan. memurlarla işçilerin kar
ma sendika kurabilmeleri esasını kalbul elden 
komisyon değistiripnin 1 mei ımaiddesinin 2; nci 
bendine itiraız »ediyoruz. ,©u hususta . îflân 
Komisyonunun değiştirijşini örüp olarakJbe-
niımsemekteyız. , 

Tasarı, sendika ve senldika birlikleri kur
ma, Ibunlara serbestçe üye olma ve' üyelikten 
ayrılana. halk ve hürriyetlerini hassasiyetle: ko
rumaya bu hak ve hürriyetleri 'zedel'em'enıeye 
çalışmııştır. 

'Sendikaya girme hakkı •'•':••• 
Sosyal politika tatbikatı 'olarak çalış ahl'a-* 

rın sendikalara üye olmasını teşvik etmek' jhak-' 
lanni teşkilâtlı bir şekilde müdafaa etmelerini 
temin için faydalıdır. (Bulgun viırduımuızd^ sa
nayi işçilerinin ancak '% 25 0/7 si sendikalara 
kayıtlıdır. Şüphesiız ki, toplu sözleşme, jgrev 
ve lokavt haklarının kullanılması ile bu nis- ' 
bet süratle yükselecektir. Ancak kanunda iş
çilerin senldikalıara kayıt 'olmalarını teşjvik" e d i 
ci hükümlerin yer alması da'hak ve hürriyeti 
tahdit edici (değil, (bilâkis kullanılmasını sağla
yıcı Ibir sıosyal politika \olarak kabul edihneli-
dir. 

Komisyon değistirisinin. 19 mcu ^maddesinde 
ifadesini bulan esaslar, sendika üyeliğinin te
minatlarını • teşkil 'etmesi itibariyle Anayasa 
hükümlerine uygundur. Bununla 'beraber;'dok
trinde «sendikalı iş yeri» ismi ile anılan şartın 
toplu sözleşmelere konulmasına imkân verilme-, 
sinde, sendikaların inkişafı balomından fayda 
mülâhaza edilebilir. İBu şartın sendika karşı
sında işçinin istediği teşekküle girmesi- rveya 
girmemesi hürriyetlerinin tahdidi^mânası jçıka-
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nlmaz. iş verenin toplu sözleşmeye konacak 
'bu şart fgereğince sadece sendika üyeleri 'ara
sından I-şıçi çakıştırmaya ımedbur tutulmasını 
'mukavele 'serbestisi 'esası içinde (mütalâa etmek 
(kabildir. (Bu şartım (toplu közleşmelerde yer 
almaşımın /kahulü, uaum vadeli kalkınma plâ-

v nınm sendikaıcılık'ta vahdet ve sendikalı işçile
rin çioğaiması prensiplerine ide uygun olduğu 
kanaatindeyiz. 

Mtekftm. Amerika'da (bâzı devletlerin ibu 
şartı !i%a etmesine rağımen, Ta'ft - Hartley Ka« 
nımu ıseoıdaikaiı iış yeri şartının toplu sözleşme
lerde yer alabileceğimi kafbul etmiştir. A. !B. D. 
deki toplu sözleşmelerin 3/2 si İra şarti ihtiva, 
etmektedir. 

A. (B. D. sendikacılığı kudret ve birliğini 
bu 'şartlara 'borçludur. Bapitalis't ıbir- rejini 
içinde Fort ve Oeneral 'Mtatiorts gilbi iş veren
lerle yapıdan sözleşmelerde asigari ücretin saat
te 75 ©entd'en-'l dolara yükseltilmesi gibi, ciddî 
iiılküşaflar «aklanmıştır. (Bu, 'bütün işçilerin ta
lepte (bulunmak üzere tek sendikada topla mm a -
1 ariyle mümJfaüm olmuştur. 

Kalkınma plânımızın (da kabul ettiği sen-
dikacılı'kta «vahdet, yani (bütün çalışanla rın 'ay
nı sendikaya 'girmesi liış yerinde sükûnu ve 'bir
liği'- sağlıyaealktır. Birden fazla -sendika ise, 
mücadeleleri ve Ibirbürimi takilbedeaı talepleri 
g*t|m>ektir. 

Tasarımın 6 mcı mıaddesi (sendikadan ayrıl
ıma hakkını fceshit (etmektedir. Amcalk, Ibir- işçi 
teşekkülünıden çekilen üyenin en çok 6 ay. müd
detle aidatım ödemeye devam edeceğine dair 
teşekkül tüzüğüne hüküm ıkonahileceği 'bu. 
maddede kabul 'edilmekltedir. Biz «her âza, 6 
ay evvel istifa arzusunu (bildirmek saatiyle ce
miyetten «çıkma hakkıma sahiptir» 'şeklindeki 
Medeni Kanun1 'hükmünü dalha liberal ve hu
susi hukuk prensiplerime uygun mütalâa etmek
teyiz. 

Ayrıca, 'gelişmiş sendikalarda, sendika üyesi 
çeşitli fonlar için ayrı aidatlar yatırmak zo
rundadır. «grev fonu, siyasi partileri destekle
me 'fonu igilbi» hu selbeple ileride 'bilhassa grev 
ha!kkımn tanınması ile sendikadan ayrılmak" ds-
•t'îyen işçinin -çeşitli aidatlara >a'it hesaplarını 
ne şekilde tasfiye 'edeceğine dair hükmün daha 
sarih olarak teshiti iktiza '©der. 

Muhterem (arkadaşlar; sendika kurma, hür
riyetini (Devlet (karşısında Ikoruraak mühim bir 
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/mevzudur. LBU sebeple sendikaların ite/m'elini 
teşkil eden iş kollarımın teshitini Çalışma Ba
kanlığına bıralkan 'komisyon değiştirişinin # 
numaralı bendini Devlet karşısında sendika 
kurma hürriyetinin Ibir tahdidi ,toalhiyetinde-
kabul ediyoruz. Bu selbeple kondisyon değişti
ricinin. ibu hükmüne itiraz letmeM/eyiz. 

Aynı maddede sendikaların (birleşme hak
kını düzemliyen hükümleri de 'lüzumsuz' ve 
plânda yer. alan sendikacılılkta vahdet prensi-
(bini 'zedeier ımahiyeltte telâkki etmekteyiz. 

Mâruz sebeplerden dolayı mezkûr- madde 
yerine Plân Komisyonunun dıeğiştirişini Grup 
olarak 'benimsediğimizi ifade 'etmek isteriz, 

Sendikaların her hesap veya (bütçe devresi
ne ait 'bilanço ve hesaplarmı ve çalışma rapor
danım Çalışma Bakanlığına (göndermek mecbu
riyetini vaz'eden tasarının '29 mcu maddesinde 
yer alan esası da hür sendika prensibi ile bağ-
daştıramamaktayız. Bu sebeple çdk 'defa iş ve
ren durumda olan Devlet (karşısında sendika
ların (gücünün azalmaıması (için komisyon de-
ğiştirişinıim tadilini ve Çalışma Bakanlığının ye
rine noterliklerim (konulmasını düşünmekteyiz. 

Tasarının 16 mcı maddesi; sendikaların ya
saklanan siyasi faaliyetlerini ' ıgösterm ektedir. 
Fîilhaki'ka sendikalar ıgayri siyasi teşekküller
dir. Ancak, hemen ifade edelim ki, siyaset ile 
ilgisiz 'bir sendikacılık hülyası 'artık tarihe geç
miş bir fikirdir. Zira sosyal bir muhit içinde 
politikaya (karışmadan 'kendi fcemdini sevk ve 
idareden pek çok güçlükler doğacağı aşikardır. 

Milletlerarası îşçi Sendikaları Federasyo
nunun da ifade ettiği gibi «işçilerin iktisadi 
menfaatleriyle meşgul -olduğu kadar, demok
rasi lehindeki çalışmalara ıda destek lolmaları 
lâzımdır.» 

,Mer'i Sendikalar Kamunu 5 neıi maddesi 
ite, sendikaların siyasetle iştigalini sureti .foa.j 
tiyede menetmiştir. Halbuki, sendikanın umu
mi m'enfaatinin nerede, (hangi siyasi ıgörüşte 
ve tioplulukta olduğunu icabında işçiye ve iş 
Verene 'göstermek de sendikanın vazifeleri ara
sındadır. Kuvvetli sendikalarda, siyasi parti
lere vasıta değil, müessir 'olur. 

Komisyon değiştiricinin muayyen tahditler 
haricinde sendikalan icabında siyasi 'görüşle
rini bildirmekte serbest ıbıralkm asımı uygun mü
talâa etmekteyiz. 

186 — 



\ 

M: Meclisi B:69 
Tasarıda yer ulan cezai müeyyideleri de, 

umumiyetle tağır ıbulduğumuzu ifade etımek ve 
'bu ihusuiöfea muıhterem 'Heyeti Umuımiyenin dik-
'katinİ ç'eikme<k isteriz. (Burada (Türlüye 'de iç
timai siyaselt' İlminin (temellerini atan. büyük 
âlim Prof. (Kessler'in 'Türîk isçisi liç'kı ısaıtf ettiği 
şu ısö'Zİerini ifade etmelk isterim: «Türlk işçileri 
•bütün diğer «devletierdeiki arkadaşları ,gilbi hu-
'ku'kun terakkisini temenni ediyorlar. Buna 
Miu'kaıbil düğer ısınıfl'ar da Ibunlara itimat etme
li <ve karşılarına polisle, Ceza Kanunu ive sav
cılarla çıikmaımalı'dırl'ar.» 

Grupum adına /hepimizi Ihümnetle ıselâmlıya-
raik mâruzâtıma son veriyorum. (Alkışlar) ı 

BAŞKAN — Türkiye Süt Endüstrisi Kuru
mu kurulması hakkındaki kanun tasarısına oy 
vermiyen var mı?. (Var sesleri) Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu kurulmasına dair olan ka
nuna oy vermiyen arkadaşlar lütfen oylarını 
kullansınlar. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adına Sa
yın Cevat Odyakmaz. 

• . C. K .M. P. GRUPU ADINA CEVAT OD
YAKMAZ (Sivas) — Muhterem arkadaşlar, . 
Türkiye'de diğer siyasi partiler sendika kurma 
hakkının yasak olduğunu programlarında sara
hatle kaydederlerken, sendika hakkını,ilk defa 
programına alan ve müdafaasını yapan Cumhu
riyetçi Köylü Millet Partisinin, bugün huzuru
nuza getirilmiş bulunan sendikalar kanunu tasa
rısını, birçok noksanlarına rağmen, bunları in
tikal devresinden geçici bir aksaklığı kabul ede
rek memnuniyetle karşılamakta bulunduğuna 
işaretle sözlerime başlamak istiyorum. 

Filhakika programımızın sendikalardan ba
his 107 nci maddesinde aynen : «İşçi vatandaş
ların meslekî menfaatlerini korumak maksadiy-
le serbestçe sendika kurmaları, hürriyet rejimi
nin temelidir. Kendilerine bu imkân verilmelidir. 
Bu meyanda Devlet, bu nevi sendikaların inki
şafına yardımcı olmalıdır.» denilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, hepinizin malûmu ol
duğu üzere, çalışan ve yaşıyabilmek için emeği
nin gelirinden başka bir imkânı bulunmıyan 
kimse, iş veren karşısında zayıf durumdadır. Pi
yasa şartlarının icabettirdiği bilgiden, tecrübe
den mahrumdur. Ücreti kendisine çalıştıran ta
rafından dikte edilir. Bunu kabul etmeyip çalış
madığı takdirde. açlığa ve sefalete mahkûmdur. 
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Beklemeye, dayanmaya takati yoktur. Bu itibar
la emek piyasasında, çalışanlar arasında daimî 
bir rekabet vardır. Bu rekabet saikasiyle libe
ral esaslara mutlaka sâdık kalınarak işçi ve iş 
verenler arasındaki münasebetler tamamen ser
best bırakıldığı takdirde iş veren, teşkilâtlan
mamış işçi arasındaki bu rekabetten faydalana
rak asgari ücreti verme yoluna gidecek ve bun
dan büyük bir kütle sefaleti tehlikesiyle karşı-
karşıya gelinecektir. Halbuki bir cemiyette ek
seriyetin sefalete düşmesi elbet şayanı tecviz gö
rülemez. Bu durumdan ekonomik ve sosyal bün
ye hasara uğrar, memlekette ne iktisadi ve ne 
de siyasi huzur kalır, binnetice bütün cemiyet 
mutazarrır olur. İşte çalışanların organize olma
ları ve sendikaların kurulmaları bu zaruretten 
doğmuştu. 

Ancak İm zaruretin takdiri ve sendika hakkı
nın tanınması garp dünyasında dahi kendili
ğinden ve mülâyemetle tahakkuk etmemiştir, 
Bu hak uzun ve yıpratıcı mücadeleler sonucun
da elde edilmiştir, işçiler aralarında birleşmek 
ve sendika kurmak hakkını yakın sayılabilecek 
bir mazide elde edebilmişlerdir. Bu arada eski 
korporasyonları, loncaları zikrederek bunlarla 
sendikalar arasında bir müşahabet ve irtibat 
kurmaya gayret eden kimselere vakıa tesadüf 
edilir. Fakat kısa bir tetkik eski korpörasyon-
larla, muasır sendikalar arasında, eskinin ve 
devrimizin ekonomik ve sosyal şartları nazarı 
itibara alındığı takdirde, strüktürel bir benzer
lik bulunmadığını ortaya koyar. Esasen bu kor-
porasyonlar dahi, Fransız ihtilâlini mütaakıp, 
çalışanların birleşmesi, o zamanın telâkkisine 
göre mahzurlu görülerek, Allard ve chapelior 
kanunları ile ilga edilmişlerdir. Bu itibarla sen
dikaları endüstri ihtilâlinin ve bu ihtilâli taki
ben doğan çalışanlar topluluklarının ihdas eyle
dikleri bir zaruret olarak kabul etmek yerinde 
olur. 

Nitekim endüstri ihtilâlinin ilk vııkubuldu-
ğu memleket olan İngiltere'de sendikaların ku
ruluşu işçi hareketleriyle sıkı sıkıya irtibat ha
lindedir. Filhakika İngiliz Trade - Limonları 
1871 senesinde çıkarılan (Trade - Union Act) 
ile kurulmuşlardır. 

Endüstri sahasında İngiltere'ye nazaran da
ha geç kalmış olan Fransa'da ise sendikalar 21 
Mart 1884 tarihli Waldeck - Rousseau Kanunu 
ile meydana gelmişlerdir. 
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Görülüyor ki, sendikalar endüstri ve işçi ha

reketleriyle çok sıkı irtibat halinde bulunan ku
rumlardır. Binaenaleyh ekonomik ve sosyal za
ruretlerin bir icabıdırlar. Hiçbir kanun, onun 
ihdasını zaruri kılacak organizmalar veyahut 
kollektiviteler cemiyet içerisinde taazzuv etme
dikçe vücut bulamaz. Bu itibarla sendika hakkı 
da onun vücudunu elzem kılacak vasat ve şart
lar tahaddüs etmedikçe meydana çıkamazdı, iş
te bugün memleketimizde bu vasat ve şartlar ge
lişme yolunda olduğu içindir ki, bu yeni kanun 
da tabiî bir icap olarak önümüze' gelmiş bulun
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar; biliyoruz ki, birkaç 
istisna hariç, memleketimizde kütle halinde işçi 
istihdam eden endüstri müesseselerinin kuruluşu 
çok yakın bir maziye irca edilebilir. Bunların bü
yük bir kısmı da şahıslara ait işletmelerdi, Cum
huriyetin ilânından sonra, Türkiye'nin sanayi
leşmesi için sarf edilen gayretler, Devlet İktisa
di Teşebbüsleri şeklinde meyva vermeye başla
mış, Sümerbank, Etibank gibi kurumlar, garp 
ölçüsünde büyük işletmeler tesis etmişler ve bu 
suretle memleketimizde bir işçi ve iş veren prob
lemi ve buna bağlı hakların tanzim ve tedvini 
zarureti ortaya çıkmıştır. 

Türkiye'de Devlet eliyle büyük teşebbüsle
rin kurulmasına muvazi olarak, hususi sektör de 
aynı istikamette bir inkişaf kaydetmiştir. Bil
hassa İkinci. Cihan Harbinden sonra, memleke
timizde G^rp mânasında kapitalist bir sektörün, 
yavaş, da olsa geliştiği nazara çarpmaktadır. 
Sanayi sahasında taazzuv eden bu kapitalizme, 
bankacılık sahasında gelişmeye başlıyan kapi
talizm de katılmakta ve sanayi kapitalizmi ile 
finans. kapitalizmi peyderpey füzyon haline 
girmektedirler. Bu suretle tıpkı geçen asır son
larında garb memleketlerinle olduğu gibi, artık 
memleketimizde de küçük teşebbüslerin yerine 
gitgide büyük teşebbüsler kaim olmakta ve bu 
sahada bir temerküz meydana gelmektedir. 
Bu durum muvacehesinde çalışanların da adet
lerinde ve temsil eyledikleri l^uvvet ve iktidarın 
vasatında bir gelişme kay d edilmektedir. Bin-
netice bu inkişaftan yeni ihtiyaçlar ve bu ih
tiyaçların doğurduğu yeni kanunî zaruretler 
ortaya çıkmaktadır ki, işte sendikaların ve bun
lara mürtebit hakların bu zaviyeden mütalâası 
kanaatimizce doğru olur. • • 
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Endüstri ve madencilik alanındaki bu duru

ma mütenazır olarak ziraat sahasına da bir göz 
atmak mecburiyeti vardır. Memleketimizde 
ziraat usûlleri çok geridir. Bir tarafta Türk köy
lüsünün çok büyük bir ekseriyeti mesaha ve 
verim itibariyle son derece kifayetsiz toprak
lar üzerinde ve çok kötü şartlar içerisinde ya-
şamıya uğraşırken, diğer taraftan geniş arazi 
parçalarını ellerinde bulunduran toprak sahip
lerinin emrinde çok sayıda ziraat işçisi ırgat 
olarak çalışmaktadırlar. 

Biz Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ola
rak elibetteki Türk işçisinin hukukunu koruya
cak, onun kalkınmasını sağlıyacak bir sendika 
ıkanununu can ve gönülden alkışlarız. Nitekim 
biraz evvel bu hususu proğramızla teyidetmiş 
bulunuyoruz. Fakat endüstri alanında çalışan 
vatandaşlarımızın adedine nazaran mukayese 
edilmiyeeek kadar yüksek bir yekûna baliğ olan 
toprak işçilerine ait hakların bu kanunda vu
zuhla tanzim edilmemiş ve derinliğine bir tet
kik mevzuu yapılmamış olmasını cidden üzün-
ftü ile karşılıyoruz. 

Biraz evvel ibahseylediğimiz 21 Mart 1884 
tarihli Fransız Sendikalar Kanununun ikinci 
maddesi aynen şöyledir: «Profesyonel sendika
ların mevzuu münhasıran ekonomik endüst
riyel ticari ve zirai menfaatlerin etüdü ve mü-
dafaasıdır.» 

Tasarının Fransız Millet Meclisinde müza
keresi sırasında bir milletvekilinin ikazı ile ka
nuna ilâve edilen «zirai» kelimesi Fransa'da zi
raat sahasında çalışanların ve çalıştıranların 
da sendika 'kurmaları imkânını sağlamış ve, 
bu sendikalara merbut olarak meydana getirilen 
muhtelif nevideki zirai kooperatifler ve ziraat 
odaları sayesinde, o zamana ıkadar dağınık hal
de bulunan, tercübesizlikleri ve yol gösterici
leri olmaması yüzünden geri kalmış olan Fran
sız çiftçileri kısa bir zamanda kalkinma imkânını 
elde etmişlerdir. 

Muhterem, arkadaşlar, biraz sonra maddeleri
nin de müzakeresine geçeceğimiz Sendikalar Ka
nunu tasarısında biz Türkiye'de zirai sendikala
rın kuruluş imkân ve şekillerini tedvin eden sa
rih bir maddeye maalesef tesadüf edemedik. Şa
yet vâz'ı kanun bu hususu da derpiş etmiş ise 
bu mühim ye memleket için son derece hayatî 
olan noktaya parmak basılmak ve mevzua sara-
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hat verilerek zirai sendikaların yurdumuzda tees
süs ye inkişafı imkânları behemehal sağlanmalı
dır. Filhal Anayasamızda zirai kooperatiflere hu
susi bir yer verilmiştir. Bu böyle olunca müşte
rek, menfaatlerini vikaye için sendika kurmak im
kânını gerçekleştirmeye kolaylıkla sahip bulun-
mıyan ve yekdiğerinden tecrit edilmiş olarak ya-
şıyan köylü vatandaşlarımızın kooperatifler kur
mak suretiyle kalkınmaları bir ütopi olmaktan 
ileri gidemez. 

Muhterem arkadaşlar, sendikaların endüstri
yel gelişmenin ve işçi hareketlerinin kaçınılmaz 
bir neticesi olduğuna işaret etmiştik. Filhakika 
bugün dünyada sosyalizm cereyanı almış yürü
müş ve en kapitalist memleketler dahi bu cere
yan karşısında ekonomik ve sosyal durumlarım 
tekrar gözden geçirip bir revizyona tâbi tutmak 
ve gerekli hukukî müeyyideleri vaz'eylemek lüzu
munu hissetmişlerdir. Zira vakıaları tcgafülden 
gelerek eski ampirik ölçüler içerisinde devlet ida
resinin artık mümkün olamıyacağı hakikati idrak 
edilmiştir. 

Diğer taraftan 1939 - 1945 ikinci Cihan Har
bi beynelmilel problemin mutalarını büsbütün de
ğiştirmiştir. Emekleriyle yaşıyan kimselerin teş
kil eyledikleri topluluklar gitgide daha kuvvet
lenmekte ve daha ziyade tecrübe sahibi olmakta
dırlar. Binaenaleyh, bu sınıfın kendi kaderine 
terk edilerek, başı boş bırakılıp birtakım tahrikçi
ler tarafından evakibi meçhul macerelara sevk 
edilmelerine mâni olmak için meşruı sendikalar 
içerisinde hak ve hürriyetlerine sahip ve millî ve
cibe ve mesuliyetlerini müdrik vatandaşlar olarak 
organize edilmeleri tek çıkar yoldur. 

Bu itibarla sendikalar, devrimizde ve halen 
yurdumuzda tahaddüs etmiş bulunan yeni şartlar 
muvacehesinde', çalışanların ve çalıştıranların mü
tekabil haklarının korunması, sosyal adaletin ve 
karşılıklı güvenin tesisi yolunda en uygun düşen 
müesseselerdir. 

Ancak, bunlardan, yani sendikalardan matlup 
neticelerin, elde edilebilmesi, için, bunların sadece 
göstermelik, içi boş bir kalıp olarak değil, fakat 
kendilerinden beklenilen fonksiyonu gereği gibi ve 
kemaliyle ifa edecek organizmalar olarak teçhiz 
edilmeleri mutlaka elzemdir. Sendikaların bu 
fonksiyonlarını ifa edebilmelerinin ilk ve esas ' 
şartı; sendika, ile âzası arasında sıkı ve devamlı 
bir irtibatın tesisidir. Bu .irtibatın tesisi ise evvel 
ve evvel işçilerin sendika-toplantılarına' muntaza-
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man devam edebilme imkânlarına vabestedir. 
Memleketimiz şartları muvacehesinde bu nokta 
üzerinde durmakta katı zaruret görüyoruz. 

Bilindiği üzere, işçilerimiz bilhassa memleke
timiz ölçüsündeki büyük endüstri merkezlerinde 
bir mesken problemi ile karşı karşıya bulunmak
tadırlar. Ekserisi 3ş yerlerine uzak mesafelerde, 
gecekondularda ikamet etmek mecburiyetindedir
ler. Hergün işe gidip gelirken yorgun - argın sa
atlerce yollarda vakit geçirmektedirler. Bu durum
da 8 veya daha fazla saat çalışan bir işçinin sen
dika toplantısına iştirak etmesine yorgunlukları 
sebebiyle maddeten imkân yoktur. Sendika top
lantısına iştirak edemiyen bir işçinin ise sendika 
ile alâkası ancak lâfzi kalır ve dolayısiyle sendi
kalardan matlup faydalar elde edilemez. Binaen
aleyh, ilk tedbir olarak, hiçolmazsa haftada bir 
gün iş yerlerinde mesainin iki saat evvel tatil edi
lerek işçinin iş yerinde aktedilecek sendika toplan
tısına iştirakini temin için bir hüküm ilâvesinde 
büyük faydalar görmekteyiz. Filhakika bir sen
dika* naturası itibariyle haklarının membaını 
teşkil eden insan topluluklarının müştemi bulun
dukları mahalde tesirini en iyi şekilde icra edebi
lir. Şayet bu' topluluklar, hattâ muvakkaten dahi 
olsa, şu veya bu sebepten dezorgaılize bir durum
da bulunursa, sendikanın tam olarak müesseriyot 
göstermesi-imkânsızdır. Binaenaleyh' bu esası gö
rüş içerisinde, işçilerin mümessili olan sendikanın, 
rolünü ancak, işçinin toplu bulunduğu mahalde 
ifa edebilmesi mümkündür. 

Arkadaşlar, ikinci mühim nokta şudur; işçi
nin sendikaya bağlanabilmesi için, sendikanın elle 
tutulur, gözle görülür menfaatler sağlaması zaru
ridir. Sadece ileriye matuf. vaitlerle, çalışanları 
sendikalara bağlamaya imkân yoktur. Çünkü, in
san psikolojisi ve bilhassa memleketimizde olduğu/ 
gibi, henüz meslek şuurunun tamamiyle iııkişaf 

v eylememiş bulunduğu bir vasatta, aslmda'objektif 
de olsa, derhal tahakkuk eylediği gözü ile göreme
diği hakikatleri hemen idrak edemez.' 

Bu durum muvacehesinde sendikaların, işçile
re işsizlik, ihtiyarlık, hastalık, ölüm vseridikaları 
tesisi ve bilhassa istihlâk kooperatifleri kurarak 
derhal müessir yardımda bulunmaya başlamaları 
şarttır. İşçi sigortalarının -bu fonksiyonu ifa" ey
lediği burada mâni bir sebep olarak zikredilemez. 
Zira bu kurumun işçinyl gerek hali hayatta iken, 
gerekse öldükten sonra ailesine ne dereceye ka
dar yardımda bulunabildiği' herkesin malûmu-
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dur. Nitekim, kanunda da sendikaların fonksi
yonları meyanmda bu hizmetler tadadedilmis 
bulunmaktadır. Ancak, malî takattan mahrum 
olan sendikaların bunları tahakkuk ettirmeleri
ne iıikân tasavvur edilemez. Malî kaynaklar 
bulunmadıkça sadece işçinin vereceği aidatla 
hiçbir şey yapılamaz ve kanunda derpiş edilen 
bütün bu gayeler sadece kâğıt üzerinde kalma
ya mahkûmdur. Bu itibarla biz bir tedbir ola
rak her iş yerinde gündelik efektif iş müddet
lerine yarımşar saat ilâvesi suretiyle, bu yarım 
saatlik ücretin iş veren tarafından doğrudan 
doğruya sendikaya tediyesinde çok büyük fay
dalar görmekteyiz. 

Bu suretle işçinin hem ekonomik ve sosyal 
durumu peyderpey salâh bulacak, hem işçi ile 
sendika arasındaki rabıta kuvvetlenecek, ve 
hem de Türkiye'nin mecmuu istihsal potansiye
linde günde yarımşar saatlik fazla mesaiden 
mütehassıl bir artış vücuda gelerek millî geli
rin çoğalmasını sağlamak imkânı elde edilecek
tir. 

Muhterem arkadaşlar,. bu kanun üzerinde 
ne kadar konuşulsa azdır. 

Bu itibarla;; maddeler konuşulurken ayrıca 
görüşlerimizi belirtmek üzere sözlerime burada 
son verir, kanunun memleketimize hayırlı ol
masını diler, hepinizi Cumhuriyetçe Köylü Mil
let Partisi adına saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Türkiye Süt Endüstrisi Kuru
mu kurulmasına dair Kanuna rey vermiyen ar
kadaşımız var mı? Bu kanuna oy kullanmıyan 
arkadaşlarımız lütfen kullansınlar. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Saim Kay-
kan. 

A. P. GRUPU ADINA SAÎM KAYGAN 
(îzmir) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, 
, Yüksek huzurlarınızda 1947 yılında Millet 
Meclisi tarafından kabul edilen 5018 sayılı Sen
dikalar Kanununun yerine ikame edilmek üze
re hazırlanan ve Geçici Karma Komisyon tara* 
findan müzakeresi tamamlanmış bulunan Sendi
kalar Kanunu üzerindeki A. P. Millet Meclisi 
Grüpunun görüşlerini açıklamak üzere söz al
mış bulunııyorum. öncelikle şu hususu, belirt
mek ve kösin olarak ifade etmek zorundayım 
ki, A. P. Millet Meclisi Grupu sendikalarımızı 
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demokrasimizin vazgeçilmez temel unsurların
dan birisi olarak görmekte ve yurdumuzda 
muhtar bir sendikacılığın süratle gelişmesine, 
iktisadi menfaat grupları arasında temsil kabi
liyeti kapasitesine, sahip ve güçlü organlar ha
linde bulunmasını memleketimizin yüksek men
faatleri ve sosyal Devlet prensiplerinin başlıca 
şartlarından birisi saymaktadır. 

Hızla kalkınma zorunda olan memleketimi
zin özlenen seviyeye ulaşması çalışanlar çalıştı
ranlar arasında sosyal adalet ilkelerine uygun 
bir çalışma nizamı kurulmasına ve Batı'da çok 
önce tanınmış bulunan; Anayasamızın şümulü 
içinde mütalâa edilen temel hakların kısıtlan
madan menfaat gruplarına tanınmasına bağlı
dır. Yüksek Meclisçe kanunlaştırılacak olan 
yeni tasarının gerek müesseseler, gerekse taşı
dığı ruh ve fonksiyon itibariyle âmmenin hissi
yatına tam mânasiyle tercüman olabilmesi ve' 
gerek tümü ve gerekse maddeleri itibariyle şi
kâyete mahal bırakmıyan sızlanma kapılarını 
mümkün olduğu kadar kapıyacak bir hale ge
tirilmesi grup olarak en samimî temennimizdir. 
Karma Komisyon tarafında^ müzakere edilmiş 
bulunan tasarının Anayasamızın 11 nci madde
sinde yer bulan hürriyetlerin ve hakların özü 
ve esası prensibine mutabakat bakımından tah
lilinde zaruret vardır. Şöyle ki; Anayasamızın 
11 nci maddesi : (Temel hak ve hürriyetler 
Anayasanın özüne ve ruhuna uygun olarak an
cak, kanunla sınırlanabilir, kanım; kamu ya
rarı, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adalet 
ve millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir 
hakkın ve hürriyetin özüne dokunamaz) dediği 
halde hazırlanan tasarıda hürriyetlerin özünü 
zedeliyecek ve karma ekonomi prensibine göre 
bir bakıma iş veren durumda bulunan Hüküme
tin sendikalar üzerinde müessir olmasını sağlı-
yacak hükümler getirilmiştir. Tatbikatta hem 
dâvâlı, hem hâkim durumunu meydana getire
cek bu hususun giderilmesi Yüksek Meclisin bu 
tasarıyı hassasiyetle incelemesi sonunda ala
cağı kararlarla mümkün olacaktır. Muhterem 
milletvekilleri, tasarının ana vasıfları üzerinde 
ciddiyetle durulduğu takdirde bu tasarının 
güçlü bir sendika teşkilâtlanmasından ürken ve 
bunu sınırlamak istiyeri bir zihniyeti aksettir
mekte olduğu görülür. Bunun başlıca belirtile
rini aşağıdaki şekilde özetliyebiliriz. Tasarıda 
sendikaların ve sendikalara ait üst teşekkülle-
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rin kurulmasını tabiî gelişmeye bırakacak ge
nel hükümler yerine teşekküllerin dağılmasına 
ve hattâ bunu teşvik eden teferruatlı hüküm
lerin yer almasına imkân veren hususlar bu
lunmaktadır. Tasarı sendika organlarının ku
ruluşu, faaliyetleri ye kaynaklarını kullanmala
rında güvensizlik ifade eden lüzumsuz birçok 
teferruatı kapsıyan kayıtlayıcı âmir hükümler 
koymaktadır. Teminat bakımından bugünkü 
mevzuattan da geriye gidildiği esefle müşahede 
edilmektedir. Sendikaların malî güçlerini Çalış
ma Bakanlığına bildirmeleri zorunluğu konul
mak suretiyle sendika hürriyetiyle bağdaştırıl
ması güç bir durum ortaya çıkartılmakta ve bu 
hükümler tasarının hazırlanmasındaki zihniyet 
çok belirli bir şekilde görülmektedir. Bu hü
kümde sendikalar Devlet ve İktisadi Devlet 
Teşekkülleriyle pazarlık kabiliyetlerinin en 
önemli unsurlarından birisini kaybetmiş bir 
duruma düşmüş olacaklardır. 

Çalışma Bakanlığına tanınan iş kollarını tes-
bit yetkisiyle güelü sendikaların kurulmasında
ki fırsat bir bakıma iş veren durumunda bulu
nan Hükümetin bir organına tanınmış olmakta 
ve bu suretle Çalışma Bakanlığının büyük sen
dikaların kurulmasında müdahaleciliğine imkân 
verilmiş olmaktadır. Tasarıda Batıda bile yetiş
meleri çok güç ve zana bağlı olan sendika lider-* 
lerinin bertaraf edilmesi için hükümler yer al
makta ve yurdumuzda yetişkin sendikacıların 
gayet basit ihmal konuları sonucunda çok ağır 
cezai müeyyidelerle ortadan kaldıracak hü
kümlerin kanunlaşması istenmektedir. Anayasa
nın temel prensiplerine uygun bir sendikacılık 
anlayışının bu tasarıyla sağlanabileceğine A. P. 
Meclis Grupu olarak inanmıyoruz. Bu temel 
prensiplerin Anayasanın ruhu ve özüyle bağ
daştırılabilecek bir duruma getirilmesidir ki, 
şikâyetleri asgari hadde indirmiş ve maşeri vic
danda makes bulmuş bir kanun tedvinine bizi 
götürmüş olacak hür ve demokratik bir Sendi
kalar Kanununun Büyük Meclisin muhterem 
reyleriyle kanunlaşması sonucuyla memleketimi
zin hızla kalkınmasında en önemli rol oynamış 
olacaktır. Muhterem milletvekilleri tasarının 
basit formaliteleri nizamnamelere dercedilmesi 
gereken hükümleri birtakım kanun maddelerine 
bağlamak itfaiyecilerin sendika kurma hakları
nı kısıtlayıcı hükümlerden sendikaları her he
sap veya bütçe devresine ait bilanço ye hesap

larını yanî gelir ve giderleriyle menkul ve gay-
rimenkullerini patron Hükümetin bir uzvu ojlan 
Çalışma Bakanlığına bildirmeye icbar edecek 
hükümleri, ne kadar sendikaların teşkilâtlanma--
sına aşırı derecede müdahale imkânları getiril
mesine A. P. Meclis Grupu olarak taraftar deği
liz. (Soldan alkışlar) Kaldı ki, Anayasamızın 
46 ncı maddesi büyük bir açıklıkla çalışanlar 
ve iş verenlerin önceden izin almaksızın sendi
kalar ve sendika birliklerini kurmalarına, Şun
lara serbestçe üye olmak ve üyelikten ayrılıiıak 
haklarına sahip bulunduklarına âmir bulunmak
tadır. Keza Anayasanın ayın maddelerinin ıson 
paragrafı demokratik esaslara aykırı olmamak 
kaydiyle sendika ve sendika birliklerinin | tü
züklerini, yönetim ve işleyişlerini serbestçe tân
zim etmelerine cevaz vermektedir. Bu kesini hü
kümler muvacehesinde Yüksek Meclisçe mjiza-
keresi yapılmakta olan tasarının gerek getir
mekte olduğu hükümler, gerekse çalışma hayatı
mıza tutacağı ışık bakımından ıslahında ciddî 
zaruret vardır. Adalet Partisi Meclis Grupu 
olarak bu hususu Yüksek Meclisin görüşlejrfne 
arz etmek lüzumunu duymaktayız. Gerek kojalis-
yon Hükümetlerinin programlarında, gerjskse 
ilk Beş Yıllık Kalkınma Plânının bu kokuda 
temel görüş ve felsefesini belirten esaslarda 
açıklandığı üzere toplumsal yaşayışımızın Isağ-
lam bir iktisadi düzeışle gelişmesini temiı^ et
mek ancak kuvvetli bir sendikacılıkla münikün 
görüldüğü halde Geçici Komisyonda müzakere
si bitirilen tasanda yukarıda arz ettiğimiz pren
siplerle çelişecek hükümlerin getirildiği esefle 
müşahede edilmektedir. Samimiyetle şu hususu 
ifade etmek isteriz ki, Türkiye'de kuvveti^ bir 
sendikacılığın mevcudiyetini kabul etmememizin 
iktisadi hayatımıza getireceği dinamizmi tyabül 
edip etmediğimizin açıkça cevaplandırılması ik
tiza eder. 

Kuvvetli bir sendikacılığın toplumsal haya
tımızda bir denge unsuru olacağına inanıyojrsak, 
sendikacılığımızın güçlü hale gelmesini eriye
cek hususları tasarıdan çıkarmamız ve Tüfk iş
lisinin müsellem olan vatanperverliğine ve en
gin sorumluluk şuuruna güvendiğimizi teyidet-
memiz gerekir. (Soldan, alkışlar) • 

Değerli milletvekileri, çalışma hayatımızın 
çok ciddî bir dönüm noktasını teşkil ettiğine inan
dığımız bu kanun tasarısının Yüksek Mecliste 
müzakere edilmekte olduğu §u sırada, sayagel-
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eliğimiz demokratik düzen ile bağdaştırılmayan 
hükümlerin ayıklanarak Anayasanın ruhuna ve 
özüne uygun bir şekilde kanunlaşmasını bekle
diğimizi ifade etmek bizim için kaçınılmaz bir 
vazife olmaktadır. Milletimizin kaderini mutlak 

• surette değiştireceğine ve çalışanlarla çalıştı
ranlar arasındaki münasebetleri düzelteceğine 
inandığımız bu tasarının Anayasanın hürriyet
lerin özü prensibine uygun bir şekilde kanun
laşması halinde Büyük Türk Milletine gayret
lerini artıracaklarına emin bulunduğumuz işçi
lerimize, sermayelerinin taassubunu terk ede-1 

çeklerine güvendiğimiz iş verenlerimize ve mem
leketimize hayırlı olacağına inancımızı bir defa 
daha belirtir, Adalet Partisi Meclis Grupu adı
na Yüksek Meclisin muhterem azalarını hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye Süt Endüstrisi Kuru
mu kurulması hakkındaki kanun tasarısına oy 
kullanmıyan arkadaşımız var mı? (Var sesleri) 
Varsa hemen kullanınız. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Kâzım 
Arar. 

M. P. GRUPU ADINA KÂZIM ARAR (Çan-
kırı) — Sayın Başkan; muhterem arkadaşlarımı, 
Sendikalar kanunu tasarısı üzerinde Millet Par
tisi Meclis Grupunun görüş ve temennilerini ar 
ediyorum. 

Anayasamız, çalışanların ve iş verenlerin 
menfaatlerini koruyabilmeleri gayesiyle sendika-
lafr şeklinde teşkilâtlanmaları esasını kabul et
miştir." 

Bütün, hür ve 'demokratik 'memleketlerde de 
inevcudolân bu müessese tarihi bir tekâmü
lün mahsulüdür. Sermaye karşısında uzun müd
det âciz ve çaresiz 'kalan emek sahiplerinin is
tismarını önlemek için birleşip bir kuvvet haline 
gelmeleri zarureti sendikacılığı doğurmuştur. 

Sendikasılar, sınai ihtilâli neticesinde meyda
na gelmiş olan iş piyasalarında, rekabet şartla
rını tevazün ettirebilmek gayesiyle işçi ve müs
tahdemler tarafından kurulmuşlardır. 

Sınai 'ekonomi ve istihsâl sahalarında, iş ve
renler tarafından kurulmuş olan (birlikler veya 
bizzat iş veren kargısında, işçiler menfaatlerini 
koruyacak teşkilâta sahip bulunmazlarsa tama-
miyle ıgayrimüsait şaftlar altında tecrit edilimiş 
ve tek basılarına kalmış olurlar. Maişetini an
cak çalışarak temin edebilen varlıksız insanlar 
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olan işçiler daha iyi şartlara kavuşmak için, 
çalışmadan bekliyebileeek durumda olmadıkla
rından Ibu zaruret dolayısiyle iş verenin teklif 
edeceği şartları her ne pahasına olursa olsun 
kabul ıistırarındadırlar. Böylece iş verenin iarzu 
ve teklif ettiği şartlar mukavele mahiyetini 
iktisabetmiş olur. Fakat işçilerde kendi ara
larında menfaat birlikleri, yani sendikalar vü
cuda getirebilirler ve bunlar kanuni ve maddi 
imkânlarla teçhiz ediiirlerse iş verenlerin ikti
sadi kuvvetleri karşısına, müttehit ve müessir 
ıbir kuvvet olarak çıkmış olurlar. Bu suretle 
iş piyasalarında kuvvetler muvazenesi teessüs 
etmiş olur. 

Sendikaların iş verenler karşısında işçi hak
larını koruyabilmeleri hür ve güçlü olmalarına 
bağlıdır. 

Anayasamızın 45 nci maddesi, çalışanların 
yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine ya
raşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli 
adaletli biir ücret elde etmeleri için gerekli ted
birlerin devlet tarafından alınacağını âmirdir. 

îşçi haklarını savunacak, onların millî ge
lirden sosyal adalet ölçülerine uygun bir pay 
almalarını sağlıyacak hür ve güçlü bir sendika
cılığın teşekkülüne imkân verilmesi hiç şüphe
siz bu tedbirler eümlesindendir. 

Mevcut kanun teklifi maalesef hür ve güçlü 
bir sendikacılığın teşekkülüne ve işçi haklarını 
müessir bir şekilde korunmasına imkân verilecek 
bir hüviyette değildir. 

Bu kanaatimizi teyid için bâzı misaller ver
mek istiyoruz. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği 29 ncu 
maddede : «Sendikalar her hesap veya bütçe 
devresine ait bilanço ve hesaplarını ve rapor
larını aidolduğu devreyi takip eden 3 ay içinde 
Çalışma Bakanlığına gönderirler. Bu blânço 
ve hesaplar meyanmda sendikanın o devre için
deki gelir, gider gibi malî durumu ile ilgili 
olarak istenecek sair bilgilerde bulunur.» Hük
münü ihtiva etmektedir. 

Tasarıda böyle bir hüküm olmamasına, rağ
men komisyonun yeniden ihdas ettiği bu mad
deden beklediği sonuç anlaşılamamıştır. 

Esasen Çalışma Bakanlığına bildirilmesi iste
nilen bilgiler, tasarının 24 ncü maddesinde bü
tün çıplaklığı ile ortaya konmakta ve müphem 
»bir husus kalmamaktadır. 
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îş verenle -işçi arasında vuku bulacak ihtilâf

ların halli için hakem mevkiinde bulunan Hükü
met, burada iş veren mevkiinde olduğuna göre 
işçi sendikalarının malî gücünü bilen bir" iş ve
renin grevi göze alamıyacak bir sendika ile na
sıl bir anlaşmaya tevessül edeceğini kestirmek 
mümkün olamıyor. Binaenaleyh esasen teklifte 
de meıvcudolmıyan bu maddenin lüzumsuzluğu 
aşikârdır. Tasarıdan çıkarılması lâzımdır. 

Çalışma Bakanlığına doğrudan doğruya iş
çiyi veya iş vereni ilgilendiren konularda teşeb
büs ve müracaat hakkı tanınmaktadır. 

îş kollarının tesbiti, toplu sözleşme yapı
lacak işçilerle iş veren teşekküllerini ilgilendi
ren bir keyfiyettir. Bu itibarla meselenin ta
raflarca halledilmesi ve üzerinde anlaşılmıyan 
noktaların da. Yüksek Hakem Kurulunca karar
laştırılması en tabiî bir yoldur. Buna rağmen 
kanun teklifinde bu işin de Çalışma Bakanlığı 
tarafından yapılacak bir yönetmeliğe bağlana
cağı ifade edilmektedir, iş kollarının dar tarif 
edilme'si halinde büyük sendikaların kurulması 
önlenmiş olacaktır. Kanun teklifindeki cezai 
hükümler, ağırdır. Bilhassa sendika idareciliği 
haklarının kaydı gibi munzam cezaların derpiş 
olunması idareci kadronun kolayca bertaraf 
edilmesi neticesini doğurabilecek mahiyette
dir. 

'Muhterem arkadaşlar, henüz Türkiye'de ye
ni bir mevzuu olan sendikalaşma bizim bünye
mizde özel bir karakter arz etmektedir.. Sendi
kalar kanunu ile elde edilmek istenilen netice 
işçi ve lış veren mün as ebetlerinin daha iâdil ve da
ha düzenli bir şekilde ayarlanması olduğuna 
göre üç faktör üzerinde önemle durmak iktiza 
eder. 

1. işçi, 
2. • tş veren, 
3. Hakem, 

Alelûmun anlaşmazlıklar işçi ile iş veren .ara
sında vukuu bulmaktadır. Halbuki bizde Hü
kümet patron mevkiinde olup bu ihtilâfın, 
Devlet sektörü içinde kalan hususlarda, iş ve
ren hüviyetinde yani hem davalı hem hakem 
mevkiinde bulunmaktadır. 

Hal böyle olunca huzurunuzda bulunan Sen
dikalar Kanununun işçi hukukunun mutlak an
lamı ile koruyacak fonksiyona sahibolmadığmı 
açıkça ifade edebiliriz. 
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Uzun yıllardan beri büyük bir ıstırap içinde 

kııvranan artık iş hayatında insan gibi yaşamak, 
asgari normal refaha kavuşmaya bihakkin lâ-

. yık olan Türk işçisinin kanun çerçevesi içinde 
hakları tanınmalı ve Batılı mânada sendikalaşma 
hareketlerinin tatbikatta da iyi örneğini ver- ; 
melidir. 

Maddelerin müzakeresi sırasında ayrıca gö
rüş ve kahaatlarımızı belirteceğiz. 

Huzurunuzdan ayrılırken Millet Partisi Mec-; 
lis Grupu adına Sendikalar Kanununun Türk 
milletine ve Türk işçisine ve iş verenlere hayır-j 
h olmasını yürekten temenni eder. Hepinizi hür
metle selâmlarım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye Süt Endüstrisi Kuru
mu kurulmasına dair kanun tasarısına oyunu 
kullanmıyan arkadaş var mil-(Var, var sesleri) 
Var oldukça kupalarını kaldıramıyoruz. Var mı ? 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Çalışma Bakanı Sayın Bülent Ecevit, buyu
runuz. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT 'ECEVlT 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; henüz bütün arkadaşlarımız söz alıp ko-! 
nuşnıadan huzurlarınıza çıktığım için özür di
lerim. Fakat saym grup sözcülerinin konuşma
larını dinledikten sonra, bâzı konulara şimdiden 
temas etmek ihtiyacını duydum. Bu arada Yeni; 
Türkiye Partisi Grupu adına konuşan Sayın Or
han Apaydın arkadaşımızın bâzı tenkid ve tek
lifleri üzerinde biz de daha önce son günlerde 
sendikalar temsilcisi arkadaşlarımızla yaptığı
mız gayriresmî görüşmelerde bir anlayışa var
mıştık. Meselâ, sendikaların çeşitli faaliyetlerle 
gelir sağlamalarını mümkün kılan hükümlere 
daha fazla açıklık ve imkân sağlayıcı bir şekil 
verilmesinin faydalı olacağını kabul etmiş bu-* 
lunuyorduk. Bu yolda gelebilecek önergeleri gÖ4 
rüşümüze uygunsa destekliyeceğiz. 

Ayrıca, Hükümet olarak, yine Sayın Orhan 
Apaydın arkadaşımızın, işçilerin mensubolduk}- < 
lan sendikalarla, bâzı işçi haklarından yoksuıj. 
bulunacak olan Devlet memurlarının sendikala^ 
rmın, meslek teşekkülleri olarak birbirlerinden 
ayrılmasının faydalı olacağı yolundaki görüşle
rine de aynen iştirak ediyoruz. Bu hususta geler 
cek teklifleri de destekliyeceğiz. 
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Ancak çok değerli arkadaşımız sendikaların 

bilanço ve hesaplarını her malî yıl sonunda Ça
lışma Bakanlığına vermesi hususunu tenkidede-
rek bu hükmün kaldırılmasını veya değiştiril
mesini ileri sürdüler. Başka bâzı arkadaşların 
da destekledikleri bu görüşe iştirak etmiyoruz. 
Kanun metni dikkatle incelenecek olursa görü
lür ki, sendikalara bu kanunla gelir Bağlıyabil
mek için çok geniş imkânlar verilmiştir. Bir ke
re iş verenler, işçilerin sendika aidatlarını bord
rodan kesip sendikaya ödemeye mecbur tutul
muşlardır. 

Ayrıca, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ka
nun tasarısında, sendika üyesi olmıyan işçilerin 
bir toplu sözleşmeden yararlanabilmeleri için 
sendikalara aidat ödemeleri mecburiyeti konul
muştur. Bunun dışında türlü yatırımlar, işletme
cilik faaliyetleri yapmak suretiyle, sendikaların 
adetâ hudutsuz gelir sağlama imkânları olacak
tır. Eğer, arkadaşımızın tenkidettiği hüküm, 
sendikaların malî güçlerini azaltmak zihniyetiy
le kanuna konulmuş olsaydı ki, burada bilhassa 
Sayın Adalet Partisi Sözcüsü Saim Kaygan ar
kadaşımızın tarizlerine cevap vermek istiyorum, 
eğer, bu hüküm, sendikaların malî güçlerini kıs
ma, onları malî bakımdan zayıf hale düşürmek 
kasdiyle konulmuş olsaydı, tasarıda sendikalara 
bu kadar geniş para kazanma imkânları sağlan
mazdı. 

Kanun, iş verenleri, dünyanın pek az mem
leketinde tatbik edilen bir mecburiyetle, ka
nun zoruyla, işçiden sendika aidatı kesip sen
dikaya ödemeye mecbur tutuyor. Sendikaya üye 
olmıyan işçiyi bile sendikaya aidat ödemeye 
mecbur tutuyor. Sendikaya, matbaa kurmadan, 
turistik tesisler kurmadan, kooperatif kurma
dan, daha türlü iş alanlarına kadar, birçok alan
larda faaliyet gösterip para kazanmak, gelirle
rini artırmak imkânını sağlıyor. Ondan sonra 
Sûkümetin, sendikaların malî bakımdan güçlen
mesinden endişe duyduğunu ileri sürmek en 
azından insafa sığmaz kanaatindeyim. T 

Kaldı ki arkadaşlarım, biz bu hükmü, yani 
sendika bilançolarının Çalışma Bakanlığına ve
rilmesi mecburiyetini kanuna koyarken, bu hü
küm kanuna konmasa idi gizli kalabilecek olan 
bâzı hususların açıklanmasını istemiş olmuyoruz. 
Eğer Türkiye'de demokratik düzen devam ede
cekse, sendikalar bu demokratik düzenin isterle
rine ayak uyduracaklarsa, yani iç bünyeleri de-
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mokrasi şartlarına uygun olacaksa, en azından, 
hesaplarını kendi genel kurullarına açıklamak 
zorunda kalacaklardır. Çalışma Bakanlığı bu ge
nel kurul toplantılarına kendi memurlarını gön
dererek bu hesapları not ettirmiş olsun, ha sen
dikalar bu bilgileri Çalışma Bakanlığına verme
ye mecbur tutulsun, arada her hangi bir yanlış 
anlamanın, yanlış not tutmanın önlenmesinden 
başka fark olmaz. Kanun iş vereni sendika aida
tını kesmeye mecbur tuttuğuna göre, sendikanın 
aidatla sağlanan geliri nasıl olsa bilinecektir. 
'Sendikaların ba-şka faaliyet yollarından ne ge
lir elde ettiklerini bilmek de, elbette malî me
kanizmanın yetkisi dahilindedir. Açıklık reji
mi olan demokrasiye ıgöre, esasen bilinebilecek 
olan bilgilerin Çalışma (Bakanlığına verilmesin
de de ne gibi bir ısakınea olduğunu 'görmekten 
âciziz. Kaldı ki, Sayın Saim Kaygan arkadaşı
mızın izah ettiği • gibi, bu bakımdan kanun tasa
rısı yürürlükteki kanunun ıgerisine 'gitmek 
şöyle dursun, bir hayli ilerisine »gitmektedir. 
(Bugün yürürlükteki mevzuata ıgöre Çalışma Ba
kanlığının sendikaları doğrudan doğruya denet
lemek, istediği zaman gidip sendikaların hesap
larını kontrol etmek, teftiş etmek yetkisi var
dır. Halbuki yeni kanun böyle bir yetki tanı
mış değil. Çalışma (Bakanlığına. Ancak bir şikâ
yet, bir ihbar vâki olduğu ve adalet mekanizma
sı, adalet cihazı meseleye el koyduğu zaman sen
dikanın ^hesaplarının el altında bulunması müm
kün olacaktır. 

Hele böyle bir mükellefiyetin demokrasiye ay
kırı olduğu, hür sendikacılığa değer veren mem
leketlerde böyle bir hükmün yeri olmadığı yolun
daki iddialar gerçeklere, tamamen aykırıdır. Biz 
işçilerimize çok ileri haklar tanıyan kanunlarla 
huzurunuza (gelmek iddiasındayız ama, demok
raside ve hür sendikacılıkta bize örnek olan (bâ
zı (Batı ilkelerinden daha ileri gitmek gibi aşırı 
bir iddiamız da yoktur. 

Bu açıdan baktığımız takdirde, şu ıgerçek-
leri görürüz ki, demokratik bir düzen içinde ol
duklarından ihiç kimsenin her halde şüphe et
mediği Avustralya, Hindistan, Yeni Zelanda, ir
landa, İngiltere'de, ki İngiltere hür sendikacı
lığın bildiğiniz ıgîbi merkezlerinden birisidir, 
sendikalar, bizim bu tasarımızda olduğu gibi, 
malî durumlarını açıklamak suretiyle her yıl bu 
hususlarda bir rapor vermekle mükelleftirler. 
Ve bu raporları, şüphe uyandırdığı veya sendi-
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!ka üyeleri hakkında şikâyet olduğu takdirde, 
âmme makamlarının kesin tahkik yetkileri var
dır. Başka bâzı demokratik memleketler ki, bu 
arada Yunanistan ve Avusturya'yı sayabiliriz, 
dalıa da ileri gitmekte ve âmme makamlarına 
muntazam fasılalarla sena ukalan devamlı -kon
trol yetkisi, bilhassa sendikaların malî durum
larım denetleme yetkisi tanımaktadır. 

Hür sendikacılığın kalelerinden Ibirisi olarak 
bilinen (Birleşik Amerika'da dalhi, özellikle 1959 
yılından beri bütün sendikalar hesaplarını en kü
çük teferruatına kadar Devlete açıklamak du
rumundadırlar. Yanımda, merak eden arkadaş
larıma gösterebilirim. Birleşik Amerika'da Hü
kümetin sendikalardan malî durumlariyle ve 
sair durumlariyle ilgili olarak istediği bilgileri 
'gösteren kestiyonerler, soru varakalan vardır. 
Bunlar incelendiği takdirde, bizim kanunumuz
da derpiş edilenin de 'ötesinde, ne kadar cüzi te
ferruat sayılabilecek noktalarda dahi Devletin 
sendikalardan bilgi istediği -görülebilir. 

Arkadaşlarım, birçok hususlarda değerli 
arkadaşlarımızın tekliflerini kabul edebiliriz. 
Nitekim sendikacı arkadaşlarımızla 2 - 3 gün
dür yaptığımız görüşmelerde, ben de bâzı ko
misyon üyesi 'arkadaşlarım da, bu fikri bâzı nok
talarda sendikalarla ıbir görüş birliğine vara
bildik. Ama bir açıklık rejiminde, açıklığın baş
ta gelen şartlanndan birisi olan hesapta açık
lık, prensiplerinden umumi efkâr önünde he
sap verme prensibinden asla taviz veremeyiz. 
(Bravo öesleri) 

Arkadaşlar, Sayın Cevad lOdyafcmaz'm, C. 
K. M. P. Grupu adına söz alan sayın Cevad 
Odyakmaz'm konuşmasını istifade ile dinledim, 
ve bâzı görüşlerini tesbit ettim. Bu arada bir 
kaygılarına cevap vermek isterim: Muhterem 
arkadaşımız, bu kanun metninde bir sarahat 
olmadığı için tarım işçilerine sendikalaşma yet
kisi verilmediğini zannetmişler. Halbuki bu 
hususta bir sarahat koymaya- lüzum yoktur, 
çünkü bu kanuna göre sendika kurabilmek için 
iş kanunu 'kapsamına (girmek gibi bir mecburi
yet yoktur. Bu kanunla memurlar bile sendi
ka kurabileceklerdir. Tarım işçileri de elbette 
sendika kurabilirler. Kaldı ki, bugün ıbile, yıl
lardan beri devam eden, tarım i§ kollarında ku
rulmuş bâzı 'kuvvetli sendikalar vardır. Bu ba* 
kımdan arkadaşımızın endişesi varit değildir. 

Adalet Partisi Grupu adına konuşan sayın 
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Saim Kaygan arkadaşımız daha önce cevaplan
dırmaya çalıştığım hesap ve bilançolann Ça
lışma Bakanlığına verilmesi hususunu öne sü
rerek ve bilhassa bu hükme ve başka bâzı nok
talara dayanarak, bu tasannın sendika hürri
yetinin özünü zedelediğini, demokrasiye ve 
Anayasaya aykırı olduğunu ve Hükümetin ıgüç-
lü sendikacılıktan ıbir korku içinde bulunduğu
nu, endişe içinde bulunduğunu ileri sürdüler, 
kanunun hazırlanışına bu görüşün hâkim oldu
ğu kanaatini ifade ettiler. 

Fazla vaktinizi almamak için arkadaşımızın 
iddialarına teferruatlı olarak cevap vermiyece-
ğim. Komisyon sözcüsü arkadaşımızın bu hu
susta bilgi ve yetkiyle, sizlere izahat vereceği
ne inanıyorum. Yalnız, bizim güçlü bir sendi
kacılıktan korku ve endişe içinde bulunduğu
muz hakkında, arkadaşımızın endişelerine mü
saadeleriyle kısaca cevap vermek isterim. 

Arkadaşlarım; huzurunuzda ıbulunan Sen
dikalar Kanunu, Anayasa, işçilere sendikalara 
girip girmemekte hürriyet verdiği için, işçiyi 
mecbur etmemekle beraber, gerek bu kanuna 
gerek toplu sözleşme, Grev, Lokavt kanununa, 
işçiyi sendikalaşmaya teşvik edici öyle hüküm
ler koymuştur !ki, âdeta kendi menfaatle
rini düşünen bir işçi için sendikalara girmek 
âdeta mecfburi hale gelmiş olmaktadır. Meselâ, 
teşkilâtlanmamış işçilerin toplu sözleşme yapa
bilmesi imkânsızıdır. Bu kanunla, sendika üyesi 
olmadığı halde, işçildr toplu sözleşmeden isti
fade edebilmek için sendikaya aidat ödemeye 
mecbur tutulmaktadır. Böyle bir mecburiyet 
karşısında, bir çok işçiler, «neden aidat ödüyo
rum, ıbari şu sendikaya girip denetlemesinde oy 
sahibi olayım» diyeceklerdir. Sendikalara gelir 
sağlamak hususunda ne kadar ileri hükümler 
getirilmiş olduğunu açıkladım. Güçlü sendika
cılıktan korkan bir hükümet herhalde, sendika
cılığı bu ölçüde teşvik eden ve sendikacılığa bu 
ölçüde mali ıgüç sağlama imkânı tanıyan Ibir 
tasarıya imzasını basarak huzurunuza gelmezdi. 
Kaldı ki, Koalisyon Hükümetinin hür sendi
kacılıktan, güçlü sendikacılıktan asla korkama-
dığına, tersine bunu istediğine, bu yolda hare
ket ettiğine delil ararsak, sadece şu kanun ta
sarısına bakmak icabetmez. Genel olarak Hü
kümetin tutumu da, Koalisyon Hükümetinin 
güçlü sendikacılıktan korkmak şöyle dursun 
bunu teşvik etmek için elinden geleni yaptığını 
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göstermekledir. İkinci Karma Hükümet Prog
ramımla şu İbareler vardır: «Sendikacılığın 
gelişmesi için gerekli Ibütiuı imkânlar sağlana
caktır. Sosyal. ve ekonomik mecellelerin çözü
münde sendikalar devlete yardımcı müesseseler 
olarak itilbar göreceklerdir.» Hükümet bu cüm
lenin bilr programda rafa ikaldırıp unutulması 
gibi (bir düşüncede bulunmadığı içindir ki, bu 
taahhüde, bu düşünceye uygun olarak, -kendile
rine bağlı işletmeler 'bulunan bütün bakanlıklar 
ve Çalışma, Bakanlığı, 'kendi teşkilâtlarına birer 
genelge yollamış ve Hükümet Programındaki 
.bu siözlere göre sendikacılarla münasebetlerini 
ayarlamaları gerektiğini; programındaki bu 
sözlere uygun olarak, programı da ki !bu isözlerin 
gerektirdiği ölçüde sendikalara ve sendikacı
lara saygı ve itilbar gösterilmesi gereiktiğmi bil
dirmiştir. • Birinci Kanma Hükümet zamanından 
itibaren Çalışıma Hakanlığı, sendikacılara 'kendi 
eğitim faaliyetlerinde tamamen serbestlik tanı-
maştiır. İkinici Karma Hükümet zamanında 
plânın hazırlamışında sendikalara 'danışıldığı 
gabi; şimdi plânın uygullaıiiiuaısı ile ilgili her 
safhada isen likalara devamlı lolarak danışılmak
tadır. 

İthalât İhracat 'kotalarını tesbiıt eden Iheyete 
bile, .gecen sonbahardan (beri, tarihimizde ilk 
deifa olarak sendilkacılar 'dahil, edilmiş bulun
maktadır. 

Yine gecen yaz oltalarından beri, bakanlar
la sendikacıllar arasında 3 ayda bir toplantılar • 
yapılmaya 'başlanmıştır. Bu toplantılarda, yal
nız işçi mecelleleri değil, nuemrlelketiîi bütün ik
tisadi ve sosyal (meseleleri, balkanlarla sendika-. 
cnlar arasında eşit şartlar altında görüşülmek-
teidir. Programa uygun olarak iktisadi ve sosyali 
meselelerin çözümünde sendikalara, devlete bu 
kadar yardımcı olmak imkânını veren, bu imkâ
nı .vermenin gerekli itibarlı mevkii veren 'bir 
Hükümet, asla hür sendikacılıktan, güçlü (sen
dikacılıktan korkmaz. Sendikacı arkadaşımı 
Saim Kaygan, bundan müsterih olsun. (C. H. P. 
sıralarımdan alkışlar) Biz hükümetlerin sen
dikalara (baskı yaptığı, kanunsuz olarak sendi
ka birliklerini kapattığı günleri 27 Mayıs dev
rimiyle birlikte geride bıraktık arkadaşlarım. 
(Alkışlar) 

Türk işçisinin dışarıda millî 'menfaatlerimi
zi gereği gibi temsil edcmiyeceğini zanndderck 
1952 yıhndan itibaren MÜMIt>rarası Hür işçi 
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Sendikaları Konfederasyonunun üyelik davetini 
Tür işçisinin kabul etmesine izin veıimıiyen zih
niyet de, 27 Mayna 1960 devrimi ile beraber, 
geride ' bı rakı İm ıştır. (Bravo (sesleri, alkışlar) 

Sayın Saim Kaygan arkadaşımız, Hükümet
ti en sık, «ı'k iş veren Hükümet 'olarak bahsetti. 
(ierçekten bugün memleketimizde birçok devlet 
işletmeleri vardır. Ve bu işletmelerde Devlet, bir 
is veren rolündedir. Fakat bu hususta bile Hükü
met imiz, işçilerin Devlet işletmelerinde kendileri
ni ayrı bir sınıf gibi görmelerine imkân vermemek 
için, bu işletmeler âdeta kendilerinin karşısında 
imiş gibi bir his içine düşmemeleri için, bir başka 
kanun tasarısiyle Yüksek Meclisin huzuruna gel-
mştir. Bir karma encümende görüşülmekte olan 
bir kanun tasarısiyle, arkadaşımızın «iş veren» 
dediği Hükümet, İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
ve Devlet iştiraki olan işletmelerde işçiyi idareye 
ve kâra iştirak ettirmek kararındadır. Bu, Hükü
metin, işçi karşısında'yer almaktan ve iş veren 
zili niyetinden' ııekadar uzak olduğuna en yakın 
delildir. 

Uvet, idareciler vardır, müdürler, umum mü
dürler olacaktır, fabrikalarda. Ama, bunlar fab
rikanın işçilerden daha fazla sahibi değillerdir. 
Bütün millet ve bu fabrikalarda çalışan işçiler, bu 
fabrikaların aynı ölçüde sahibidirler. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden teşki
lât landırılmasiyle ilgili Kanuna, işçilere bu fabri
kaların idarelerine iştirak hakkını tanıyan hükmü 
de Hükümet işte bu düşünce ile koymuştur. Bu 
zihniyet içindeki bir Hükümetin, karşısında za
yıf sendikalar görmek istediği, güçlü sendikalar 
görmek istemediği yolundaki iddiayı, isnadı kesin 
olarak redderim... (Ortadan bravo sesleri) Biz, 
arkadaşlarım, hür sendikaları, hür sendikacılığı, 
demokrasinin bir teminatı olarak görmekteyiz. En 
sağlam teminatlardan biri olarak görmekteyiz. Fa
kat aynı şekilde demokrasiyi de hür sendikacılığın 

• bir teminatı olarak görmekteyiz. Ne kadar liberal 
ve geniş görüşlü, işçiye ne kadar geniş haklar ta
nıyan bir Sendikalar Kanunuı hazırlanırsa hazır
lansın, demokrasi iyi işlemiyorsa hür sendikacı
lık teminata bağlanmış sayılmaz. Bugüne kadar 
yürürlükte bulunan, 1947 de çıkarılmış Sendika
lar Kanunu da geri bir kanun değildi; sendikala
ra, pek geniş haklar tanıyordu. Fakat, 1950 den 
sonra demokratik zihniyetteki gerileyişle, demok
rasi mekanizmasının sarsılışı ile, birçok meziyet
leri olan Sendikalar Kanununa rağmen Türkiye'-
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do h ü r sendikacılık geniş ölçüde tahr ip edilebil-
mistir. B u n u n için, demokrasiye inanan bütün 
vatandaşlar gibi sendikacılarımıza da düşen ası! 
vazife, Türkiye 'de demokrasinin bekçiliğini yap 
maktır . Demokrasinin bekçiliğini yaparlarsa 
Türkiye 'de sendikalar asla 27 Mayıs Devriminden 
önce düştükler i tehlikeli durumlara düşmiyecek-
lerdir. Demokrasi onların teminatı olduğu gibi, 
onlar da demokrasinin teminatı olmakta devam 
emek imkânını bulacaklardır . 

Hepinizi saygılarla selâmlarını.. (Oradan al
kışlar) 

B A Ş K A N — Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 
kurulması hakkındaki kanun teklifinin oylanması
na (302) arkadaşımız işirak etmiş, (295) kabul, 
(7) çekinser oyla teklif Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Komisyon acaba şahıslar adına yapılan konuş 
malardan sonra, konuşmak istemez mi? 

G E Ç İ C t K O M İ S Y O N SÖZCÜSÜ COŞKCN 
K I R C A ( is tanbul) — Komisyon, şimdi konuş
makta zaruret görüyor. 

• B A Ş K A N — Buyurun Sayın Coşkun Kırca. 
Komisyon adına. 

G E Ç İ C İ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKTN 
K I R C A (İs tanbul) — Muhterem arkadaşlarım; 
sözlerime başlarken, Komisyonumuzun pek Sayın 
Başkanvekili Saim Kaygan 'm Adalet Partisi adı
na, Komisyonumuzca hazırlanmış olan metne vâki 
tenkidlerini bir bakımdan, (çok büyük bir sami
miyetle arz ediyorum) inşirahla karşıladığımı bil
hassa belirtmek isterim. Hakikaten bu sözler 9 
Temmuz 1961 de, bu Anayasanın kabulünden ev
vel yapılmış olan halkoyu kampanyası sırasında 
kendi par t i ler in in en yetkili sözcülerinin sosyal 
haklar bahsinde endişeli oldukları yolundaki ifa
delerin bugün Adalet. Part isi taraf ından terk edil
diğini göstermektedir. Sosyal haklar üzerinde hiç 
değilse prensip bakımından bütün siyasi partile
rin böylesine inşirah verici müşterek bir zemiı. 
üzerinde' 'bulunmalarını görmekle büyük hoşnut
luk duymamak kabil değil!. 

Muhterem arkadaşlar ım; ana muhalefet parti
mizin sözcüsü ve Komisyonumuzun Sayın Başkan
vekili ki, - Komisyonumuzun raporunda sadece 
bâzı maddelere muhalif olduğu hususunda b'ü-
şerh vermiştir. - hattâ bu metnin külliyen Anaya 
saya aykırı ve hat tâ mevcut Sendikalar Kanunun 
dan dahi daha geri bir metin olduğu iddiasında 
bulundular . 
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Biraz evvel Komisyonumuzun Başkan\ Şeref 

Bakşık'la da danıştım. Komisyonumuzun görüş
meleri sırasında bendeniz her o turumda bilaistis
na, hazır bulunmuştum. Saim Kaygan arkadaşı
mızın hazır bulunduğu o turumlarda kendisinin; 
önümüzde bulunan Sendikalar K a n u n u metni üze
rinde tek bir defa olsun Anayasaya aykırılık id
diasında bulunduğuna rastlamadım. Yalnız bir 
kere böyle bir iddia ileri sürdüler ; o da : Toplu 
Sözleşme,.Grev ve Lokavt kanunu tasarısı ile ilgi
li olarak değişik iş kategorileri hakkında. Ayni iş 
yerinde muhtelif toplu is sözleşmeleri yapma im
kânını sendikalara tanımak bahsinde idi; bu husu
sun Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişlerdi 
ve bir tek kendi oylarına karşı, komisyon bu iddi
ayı büyük bir ekseriyetle reddetmişti . 

Demek, o zamandan beri, kendileri Anayasayı 
daha yakından tetkik etmişler, ki, bu kanun met
nini Anayasaya, aykırı bir ucube olarak göriiver-
nıişlcr. Ancak, hangi nok tada bu k a n u n metni 
böyle bir ucube haline gelmiş? Bu hususta doğ
rusunu isterseniz, bize fazlaca ışık tu tmadı la r . 

Şimdi, muhterem arkadaş lar ım, Sayın Çalış
ma Bakanın ın malî bilgilerin sendika la rdan Ça
lışma Bakanlığınca istenmesi hususunda verdiği 
izahata t ekn ik .bak ımdan fazla bir şey ekliyecek 
değilim. Yalnız şu millet kürsüsünde bütün me
selelerin bütün açıklığı ile konuşulmasını arzu 
ederiz. Komisyonumuzda konuşulanlar ı da bu
rada. aç ık lamakta hiçbir mahzur görmemekteyiz. 
P>u bakımdan bâzı hususları bel i r tmekte zaru
ret görüyoruz. 

Muhterem arkadaş lar ım, bu kanun metni, 
Anayasamızın âmir hükümler ine tamamiyle uy
gun olarak sendikalar ın bâzı faal iyetlere mâkes 
olmasını reddetmişt ir , teerim etmiştir , cezalan
dırmışt ır . Nedir bu faal iyet ler? 

!iiç şüphem yok tu r ki, Tü rk işçisinin ve işçi 
liderlerinin büyük ekseriyetinin kabul et l iği şe
kilde bu memlekette komünist sendika lar kuru
lamaz, faşist sendika lar kurulamaz, ırkçılığın 
mâkes bulacağı sendikalar kurulamaz, din istis
marcılığı yapan sendikalar kurulamaz, 27 Mayıs 
!9(>0 Devrimi aleyhtar ı sendika lar kurulamaz, 
A ta tü rk milliyetçiliği a leyhtar ı sendikalar kuru
lamaz, Devletin millet ve ülke olarak birliğini ' 
bozucu sendikalar kuru lamaz. hâkinıİ3reti belli 
bir, sınıfa devre tmek istiyen sendika lar kurula
maz. Bunlar yasak edilmiştir. Bu gibi nıilletler-r 
arası teşekküllere i l t ihak da yasak edilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu gibi hususlarda i 

Muhterem Adalet Partisi Grupunun, şu Meclis
te yer almış her hangi bir gruptan daha az has
sasiyet gösterdiği ifade edilmiş, görülmüş işitil
miş değildir. Böyle olunca, lütuf buyursunlar 

_ da, hele içinde bulunduğumuz coğrafi mevki ba
kımından mâruz bulunduğumuz tehlikeleri cid
diyetle ve Devlet idaresi sorumluluğunu kendi 
omuzlarında hissederek düşünsünler de, ondan 
sonra hiç değilSe, bu gibi yasaklara riayet et
meksizin faaliyet sarf eden, para alan, para ve
ren, şu veya bu siyasi partiye vasıta olarak Tür
kiye'de sınıf mücadelesini tahrik etmek istiyen
lere yardım edenler, bunu bilânçolarına açıkça 
yaptıklarını söyliyecek kadar safdil olup dercet-
miyeceklerine göre, bunları meydana çıkarmak 
için kamu nizamı bakımından görevli olan Dev
letin denetimini kabul buyursunlar. Çalışma Ba
kanlığı denetim yapacak da ne olacak? Çalışma 
Bakanlığı sendika kapatmak yetkisini mi. haiz ? • 
Çalışma Bakanlığı, 5018 sayılı Kanunun halen 
derpiş ettiği şekilde sendikaların merkezlerine 
ve şubelerine kadar gidip orada tetkikat ve tah
kikat yapmak yetkisini mi haiz? Asla. O halde?! 

Eğer İngiltere'de olduğu gibi, Bakanın bura
da saydığı diğer demokratik memleketlerde ol
duğu gibi, kendisine verilen evrakta şüphe uyan
dırıcı bir unsur görürse evrak üzerinde tetkika-. 
ta devam edilebilmesi için Çalışma Bakanlığı, 
munzam bilgi istiyebilecek, bu bilgilerde de 
şüpheli bir durum görürse elbette ki, Türk Dev
letinin selâmeti bakımından Adalet Bakanlığı 
vasıtasiyle ilgili mercileri, savcıları harekete ge
çirmekten çekinmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk sendikacılığı
nın hangi sınırlar içinde faaliyet sarf edebilece
ği hususunda, öyle zannediyorum ki, işçiler, iş 
verenler ve siyasi partiler arasında, şu Anayasa
nın ilkelerine taraamiyle uygun bir anlayış mev
cuttur. O halde, bu anlayışın müeyyidesini sağ
lı yabilecek olan müessir denetimin de hiçbir su
rette sendikalar hakkında bilgi sahibi olmaksı
zın yapıl amıyaeağmı kabullenelim. Müsaade 
ederseniz, türlü tehlikelere mâruz olan bu vatan
da Devleti tanımak lûtfunda bulunalım. 

Muhterem arkadaşlar, yine muhterem Saim 
Kaygan arkadaşımız bu kanunun 9 ncu madde
sinin 3 ncü bendinde yer alan iş kollarının tarifi 
ve birbirleriyle ilgili iş kollarının tesbiti huşu-
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sunun yönetmelikle yapılması hususunu Anaya
saya aykırı bulduklarım söylediler. 

Huzurunuzda açıklamak zorundayız : Bu 
teklifin esası Sayın İbrahim öktem ve arkadaş
larının "metninde var. Orada bu işlemin bir tü
zükle yapılacağı söyleniyor. Yani Bakanlar Ku
rulu tüzüğü ısdar etmeden önce Devlet Şûrasın
dan geçirecektir. Muhterem arkadaş/lar, öyle 
zannediyorum. iki, hâtıram yanıltmıyorsa (bizzat 
Saim Kaygan 'arkadaşımız, (bunun tüzükle ya-
pıimıasmın dişileri 'geciktireceğini, yanlışlığın 
tasMhinin aynı prosedüre Itabi olması (bakımın
dan işin uzayacağını, ibu itibarla ibu işin yönet- • 
'melikle yapılmasının uygun olabileceğin!}, «/bu 
yönetmelik milletlerarası normlara uygun olur»' 
tarzında 'bir cümle ilâve 'edilirse, !bu yönetme
liğin aleyhine 'Şûrayı Devlete 'baş; vurmak işe
yecek olan sendikaların ibu yoldaki iptal ta
lepleri için Devlet Şûrasının tetkiklerine Ibir 
'kıstas 'tanın edebileceğini ileri sürmüşler ve 
ikendilerline 'bu 'hususta, diğer (komisyon üyeleri
nin iştirak etmesi 'suretiyle, 9 ncu maddenin 
ışimldlki üçüncü 'bendi meydana 'gelmişti. 

iM'ulhft'ereım arkadaşlarım, öyle zanmediyo-
nım kî, her (hailde Anayasamızın 'geçici dör
düncü fıkrasında ifade 'edildiği veçhile, normal 
demokratik rejimi ıbütün teminatiyle kurarak 
•amacı güdülmüş 'olmasından dolayı bu Anaya
samız hayli yüikl'ü bir Anayasadır. 'Bu itibarla 
'hepimiz (ive (bellideniz naçizane), artık Anaya
saya aykırılık iddia'lannm enflâsyon halinde 
ortaya atılmasına alışkanlık Ike'slbettik. 

Mulhterem arkadaşlar, (her şeyden evvel be
lirtelim İki ibu konuda işçilerimizi de, iş veren
lerimizi de, siyasi partilerimizi de huzuru kalp
le 'harekete sevk 'edecek Ibir teminat yeni Ana
yasamız tarafından 'getirilmiştir. Anayasaya 
aykırılık iddiadan silk sık ileri sürülür, şahıs
lar aleyhinde partiler aleyhinde, (hükümetler, 
(komisyonlar aleyhinde hu hususta naımütenalhi 
S'öiler söylenir. Ama, hiçlbir hüküm yoktur 
'ki fou Anayasada, İbu (gibi ıkanunlarm Anayasa 
Mahkemesine «şevkini 'önlesin. Oraya üç ay 
içinde 'her siyasi parrtli ıgrupu ıgi'debilir. (Bu sü
re ıgeçince ide, (bağımsız 'Türk IhâMımi itirazı 
ciddî (bulursa, mesele yine Anayasa (Mahkemesi
ne 'gider; süreye 'bakılmaksızın ıgi'der. 

Şu (halde, 'huzuru kalple, emin 'olabilirsek 
iki ıbu tmem'lelkette Anayasa Mahkemesi Anaya-
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saya aykırı ikamın bırakmaz, o 'halde 'bu mese
lelerde çok daha objektif olarak ive birbirimizi 
kırmafcsıızın konuşmak imkânına da sahifbola-
biliriz, zannediyorum. 

Şimdi, iş (kollannın birbirlerine nazaran ta
rif ve tesbiti meselesi nedir? IBunam için ne
den (bir yönetmelik yapmak iktiza eder? Çün-
-kü, "bu, ibir kanunun sureti tatbikine onütaallik 
bir husustur. Anayasamıza ıgöse, bir kanunun 
sureti tatbikine mütaallik 'objektif, umumi 've 
gayrişahsi kaideler vazeden yani şeklî anla
mında kanun olmayıp, maddi anlamında ka
nuna benziyen tasarruflar Isdarı yetkisini tü
zük ve yönetmelik yoliyle (münhasıran icra or
ganıma 'bırakmıştır. Münhasıran icra organın 
içimde 'de, 'bunu (Bakanlar (Kurulu tüzükler için; 
yönetmelikler için de yine (Bakanlar fKurulU' 
veya münferiden Bakanlıklar ile Devletten 
gayrı diğer kamu tüzel 'kişileri yapabilir. (Bu
nun dışında, 'hususi hukuka göre kurulmuş mü
esseselere Iböyle İbir yetki verilmesine Anaya
samız 'müsait değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, işçi- çevrelerimiz
de idareye karşı mevcut itimaltsızlik, birtakım 
acı hatıraların teressülbatından ileri ıgelmoktc-
dir. (Bu hâtıraların ve 'bunların teressübatınm 
.hâlâ (giderilememiş olmasını 'anlayışla karşıla-
m'amalk müm'kün değildir. Yalnız şunu bilmek 
lâzımdır İd; bu 'memlekette vaktiyle sendika 
hürriyeti tahribedilımemişse bunun bellrbaşlı 
sebebi saldece sendikalara mütaallik mevzuatın 
kifayetsizliği olmamıştır. Çünkü, aynı zaman
da, basın hürriyeti tahribedilebilmiştir; çün-
kü; aynı zamanda, hâkimin bağımsızlığı ft»a;h-
ribedilebilmiştir; çünkü, aynı ızamanda,- top
lantı ve gösteri yürüyüşlerli halkkı talhribedile-
biİmiştir. Bugün bağımsız 'Türk hMdıminin meıv-
eudoldüğu (bir diyarda, 'bugün deımfokraıtik 'bir 
Top'lanltı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun tam 
ve kamil olarak yürürlükte bulunduğu ibir yer
de, ''buıgün basın 'hürriyetinin taım (olarak mev-
eudo'lduğui İbir memlekette, Çalışma Bakanı
mız İşçi ve iş veren konfederasyonlarının ve 
Yüksek Hakem Kurulunun istişari mütalâası
na aykırı, milletlerarası normlarla alay eden 
'bir yönetmelik yapacak ve 'bunu şerefli (Danış
tay ipltal etmiyecek, halk 'Oyunun murakabesi 
altında İptal etmiyecek! iBunu tasavvur etme
ye imkân yoktur. Ne Türk idarecilerinden, ne 
Tüıfe hâkimlerinden lbu derecede şüphe ©taneye 
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hakimiz yoktur. Oerek kanunları tatbik öle
cek olanlardan, 'gerek kanunlar haklarcndaj 
tatbik edilecek olanlardan bu derecede suini-
yet (beklemek demek, iaslmda Türk toplumunun 
İbir toplum »olarak demokratik nizam içersinde 
olgun hareket edemiyeceği faraziyesinden Iha-; 
reket ötmek demektir. (Biz bunu reddediyoruz. 
(Bu metinler, ine işçiye ve iş verene, ne de buı 
kanunları tatbik edecek olan idareye, icra or
ganına, Türk Ihâkimine suiniyet izafe etmek 
faraziyesiyle (hazırlanmış değildir., 

Muhterem arkadaşlarım, bu zaruri cevap
tan sonra, muhterem Yeni Türkiye Partisi Grup 
Sözıcüsü Orhan Apaydın arkadaşımızı mükem
mel surette 'hazırlanmış ve bizi müspet tenkit
leri ile uyaran, bize ışık tutan konuşması için; 
kenldiısine ve grupuna burada komisyonumuz 
adına "teşekkür etmek isterim. 

Orhan Apaydın arkadaşımız, ticari faali
yet yasağına ımütaallik hükmün muğlak loldu-
ğıınıdan bahsettiler. Haklıdırlar. !Bu hüküm; 
ımuğialktır. (Bu hüküm, en vazıh şekli verilmek^ 
suretiyle ımadderiin müzakeresi esnasında de
ğiştirilebilir. Kendileri, memurların sendika: 
kurmaları ifikrini müdafaa ettiler. Kendileri
ne, esas it'übariyle, bu hususta da hak vermek
teyiz. Temas ettikleri diğer hususlara, umumi \ 
(bir. konuşmada temas ediLmemesi gereken çok! 
teknik hususlara, (maddelerin müzakeresi sı
rasında daha iyi cevap vermek kaîbil tolur. 

Muhterem arkadaşılarDm, müsaadenizle, kı
saca, şu millet kürsüsünden, belki de, Meclis 
içi çalışmalar birtakım usullere tabi lOİduğuı 
için ve Meclis içindeki çalışmaların (bütün ite-; 
ferruatı dışarıya her zaman en mükemmeli şe
kilde aksedemiyeceği için türlü polemiklere ve
sile vermiş olan bu tasanda, Anayasa ve plâ
na tamaoniyle uygun olarak sendikalar bahsin
de getirilen yenilikleri kısaca hulâsa edeceğim: 

Muhterem arkadaşlaram, bu metinde özel 
sektörde ve kamu sektöründe iş akdine istina
den çalışan, daha doğru bir tabir ile, fhizmeıt 
akdine istinaden çalışan bütün işçilere ve bun-
lan çalıştıran iş verenlere, sendika kurmak, 
sendikalarla üye olmak hakkı tanınmaktadır.! 
ıSaym Cumhuriyetçi (Köylü Millet Partisi Söz
cüsü :aziz arkadaşım 'Cevad Odyakmaz'm bu 
(hususta (müsterih olmaısmı bilhassa rica ederim.; 
Ziraalt 'işçileri buna dâhildir. Ziraat işçilerine; 
ımütaallik hususi hükümler 'olabilir; Sendika-
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İarın 'kuruluş 'şekli ve çali'şıma tşekli Ibalkımınldan 
değil, 'hizmet alkdini 'tanzim eden bükümler 
ıb akımından. (Bunlar da Ziraat î§ Kanununda 
yer alacak -bükümlerdir; ^endükalar Kanunun
da değil. 

Yine bu 'metin hizmet akti ile çalışmasa bi
le, sosyolojik anlamında işçi kütlesinden sayıl
ması iktiza eden hamallar gibi, serbest yazarlar 
gibi katagorileri de sendika kurmak ve sendi
kalara üye olmak hakkına kavuşturmuştur. Bu
günkü sendikalar mevzuatına göre fikir işçile
rinden sadece basın fikir işçileri sendika kur
mak hakkına sahip oldukları halde, bu metin, 
bütün fikir işçilerine nerede ve ne şekilde çalı
şırlarsa çalışsınlar, sendika kurmak hakkını ta
nımaktadır. Bâzı iş yerlerinde iş verenin ken
dilerine ortak etmek suretiyle çalıştırdığı ve böy
lelikle iş mevzuatını tatbik etmekten kaçındığı, 
aslında işçi niteliğinde olan şahıslara da bu ka
nun anlamında sendika kurmak hakkı tanınmış
tır. Memurların sendika kurma hakkı da bu 
kanunla düzenlenmektedir. 

Münhasıran kamu sektöründe memur sıfa-
tiyle yer.alanlara ait bâzı ufak istisnalar ise, 
Anayasamıza ve Avrupa insan Hakları Sözleş
mesine tamamiyle uygun olarak sevk edilmiştir. 
Bu istisnalar dışında ve Anayasamızın tâbiri ile 
bütün çalışanlar vö onları çalıştıranlar sendika 
kurma ve sendikalara üye olma hakkında sahip 
olacaklardır; esnaf sektöründe çalışanlar dâhil 
olmak üzere. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun metninde, 
sendikaları kuvvetli kılmak için (ki bu, uzun 
vadeli kalkınma plânının da bir hedefidir.) alı
nan en önemli tedbir, sendika üyeliği aidatının 
iş veren tarafından sendikanın talebi üzerine 
ücret bordrolarından kesilerek sendikaya öden
mesi esasıdır. Başka memleketlerde uzun mü
cadelelerden sonra toplu iş sözleşmelerine geçil
mek suretiyle elde edilmiş bulunan bu hak, bu
gün bu kanun metninde tanınmaktadır. Yine 
bu kanunda, mevcut hüküm ıslah edilmek sure
tiyle, sendikaları derneklerden ayıran bellibaşlı 
vasıflardan birisi olan, kanunda, mevzuatta, 
örf ve âdette toplu iş sözleşmesinde tanınan 
haklardan ve meslekin müşterek menfaatlerin
den doğan hususlarda sendikalar üyelerini tem
sil en dâva açmak ve açtıkları bu gibi dâvalarda 
husumete ehlolmak gibi yetkiler metinde, tam 
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bir sarahat verilmek suretiyle tanınmış bulun
maktadır. Sendikaya bir kere giren üyenin tür
lü tesirlere kapılıp o sendikadan kolaylıkla çık
masını önlemek için sendika tüzüklerinde, sen
dikadan ayrılmada, muayyen ve uzunca bir süre 
sonra sendika aidatının ödenmesi mecburiyeti
nin vaz'ma cevaz veren bir hüküm bu metinde 
mevcuttur. Ancak, hiç şüphe yoktur ki ; kuv
vetli sendikaların kurulması için gerekli en 
önemli teminat, sendikaların, bundan böyle, top
lu sözleşme ve grev hakkına kavuşturulmaları 
olacaktır. Bâzı çevrelerde, hattâ bu kürsüde da
hi ifade edilmiş olduğu veçhile, «Evvelâ sendi
kalar kuvvetlensin, kendilerine grev hakkını son
ra verelim.» fikri ne Hükümetin tasarısında, ne 
C. H. P. Grup Başkan vekilince verilmiş olan 
teklifte, ne de Geçici Komisyonda itibar görme
miştir. Çünkü, toplu iş sözleşmesi yapmıyan ve / 
grev hakkına sahip olmıyan işçi sendikalarının 
işçi tarafından rağbet görmesi imkânsızdır. Bu
gün sadece sanayi kollarında çalışan işçileri
mizin sadece yüzde 25 inin sendikalı olduğu dü
şünülürse, toplu sözleşme ve grev hakkının mev
cut olmayışının bu konudaki tesirleri kolaylıkla 
anlaşılır. Sendikaların kuvvetlendirilmesi bakı
mından önemi olduğu için, şu sırada söylemek 
zorundayım: Toplu sözleşme yapmak hakkının 
münhasıran ekseri sendikalara tanınması, bina
enaleyh toplu sözleşmenin müeyyidesi olan grev 
hakkının da aynı sendikalara tanınması, sendi
kalara işçi rağbetini artırmak için alınabilecek 
en müessir tedbirdir. Sendikaların uzun 
gayretler sonunda gelişebileceği veya hiç 
sendika bulunmıyan yerlerde, toplu sözleş
mesi, üstelik, bir grevden sonra yapılıp uygu
lanmaya başlanınca, işçilerin, hem bu gayretle
re iştirak etmemek, hem de bu gayretler netice
sinde sağlanan menfaatlerden istifade etmek gi
bi iş ahlâkına aykırı bir durumda olmamalarını 
temin için, sendika üyesi olmıyan bu gibi işçile
rin sendika aidatına eşit bir dayanışma aidatı
nı ekseriyet sendikalarına ödemeleri mecburi
yeti vaz'olunmuştur. Bu, , elbette ki, işçileri 
kuvvetli sendikalara girmeye teşvik edecek en 
müessir hükümlerden bir tanesidir. Bu gibi 
tedbirler maddelerin müzakeresi sırasında daha 
teferruatla ortaya dökülecektir. Şimdi sadece 
birkaç esaslı noktaya temasla iktifa ediyorum. 

Son olarak, Sayın Saim Kaygan arkadaşımı
zın hatırlatmak lûtfunda bulunduğu, Anayasa-
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tnızın 46 neı maddesinin son fıkrasından ve 
onun tatbikatından bahsetmek isterim. 

Anayasanın 46 neı maddesinin son fıkrası, 
sendikaların kuruluşları, yönetilişleri ve işleyiş
lerinin demokratik esaslara uygun olması esa
sını, bir kamu düzeni gereği olarak âmir bir 
hüküm şeklinde vaz'etmiştir. Temsilciler 
Meclisi zabıtlarından açıkça anlaşılır ki, bu-tc-
nîel esasın hangi vasıtalarla uygulanacağı ka
nunlarda tesbit edilecektir. 

Çok muterem arkadaşlarım, bunlar bu ka
nunda tesbit edilmiştir. Genel kurulların dene
tim hakkı, zamanında Genel Kurul toplantısı. 
yapılmamasını önlemek amaciyle gereken ted
birler alınarak; Genel kurulların bâzı bahisler
de, bilhassa malî bahislerde kesin olarak salahi
yetli olduğu belirtilerek; sendika yöneticileri
nin istihkakları genel kurul kararı ile tesbit 
ettirilerek; bu yöneticiler, tıpkı memurlar gibi, 
tıpkı sizler gibi büyük kuruluşların başında bu
lunan insanlar sıfatiyle, mal bildirimine tabi 
tutularak temin olunmak istenmiştir. 

Nihayet, her kuruluş içinde tatbik mevkii 
bulan iktidar ve > muhalefet mücadelesinin, ikti
darı elinde tutan zümrelerin, tüzük, program 
ve kanuna uygun hareket eden bir azınlığı tas
fiye etmemesi için gereken teminatı Türk hâki
minin kararına bağlamak suretiyle, sendika üye
si olma hakkının garantisi en demokratik şekil
de gerçekleştirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, «bunları sendika hür
riyetine bir tahdit olarak kabul etmek mümkün 
değildir. Çünkü, bu hükümler olmasaydı dahi, 
demokratik anlayış içinde çalışan bir sendika, 
tüzüğüne bu hükümleri koyardı ve demokratik 
anlayış içinde çalışan bir sendika lideri, tüzü-
ğündeki bu hükümlere uyardı. Burada bu hü
kümlerin yer alması, asla, sendika liderlerimi-
ziıt büyük ekseriyetine karşı bir itimatsızlık 
ifadesi.de değildir. Başka memleketlerde görü
len ve uzun tarihi olan sendikacılık hareketi 
içinde sık sık müşahede edilen hastalıkların, 
bir Hoffa hâdisesinin, Türkiye'de sendikacılık 
hareketi içinde, hele bu sendikacılık hareketi 
böylesine teşvik görür, böylesine inkişafa maz-
har iken tedbirsiz bırakılması, çok yanlış olur. 
Bu konuda önleyici tedbir almak, bizzat kendi
lerinin bu. yolda, bu istikamette hareket ettik
lerini müşahede ettiğimiz sendika liderleri ta
rafından anlayışla karşılanması (gereken bir 
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husustur. Her halükârda, «genel kurul şu tta-
dar sene içinde toplanır» demek, «genel ku
rula şu malûmatı vermekle mükellefsiniz», 
«mal bildirimi vereceksiniz» delmek, «çıkardığı
nız üye, genel kurula başvurur, genel kurul da 
çıkarırsa, neticede, ilgilinin veya Bakanlığın 
müracaat etmesi üzerine bağımsız Türk hâkimi 
karar verir» demek, asla ve kat 'a kanuna uy
gun hareket >eden, Tüzüğüne uygun hareket 
eden demokratik anlayışlı sendika liderlerini 
korkutacak tedbirler değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, (Sendikalar Kanu
nu metninin tümü üzerinde bendenizin söyliye-
eeklerim şimdilik bundan ibarettir. 

Yüksek Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 
( C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Grup adına konuşmaları, Hükü
meti ve Komisyonu dinledik. Şahısları adına 
söz alan arkadaşlara söz vereoeğim. Sayın Zey
nel Gündoğdu. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — fijev-
'gili arkadaşlarım, bendeniz, ilk hayata atıldı
ğımda bir fakir çocuğu olarak, hususi bir mü
essesede bir küçük memuriyetle işe başlamış bir 
arkadaşınızım. Bilâhara, yetiştiğim meslekte 
serbest teşebbüse geçtim ve halen de nâçiz bir iş 
veren durumundayım. Bu bakımdan tatbikat 
sahasında işçi ve patron münasebetlerinin acık
lı durumunu bâzı misaller vererek, huzurunuz
da arz etmeye çalışacağım. , 

Sevigili arkadaşlarım; farz edelim ki, gene 
1948, Hasan efendi isminde bir müteşebbis 
50 000 lira ile parçacılığa veya manifaturacılığa 
başlamış. Yanma üç tezgâhtarı da o zamanın 
rayiciyle haftalığı 50 liradan müessesesine al
mış. Haftada 50 lira alan bir kimsenin, öğle; ye
meğini lokantada yemesine imkân olamaz. O 
günkü öğle yemeği peynir ekmekti ve yaşları 
da gençti. 

Sene 1961; 50 0Q0 lira ile işe başlıyan iş sa
hibi, döner sermayesini on misline çıkarmış,; ay
rıca iki apartman yapmış, üçüncüsünün arsası
nı aramakla meşgul. Çalışan tezgâhtarların 
haftalığı da 100 lira olmuş ise de, bugünün 
geçim şartları karşısında onlar yine peynir ek
mek yemeye devam etmektedirler. 

Onbeş yaş da ilerlemiş, saçlara ak düşmüş, 
çoluk, çocuk sahibi olmuş, işine devam edip et-
miyeceği keyfiyeti ise iş verenin halen iki djuda-
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ğmiüou arasındadır. Bu durum karşısında o mü
essesede çalışan işçi, «adamsende patron üç 
apartman sahibi oldu, biz ise yarınımızdan emin 
değiliz» tarzında düşünmekte bunun altında ise 
«neme ıgerekçilik» ve tembellik doğmakta oldu
ğundan millî randıman geniş çapta mutazarrır 
olmaktadır. 

işçinin (haklarını teminat altına alarak, iş 
verenin insaf ve merhametine terk edilmiş ol
maktan kurtarmak (Meclisimizin mühim mesele
lerinden birisidir. Ben şahsan bu teşebbüste geç 
dahi kalındığına kaaniim. 

Bizim iş âlemimizin birçok sahasında iktisa
da müstahdemin sırtından «gitmek istiyenler 
var ise de ıbu son derece sakat ıbir yoldur. Pat
ron nekes olursa gayet tabiî ki, işçi de tembel 
ve nemegerekçi olacaktır, işçi ve patron karşı
lıklı samimiyet hudutları içerisine girerlerse 
her iki taraf da refah ve saadet kapısı açılmış 
olur. Bu meyanda işçiye de düşen mühim vazi
feler vardır. Çalıştığı müessesenin yaşaması ve 
yükselmesini kendi istikbalinin de garantisi bil
meli, günlerini arkadaş muhabbeti ile. ıslık 
çalarak değil, çalışarak doldurmalıdır. 

işçi, iş verenin kendisi ve milleti için bal ve
ren bir kovarı olduğuna vicdanında yer vermeli 
ve bu bal veren kovanın 'zedelenmemesine pat
ronu ile birlikte dikkat etmelidir. 

Bu sınıfın hakları verilir. Bir kısım hami 
rolündeki istismarcıların da doğmasına müsaa
de edilmez ise Türk işçisinden bundan başka 
da bir şey beklenemez. 

Zira Türk işçisinin kanı ve kerekterindeki 
asaleti «gerekirse milliyetçi ruhu .bizim için en 
büyük teminattır. 

Halen Türk Milletinin yükselmesinin, her 
ferdin üzerine düşen vazifesinde ıgöstereceği 
randıman, dürüstlük ve Ibir kısım fedakârlığa 
bağlı olduğunu hepimiz bilmeliyiz. 

Daha iyi ıgünlere gitmemizin yolu ise işte bu
radan geçer. 

Türk işçisinin ıstırabını hepiniz »gibi vicda
nında hisseden bir insanım. 

(Birinci Koalisyon Hükümeti programı Gru-
pumda görüşülürken milletvekili olarak ilk ola
rak kürsüye çıkmıştım, 'işte ilk kürsüye çıkı
şımda ise bu yaraya parmak basmış, işçinin 
acıklı durumunu yana yakıla izah ederek gerek 
hususi ve 'gerekse resmî sektörde çalışan bu va
tan çocuklarının sosyal haklarını garanti altına 

alacak kanunların süratle çıkarılarak çalışaü 
unsurları çalıştıranların insaf ve merhametin© 
terk edilmiş olmaktan kurtarılmasını talebet-
m işti m. 

Keza seçimlerden 6 ay evvel işçi ve patron 
münasebetlerini izah eder birkaç makalem de 
mevcuttur. Bu hususa Çalışma (Bakanı da şahit
tirler. Çalışma Bakanını şahit ıgöıstermemin se
bebi şuraya is'tinadetmettedir; sendika liderleri
nin dün neşrettikleri tebliğden korktuğum için 
söylemiyorum. En az hir sendika başkanı kadar 
işçi hakları üzerinde hassas Ibir 'arkadaşınızım. 

Şimdi sendika başkanlarına nâçiz bir tavsi
yem var; huzurunuzda arz edeceğim. Zira bü
tün milletvekili arkadaşlarıma karşı tehdit ve 
taviz kokusu taşıyan bir tebliğleri var. Aynen 

' okuyorum. 
Başlık şu : «işçinin temel hakkını kısıtlıyan-

larm mebus, senatör geçilmemesi için çalışılma
sına karar verildi.» ikinci maddede : «Bu hak
larımızı kısıtlamaya çalışan kişiler ve teşekkül
ler için, demokratik nizamın en tabiî unsuru 
seçme ve oy kullanma hakkımızı şahıslar ola
rak değerlendirecek ve onların tekrar seçilme-
meleri için muhitlerimizde parti farkı gözet
meksizin yekvücut olarak 'gayret 'göstereceğiz. 
inancımız, demokrasiyi, onun (gerektirdiği hak
ları vermesini bilenlerin koruyacağıdır.» 

Burası, benim noktai nazarıma göre, ufak 
yollu da olsa, bir haskı ve tehdit kokusu taşı
maktadır. Açık konuşalım. 

«3 ncü madde : Türk - iş etrafında bölünmez 
bir kütle olarak birleşen bizler, sosyal ve de
mokratik haklarımızın kurtarılmasında savun
duğumuz haklarımızı destekliyenleri alkışlarız. 
Bu haktanır kişilerin ileriki seçimlerde de tek
rar teşriî görev alabilmeleri için, yine bu mil
letin birer ferdi olarak çalışacağımın açıkla-

1 rız.» 
Bu da oltaya takılmış bir yemdir arkadaş

lar. Bu, Parlâmento azalarına karşı, birer hür
metsizlik kokusu taşımaktadır. 

Herkes şurasını iyi bilsin ki, bu Meclis hiç
bir tesirin altında vicdani kanaatlerini değiş
tirmez. ((Bravo sesleri) Yine hepimiz şurasını 
iyi bilelim ki, dünyada insanları refah ve saa
dete eriştiren nesnelerden birincisi, fazilettir, 
Ve halen, meşru hakların tehdit, taviz yolu ile 
değil, faziletle elde edilebileceği bir Anayasa 
rejimi içinde çalışıyoruz. 

— 202 ~ 



M. Meclisi B ; 69 
Gelecek seçimlerdeki oylarını bize yem ola

rak göstermelerini Meclis namına demiyeyim., 
ona salâhiyetim yok, ama şahsım namına, tees
süfle karşılarım. 

[Buraya gelen bir Hükümet tasarısıdır. Esa
sen bu çığ ,:ra da yeni girilmektedir. Noksan ta
rafları olab'lir. Birçok milletvekili, boşlukta 
kalan kısımlar varsa, ek kanun teklifleri yapa
bilirler. Bunun için bu kadar ağır tehdit ve ca
zip vâde lüzum yoktur. Bu aıevi tehdit silâhları
nın yarın iş verenlere, umum müdürlere de 
kullanılacağı endişesinden azade olmak isteriz. 
O da sendika idarecilerinin tutumuna bağlıdır. 
iSendika liderleri sistemin memleketimizde yeni 
olduğunu bilmeli, iyi çığır açmaya gayret sarf 
etmelidirler. 

Partiler, politikacılar, işçi idarecileri bu ka
nunu istismar vasıtası yapmamalıdırlar. Aksi 
takdirde kerpiç temel üzerine bir beton inşaat 
çıkmış oluruz ki, içabuk yıkılır. Bu tarz ha^ 
reketler fakir hakkı ile oynamak olur ki, fakir 
hakkının ateşten bir gömlek olduğunu hepinize 
hatırlatırım. 

Senelerin ıstırabını omuzlarında taşıyan ve 
halen hasta çocuklarına ilâç alamıyan bu insan
ların ıstırabı hepimizin ıstırabıdır. Bunları 
menfaatlerimize âlet olarak kullanmaya değil, 
kurtarmağa çalışalım. 

Sevgili arkadaşlarım, bir iş veren olarak 
bendeniz şöyle düşünmekteyim bir baba çocuk
ları için şu iki esası göz önüne alır; bunlar
dan birisi onu iyi okutmak ve ona bal servet 
bırakmaktır. Fakat, bir çocuğu iyi de okutsa-
mz, ona milyonlar değil, milyarlar da bırak
sanız, mazbut bir cemiyete onu emanet etme
dikçe, onda huzur garantisi olamaz. Bu görü
şün ışığı altında işçinin ve fakir sınıfın hiçbir 
zaman karşısında olmıyacağım, daima yanında 
alacağım. Biraz evvel Sayın Çalışma Bakanı 
sendikalara temin edilecek varidat üzerinde 
durdular. İş verenleri, müesseselerinde çalı
şanlardan kestikleri paraları götürüp sendika
lara, bu kanuna göre, yatırmağa mecbur ettik 
diye buyurdular, arkadaşlar mert bir pehlivan 
hasta rakibi ile hiçbir zaman güreşe tenezzül 
etmemelidir. Halen kurulacak sendikaları ise 
«ayıftır, hastadır, tş ver enlerin evvelâ bu has
tayı tedavi etmesi ondan sonra mindere güreş 
için davet etmesi insani, vicdani bir hareket 
olur. Bu görüşün ışığı altında 300 işçi' çalıştı-
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ran iş veren olarak şöyle bir tekülfte bulunuyo
rum. İşçiden kesilen aidat kadar iş veren de 
3 - 5 sene bu sendikalara destek olsun. Hür
metlerimle ((Alkışla*r) 

BAŞKAN — Sayın Kâmil İnal. 
KÂMİL İNAL (Bolu) — Sayın Başkan, 

(muhterem arkadaşlar; huzurunuza gelmiş bulu
nan îşçi ve İşveren Sendikalar kanun tasarı
sının ilk önce Anayasa, beş yıllık Plân ve Hü
kümet programlarında tesbit edilen prensiplere 
uygunluğu bulunup bulunmadığı üzerinde du
racağım. 

Anayasamızın sendika ikurma hakkı ile ilgili 
46 ncı maddesi aynen şöyledir: 

«Çalışanlar ve iş verenler, önceden izin almak
sızın, sendikalar ve sendika birlikleri kurma, bun
lara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma 
hakkına sahiptirler. 

İşçi niteliği taşımayan, kamu hizmeti görev
lilerinin bu alandaki hakları kanunla düzenle
nir. 

Sendika ve sendika birliklerinin tüzükleri, 
yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara ay
kırı olamaz. «Demektedir.» 

Maddenin birinci fıkrasında çalışanların 
ve iş verenlerim önceden izin almadan sendika
lar ve sendika birlikleri kurabileceklerini işa
retlemekle, 

İkinci fıkrada da işçi niteliğini taşımıyan ka
mu hizmeti (görevlilerinin bu alandaki hakları 
kanunla düzenlenir demekle, burada kanun çı
karılmasını mecburi hale sokmuş. Diğer fıkra
da ise kanun çıkarıp çıkarmamayı kanun ya
pıcılarının takdirine bırakmış. 

Bu durum Temsilciler Meclisinin Tutanak 
Dergisinin 46 ncı Birleşiminin 292 nci sayfa
sında açıkça belirtilmiştir. 

Bu konuda, Anayasamız yüce Meclisimizi 
kanun yapıp yapmamakta serbest bıraktığı hal
de, Anayasamızın 46 ncı maddesinin ikinci fık
rasındaki kanun yapma mecburiyetine uyarak 
çalışanlar ve iş verenleri işçi niteliği taşıma
yanları da içine alacak şekilde tedvin edilmiş. 
Acaba bu durumdan işçilerimizin 5018 sayılı 
eski Sendikalar Kanunundan daha ileri gide
rek ne gibi yenilikler getirdiğini incelediğimiz
de bu konuda kanun yapmakla 'Geçici Komis
yonun raporunda da belirtildiği gibi, 

!Bu kanun yeniden tedvin edilmeseydi sendi^ 
kalar, Medeni Kanun ve Cemiyetler Kanunun-
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cİafci genel esaslara terkedilmiş olacak, sendika- j 
l an derneklerden ayıran »belli ıbaşlı vasıflar- I 
dan ıbiri olan, sendikaların meslekin .müşterek I 
menfaatlerinden doğan hakların savunulması n---
da üyeleri lehine dâva açmaya yetki vermesi 
bir de .18 yaşından küçük olanların sendika üye
si olma hakkını tanımaktadır. Bu iki yeni ilâ
veye karşılık 5018 sayılı Kanundan daha ileri
ye .gidilmek azminde olunduğu halde bundan 
16 yıl evvel yapılan Sendikalar Kanununda 
işçilerimize verilen haklar yeni sendikalar ka
nun tasarısında geri alınmış durumdadır. Mi
sal: :: 

20 . 2 . 1947 tarihli 50.18 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinde aynı iş kolunda birden ziya
de sendikalar kurabilir, demekle bu durumu 
ihtiyari bırakmış. Halbuki, yenilik getirmesini 
arzu ettiğimiz bu tasarının 9 ncu maddesinde 
yurdumuzda sendikacılık geleneğine ve de
mokratik memleketlerdeki gelişimden ayrı bir 
yol tutularak tedvin edilmiş. Sendikacılığımızın, 
üst kuruluşlariyle ilgisi bulunmıyan, terk edi
len, sendika birliklerini tekrar ortaya koyma
sı ile federasyon ve konfederasyon kuruluşunu 
çok kolay bir hale getirerek bunların sayıları
nı artıracak bir yönde etki yapmaya çalış
ması lüzumsuzdur. Kanunun üst teşkilâtlanma
yı, sendikaların kendilerine bırakması daha 
uygun olurdu. Anayasamızın ışığı altında de
mokratik presiplere göre bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi uygun olur kanaatindayım. 

Bu duruma göre, beş yıllık 'kalkınma plânın
da tesbit edilen esaslara da uymamaktadır. 

Millî hâsıla artışlarını toplum içinde sosyal 
adalet ilkelerine göre dağıtarak daha yüksek 
bir hayat seviyesi sağlamayı amaç edinen biraz 
gelişmiş memlekette, kıt olan sermaye yerine 
imkân ölçüsünde işgücü kullanmanın önemi 
açıktır. Bunun için, iş gücünün üretim âlemine 
en fazla yardım edecek şekilde katılmasını sağ-
lıyacak iş birliği ruhunun sınai guruplar ara
sında yerleşmiş olması'gerekir.- Böyle bir iş bir
liği ise, sosyal adalet ilkelerinin uygulanmasına, 
sanainin bir bütün olarak topluma hizmet 
ettiği gerçeğinin anlaşılmasına ve sınai 
huzurun yerleşmesine bağlıdır. Bu 'bakım
dan kendilerine büyük ödevler düşen sen-' 
diktalarımıza işçi ve iş verenler arasında karşılıklı 
anlayışın doğup yaşamasında verimli çabalar 
harcamaları beklenmektedir. 
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Hükümet Programında işçilerimiz hakkında 

tesbit edilen hususları gözden geçirdiğimizde, 
bunların tahakkuk etmediğini görürüz. Devle
tin işlettiği bâzı işletmelerde 10 yıllık işçinin 
hâlâ gündeliğinin 6 lira olduğunu görebiliriz. 
Devlet işçisini örnek olarak çalıştırmalı. Husu
si teşebbüs tarafından çalıştırılan işçiler de bir 
haksızlığa uğradıkları zaman Devlet aracılık 
ve vatandaşı koruyucu tedbirler almalı, Eğer 
vatandaşa haksızlık Hükümetten gelirse ibunun 
tedavisi nasıl olacak? işte, bu kanunla ve bun
dan sonra görüşeceğimiz kanunda, işçi ve iş ve
ren bir masaya oturup problemlerini hal yoluna 
koyacaklar. İşte burada anlaşmak için bir masa
ya oturanların manen denk kuvvette olmaları 
şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım, demokratik bir dü
zen, çalışanların teşkilâtlanma ve teşkilâtlı hare
ket yoliyle refahlarını artırma hak ve imkânını 
buldukları bir düzendir. Hür ve bağımsız sendi
kacılık bu düzenin temel taşlarından biridir. 

Az gelişmiş ülkelerde iş gücünün değerlendi
rilmesinin temel şartı, millî gelirin hızla artması, 
diğer taraftan gelirin âdil bir şekilde dağılma-
siyle mümkündür. Yurdumuz dünyada gelirin 
en adaletsiz dağıldığı memleketlerden biridir. 
Bunların düzelmesi için, sendikacılığın millî öl
çüde teşkilâtlanmış ve toplu hareket eden bir 
kuruluşa sahibolması şarttır. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, garp 
memleketlerinde çalışan işçilerin çok önceden 
kullandıkları en tabiî insan haklarından olan 
ve demokrasi prensiplerini kabul etmiş milletle
rin iş hayatı ile alâkalı mevzularının en başında 
gelen (Toplu Sözleşme ve grev hakkı) Türk iş
çisine ancak yeni Anayasamız tarafından tanın
mıştır. 

Demokrasi düzenine geçtiğimiz 1946 senesin
den beri maalesef, batı demokrasilerinin sene
lerce evvel benimseyip bünyelerine tatbik ettik
leri ve böylelikle iktisaden olduğu kadar, sosyal 
bakımdan da kalkınmalarının bir faktörü olan 
«Toplu Sözleşme ve Grev» sistemini siyasi ikti
darlar bir türlü benimsememiş, ancak seçimden 
seçime bu hakların savunucusu rolünde görül
mekle beraber; seçim sonraları müspet bir icra
atları da görülmemiştir. Siyasi iktidarların bu 
tutumu yalnız çalışarak geçimini sağlıyanların 
geçim sıkıntısı çekmeleri ve sosyal güvenlikten 
mahrum kalmalarına sebebolmakla kalmamış, 
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aynı zamanda memleketimizde sosyal ve iktisadi 
denge bir türlü teessüs edememiş ve millî gelirin 
muayyen bir zümrenin elinde birikmesine yara
mış toplu sözleşme ve grev hürriyetinden mah
rum olan işçilerimiz daima haksızlıklara uğra
maktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı aydınlarımız, 
İstanbul'da Kavel hâdisesini anlatarak, Toplu 
Sözleşme ve Grev Kanununda Batı demokrasi
lerine uygulanan şeklinden bâzı değişiklikler 
yapılmasını yazdılar. Muhterem komisyon üye
leri de bu konuda Türk işçisinin benimsemediği 
birçok kasımlarla karşımıza gelmiştir. 

Demokratik bir düzenin temel unsurlarından 
biri olaıi hür sendikacılığın varlığının başlıca 
teminatı! toplu sözleşme ve grev konusundaki 
imkanlarıdır. Kuvvetli bir sendikalaşmaya im
kân verecek bir toplu sözleşme ve grev mevzu
atını yerleştirme, memleketimizde Anayasa sis
teminin düzenli bir toplum hayatının gelişmesi
ne imkân verecek şekilde işlemesinin temel şar
tıdır. i 

Sendikalar Kanunu ve Toplu Sözleşme grev 
kanunlajrmın bâzı maddeleri üzerinde vermiş ol
duğumu^ değişiklik önergelerine müspet oy ver
menizi Temenni eder, kabul edeceğimiz bu ka
nunların Türk milletine ve işçisine hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Şahısları adına yapılan konuşmaların, daha 

çok arkadaşların konuşma imkânlarını sağlamak 
maksadiyle, 10 ar dakika ile tahdidedilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Abdurrahman Altuğ 
Kırklareli 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 
Şahısları adına konuşmaların onar dakika olma
sını kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şahısları adına konuşacak arkadaşlarımız on 
dakikayı tecavüz etmiyeceklerdir. 

Sayın Şükrü Koç. 
Bir noktayı arkadaşlarımıza hatırlatayım, 

bir dakika Sayın Koç, 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun tasa

rılarının görüşülmesi bitinceye kadar müzakere-
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lere aralıksız devanı edeceğimizi karar altına al* 
mıştık. Bu noktayı hatırlatıyorum. 

Buyurun, Sayın Koç. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Muh

terem arkalaşlarım; Türkiye siyasi 'tercih ola
rak demokratik düzeni seçmiştir. 1961 Anaya* 
sası ile de demokratik düzenin bütün temel 
kuruluşlarını, organlarını belirli fbir ısüre için* 
de tamamlamak yetki ve görevini ımiUet adına 
Parlâmentosuna vermiştir. Demokrasiyi bir 
hayat 'tarzı olarak seçen milletler onun gerek-
'tirdiği Ibütün kurumları yerleştirmek, yaşat
mak ve davranışlarını bütün fertlerine benim
setmek zorundadır. 

Diğer taraftan, Türkiye, ekonomik, sosyal 
ve 'kültürel kalkınmasını bir plâna bağlama za
ruretini kabul ve bunun gereklerini yerine ge
tirmiş bir ülkedir. İktisadi kalkınmamızın 
stratejisi, hedefleri ve metodları Parlâmento
nun kabul ettiği bir kanunla millete mal edil
miştir. Ekonomik kalkınmamızın hedefi sosyaıl 
adalet ilkeleri içinde hıızlı kalkınma felsefesine 
uygun olarak çizilmiştir. Biz Ibu hedeflere var
mak için toplum ve fert çabalarını birleştiren 
bir sistemi benimsedik. Karma ekonomiyi, kal
kınmamızda metodlarımızın felsefesi olarak 
kabul ettik. Karma ekonomiyi esas kabul eden 
'bir ülke olarak ekonomik, sosyal ve kültürel 
hayatımızda, demokratik bütün müesseseleri 
de b̂ tr an önce kurmak zorunda bulunmaktayız. 
Sendikallar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt 
gibi temelli hür, demokratik siyasi idareye ve 
liberal ekonomiye dayanan bir düzeni esas un
surlardan saymak ve tbunun gerektirdiği bütün 
şartları yerine getirmek demokratik düzene 
bağlı herkesin ödevidir. 

Sendikalar, dernekler ve meslek teşekkülleri 
baıtı demokrasilerinde temel sosyal vakıalar 
ve demokratik düzenin vazgeçilmez unsurları
dır. Sendikalar, dernekler ve meslek 'teşek
külleri bir anlamda, belirli sosyal ve ekonomik 
sınıf ve zümrelerin kendi menfaatlerinin temi
nat altında (bulundurulması amacı ile kurulur
lar. Siyasi yapıları ne olursa olsun bunlar açık 
ve keşin amlamı İle tazyik gruplardır. Bu 
gruplar menfaatlerini ve haklarını ya doğru
dan doğruya siyasi hayata ıkatılmak ya da si
yasi teşekküllere temsilci sokmak suretiyle ko
rama yollarına baş vururlar. îşçi sendikaları 
en organize ve en çok gelişen ekonomik sosyal 

— ao§ — 



H: Meclisi B;69 
gruplardır. (Emeği fazilet ve ahlâkın temeli un
surlarından birisi sayan 'demokratik hayat gö
rüşünü benimsiyen (milletler işçi (sendikalarının 
gelişmesdriçin âzami kolaylıkları sağlamışlardır. 

Türkiyelde işçi sendikalarının kuruluş ve ge--
üşmesi oldukça yenidir. Buna rağmen işçileri
miz şuurlu bir demokratik unsur olımalda batı
daki emsallerinden hiç geri sıayılmıyacak bir 
seviyeye gelmiştir. Denilebilir (ki, kısa zaman
da Türk işçisi batıda uygulanan ilkeleri öğren
miş demokratik milliyetçi bir sendikacılığın gerek
tirdiği uyanıklığın icaplarını kavramıştır. Görev
lerini yerine gejtirirken topluma karşı sorumlu
luklarını bilerek hareket etmekte oları işçi Sen
dikalarımız yeni kanunlarla bu sorumluluklarına 
yenilerinin eklendiğini, yeni sorumluluklarla bir
likte yeni çalışma imkânlarının doğduğunu.' da 
bilmektedirler. 

Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt gibi demok
ratik müesseselerin toplumumuzda rahatlıkla iş
letilebilmesi için, bu müesselerin kuruluşuna im
kân veren kanunların çıkarılmaları, doğumun 
sıhhatli olması gerektir. Bu amaçladır ki, Meclisi
mizce incelenrrîekte olan kanun tasarısı üzerinde 
çok dikkatli ve uyanık olmak zorundayız. Men
subu bulunduğumuz O. H. P. si işçilere tanınan 
bu yeni haklar için geçmiş yıllarda mücadele 
vermiş, bu ilkeleri benimsediğini, program ve se
çim beyannamelerine koymuş bir siyasi teşek
küldür. Bu bakımdan, eldeki .kanunların hazır
lanması ve Yüce Meclise sevk edilmiş olmasını 
C. H. P. nin şerefli Türk işçisine verdiği bir şe
ref sözünün yerine getirilmesi olayı olarak da 
müşahade etmek kıvancını taşıyoruz. 

Kanunlar ne kadar haklar verirse versin, 
esas olan, verilen hakların uygulanma imkânı 
bulmasıdır, (rene, hiçbir hak, kanunların söz ve 
anlamı içinde mutlak olarak ifadesini bulamaz. 
Haklar yaşanılır, elle tutulur birer gerçek hali
ne gelmedikçe verilmiş olmasiyle olmaması ara
sında büyük farklar yaratmaz. Hakların yaşan
ması şüphesiz dürüst uygulamalara bağlıdır. 
Unutmamalıyız ki, kanunlar, insanların ya da 
toplumların bütün yönlerini, bütün kesitlerini 
ayni oranda mutlak surette tatmin edici hüküm
lerle çıkarılamazlar. Bundan ötürüdür ki, sosyo
lojik gelişmelere paralel olarak hukuk da kendi
ni yenilemektedir. Nitekim elimizdeki inceleme 
konusu olan kanun onaltı yıl önce vaz'edilen 
hükümlerin yetersiz kalanlarını değiştirmek, de-
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gişen şartlar ve yeni ihtiyaçları karşılamak ama
cını esas kabul etmiştir. Ancak tecrübelerin de
ğerlendirilmesinde hataya, düşmemek, ihtiyaç
ların gerçek tablosunu iyi tesbit etmek, ihti
yaçları isabetle tatmin etmek için, Sendikalar, 
Toplu İs,Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanun ta
sarıları üzerinde bâzı noktaları belirtmek göre
vimizi de zamanında ve hulûsla, yapmak zorun
dayız. 

Anayasanın 46 ve -17 nci maddeleri işçi ve iş 
veren sendikaları ile toplu sözleşme ve grev ve 
lokavt haklarının genel çizgilerini vermiştir. 
Bu genel çizgiler içinde düşünerek eldeki tasarı
ların bâzı bölümlerinin yeniden ele alınması ve 
tedvini imkânlarını kolaylaştırmak için aşağıda, 
birkaç nokta halinde düşüncelerimizi arz etmek 
istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Sendikalar Kanunu 
hakkında görüşümüz bakımından komisyonca 
yeniden ele alınması lâzımgelen bir iki noktayı 
arz ediyorum : 
x Sendikalar Kanunu sendikaları mümkün oh 
duğu kadar küçük üniteler halinde bulundur
makta ve bunların güçlerini birleştirmekte bâzı 
zaman ve enerji israf edici hükümler getirmek
tedir. Bu itibarla sayıları 4S0 civarında olan sen
dikaların bu kanun çıktıktan sonra sayılarının 
süratle artması muhtemeldir. Bu da kendilerine 
sorumluluklar yüklediğimiz işçi sendikalarına 
bağlı arkadaşlarımızın, vatandaşlarınızın hakları
nın temininde, enerjilerinin israfına, yol açacak 
işlerle meşgul olmalarını temin edecektir. Diğer 
taraftan sendika üyeleri ve sendika liderlerinin 
bâzı teknik hatalar ve kanunda derpiş edilmiş 
olan formalite eksiliklerinden dolayı dahi sendi
ka liderliğinden mahrum etme, hem de beş yı
la kadar mahrum etmek cezasının konulmuş ol
maması da, hem antidemokratik demiyeceğim, en
flâsyona kadar giden bir terim oldu. Sendikacı
lık hürriyetini tahdideden, belki de yetişmesi 
çok uzun zaman alan sendika liderlerinin kısa 
zamanda, ve çeşitli tertiplerle bu vazifelerinin ba
şından aynim alarmı sağlıyan bâzı neticelere, uy
gulamalara yol açabilir mahiyette görülmekte
dir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, Sayın Koç. 
MUSTAFA ŞÜKRÜ KOC (Devamla) — Ana

yasada kamu görevlilerinin de ayrı bir sendika 
kurma haklan tanındığı halde bu kanun, elimiz
deki Sendikalar Kanunu sadece «kamu görevli-
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leri de kendi aralarında sendika kurabilirler.» 
hükmünü vermektedir. 

Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanununda 
kamu görevlilerinin, özellikle memurların sen
dika kurmaları ve bu sendikaları birer demek 
hüviyetinden kurtararak kendi sosyal, ekonomik 
ve kültürel menfaatlerini koruyacak mahiyette 
çalışmalarını temin edecek unsurlardan mahrum 
bulunmaktadır. Memur sendikaları bu şekilde bir 
kanun içinde başarılı olamıyacaklardır ve mes
lek menfaatlerini korumada müessir çalışmalar 
yapamıyacaklardır. 

Diğer taraftan toprak işçilerinin de, gerçi 
sendika kurabilmeleri bu kanunun hükümleri 
içerisindedir. Ancak Türkiye'deki toprak işçile
rinin özel durumları vardır. Bu özel durumları
nın Toplu Sözleşme ve Grev ve Lokavt Kanu
nunda olduğu kadar Sendikalar Kanunu içinde
de, esasen çok detaylı hükümler getirmiş olan bu 
kanun içerisinde Ziraat işçilerinin de haklarını 
ve sendikal faaliyetlerini tanzim etmek mümkün 
olabilirdi, zannediyorum. Bu noktalarda da ko
misyon görüşlerini bildirirse memnun olacağım. 
Saygılarımla, (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İbrahim Tekin. 
ÎBRAHÎM TEKİN (Adana) — Muhterem 

aıteadaşlarım, milletlerin sıosyal tarihine ve iş
çi hareketlerine kısaca bir göz atacak olursak, 
demokratik düzenin temel müesseselerinden 
olan hür ve serbest sendikacılığın bugünkü mer
haleye erişmesi hiç de kolay olmamıştır. Sa
nayide başlıyan büyük inkılâp müstakil bir işçi 
snırfının doğmasına müncer olmuş ve «şasen 
cemiyet bünyesinde meıvcudolan iktisadi müsa
vatsızlık gittikçe daha da büyümüş ve şidde
tini artırmıştı. Bu müsavatsızlığın sebep ve 
«mikini iş gücünden gayrı hiçbir şeyi olmıyan işçi 
sınıfı karşısında iş verenlerin gittikçe kuvvet 
ve üstünlük kazanmalarında aramak lâzımdır. 
İş verenlerin bu üstünlükleri uzun müddet işçi
lerin istismaruua sebep »olmuş, Devletin bu 
durumlara bigâne kalışı ve hattâ sermaye lehi
ne müdahalesi içtimai bünyede kaynaşmalara 
sebep olmuş yer yer grevler, fabrikaların tah
ribi başlamıştı. Nihayet bu mücadele çalışanlar 
smufını kendi haklarmı korumak ve aralarında 
tesanüdü tesis etmek için teşkilâtlandırmaya 
zorlamış ve sendikacılık hareketleri başlamıştı. 
Bu hareket zaman zaman kösteklenmeye çalı
şılmış ve hattâ Devletin müdahalesiyle durdu-
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rulmaya zorlanılmıştı. Fakat şuurlaşan işçi W* 
nıfı mücadelelerine devam etmiş ve bu mücade
leler bâzı memleketlerde cemiyet ve hukuk niza
mı ile iktisadi hayatı temellinden sarsmıştır. Şu 
bakımdan sendikacılığın garb memleketleri ve 
Amerika'da tarihî tekamül seyrini tamamlaya
rak hugünikü demokratik nizamda yerini alma
sı öyle pek kolay olmamış, bu memleketlere, 
zaman zaman^çok endişeli anlar yaşatmıştır. 

Sanayileşmeye geç başlıyan memlekettimizde 
ise buna muvazi olarak işçi sınıfı da geç teşek
kül etmiş olduğundan bizim sendikacılık tari> 
miz de çok yenidir. 

Bizde sendikacılığın tesisi zımnında ilk 
adım, 20 Şubat 1947 tarih ve 5018 sayılı işçi ve 
iş veren sendikaları ve sendika birlikleri hakkın
daki kanun ile atılmıştır. Daha evvel başlıyan 
ve bu kanun ile nizamlaşan sendikacılık hare
ketleri ve mücadele, işçilerimizin ve sendikacı
larımızın basiret ve vatan severlikleri sayesin
de başka memleketlerin geçirdikleri cemiyet 
bünyesideki ve iktisadi hayattaki sarsıntılara 
.mâruz kalmadan, sendikacılığımızı bugünkü 
mesut merhaleye ulaştırmıştır. Sendikacılığı
mızın bu kısa tarihinde yetişen basiretli ve 
tecrübeli sendikacılarımıza, bu kanunun, bil
hassa yeni Anayasamızın getirdiği âmir hük
me de uyularak hazırlamış ve Meclis gündemi
ne alınmış Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Ka
nununun çıkmasından sonra, daha büyük ve 
ağır vazifeler düşecek ve ismi geçen bu kanunlar 
çıktıktan sonra da, sendikalar cemiyet içindeki 
asıl yerlerini alacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Demokratik nizam içinde, işçi sınfmın kendi 

meselelerine müdahale etmemek ve bilhassa kejndi 
meselelerini halletmek için teşkilâtlanmalarına 
ve kurulan teşkilâtlara müdahalelerde bulunma
mak ve onlara tesir etmekten kaçınmak her ikti
darın tabiî vazifesi olmalıdır. Böyle bir yol tu
tulduğu takdirde içtimaî sınıflar arasındaki mü
cadelenin daha âdil ve müsavi şartlar içinde ce
reyan edeceği ve cemiyet bünyesinde şiddetli sar
sıntıların olamayacağı kanaati içindeyiz. 

Böyle müdahale ve tesirlerden azade sendi
kaların, istihsal nizamını iyileştirmede, iktisadi 
ve içtimai meselelerimizin hallinde Devlete yar
dımcı olacakları kanaatindeyiz. 

Dört milletvekili arkadaşımızın büyük emek 
sarf ederek hazırladıkları teklif ile yine Hükü-

— 207 — 



M, Meclisi B:69 
met tarafından büyük emek sarf edilerek hazır
lanan tasarı Büyük Meclisimizin teşkil etmiş 
olduğu Geçici Komisyonda birleştirilerek uzun 
müzakerelerden sonra bu son şeklini almıştır. 
Ama itiraf etmek lâzımdır ki, bu tasarının bâzı 
maddelerinin, bugünkü hür ve serbest sendika
cılık anlayışı bakımından tasarının bâzı madde
lerinin değişmesi icabeder. Bilhassa toplu söz
leşme, grev ve lokavt hakkını gölgeler mahiyet
tedir. Bu bakımdan tasarıdaki bâzı hükümle
rin değiştirilmesi ve bâzı hükümlerin kaldırıl
ması elzemdir kanaatindeyiz. Yüksek Meclisini
zin bu gibi değişiklikleri yaparak, bu tasarıya 
bugünün { demokratik şartlarına uygun ve ser
best ve hür sendikaclığı geliştirecek bir hüviyet 
vermesini temenni ederim. Hürmetlerimle (Al
kışlar) 

'BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini, maddelere geçilme

sini arz ve teklif ederim. 
Manisa 

M. Erten 

NACÎ ÖKTEM (İstanbul) — Kifayetin aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NACİ ÖKTEM (istanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, Türkiye'nin bünyesinde büyük iş
ler görecek böyle bir kanunun müzakeresi sıra
sında milletvekili arkadaşlarımızın fikirleri 
alınmadan kifayet verilmesi bilmem ne derece 
doğrudur. Hakikat de budur ki, söz almış olan 
arkadaşların konuşmaları bittikten sonra tasa
rının maddelerine geçilmesi daha uygundur. Bu 
takririn aleyhinde rey vermenizi bilhassa rica 
ederim. (Kaç kişi söz almış sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, 10 kişi var. Yeterlik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Sayınız lütfen... Lütfen biraz yukarıya kal
dırınız, kâtiplerin saydıkları arasında bir fark 
var, lütfen ellerinizi yukarıya kaldırınız... 

Yeterlik önergesini kabul etmiycnler... 23 e 
karşı 51 oyla, yeterlik önergesi kabul edilme
miştir. 

Görüşmelere devam ediyoruz. Buyurun Sa
yın Ahmet Aydın Bolak. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlarım; bendenizin temas ede-
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ceğim husus, bu âna kadar dinlemiş olduğum 
arkadaşların görüşlerinden farklı bir noktadır. 
Her iki kanun üzerinde, tasarı ve teklifler üze
rinde görüşme yapıldığına göre, mâruzâtım da 
her iki tasarı ve teklif üzerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Yani, Toplu Sözleşme, Grev ve 
Lokavt kanunlarını mı diyorsunuz ? 

AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — 
Evet. 

BAŞKAN — Hayır, konuştuğumuz sendika
lar kanunu tasarısıdır. Toplu Sözleşme, Grev ve 
Lokavt tasarısına da sıra gelecek. Her gün top
lanacağız. 

AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — Ko
nuşan arkadaşlar her ikisi üzerine de konuşu
yorlar. 

BAŞKAN — Hâlen müzakeresini yaptığı
mız sendikalar kanunu tasarısıdır. Toplu Söz
leşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısını bun
dan sonra görüşeceğiz. Lütfen ona göre konuşu
nuz. 

AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — Ge
çici Komisyonun metninin müzakeresine karar 
verilmiş bulunuyor. Geçici Komisyonun metni 
ile Hükümet tasarısı arasındaki köklü değişik
liklerin esaslarını, bundan doğacak ihtilâtları 
arz etmek istiyorum. 

Sendika müessesesi Anayasanın ieinde yer 
almıştır. Müessesenin lüzumu ve ademi lüzumu 
hakkındaki tartışmalar abesle iştigaldir. Bu 
müessesede temel noktalar ne olmalıdır? Hukuk 
düzeni içindeki yeri ne olmalıdır? Bunun üze
rinde duralım. 

Hükümet tasarısını eğer tetkik buyuracak 
olursanız göreceksiniz ki, sendika, teşkil etme 
hakkı iş bağıtlarına hasredilmiş, kamu hizmeti 
gören kişilerin sendika teşkil etmeleri hakları 
metne ithal edilmemiş ve yalnızca işçi ve iş ve
ren sendikalarının kurulması mevzuunda hü
kümler sevk edilmiştir. Geçici Komisyon, Sa
yın İbrahim öktem ve arkadaşlarının memzu-
cen vâki tekliflerini esas almak suretiyle, Hü
kümet tasarısındaki iş bağıtları esasından ayrıl
mış ve metne - ki esbabı mucibesini biraz son
ra arz edeceğim - hizmet aktini esas alarak bu 
akde nakliye ve neşir mukavelesini ithal sure
tiyle, Hükümet tasarısının hükümlerini gayet 
geniş bir alana yaymıştır. Bunun esbabı mu
cibesini, Geçici Komisyonun esbabı mucibesin-
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de görüyoruz. Geçici Komisyon, Türk hukuk 
tatbikatında hizmet akitle iş akti birbirinin 
müteradifidir. 

Binaenaleyh, Sendikalar Kanununda, ana 
kanun olan Borçlar Kanununa avdet ederek, 
borçlar hukukumuzun hizmet akdi müessesesi
ne istinat ile mevzuu taknin ve tedvin etmek 
lâzımdır» demekte ve ilâve ile «yalnız, bununla 
da yetinmeyip; sırf bedeni hizmet arzı suretiyle 
yapılan nakliye mukavelesi ile (yani hamallık 
gibi) neşir mukaveleleri (yani gazete müvezzi-
leri) ninde bu kanun tasarısının içinde mütalâa 
etmek lâzımdır» demektedir. 

Şimdi durum şudur; henüz 3008 sayılı ve iş 
hukukumuzu tedvin eden îş Kanunu meriyette
dir. Bu kanunun mevzuu olan iş akdi de meri
yettedir, hukuk sistemimizde yaşamaktadır. Bu 
kanunun tesis ettiği işçi ve işveren münasebet
leri; kanun değişmedikçe yaşıyaeaktır. Hükü
met tasarısı bu görüşle ve iş akdine dayanıla
rak sevk edilmiştir. Borçlar Kanununun hizmet 
akdini Hükümet tasarısından ayrılarak, bu ka
nunun müzakeresinde temel nokta haline geti
rirseniz ve bu görüşle bir metni tedvin ederseniz, 
ıbu takdirde (Borçlar 'Hukukunun en igeniş alkit 
tipi olan vekâlet ve hizmet akdiyle sendikalaş
ma esasını mütalâa ederseniz, ne gibi ihtilâtlar 
çıkabiliri Şimdi bir tanesini Hükümetin ağzıyla 
arz etmek isterim. 

Yüksek Heyetinizin son defa kabul buyurdu
ğu Gelir Vergisi Kanununda en az geçim indiri
mi müessesesinin tatbikata başlaması hususunda 
Bakanlar Kuruluna bir yetki tanıdınız. Bakanlar 
Kurulu bu asgari geçim indiriminin 1963 senesi 
bidayetinde tatbikma karar verdi. Bu karardan 
sonra Sayın Ecevit'in temsil ettiği siyasi mesu
liyetin ayrılmaz bir cüzünü teşkil eden Hükü
metin Maliye Bakanlığı bir tebliğ neşretti, an
laşma ve vergi tatbikatında anlamayı kolaylaş
tıracak bir tebliğ. 

Sayın Ecevit ve sayın Komisyon, biraz son
ra sözlerimin aksini beyan edeceklerdir. Buna 
rağmen, Bakanlar Kurulu kararma müstenit teb
liğ «Bir iş akdi dolayısiyle, başka bir şahsın iş 
yerinde bedenen veyahut bedenen ve fikren ça
lışan kimseye işçi denir.» 

«Bir iş akdi dolayısiyle kendi iş yerinde, baş
ka bir kimseyi bedenen veyahut bedenen ve fik
ren çalıştıran şahsa iş veren denir.» | 
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«Müdürler, idare memurları ve umumiyet iti

bariyle işin sevk ve idaresi vazifesini gören kim
seler» in iş veremiyeceği tasrih edilmiştir. 

«Ücretleri götürü usul ile tesbit edilen hiz
met erbabı, ise, 193 sayılı Kanunun 64 ncü mad
desinin 4 numaralı bendinde yazılı olanlar, 5 nu
maralı bendi hükmüne dayanarak vergilendiri
lir» görülüyor ki. 

Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulu kararı
na istinaden iki akit tipini ayırmaktadır. İş ak« 
di içinde bir grupu tasnif etmekte, hizmet için 
de bir grupu tasnif etmektedir ve demektedir 
ki, iş akdi şümulüne girenlere asgari geçim indi
rimi esaslarına göre cetvelleri tatbik edeceksin, 
hizmet erbabına tatbik etmiyeceksin. 

Halbuki geçici komisyon görüşüne göre hiz
met akdiyle, iş akdi tatbikatımızda aynı akid 
tipleridir. 

Şimdi bendenizin cin dakikalık devre içinde 
sizlere söyliyeceğim acayip bir misal, ki tatbi
katta bizi müşkülâta sevk edecek. Türk töre^ 
since çiftçi aileler birbirleriyle yardımlaşırlar, 
harmanında, orağında, ve çapasında. Bu, asırla
rın ananesidir. Hukuk dilinde bunun vasıflandı» 
rılmasma giderseniz bu bir hizmet akdidir. Taıv 
lada imece ile çalışan kimse, bir bakıma kuru 
hukuk dilinde, hizmet eden kimsedir. Töre, kar
şılıklı olması suretiyle böyle tecelli etmiştir. 
Ama bunun üzerinde hukukî münakaşanın yapıl*-
ması mümkündür. Hizmet akdi mi, yoksa karşım 
HMı mücadele mi? Yoksa akit tiplerinden hiç
birisine girmez mi? Bu da bahsi diğer... (Anane
ler, sesleri) Ananeler... Arkadaşımın dediği gibi, 
ananedir, köylüler birbirine tas ve kazan da ve
rir ama hukuk dilinde bunun adı ariyettir. Ari
yet olarak vasıflandırılmış ve bu akde terettübe 
eden hükümler vazedilmiştir. 

Hizmet akdi dediğimiz ve hizmet akdinin şü
mulünü bu mânada tesbit ettiğimiz zaman, bu 
kanunun içtimai bünyedeki hududunu bendeniz 
şu anda kestiremiyorum. Çünkü, hizmet akdi de
diğimiz zaman ve hizmet akdi mânası ile bu ka
nunu tedvin ettiğiniz zaman her hizmetçiye, 
emekçiyi istihdam eden her kişiye sendika kur
ma hakkı tanıyacaksınız. Grev yapma hakkı ta
nıyacaksınız. Lokavt yapma hakkı tanıyacaksı
nız. 

Şimdi Sendikalar Kanunu dolayısiyle sayılı 
Komisyona, Plân Komisyonu huzurunda Çalış-

— 209 — 



I 

M, Meclisi B:69> 
ma Bakanına, tevcih ettiğim bir suali yine tek
rarlamak istiyorum. Siz bu anlayış içinde Hay
darpaşa Garında çalışan hamallara valiz taşıttı
ran iş verenler sendikası kurmasını mümkün 
göıüyor musunuz? Bakan Ibu sualime Plân Ko
misyonunda «görüyoruz efendim. Ama bunlar
da bir sosyal fayda görmediğim için böyle bir 
sen'dika 'kurulmasını da düşünmüyorum» demiş
ti. Sosyal fayda görülmiyecelk (müesseseleri ya
ratan kanunların .akibetinin nereye gideceği
nin teısbiti güçtür düzeninde maharet ıvuzuh-
tadır. Her manaya hamli mümkün 'olan, ve de
ğişik manalarda anlaşıldığı 'takdirde (tatbikat
çıları Ibir keşmekeşe sevkeden bir metin yazar
sanız, bu takdirde sizin iyi bir hukuk düzeni 
tesis ettiğiniz iddiası mümkün olmaz. 

BAŞKAN — Cümlenizi lütfen bağlayın Isa-
yın Aydın Bolak. 

AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — 
Sendikalar Kanununun ana noksanına temas et
mek istedim ve Hükümet tasarısının dışına 
çıkarak; hizmet akdinin, nakliye mukavelesi
nin, neşir mukavelesinin, iş hukukumuza meri 
iş Kanununun halen tâdil edilmediği bir müd
dette ithalinin kanunlaşmasının tatbikatta bir 
takım hatalar 'getireceğine inanmakta olduğu
mu arzettim. Bu bir.. 

İkincisi; yine bu kanun düzeni içinde, Ana
yasa da aykırı bir kanunla teşkilâtlandırılması, 
istihdaf edHen memurların sendikalaşması v;e 
teşkilâtlanmasının aynı kanun içinde tedvin 
edilmesini de işçi sendikalarının tatbikat hü
kümlerinin vazıh bir halden çıkarıp karışık [bir 
hale gelmesine sebep olduğu için aleyhinde 
bulunduğumu arzetmekteyim. Nihayet Plân 
Komisyonunda müzakeresi sırasında, bir mad
denin anlayışında, bakanla, hukuk müşaviriyle 
ve arkadaşlarımızla Ibiribiırimizi anlıyamaz .ha
le geldiğimiz metne muhalifim. 

Bu itibarla bendeniz tasarının bu hüviyeti
ne aykırı rey kullanacağımı arz etmek isterim. 
(Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Aydın Bolak, Komisyonumuz için hiç de 
iltifatlkâr davranmadılar. Huzurunuza getir
diğimiz metni, «cemiyetimizin akıbetini mereye 
götüreceği belli olmıyacak derecede vahim» 
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görüyorlar. Mazur görsünler, kendileri en ıaz 
benîm kadar müsamahakâr bir arkadaştır. Ben 
de kendilerine Sendikalar Kanunu maddeleri 
ile Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanu
nunun maddelerini esaslı surette tetkik etme
diği veya anlamadığı kanısında 'olduğumu arz 

ederim. Sdbebi: Bu kanunda; «Ibu kanuna göre 
işçi sayılan kimseleri, işçi sendikası kurma >ve 
işçi sendikalarına üye olma hakkına sahiptir
ler.» demiş de ondan. Bu kanuna göre işçiyi 
tarif etmiş, bu metin de ondan. Şimdi okuyaca
ğım 2 nci maddenin birinci bendinin ikinci 

cümlesinden bir evvelki cümlede, bunu tarif 
etmemişiz de ondan. (Gülüşmeler) Bu ne ıde-
mekktir? Falanca, falanca insanlar bu kanuna 
göre işçi sayılırlar; yani ibu kanuna göre işçi 
sendikası kurarlar, ıo sendikalara üye olalbilir-
ler. Bu hak kendilerine nasıl tanınmış olmak-
•tadıır? Bu tarif ile; yani, bu kanuna göre işçi 
sayılan kimselere bu kanunla verilen halklar 
ile bu kanunun yanısıra, hizmet akdini muay
yen sahalarda tanzim eden iş Kanunu var; baş
kaları da var; onları da ben ilâve edeyim: Ga
zetecilerle ilgili iş kanunu, denizcilerle ilgili 
iş kanunu, hatta «örf ve âdelt» bir hukuk kayna
ğı olduğuna göre «örf ve âdet» bakımından zi
rai işçilere tatlbik edilen husulsi kaideler; bun
ların hepsi işçi ile iş verenler arasında mevcut 
olan, umumi anlamında hizmet aktini tanzim 
eden hükümlerdir. Bu hususta 3008 «sayılı Ka
nunda işçi dendiği zaman, bu, 3008 sayılı Kanun 
anlamında, bu kanunun tatbikatı bakımından 
işçi demektir. Yani, 3008 sayılı Kanuna göre 
işçi' sayılanların aktedecekleri hizmet akidleri 
(ki, buna o kanunda iş a'kti denmiştir) 3008 
sayılı Kanunun hükümlerine tâbidir. Deniz iş 
Kanunu gazeteciler için olan kanuna, ziraat iş
çileri için de örf ve âdet kaidelerine göre akde
dilen hizmet akidleri için de böyledir, işçinin 
bu kanunlara göre tarifi ile kasdedilen haklar 
başka; yine işçinin tetkik buyurduğunuz kanu
na göre kasdedilen halklar ise bambaşkadır. 

Şimdi; hizmet akdi 'aynı, iş akdi aynı mıdır? 
Bunu komisyonda uzun boylu tetkik ettik ve 
mahkeme içtihatlarına kadar indik. Borçlar 
Kanununun 313 ncü maddesinde, «hizmet akdi 
bir mukaveledir ki, onunla işçi, muayyen veya 
gayriımu'ayyen bir zamanda hizmet görmeyi ve 
iş sahibi dahi ona bir ücret vermeyi taahhüd-
eder», denmektedir. 
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Şimdi arkadaşlar, Borçlar Kanunundaki bu 

hüküm, hizmet akdi mefhumunu en umumi 
mânasiyle tarif etmiştir. Bu umumi anlam içi
ne «giren, fakat §u veya bu alanları tanzim 
eden kanunlara igöre hizmet akitlerinin tiple
ri ayrı ayrıdır. 3008 sayılı (Kanun, Deniz îş 
Kanunu, Gazetecilikle ilgili kanunda bunlar 
yer alıyor. Bunlar IÖZ itibariyle, mahiyet itiba
riyle aynı olmakla beraber, bâzı hususlarda 
özel tanzimlere tabi tutulmuşlardır. Onları 
Borçlar Kanununun hizmet akdine <mütaallik 
tarifinin dışına çıkarmak kabil değildir. Kaldı 
ki, bu özel kanunla Borçlar Kanununun (hizmet 
akdine mütaallik umumi hükümlerine aykırı 
hüküm sevk etmedikleri zaman, Borçlar Kanu
nunun, bu özel kanunlara istinadeden iş akit
lerine tatbiki önlenmemiştir. Hattâ buna benzer 
bir misal doğrudan doğruya Borçlar Kanunun
da vardır. 313 ncü maddeden ısonra gelen 318 
nci /maddede, «hizmet akdi» ismini taşıyan 10 
ncu babı dâhil olmak üzere, çıraklık mukavele
si 'tanzim edilmiştir. Çıraklık mukavelesi bir 
hizmet ak'tidir. Ama, 'özel bâzı hükümleri bakı
mından, özel bir şekilde tanzim edilmiş bir hiz
met aktidir. Şimdi, biz burada ^hizmet aktinden 
bahsettiğimiz zaman, Borçlar Kanununun 313 
ncü maddesinin 1 nci fıkrasındaki umumi tari
fe ımahiyet itibariyle ıgiren özel kanunlarla 
bâzı alanlarda özel surette tanzim edilmiş olan 
akidleri yani muhtelif tipteki iş .akillerini de 
kasdetmiş bulunuyoruz. Bunun içine sanayide 
çalışan işçiler (girer, ticarette ıçalışan jşçiler gi
rer, esnaf sektöründe çalışan işçilen girer, zd-
raatte çalışan işçiler girer, evde çalışan hizmet
çiler de girer, fikir işçileri de girer. Hizmet ak-
tini öz ve mahiyet itibaryle 'akdetmiş olan, bu 
akit özel kanunlara ayrıca tabi olsun veya olma
sın, herkes ıgirer. 

Şimdi, kendileri dediler ki, komisyon, Hükü
metin anlayışına aykırı olarak bunu yapmış; 
üstelik 'ilâveler de yapmış. Ahmet Aydın Bolak 
arkadaşımız, komisyon, bir de sırf bedenen ça
lışmayı meslek edinmiş olarak nakliye muka
velesi akdedenlerle neşir mukavelesiyle çalışma
yı meslek edinmiş olanlar eklemiş, diyor. Ko
misyon bunları ilâve etmiş. Doğru! Ama, ra
porumuzun başında belirttiğimiz gibi şu nâçiz 
ilâvelerin her biri komisyonun ve Hükümetin 
tam mutabakatı ile yapılmıştır. Bunda bir gü
nah varsa, Çalışma Bakanında ıgünâhı vardır; 
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eğer o bigünahsa biz de bigünahız, demektir. 

ıŞimdi, bundan. maksat ne? Bundan maksat 
şu: işitemiyoruz ki, neşir mukavelesine göre ça
lışmayı meslek ©dinmiş olanlara da 3008 sayılı 
îş Kanunu uygulayarak hukuk nizamımız da 
görülmemiş bir bühtan yaratıp, Türkiye'nin hu* 
kuk nizamını tam keşmekeş içine atalım; katil 
yen ıböyle bir maksat yoktur. İstediğimiz şey 
gayet basit: Çalışma Bakanlığı her nevi hizmet 
akitlerine göre çalışanları ve burada sayılan 
diğer (kimseleri ıbu kanuna göre işçi saysın; 
Böyle denice bunların hepsine otomatikman 3008 
sayılı Kanun yani aş kanunu tatbik edilmez^ 
Hangi kanun tatbik edilir? Akdettikleri mukavet 
le hangi akid tipi ise ona dair hükümler tatbik 
edilir; eğer akdettikleri mukavele hizmet akdi 
ise, akdedıildiği alan ayrıca bir özel kanunla 
özel bir tanzime tabi tutüLmuşsa- o özel kanun 
tatbik edilir. ıŞimdi görüştüğümüz kanun ise, 
bunların akdettikleri akitlere tatbik edilecek 
değildir. Bu kanuna göre, 2 nci maddede sayıl-
lanların, sadece ve sadece sendika kurabilme 
ve sendikalara üye olabilme hakkı düzenlenr 
miştir. îşte, düşünmüşüz ki, işçi kütlesi denilen 
varlık, münhasıran hizmet akdi ile çalışan in
sanlardan teşekkül etmez. Sosyolojik bakımdan, 
işçi sınıfını teşkil eden zümre ile, hukukî anlaj-
mmda işçi sendikası kurabilecek kimseleri hu
kukî kıstas bulabildiğimiz ölçüde birbirleriyle 
tetabuk haline getirmek için gayret sarf etmiş
iz. Ne yapmışız? Bendenizin teklifi ve Çalışma 
Bakanı arkadaşımın da iltihaMyle hamalları 
hukukan tarif edip buraya koymuşuz. Bir de 
Sayın Çalışma Bakanının teklifi ve naçiz arka
daşımızın iltihak'i ile serbest yazarları hukuken 
tarif edip buraya koymuşuz. 

Şimdi, Aydın Bolak arkadaşımız diyor k|, 
«Haydarpaşadan elinizdeki valizi alıp köprüye 
kadar taşıyan ve Devlet Demiryolları idaresi 
tarafından bir hizmet akdine istinaden istih
dam edilmemekte bulunan kimse, bu hamal, 
serbest hamal, nasıl ve niçin sendika kursun ki, 
Hangi iş verenler bunların karşısında sendika 
kuracaklardır? ıŞimdi, ben böyle anladım. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balikesir) - r 
îş verenler sendikası bakımından söyledim, ta
şıtanlar, dedim. 

ıGEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Biz burada taşıyanlardan 
bahsediyoruz. Onun için belki bir yanlış anlamja 
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oldu. Elbette iki, Haydarpaşada çalıştırılanlar
dan bahsettim, çalıştıranlardan değil. 

Şimdi Haydarpaşa'dan Köprüye kadar geçen 
çok kısa zaman zarfında serbest çalışan bir ha
mal için, iş veren, meselâ bendeniz veya Ahmet 
Aydın Bolak arkadaşımız olabiliriz. Ama, bizle
rin Haydarpaşada trenden inen diğer yolcularla 
birleşip, «serbest hamallar iş verenler sendikası» 
diye bir sendika kurmaları da fiiliyatta mevzu-
ubahsolamaz; bunda hiç şphe yok. Böyle olunca, 
şayet bu hamalların bir sendikası olsa, toplu iş 
sözleşmesi yapmak için karşılarında iş veren bu-
lamıyacaklardır. Ama bu sendika, derneklerden 
farklı olarak haiz olduğu bâzı yetkileri kullana
bilir. Bir araya gelebilirler, sendika onların hak
larını korumak için dâva açabilir, idari makam
lara müracaat edebilir; bu memlekette serbest 
hamallar olarak «biz de varız» diyebilirler. 
Bundan gayri derpiş edilmiş başka hiçbir şey 
yok bunun içinde. Aynı şey, serbest yazarlar için 
de varit. Binaenaleyh, hukukî keşmekeş iddiası 
meveudolmaymca, eğer çok aziz Ahmet Aydın 
Bolak arkadaşımı ikna edebilmişsem, kendileri
nin belki de, bu kanunun toplumu çok kötü âkı-
betlere götüreceği kanaatini değiştireceklerim 
ümidederim. 

Bir, iki noktaya daha temas etmek lüzumunu 
hissediyorum. Grev hakkına sahibolacaklar mı, 
bunlar? Hayır, grev hakkına sahibolamryacak-
lar. Toplu iş sözleşmesi dikkatle tatbik edilirse, 
görürüz ki, grev hakkı ve lokavt hakkı sadece 
toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahibolan 
teşekküllere tanınmış olan bir haktır. Toplu iş 
sözleşmesi ise, sadece ve sadece ferdî hizmet 
akitlerini tanzim için yapılır. Binaenaleyh, sırf 
bedenî hizmet arzı suretiyle nakliye mukavelesi 
akdedenler için ve neşir mukavelesiyle çalıştırıl
mayı meslek edinmiş olanlar için, ne toplu söz
leşme akdi bahis konusudur, ne de toplu iş söz
leşmesi hakkının müeyyidesi olan grev hakkını 
kullanmak bahis konusudur. 

Memurlar bahsi : Bu memurlar bahsini uzun 
boylu düşündük. Memurların sendika kurma 
hakkını muhtelif sistemlerde düşünmek kabil. 
Bu kanun da böyle bir sistem düşünmüş. Sayın 
Orhan Apaydın arkadaşımız başka bir sistem 
teklif etti. istişare ettik ve kendisine prensip 
itibariyle iltihak ettik. Şimdi bir memur sendi
kası ne yapar. 14 ncü maddenin sonuna bir fık
ra koymuşuz; «Memurluk statüsü ile ilgili hü-
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kümler mahfuzdur.» demişiz. Nedir bu memur
luk statüsü? Memurlar, evvelce mevcut objek
tif bir statü içine bir şartı tasarrufa girerler; 
hizmet akdi akdetmezler. Böyle olunca, bunla
rın toplu sözleşme yapmaları bahis konusu olmı-
yacaktır. Toplu iş sözleşmesi bahis konusu olma
dığı için grev hakkını kullanmak da memurlar 
için mevzuubahsolmıyacaktır. îşçi sendikalarının 
umumi olarak kullanabileceği yetkiler olarak 
mevcudolanlar dışında, hangi yetkilerin ayrıca 
memur sendikaları tarafından kullanılmaması 
arzu ediliyor ki, bunların da buradan çıkarıl
ması isteniyor. 14 ncü maddeyi başından sonuna 
kadar okudum, ayrıca şayanı arzu olmıyan böy
le bir yetkiye rastlamadım. Şimdi, bu hususlar
da endişe etmelerinin caiz olmadığı nâçiz kanaa
tindeyim. 

Bana komisyon sırasına gelip başka konular
da endige izhar eden bâzı arkadaşlarım da bu ve
sile ile, bu mesele ile ilgili olduğu için aydın
latmak islerim : 

Esnaf sektörünün durumu ne olacaktır? 
Şimdi arkadaşlar, esnaf sektöründe üç türlü in
karı, -vardır; bu kanun zaviyesinden; şoförleri 

• misal alalım. Bir şoförün kendi taksisi vardır; 
başka bir şoför tutar ; ona işlettirir; iş veren du
rumundadır. Bu takside çalışan şoför ise, işçi 
durumundadır; hizmet akti ile çalışır, iş verene 
karşı. Bir de, ikisinin ortasında, kendi taksi
sine sahibolan şoför vardır; kendisi çalışır; bu 
şoför ise ne işçidir, ne de iş veren. 

Şimdi, esnaf dernekleri bakımından bunla
rın her üçü de esnaftır; şoförlük denilen esnaf: 

lık koluna dâhildir, ve.bu sıfatla gerek mevcut 
kanuna göre, gerek yeni hazırlanmakta olan 
tasarıya göre esnaf derneklerine üye olabilirler. 
Bunların esnaf derneklerine üye olmasına, içle
rinden bu kanuna göre işçi sıfatını taşıyanların 
işçi sendikalarına ayrıca üye olmasına ve yine 
esnaf sıfatını taşıyanlardan bu kanuna göre 
iş veren olanların iş veren sendikalarına üye ol
masına mâni yoktur. Sadece kendi taksisini 
kullanan şofördür ki, onun şu önümüzdeki ka
nuna göre üye olabileceği ne bir işçi sendikası 
vardır, ne de bir iş veren sendikasına üye ola
bilir; o sadece esnaf derneğine girebilir. Nasıl 
ki, bir tüccar, ticaret odasına âza, nasıl ki, bir 
sanayici odasına âza olur ve aynı zamanda, iş 
veren sendikalarına girebilir; tıpkı bunun gibi, 
esnaf unvanını taşıyan bir iş veren şoför de, 
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hem. esnaf derneğine üye olacaktır, hem de iş 
veren sendikasına. Esnaflık sektöründe bir nevi 
patenıalizmin devam ettiği çıraklık, kalfalık ve 
ustalık gibi halen mevcut ve eskiden beri gele
nekle devam eden örf ve âdetlerimiz de düşü
nüldüğü içindir ki, meselâ ticaret odasına âza 
olan bir kimsenin bu kanuna göre işçi sendika
sına girmesi menedildiği halde, esnaf derneği
ne giren bir i§ veren esnafın yanında çalışan iş
çinin yani başkasının taksisini işletmek duru
munda olan şoförün hem esnaf derneğine, hem 
de işçi sendikasına üye olmasına cevaz verilmiş
tir. Neden? Çünkü, gayet basit bunun sebebi es
naf dernekleri, tıpkı ticaret odaları gibi, sana
yi odaları gibi, barolar gibi, tabip odaları gibi, 
mühendis ve mimar odaları gibi, ziraat odaları 
gibi, Anayasamızın kamu kurumu niteliğindeki 
meslek teşekkülü dediği teşekküllerdir. Bunla
rın gördüğü birtakım âmme hizmetleri vardır. 
Nevama devlet adına birtakım âmme hizmetle
ri görürler. Ezcümle, kurulmuş bulundukları 
mesleği, inzibati müeyyidelerle de kuvvetlenmiş 
olarak tanzim ederler. Bir âmme hizmetinin bu 
şekilde görülmesi meselesi ve bu kurumlara gir
menin mesleğe girişin bir şartı olması meselesi 
ayrıdır; işçi veya iş veren sendikasına üye ol
mak meselesi tamamen ayrıdır. Bu kanunla 
yapılan, işçi ve iş veren sendikalarının ve bun
ların üst kuruluşlarının yetkilerini düzenlemek
ten ibarettir. Bunların faaliyetleri, esas itiba
riyle hususi hukuk plânında cereyan eder ve 
bunlar hususi hukuka istinaden kurulurlar. Hal
buki odalar, barolar, ve esnaf dernekleri gibi 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kurumları 
anime hukukuna istinaden kurulur ve görev ve 
yetkileri de âmme hukukundan doğar. İkisini 
birbiriyle karıştırmak ve burada yer alan hü
kümlerin esnaf iş veren sıfatiyle, esnaf işçi sı-
fatiyle veya tek başına esnaf müteşebbis sıfa-
tiyle çalışanların esnaf derneklerine girme hak
larını tahdit ettiği mânasını çıkarmak doğru 
değildir. Bu bakımdan her hangi bir endişeye 
mahal yoktur. 

Bu vesileyle yeniden hürmetlerimi suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Zeyat Kocamemi. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Sayın Başkan, cevap verme hakkı var mı?.. 
BAŞKAN— Yazılısınız, sıradasınız. 
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ZEYYAT KOCAMEMİ Tokat) — Azız 

Başkanım; kıymetli, arkadaşlarım ; bugün 
üzerinde konuştuğumuz mevzular, 20 nci 
asırda milletlerin halletmeye mecbur oldu
ğu mevzulardan bir tanesidir. Dünya nüfu
sunun gittikçe artmakta olması ve bu nüfusun 
adeta donmuş vaziyette bulunan zirai sahadan 
ziyade sanayi sektöründe kendisine iş araması 
ve bulması her geçen gün bu meselenin ehemmi
yetini bir parça daha fazla artırmaktadır. Bu
nun içindir ki, ileri geri pek çok lâf söylenen bu 
mevzuda hükümetler harekete geçmek ve herke
sin hakkını kendisine tanımak hususunda birta
kım tedbirler almak yoluna gitmişlerdir. Sınai 
gelişmesini tamamlamış memleketlerde cihette
ki bu husus çok daha eskiden kendisini göster
miş ve bugün oralarda her türlü tedbirler alına
rak, bir arada ahenk içinde çalışan bir nizam te
essüs etmiştir. Bu nizam içinde taraf hıra hakin-
rını aynen vermekle kalmamış, icabı halinde bu 
haklarını korumak ve muhafaza cdebilmel 
ihtiyaç duydukları silâhlarla da teçhiz edilmiş
lerdir.. Yer. yüzündeki hâdiselerin insanlar ara
sında cereyan ettiği ve insanların da yaşadıkları , 
icabı, daima kendi menfaatini öngörme zaafiyle 
malûl olduklarını düşünürsek, bu teşhisin kıy
meti kendiliğinden meydana çıkar. Taraflar' 
bu mevzuda ne kadar dürüst kalmaya gayret 
ederlerse etsinler, yine de kaderleri kendi zavi
yelerinden görme temayülünden kurtulamıyacak-
lardır. Tabiî olan bu halin, mahzurlarını berta
raf edebilmek için kanun vaz'etmek mevkiinde 
olan Meclislerin bu bakımdan son derece bitaraf ol
ması ve herkesin hakkını kendisine tanımak hu
susunda adeta kılı kırk yarması gerekmektedir. 
Onun içindir ki, Meclisler bu kanunları hazırlar
larken hangi tarafın daha çok gürültü çıkardı
ğını, ortalığı karıştırdığına değil, bunlara bak
madan hak ve adalet üzere hareket etmeye mec
burdurlar. însan arzusu hudut tanımaz. Ne ka
dar verseniz daha fazlasını ister. İbııi Ethem pa
dişahlığı bırakıp, derviş hayatı sürerken bir gün 
yanma bir adam yaklaşmış demiş ki; Ya Ethem 
görüyorum ki, son derece zaruret içindesin, sana 
yardım etmek isterim. îbni Ethem cevap vermiş, 
«ben zengin olmıyan insandan sadaka kabul ede
mem, sen zengin misin?» Adam cevan vermiş 
ya Ethem «Ben çok zenginim bir milyon serve
tim. var.» îbni Ethem adama bakmış ve «Bir mil-

| yonun daha olsun ister miydin h> Adam cevap 
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vermiş, «elbette isterdim». «O halde sen daha 
zengin değilsin, ben senden sadaka, kabul etmem1» 
demiş. 

Arkadaşlarım, işte bugün üzerinde konuştu
ğumuz bu mevzularda, şu ufacık hikâyenin çok 
veciz şekilde ifade ettiği arzuların hudutsuzluğu 
meselesi, bâzı tahrik ve teşviklerle de tarafların 
kendi arzularının hudutlarını, ufukların bile öte
sine götürmek isteği, ile karşı karşıya bırakır 
bizi. Maddeler üzerinde görüşülürken, hep mut
tali olacağız. Elimizdeki şu kanun tamamen sen
dikaları geliştirmek,' kuvvetlendirmek çabası 
'içinde kaleme alındığı halde bizim sendikacıla
rımız bunu bile az görmüşler ve verdikleri be
yanlarda, yaptıkları toplantılarda millet vekil
lerini bir daha bu Meclise sokmamakla tehdi-
d et misler ve hattâ grev tehdidi ile bile Mecli
simizi ıbir nevi baskı1 altında tutmak istemiş
leridir. Bu da, hudut tanımaz arzunun bîr te
zahürüdür. Ve daha ilk adımda grev (hakkının 
'hangi ellerde ne 'şekilde kullanılacağını göste
ren tipik bir misaldir ve üzerinde durulması 
'lâzım'gelir. Arkadaşlarım, vaziyet böyle olunca 
sığınacağımız tek yer, güveneceğimiz tek şey 
bu Meclisin -sağduyusu ve hakka olan bağlılı
ğıdır. işçi toplulukları, bilhassa bizim gibi 
geri kalmış memleketlerin isçilerinin hayat se
viyelerinin çok düşük olması gelir imkânlarının 
azlığı karşısında elbette sempati toplıyacaık-
'1 ardır. Fakat !bu sempati' hiejbir zamıaın onla
ra 'hakettiğinden fazlasını verme yoluna gi
dilmemesini mecburi kılar. Şunu aklı muzdan I 
çıkarmıyalım. ki, son zamanlarda' «Her şrey iş!çi 
için» diye bir hava esmektedir. Hayır arka
daşlarım, her iş ey işçi için değildir, sadece iş
çinin ıhakkı işçi içindir. Her şey, bu .millet ve 
bu memleket içindir." işçinin hakları da bunun 
ıbir istisnasını teşkil etmemektedir. Bu anlayış 
içinde baktığımız zaman bu meselede tarafla
rın hakları' mutavassıl kablardaki gibi daima 
aynı seviyede kalmalıdır. 'Terazinin bir gözüne 
bir parça daha ağırlık atarak muvazenenin 
tehlikeli surette bozulmasına asla ve asla ce
vaz vermemelidir. 'Bu mevzularda şunu unutma
mak lâzımdır ki işverenin hakları çok fazla 
geniş tutulduğu zaman nasıl millî bünyede tah
ripler meydana gelirse işçinin hakkı da öyle 
kontrolsuz olursa bu memlekette kapı ve pen
cerelerini açık «bırakarak tehlikeli cereyanların 
esmesine sebebolabilir. Demin de 'bahsettim, bu ] 
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mevzuları ortaya attığımız zaman karşımıza da-

I ima esen havadan baihseden bir görüş çıkmak-
J tadır. Esen havayı biliyorsunuz. 

Arkadaşlarım; kanaatimce hükümet etmek 
odur ki, esen hava karşısında saz gibi eğilmek 
şöyle dursun, azgın fırtınalar karşısında bile 
yerine granitten .kayalar ıgibi direnebilmelidir. 
Hulâsa alarak söylemek lâzıımgelirse; koparı-

I lan gürültülere bakmadan yapılan tehditlere 
I aldırmadan Anayasa nizamını, hakkaniyet öl-
I içülerini göz önüne alıp bu memleket yararına, 
i herkesin hakkını kendisine veren bir kanun çı-
| karmak üzerinde çalışalım. Ve böyle yapaca

ğımıza da eminim. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aksoy. 
REFBT AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar; bu mevzuda /biraz konuşmayı kendime 
bir vazife saydım. Çünkü, Türk işçisine, üç 
sene kadar yakından hizmet etmiş bir kimse 
olduğum için, onların müstahak oldukları böyle 
bir hakkın tanınmasında ımahaza tescil babm-

j da olsun, huzurunuzda biraz konuşmayı muva
fık gördüm. Türk topluluğunun kıymetli bir 
unsuru olan Türk işçisinin müstahak olduğu hak
lar maalesef uzun yıllar kendisine verilmemiş, 
hattâ düşünülmemişti. Ama 1930 senesinden 
sonra bu hak tanınmış, bugüne kadar mütekâ
mil bir hal alamamışsa elbetteki bunun da kendi
sine mahsus bâzı mazeretleri vardır. Safha 
safha, merhale merhale bugüne gelişmesi, bugüne 
erişmesi elbette yine bu meslek mensupları için 
bir bahtiyarlıktır. Burada kalacak değildir. 
Dünya şartları içinde tekâmüle doğru giden 

j dünya meslek arkadaşları arasında onlar da gi-
! deceklerdir. Bu hakların hepsine kavuşacaklar-
! dır. Ve bu hakları biz seve seve onlara vermek 
! mecburiyetindeyiz. Bu, bizim millî, hissi, vicdani 

bir vazifemizdir. Bundan gayrisini yapamayız. 
Vaziyet böyle olunca burada Halk Partisi namı
na konuşan bir arkadaş, biraz insafsızca konuş
tu. Buna müsaadenizle temas etmek mecburiye
tindeyim. Sendikalar Kanunu 1947 senesinde \ 
kabul edilmiştir. 1950 de başka bir Hükümet bu 
»kanunu tatbika başlamıştır. Ta 1960 a kadar, 10 
senelik bu devri ıkülliyen inkâr eden hattâ pole
mik bir vaziyete geçen bir parti namına konuş
mamış olsaydı, Ibu arkadaşı ikendi zaviyesinden, 
'kendi düşüncesinde serbest kılmak lâzımdı... 
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• Siz neye müdahale ediyorsunuz, ne hakkınız 

var? «diyeceksiniz.» Benim şu hakkım var ki 
bu 10 senelik devrin son üç senesinde o hükümet
te bu mevzuda vazife almış, mesuliyet kabul 
etmiş bir kimse olduğum için bunu cevapsız bı
rakmak benim şahsım için bir küçüklük olur. 
(Soldan bravo sesleri) 

Arkadaşlar; Türk işçisi 1957 de, benim za
manımı zikrediyorum, öbür tarafı maziye ka
rışmıştır, tarihe mal olmuştur, onun tenkidi, 
ithamı, tecziyesi ve sairesi tarihin malıdır, 
yalnız kendi devreme aidolanı söylüyorum, cid
den büyük istifadeler edilmiştir, hattâ hattâ 
yalnız grev kanunu müstesna olmak üzere Ame
rikalıların, İngilizlerin, Almanların ziyaretçi
leri vardı, geliyorlardı, onlar da takdirle karşı
lamışlardır. Hattâ bir mukavelenin, işçi lehine 
bir mukavelenin esasını tesbit etmek üzere 
memleketimize kadar gelmiş olan ingiltere Ça
lışma Vekâleti Müsteşariyle yaptığımız görüş
mede dedi ki, ekselans siz Türk işçisine, bizim 
işçilere verdiğimiz haklardan daha fazla hak
lar vermişsiniz. (Ortadan, bir kahkaha) 

— Bu bir vakıadır. Uydurma değildir Bey
efendi. Kahkahanız nafiledir. Bir protokol ko
nuşmasında bu tesbit edilmiştir. İşte Ertem Bey 
buradadır., 

Binaenaleyh, gülmeniz fazla. Verilmiştir. 
Noksan olan ancak, grevdir. Biz, bu grevin de 
esasını, naçizane benim riyasetimde Vekâlet, 
işçi sendikaları, îş ve İşçi Bulma Kurumu erkâ
nından mürekkep bir encümende hazırladık ve 
Vekâletin arşivinde duruyor. Ama niçin sevk 
etmediniz, niçin yapmadınız? O ayrı bir mesele
dir. (istenmediğinden, sesleri) Hayır istenme
diğinden değil, zamanın imkânsızlığı neticesi. 
Meselâ, biz bu Toplu Sözleşme Kanununu ha
zırladık, vekâletlere gönderdik, bir türlü vekâ
letlerden çıkarmak imkânı yoktu. Buna benzer 
birçok harekeetler vardır. Her ne ise ben bu ka
darına temas etmiş olayım, öbür kısımda, mad
delerin müzakeresinde tekrar rücu ederim. Sen
dikalar Kanunu Türk işçisinin bihakkin müsta
hak olduğu bir kanundur, çok temenni ve niyaz 
ederim, inşallah huzurunuzda daha mütekâmil 
şekle getirilecek bu kanun; bu vatandaşlarımı
za, memleketin bu kıymetli unsuruna fevkalâde 
istifadeli olur. Hürmetlerimle. (Soldan, alkış
lar) 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, okutuyo

rum : 

Sayın Başkanlığa 
Geçici Komisyon Sözcüsünün izahatı ile du

rum kâfi miktarda aydınlanmıştır. Tasarının 
tümü üzerindeki müzakerelerin kifayetini arz 
ve teklif ederini. 

Siirt 
Âdil Yaşa 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Kifayet aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlarım, eğer dikkat edildi 
ise iktidar kanadı grup sözcülerinden maada ik
tidar kanadına mensup arkadaşlarımız ve muha
lefete mensup grup sözcüleri ve arkadaşlarımız 
tasarının komisyondan geçen şeklinin aleyhin
de, işçilerin lehinde bâzı mütâlâalar serd etmek
tedirler. Gelen kifayet takriri ise komisyon 
sözcüsünün izahları ile hakikatin anlaşıldığı 
merkezindedir. Eğer komisyon sözcüsünün izah
ları ile, ki, bu izahların hepsi tasarıda hükmünü 
bulmuştur, bu mesele anlaşılmış olsaydı, kana
atim odur ki, burada bunu hiç müzakereye lü
zum yoktu. Tasarıyı okur, parmaklarımızı kal
dırır bir olup bittiye getirebilirlerdi. Halbuki 
hakikat, tamamen aksi merkezdedir. Hakikatin 
anlaşılabilmesi ve neticeye salim bir şekilde va
rılabilmesi ancak, komisyonun getirmiş- olduğu 
tasarının aleyhindeki fikir ve görüşlerin en ince 
teferruatına kadar huzurunuzda müzakere
siyle mümkün olacaktır. Düşününüz ki, bu ka
nun ne Hükümetin, ne iktidar partilerinin, ne 
bu arkadaşın eseri değildir. Bu kanun tamamen 
milletin reyleriyle tasvip gören bir Anayasa
nın eseridir. Anayasa, bu kanunların iki sene 
içinde çıkarılmasını derpiş etmiştir. Seçimler
den sonra aşağı yukarı 1,5 senelik bir zaman 
geçmiş olmasına rağmen, bu kanunun 1,5 sene 
sonra getirilebilmesi, demek ki, hazırlıyanlar 
bakımından dahi bâzı noktalar üzerinde hassa
siyetle durulmasını icabettirdiği için gecikmiş 
olduğunu kabul etmek istiyorum. Müsaade edi
niz de Meclis olarak biz, bir müddet kendi dü
şünce ve fikriyatımızı işliyelim. 

Bu sebeple önergenin kabul edilmemesini 
saygılarımla istirham ederim. 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler.., Etmiyenîer... 
34 e karşı 44 oyla yeterlik önergesi kabul edil
memiştir. 

Bir teklif var, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin, 54 neü sırasında bulunan Toplu 
Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun tasarısının da 
halen görüşülmekte olan işçi ve îş Veren Sen
dikaları kanun tasarısı ile Sendikalar Kanunu 
teklifinin yakın alâkası bulunduğundan, bu 
kanun müzakeresini mütaakıp görüşülmesinin 
sağlanması maksadı ile evvelce öncelik kararı 
alınmış diğer bütün kanun teklif ve tasarıların
dan evvel öncelikle görüşülmesinin oya sunul
masını arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 
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BAŞKAN — Gündemimizin 54 neü Bira nu-

marasmdaki Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
Kanunu, Sendikalar Kanunu ile alâkalı olduğu 
için, bunu takiben görüşülmesi hakkındaki ko
misyon teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

(Ekseriyet yok, sesleri) 

Efendim, zaten kapatacağız. Müsaade buyu
run, her halde şunu okutup da oylarınıza suna
nın bir bildiği vardır. 

Efendim, Sendikalar Kanunu üzerinde ko
nuşacak arkadaşlarımız da vardır. Ancak, vak
tin gecikmiş olması dolayısiyle 11 . 4 . 1963 
Perşembe günü saat 15 te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,25 

« • » 

5. — DÜZBLTlŞLEE 

Bu tutanak sonuna ekli : «Bursa Milletvekili İbrahim öktenı ve üç arkadaşının Sendikalar 
Kanunu Teklifi, işçi ve işveren 'Sendikaları K'anunu Tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân Komis
yonu Raporları (2/286, 1/382)»126 S. Sayılı tama yazıda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır. 

1 —• Kanun teklifinin genel gerekçesinde 3 neü sayfada 19 ncu satırdaki «tazminıatıp keli
mesi «teminatlı» olarak düzeltilecektir. 

2. —• Kanun teklifi gerekçesinde 7 nci sayfada alttan 7 nci satırdaki «adliyej» kelimesi «Ada
let» olarak düzeltilecektir. 

3. — Tasarının genel gerekçesindeki 14 neü sayfada alttan 11 nci satırdaki «yanıp kelimesi 
«yenij» olarak düzeltilecektir. 

4. —• Tasian gerekçesindeki 15 nci sayfanın alttan 2 nci satırındaki «kısıtlanmışı» kelimesi 
«kısıtlamış,» olarak düzeltilecektir. -^^^^^^^^^^mm^^ ^ 

5. — 'Tasarı gerekçesindeki 19 ncu sayfanın 12 nci satırındaki ikinci «vej» kelimesi çıkarılacak
tır. : ' ! j ! * ; 

6. — Ayni sayfanın alttan 12 nci satırındaki «nizamını» kelimesi «nizamının» olarak düzeltile
cektir. ( • • 

7. — Tasarının 4 neü maddesinin (B) bendinin (f) fiknasının 2 nci satırındaki «kişilliğin;» 
kelimesi «kişiliğin» olarak düzeltilecektir. 

8. — Tasarının 19 ncu maddesinin 7 nci bendinin 2 nci satırındaki «bilgilerde» ibaresi «bilgiler 
dep olarak düzeltilecektir. 

9. — Tasarının 25 nci maddesinin 5 nci satırındaki «sendikaları» kelimesi «sendikalılar» olarak 
düzeltilecektir. 

10. — Tasarının 27 nci maddesinin 'başlığına «başkanij» ve «yönetim» kelimeleri arasına bir 
"virgül konulacaktır. 
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11. —• 'Tasarının 37 nei maddesinin son fıkrasının 2 nci satırındaki «ounan» ibaresi «olunanı» 

olarak düzeltilecektir. 
12. — Geçici Komisyon raporunun 30 ncu sayfasında altüan 17 nci satırdaki «çıkarılmasın

da)» kelimesi «çıkarılmasından» olarak düzeltilecekti]?. 
13. — Geçici Komisyon ıraporunun 31 nci sayfasının 10 ncu satırındaki «edilmemesi,» kelimesi 

«edilememesi» olarak düzeltilecektir. 
14. — Aynı sayfanın 26 nei satırındaki virgül çıkarılacaktır. 
15. — Aynı sayfanın 34 ncü satırındaki «aynî» kelimesi «aynij» olarak düzeltilecektir. 
16. — Aynı raporun 33 ncü sayfasının 28 nci satırındaki «istişare» kelimesi «istişare» olarak 

•düzeltilecektir. 
17. — Aynı raporun 34 ncü sayfasının alttan 6 nci satırındaki «metnij» kelimesi «metinde» 

olarak düzeltilecektir. 
18. — Aynı raporun 37 nci sayfasında Geçici Komisyon Kâtibi Balıkesir Milletvekili Kaya 

Bulut 'un imza yerindeki «imzada hazır bulunamadı» ibaresi silinecektir. 
19. — Plân Komisyonu raporunun 39 ncu sayfasının 10 ncu satırındaki «kıymeti» kelimesi 

-*hizmeti|» olarak düzeltilecektir. 
20. —• Geçici Komisyon değiştirişindeki bütün «iş veren» «iş yeri» ve «iş kolu» terimleıri hir 

arada «işvereni», «işkolu» olarak yazılacaktır. 
21. — Teklifin 1 nci maddesinin 1 nci bendinin 1 nci satırına «birlikj» ve «federasyon» kelime

lerinin arasına bir virgül konulacaktır. 
22. — Teklifin 1 nci maddesinin 3 ncü bendinin 4 ncü satırındaki «istifadej» kelimesi «istif add-

de» olarak düzeltilecektir. 
28. — Geçici Komisyon değiştirişinin 2 nci maddesinin 2 nci bendinin 4 ncü satırındaki «mes

leki» kelimesi «mesleğip» şeklinde yazılacaktır. 
24. —• Geçici Komisyon değiştirişinin 4 ncü maddesinin 3 ncü bendinin 2 nci satırındaki virgül 

çıkarılacaktır. 
25. —• Geçici Komisyon değiştirişinin 8 nci maddesinin 1 nci bendinin 6 nci satırındaki «bak-

maya» kelimesi «bakmakla» tarzında düzeltilecekti*, 
26. — Geçici Komisyon değiıştirişinm aynı maddesinin 2 nci bendinin 50 nci sayfadaki 2 nçi 

satırındaki «bakmaya» kelimesi de aynı şekilde «bakmakteıp olacaktır. i 
27. — Geçici Komisyon değiştirişinin 10 ncu maddesinin başlığındaki «katılmak;» kelimesi «ka

tılma.» olarak düzeltilecektir. 
28. —• Geçici Komisyon değiştirişinin 13 ncü maddesinin '6 nci bendinin 1 ve 2 nci satırındaki 

«genel kurulların)» kelimesi «genel kurullarının» olarak değiştirilecektir. 
29. — Geçici Komisyon değiştirişinin 14 ncü maddesinin 1 nci bendinin (e) fıkrasındaki «mesle

kin» kelimesi «mesleğin}» olarak yazılacaktır. 
30. — Geçici Komisyon değiştirişinin aynı maddesinin aynı bendinin aynı fıkrasının 60 n<&ı 

sayfadaki 2 nci satırındaki «birinci» ibaresi «1. inejp olarak yazılacaktır. 
31. —• Geçici Komisyon değiştirişinin 23 ncü maddesinin 3 ncü bendinin- 8 ve 9 ncu satırlarında 

yer alan «toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kanunu» ibaresi «Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanunu,» tarzında yazılacaktır. 

32. — Geçici,Komisyon değiştirişinin 28 nci maddesinin (a) fıkrasının 1 nci satırındaki «üye 
kayıt defteri» ibaresinden sonra üst üste İM nokta işareti konulacaktır. 

33. — Geçici Komisyon değiştirişinin 31 nci maddesinin 5 nci bendinin 1 nci satırındaki «ikiü-
ci» kelimesi «3. üncü» olarak düzeltilecektir. 

34. —• Geçici Komisyon, değiştirişinin 34 ncü maddesinin 2 nci bendinin 2 nci satırındaki «yayj-
mşnd'an» ibaresi.«yayımından» olacaktır. 
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Türkiye süt Endüstrisi kurumu kanununa verilen oylann neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 302 

Kabul edenler : 205 
Reddedenler : 
Çekinserler : 7 

Oya katılmıyanlar : 147 
Açık üyelikler : 7 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğk 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat 'Börekçi 

Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 
tbrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Recai Iskenderoğlu 

Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi Özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Çtöğüş 
Hüseyin Incioğlu 

— 218 — 



GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Eıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Zeki Zeren 

IZMlR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
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Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Peyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Camal Balbaç 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 

10 . 4 . 1963 O : 1 
Cahit Yılmaz 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA ^ 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoglu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Saımi Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer -
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Osman Şahinoğlu. 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim T a n 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 
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TOKAT 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Koeamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
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Ahmet Cemil Kara 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Kemal Badılü 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
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ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan. Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahme't Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftü oğlu 
Mehmet Ali Pestilei 

ANKARA 

Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 

ihsan Ataöv 

[Çekinserler] 
BURDUR 

Ahmet Türkel 
ERZURUM 

Nihat Diler 
GÎRESUN 

ibrahim Etem Kılıçoğlu 

İSTANBUL 

Hüsamettin Tiyanşan 

KONYA 

Rüştü özal 

[Oya kattlmıyanlar] 
ADANA 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
ADIYAMAN 

Mehmet özbay 

AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

ANKARA 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Muhlis Ete (B.) 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Ahmet Üstün 
Abdüilhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar ; 
Halit Rıza Ünal 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (I.) 
Kemal Demir 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
(B.) 

BURSA 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Muzaffer Dündar (I.) 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

Neomi ökten. (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Aziz oğlu (B.) 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinöğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu (t.) 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
(t) 

Saki Zorlu 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Yahya Dermaneı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSTANBUL 

Ziya Altmoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon . 
Ilhami Sancar 
(B.) 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç 

IZMlR 

Şeref Bakşık 
Arif Ertunga " 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanlı an 
Mustafa Uyar v 

— 220 — 



KARS 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KONYA 
Ahmet Gtirkan 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
FaMh öafakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
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KÜTAHYA 

Rauf Kıray 
MALATYA 

İsmet İnönü (Başba
kan) v 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hurrem Kubat 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
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ORDU 

Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Gûner 
Fuad SİTim«n (Başkan) 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 

SÜRT 
Hayrettin özgen (î.) 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven | 
Nazmi Ökten (1.) ! 
Zeki Yağmurderelii 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
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Dönem : 1 I A A 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | ZO 

Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve üç arkadaşının, Sendikalar 
kanunu teklifi, İşçi ve İşveren Sendikaları kanunu tasarısı ve Geçici 

Komisyon ve Plân Komisyonu raporları (2/286, 1/382) 

1 6 Temmuz 1962 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Sendikalar Kanunu teklifi» iniz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştTO. 
Bu kanun teklifimizin, Millet Meclisi Anayasa, Adalet ve Çalışma komisyonlarınca, Anayasa

nın 85 nci maddesi gereğince, kendi üyeleri arasından seçilecek altışar milletvekilinden kurulu 
bir Geçici Komisyonda ivedilikle görüşülmesini ve daha sonra sadece akçalı maddesinin Bütçe 
Komisyonunda görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa Milletvekili İstanbul Milletvekili 
/. öktem C. Kırca 

Trabzon Milletvekili tzmir Milletvekili 
A. Ş. Ağanoğlu Ş. Bakşık 

SENDİKALAR KANUNU TEKLİFİ 
I 

GENEL GEREKÇE 

20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı İşçi ve İş veren Sendikaları ve Sendika Birlikleri hak-
ikında Kanun, bütün eksik ve kusurlu taraflarına rağmen, memleketimizde sendika hürriyetinin ve 
sendikacılığın tesisinde atılmış ilk önemli adnudır.Meslekî faaliyetlerin teşkilâtlanması bakımından 
bir intikal kanunu olan bu kanunun, daha sonra, tatbikat ve tefsirinde de raslanan aksaklıklar dolayı-
siyle, kaldırılması ve yerine, sendika hürriyetini, temel hakla]^an biri olarak bütün icapları ile tesis 
eden bir kanunun ısdarı katî bir zaruret halini almıştır. 

Diğer taraftan, Birleşmiş Milletlerin ihtisas teşekküllerinden birisi olan Milletlerarası Çalışma 
Teşkilâtının 1946 yılında değiştirilmiş Anayasası, 1948 yılında 5175 sayılı Kanunla tasdik edilmiş 
bulunmaktadır. Bunldan başka ,1951 yılnda 5834 sayılı Kanunla Teşkilâtlanma ve Kollektif Müza
kere hakkındaki 98 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi tasdik edilmiş olup, bu Sözleşme, sen
dika hürriyetinin korunması bakımından lüzumlu teminatın getirilmesinin yanısıra, sıhhatli bir 
sendikacılığın gelişmesi için elzem olan esasların, ezcümle, sendikalı işçilere farklı muamele yapıl
maması, işçi ve iş veren teşekküllerinin birbirlerinin iç işlerine müdahalede bulunmamaları gibi ana 
prensiplerin de millî mevzuatla (tedvinine mütaaHÜktir. 

98 sayılı Sözleşmenin bahse konu esaslarını millî mevzuata ithal maksadı ile, son defa, 25 
Mayıs 1959 tarihli ve 7286 sayılı Kanun ısdar dÖilmiş bulunmaktadır. Ancak, madde gerekçelerinde 
de izah olunacağı veçhile, bu kanun, getirdiği müeyyideler bakımından kifayetsizdir. 

Binaenaleyh, 7286 sayılı Kanunla muaddel 5018 sayılı Kanunun ilgası ve yerine, demokratik 
esaslar ve sendikacılığın ana prensipleri bakımından itiraz »davet etmiyecek bir kanun çıkarılması, 
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aynı zamanda, ımensubolduğumuz Batı oamiası içerisinde kendi rızamızla girdiğimiz istikametin 
icaplarından birini teşkil etmektedir. 

9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 46 nci maddesi sen
dika kurma hakkını bütün kemaliyle tanımıştır. Bu madde hükmü aynen şöyledir : 

«V. Çalışma ile ilgili hükümler. 
e) Sendika kurma hakkı. 
Madde 46. — Çalışanlar ve iş verenler, önceden izin almaksızın, sendikalar ve sendika bir

likleri kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptirler. 
İşçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin bu alandaki hakları kanunla düzenle

nir. 
Sendika ve sendika birliklerinin tüzükleri, yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykırı 

olamaz.» 
Bu maddedeki «sendika birlikleri» teriminden maksadın, mahallî birlikler ve iş kolu esasına 

göre kurulan ' federasyonlarla Türkiye çapındaki konfederasyonlar olduğu, Temsilciler Mec
lisi görüşmeleri esnasında Anayasa Komisyonu Sözcüsü tarafından belirtilmiştir. 

Yeni Anayasamızın bu maddesi de, sendikalar konusunda yeni bir kanunun çıkarılmasını ge
rektirmektedir. 

Halen mer'i bulunan 7286 sayılı Kanunla muaddel 5018 sayılı Kanunun sendika hürriyeti ba
kımından yetersizliklerini şu şekilde hulâsa etmek kabildir. 

1. Sendika kuruculuğu ve üyeliği bakımından 5018 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, îş Ka
nununun 1 nci maddesindeki işçi ve iş veren tarifi ile muvazilik esasını vaz'etmiştir. Şöyle 
ki, halen İş Kanununun muaddel 1 nci maddesinin işçi ve iş veren saymadığı kimseler sen
dika kuramaz ve sendikalara üye olamazlar. Bunun sonucunda, fikir işçilerinin ve memurların 
sendika kurmak ve sendikalara üye olmak hakkı tanınmamış olup, sendika kurmak ve sendika 
üyesi olmak hakkına malik fikir işçileri, sadece, 5953 sayılı Kanunun çıkmasından beri, ba
sın mensuplarıdır. 5018 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, esnaf ile esnaf yanında çalışanlara da, 
sendika kurmak ve sendika üyesi olmak hakkını tanımamıştır. 

2. 5018 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, sendikaların, sadece aynı iş kolunda veya birbiriyle 
ilgili iş kollarında çalışanlar tarafından kurulabilmesini âmirdir. İş kolunun ve bir iş kolu ile 
ilgili diğer iş kollarının tarif edilmeksizin bırakılması, bugünkü sistemde birçok güçlükler 
doğurabilecek ve bâzı sendikaların haksız yere kapatılmasını intacedebilecek bir müphemlik taşı
maktadır. 

3. 5018 sayılı Kanunun 8 nci maddesi, sendika birliklerinin de, sadece aynı iş kolunda ve 
birbiriyle ilgili iş kollarında çalışanları bir araya getiren sendikalar arasında kurulabilmesi 
esasını vaz'etmiştir. Bu hüküm, 5018 sayılı Kanunun, Büyük Millet Meclisi zabıtlarındaki 
(T..B. M. M. Tutanak Dergesi, Dönem : VIII, Toplantı : 1, B : 47, 20 . 2 . 1947, O : 1, S : 323, 
Çalışma Komisyonu Başkanı Emin Erişirgil (Zonguldak) sarahate uygun olarak 1954 yılma kadar, 
birbiriyle ilgisi olmıyan değişik iş kollarında çalışan sendikaların birlikler kurmalarına mâni 
telâkki edilmemişken, 1954 ten sonra, bu tatbikata, Çalışma Bakanlığının teşebbüsü üzerine 
harekete geçen mahkemelerin aldıkları kararlarla nihayet verilmişti. 

4. Diğer taraftan, mezkûr Kanunun aynı maddesi, sendika birliklerinin, fedarasyon ve kon
federasyonlarının kurulmasına fiilî bir engel vaz 'etmiş durumdadır. Gerçekten, bu madde, bu 
gibi teşekküllere katılma kararlarının, üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesini âmirdir. Bâzı 
şehir»] erde sendika üyesi adedinin kırk bine vardığı, bâzı ısenidilkalarm (bütün memlekete yaygın 
olduğu ve nihayet, birçok gezginci işçilerin sendika üyesi (bulundukları nazarı itibara alınırsa, 
bu vakıaların, sendika toplantılarını, üyelerinin çoğunluğunun iştirakini sağlıyaıcak şekilde ter
tiplemeyi ne kadar güçleşit'irdiği kolaylıkla anlaşılır. 

M. Meclisi (S . Sayısı: 126 ) 
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5. Mezkûr kanunun 5 nci maddesi, sendikaların siyasi faaliyetle işitigal etenelerini yasak etmiş

tir. Sendikaların her şeyden önce meslek 'tesanüdü esasına dayanan (dernekler oMuğu şüphesizdir. 
Ancak, büyük vatandaş kütlelerinin Devletin muhtel'iif sahalardaki politikası ile ilgili 'olduğuna 
şüphe bulunmayan hayati menfaatlerini korumakla görevli sendikaların, hiçbir suretle siyasetle 
uğraşaımamaları esası, bugün, sendikalarım]zm meslek tesanıüdü bakımından erişmiş bulunduk
ları olgunlukla bağdaşamıyan bir intikal hükmü olarak devrini tamamlamıştır. KaUdı ki, bu hü
küm, kapatma kararlarına müncer olan zararlı tefsirlere çok müsait muğlâk bir mahiyet taşımak
tadır. Esasen, sendikalarımızın bu hakka sahibolması gerektiği, Temsilciler Meclisinde Anayasa 
Komisyonu Sözcüsü tarafından belirtilmiştir. 

6. 5018 sayılı Kanun, sendikaların kapatıl™ ası bakımından, sendika hürriyeti ile güçlükle 
telifi mümkün, ziyadesiyle geniş tefsirlere sebebiyet verebilecek başka muğlâk hükümler de ge
tirmiştir. Bu arada, sırf bâzı Sendika idarecilerinin sendika gelirlerini kanun ve tüzüğe aykırı 
maksatlar için kullanımaları dölayısiyle binlerce üyesi bulunan bir sendikayı kapatılma ihtimali 
ile karşı karşıya bırakmak da ağır bir hükümdür. Bu gibi hükümlerin artık ilgası zaruridir. 

7. Keza, 5018 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, sendikaların ancak, mahkeme ıkarariyle kapa
tılmasını gerektirmekle beraber, malhlkeme kararının kesinleşmesinden önce sendikanın faaliyet
ten men'i hususunda verilen ikarar ile işin mahkemeye sevkı arasında geçecek müddet hakkında 
hiçbir hüküm yoktur. 

Bu kanun teklifinde, bir yandan, sendika hürriyetinin korunması için gereken tazminatı vaz'et-
mek; diğer yandan da, sılhhatli ve demokratik bir sendikacılığın gelişmesi için lüzumlu esasları 
kanunlaştırmak gayesi güdülmüştür. Bu kanun teklifinin -mahiyeti, madde gerekçelerinde tefer
ruatı ile izah edilecektir. 

Umumi olarak şu noktayı belirtmek lâzımdır: Sendika hürriyetinin tesisi ve teminat altına alın
ması, aynı zamanda ,muhtelif mevzuatta, hâkim teminatını ve mahkeme istiklâlini ihlâl eden hü
kümlerin tamamen tasfiyesi ve toplantı hürriyetinin antidemokratik tahditlerinin kaldırılmasına 
bağlıdır. Bundan başka, sendikaların, işbu teklife aykırı hüküm taşımadıkları hallerde Medeni Ka
nun ve Cemiyeti .er Kanunundaki hükümlere tâbi olması gerekir. Bu itibarla toplantı ve gösteri yürü
yüşleri Kanunu ve Cemiyetler Kanunundaki dernek hürriyetini ihlâl eden hükümlerin de kaldırılması 
gerekmektedir. Bu meyanda, zabıtanın istediği anda idari bir emirle dernek ve meslekî teşekküllerin 
binalarına girebilme yetkisini (Cemiyetler Kanunu, Madde. 29) hassaten zikretmek lâzımdır. Bütün 
bu konularda da demokratik hak ve hürriyetleri tamamen tesis edici ve teminat altına alıcı ka
nunların ısdarı ayrıca lüzumludur. 

Hâkim teminatı ve mahkeme istiklâli bakımından mesele, 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı 
Yüksek Hâkimler Kurulu Kanununun çıkanlnmsiyle halledilmiş, durumdadır. 

Bu kanun teklifi, gerek işçi gerek iş veren teşekküllerine şâmildir. Aksi ayrıca tasrih edil
mediği takdirde, bu teklifle sevk edilen hükümler,gerek işçi, gerek i§ veren teşekküllerine tatbik 
edilecektir. 

n 
MADDE GEREKÇELEKt 

1. İşçi ve İş Veren Meslekî teşekkülleri : 
Bu maddede, meslekî teşekküller, işçi ve iş veren teşekkülleri olarak ikiye ayrılmış ve gayeleri 

itibariyle en geniş bir şekilde tarif edilmiştir. Bu kanun teklifi, âmme hizmeti görmek üzere hususi 
kanunlarla tesisi mecburi kılınan, (meslekî teşekkülleri istihdaf etmemektedir. 

Maddede, sendikaların kurulmasının serbest ve ihtiyari olduğu prensibi, bütün demokratik 
memleketlerdeki ana esasa uyularak ifade edilmiştir. Şöyle ki, Devlet dâhil, hiçbir teşekkül veya 
şahıs, işçileri ve iş verenleri bu kanun teklifi anlamında meslekî teşekkül kurmaya zorlayamaz. Bu, 
işçi ve iş verenlerin bizzat kendilerinin takdir edecekleri bir husustur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 126 ) 
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Madde 2. İşçd sendikası üyesi : 
Bu maddede, sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkı bakımından işçinin tarifi ve

rilmektedir. Bu kanun teklifi, bu tarifle, iş Kanunu ile muvazilik esasından ayrılmıştır. Bu 
tarif, âmme sektörü, hususi sektör ve ev hizmetlerinde çalışanlara, hamallara, müvezzilere, Dev
let, vilâyet, belediye ve köy hizmetlerinde istihdam edilenlere ve bu meyanda, memurlara ve 
fikir işçilerine istisnasız şâmildir. Esnaf yanında çalışanlar dâhil, sanayi ve ticaret sektör
leri ile sair sektörlerde ve ziraat sektöründe istihdam edilenler de bu tarife dâhildirler. 

Bu madde, yukardaki tarife girmiyen bâzı şahısları da işçi farz etmiştir. Bu şahıslar" şunlar
dır : işçi sendikalarında vazife alan şahıslar yukardaki tarife göre işçi sayılmaları mümkün 
olmıyau hallerde, ezcümle, eski işlerini terk edip tekrar bir iş tutmadıkları hallerde, işçi sa
yılmışlardır. ö te yandan, halihazır durumlarında, maddi veya fikrî emek karşılığında her 
hangi bir gelir sağlamıyan, fakat bu teklife göre işçi sıfatını, daha önce muhtelif zamanlarda, 
muhtelif işlerde de olsa, bir yıl müddetle istihdam edilmek suretiyle iktisabetmiş olan şahıs
lar; ezcümle, iş veren durumunda bulunmamak şartiyle, eski işçi yeni serbest meslek sahipleri 
ve (İktisadi atılanımda) tek başına hem müteşebbis, hem de işçi durumunda olan şahıslar
dan vaktiyle yukardaki esas dairesinde işçi olarak istihdam edilmiş olanlar ve hastalık, ih
tiyarlık ve sair sebeplerle artık çalışamıyan eski işçiler de işçi sayılmışlardır. Bu suretle, bu 
şahıslar, sendika kurmak ve sendikalara üye olmak hakkından istifade edebileceklerdir. Bu ge
nişletme, sendika liderlerinin yetişmesi ve eski işçilerin haklarının savunulması bakımından za
ruri görülmüştür. 

Memurlar, bu teklifin sağladığı haklardan, pek tabiî olarak, tâbi oldukları hususi kanunlar 
hükümlerinin müsaadesi nisbetinde istifade edeceklerdir. Ezcümle, 14 ncü maddenin 1 nci 
bendinin (a), (b) ve (h) fıkraları hükümleri ile 15 nci ve 22 nci maddeler hükümleri memur
lara şâmil olmıyaeaktır. 

Madde 3. — îş veren sendikası üyeliği : 
Bu maddeye göre iş veren, bu kanun teklifi anlamında işçi sayılan kimseleri istihdam eden ha

kiki veya hükmi şahıstır. 
Maddenin 2 nci bendinde, iş veren durumunda olan hükmi şahıslar bakımından iş veren ve

kili mefhumu tarif olunmuştur. îş veren vekilleri, iş veren durumunda olan şahısları işçiler 
muvacehesinde temsil eden şahıslardır. Bu şahıslar, iş veren durumunda olan hakiki veya hük
mi şahıs tarafından 2 nci maddeye uygun bir şekilde istihdam edilmekte bulunsalar bile, 
işçi sayılmamışlar; bilâkis, iş veren addedilmişlerdir. îş veren vekillerinin, görevleri icabı, işçi 
sendikalizmi hareketine dâhil edilemiyecekleri şüphesizdir. 

îş veren vekillerinin kimler olduğunun tesbiti her hangi bir aksaklığı önlemek maksadiyie, 
nizamname ile yapılacaktır. 

Madde 4. Sendikalara üye olamıyacak kimseler : 
Bu madde, yukardaki tariflere göre bu kanun teklifi bakımından işçi veya iş veren addedi

len kimselerden bâzılarını tahdidî olarak tadadetmek suretiyle, sendika kurma ve sendikalara 
üye olma hakkından istisna etmiştir. Bu istisnalar, 6366 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan 
însan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi hükümlerine uygundur. Kaldı ki, yeni 
Anayasamızın 46 nci maddesinin 2 nci fıkrası da bu tahditlere cevaz vermektedir. 

Bu balkımdan sendikacılığın yüklediği tesanüt ve disiplin dışında ayrı ve münhasır bir disiplin 
içinlde bulunma lüzumu; Devleti temsilen işçi ve iş veren arasındaki ihtilâflara halletmelde vazifeli 
olmak; Devlet adına teftiş yetkisini (kullanmak ve Devlet ve âımmıe sektörü müessese'lerinlde iş 
veren vekili durumunda bulunmak kıstasları ele alınmıştır. 

îstisna edilen ibu kimseler, Cemiyetler Kanunu ve hususi kanunların hükümlerine uymak şar
tiyle idernek kurana (hakkına sahibolmalıdırlar. Bu bakımdan, memurların dernek kuramıyacak-
lanna dair olan Cemiyetler Kanununun 12 nci maddesi tâdile muhtaçtır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 126 ) 
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Nihayet, dinî faaMyetderin vatandaşlar arasındaki her türlü anlaşmazlığın üzerimde kalmadırtı 

gerektiren muikaddes mahiyeti dolayısiyle, din ve ibadet işlerimde ve mabetlerde çalışan memur, 
müstahdem ve sair şahıslar, sendikalara üye olma ve sendika kurma hakkından istisna edilmiş
lerdir. 

Maddenin 2 nci bendi, sendikaların malî istikrarı bakımından zaruri görülen bir hükmü ihtiva 
etmektedir. 

3 ncü bent ise, askerî dairelere bağlı iş yerlerimde çalışan işçilerin askerî cezaya ve disipli
ne ımütaallik lıâzı mevzuata tâbi oluşlarının, bunların sendika kurımalarıına engel sayılmasını ön
lemek maiksadmı gütmektedir. 

Madde 5. — Üyeliğin iktisabı : 
Bu maddeye göre, işçi ve iş veren sendikası üyesi olmak işçi veya iş veren için ihtiyari olup, 

bu hususun takdiri tamamen kendi iradelerine terk olunmuştur. Ayni kimsenin muhtelif sendika
lara üye olması da mümkündür. Bu husus, sendika tüzüklerinde tanzim olunacak meselelerdendir. 

İşçi sendikası üyeliği için rüşt şart koşulmamış; on altı yaşın dolması yeter görülmüştür. On 
altı yaşından küçük ıolanlar ise, kanuni temsilcilerinin muvafakati ile sendika üyeisi olabilirler. 
Bu hüküm, memleketimizdeki şartlar bakımından zaruri sayülmışltır. Ancak, on altı yaşından kü
çük olanların sendika genel kurullarında oy kullanamıyacakları ayrıca belirtilmiştir. 

İş veren sendikası üyeliği için ise, rüşt umumi hükümlere uyularak, lüzumlu addedilmiştir. 
işçi veya iş veren sendikası üyesi oltmak için, Türk vatandaşı olmak, kanunen âmir bir şart 

sayılmamış ve ibu konu sendikaların tüzüklerine terk edilmiştir. 
Bu maddeye göre, bir meslekî teşekkülün üsi; meslekî teşekküllere üye olması da tamamen ih

tiyaridir. 
Madde 6. — üyellikten ayrılma : 
Bu madde, işçi. veya iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonlarına tatlbik olunur. 
Ayrılma Ihaklkı mutlak olmakla beraber, bu maddede, teşekkül tüzüklerine, ayrılan hakiki 

veya hülkmi şahısların üyelik aidatım, ayrılmadan iltibaren altı ay müddetle ödemeye mecbur 
olacaklarına dair hükümler konmasına cevaz verilmiştir. Bu hüküm, üyelikte dış tesirlerin ön
lenmesi ile kuvvetli ive müstakar birlik, federasyon ve konfederasyonlann teşekkülü bakımından 
zaruri sayılmıştır. 

Bununla beraber, ıeski iş yerinin bulunduğu belediye veya köy sınırları dışında kalan başka bir 
işe nakleden veyahut eski işinin dâhil olduğu iş kolu ve onunla ilgili iş kollarının dışında başka 
bir işe aktaran işçi veya iş verenlere, bu gibi tüzük hükümlerinin tatbik edilemiyeceği de, 
âmir bir hüküm olarak vaz'edilmiştir. 

Yardımlaşma sandıklarına iştirakten doğan hakların devam ettirilmesi konusu, maddede; ay
rıca tanzim olunmuştur. 

Madde 7. — işçi sendikası üyeliğinin devam ettiği haller :' 
Bu madde, sadece, işçi sendikası üyesi işçilere tatbik olunacaktır. 
Bu maddede, «Sendikaların faaliyet sahası» tâbiri, sendika tüzüğü de nazarı itibara alınarak 

yorumlanacaktır. 
Madde 8. — üyelikten çıkarma : 
Bu madde, işçi veya iş veren sendikası, birliği, federasyon ve konfederasyonu üyelerine, 

mensuboldukları teşekkülden çıkartıldıkları takdirde, Genel Kurula başvurma hakkını vermek
tedir. Genel Kurul kararlarına karşı da iş mahkemesine itiraz hakkı tanınmıştır. Genel Kurulun 
çıkarma kararma karşı, çıkarılan üyeden gayrı, bölge çalışma müdürlüğüne de iş mahkemesi 
nezdinde itiraz hakkı tanınmıştır. Bu hüküm, teşekküllerin üyeleri tarafından demokratik mu
rakabesinin müeyyideye raptedilmesi bakmamdan zaruri görülmüştür. 

Madde 9. — Sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonların kuruluş şartları : 
Bu maddede, işçi veya iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonlarının faali

yet sahaları ajçıklanmıştır. 
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İşçi ve iş veren .teşekküllerinin teşkilâtlanmasında meslek tesanüdünün tesisi bakımından bâzı 

kıstaslar vaz'mda tayda görülmüştür. 
Gerek işçi, gerek iş veren teşekkülleri bakımından en alt kademedeki ünite sendikadır. İşçi 

ve iş veren sendikalarının kurulmasında her hangi bir coğrafî tahdit vaz'edilmemiş olup, coğrafî 
tahditleri vaz'etmek sendika tüzüklerine bırakılmıştır. 

Sendikalar, bir iş yerini, bir iş kolunu veya birbiriyle ilgili iş kollarını faaliyet sahalarının 
şümulü içine alabilirler. Sendikalar, belirli bir iş yeri, mahal, bölge veya Türkiye çapında 
kurulabilirler. 

Bir iş kolunun muhtevasının tâyin ve tesbiti için iki ayrı kıstas düşünülebilir : 
Birinci kıstas meslekî ihtisastır. Bu kıstasa göre, meselâ inşaat işlerinde çalışan marangoz

larla kömür sanayiinde çalışan marangozların, marangozluk ihtisası dolayısiyle bir «Maran
gozlar Sendikası» içerisinde bir araya gelmeleri mümkün olacaktır. 

Ancak, öte yandan, bir kömür madeninde bir kömür madencisi ile birlikte çalışan maran
goz ve elektrikçinin de o kömür madencisi ile aynı iş yerinde çalışmaktan mütevellit müşterek 
meslekî menfaatleri olduğu şüphesizdir. Pek tabiîdir ki, muhtelif kömür madenlerinde çalışan 
değişik ihtısasdaki işçilerin de çalıştıkları iş yerlerinin kömür madenciliği iş koluna mensup bu
lunmasından doğan müşterek menfaatleri vardır. 

Yine pek tabiîdir ki, kömür madenlerinde ve krom madenlerinde çalışan muhtelif ihtısasdaM 
işçilerin de kömür madenciliği iş kolu ile krom madenciliği iş koluna müşterek olan «maden
cilik» gibi daha geniş bir vasıf dolayısiyle, müşterek meslekî menfaatleri vardır. Binaenaleyh, 
ikinci kıstas olarak da, iş yeri ve iş yerlerinin mahiyeti ortaya çıkmaktadır. Bu kıstasa göre, 
aynı iş yerinde veya mahiyetleri icabı birbirinden farksız olan iş yerlerinde çalışanlar da aynı 
iş koluna dâhil sayılmalıdır. Ayrıca, yine yukardaki misal, biribirinden farklı iş yerlerinin, 
yine mahiyetleri icabı, birbirleriyle ilgili olabileceklerini göstermektedir. 

Bu mülâhazalara binaen, birinci kıstas nazarı itibara alınarak, birbiriyle hiç ilgisi olmıyan 
muhtelif iş yerlerinde çalışan, birbiriyle ilgili ihtisaslara mensup kimselerin bir araya gelebi
leceklerini göstermek maksadiyle, bu maddenin 1 nci bendinde, «işçi sendikaları aynı 
iş koluna veya birbiriyle ilgili iş kollarına mensup işçileri içine alır» ibaresi kullanılmıştır. Bu 
suretle, birbiriyle ilgisiz iş yerlerinde çalışsalar bile, meselâ, elektrikçilerin bir «Elektrikçiler 
Sendikası» kurması imkânı tanındığı gibi, elektrikçilerle, meselâ, radyo teknisyenlerinin bir 
araya gelerek birbiriyle ilgisiz iş yerlerinde çalışsalar bile, bir «Elektrik ve Radyo Teknisyen 
leri Sendikası» kurmaları imkânı ıtanmmış olmaktadır. 

Aynı bentteki, «işçi sendikaları, aynı iş yerinde veya aynı iş kolundaki iş yerlerinde çalı
şan işçileri veyahut birbiriyle ilgili iş kollarındaki iş yerlerinde çalışan işçileri içine alır» iba
resinden maksat da, yukarda izah edilen, iş yerinin mahiyetine mütaallik ikinci kıstas nazarı 
itibara alınarak, değişik meslekî ihtisas sahibi işçilerin iş yerinin mahiyeti dolayısiyle bir araya 
gelebileceklerini ifade etmektedir. Bu kıstasın tatbiki bakımından nazarı itibara alınacak husus
lar, bu gibi farklı ihtisas dallarına mensup işçilerin, aynı iş yerinde veya aynı iş kolundaki 
iş yerlerinde veyahut birbiriyle ilgili iş kollarındaki iş yerlerinde çalışmalarından ibarettir. 

Ancak, aynı iş koluna veya birbiriyle ilgili iş kollarından her hangi birine dâhil olmıyan 
muhtelif iş yerlerinde çalışan ve birbiriyle ilgili olmıyan meslekî ihtisas dallarına mensup işçiler 
arasında sendika kurulmasına cevaz verilmemiştir. 

İş verenlerin sendika kurmaları bakımından da, mütenazır hükümler sevk edilmiştir. Diğer 
taraftan, birbiriyle ilgili muhtelif iş kollarının, belirli bir mahal veya bölge içerisinde müş
terek mahallî menfaatleri bulunduğu nazarı itibara alınarak, mahal veya bölge bakımından, işçi ve
ya iş veren sendikası birliklerinin tesisine cevaz verilmiştir. Belirli bir mahal veya bölge esasına 
göre birlik kurmak için, iki sendikanın bir araya gelmesi kâfi görülmüştür. Bu hüküm, birliklerin 
her yerde kolaylıkla kurulabilmesini sağlamak maksadına matuftur; bu sendikaların, aynı iş kolu
na veya birbiriyle ilgili iş kollarına mensubolması caiz olduğu gibi, olmaması da caizdir. Fonksiyon
larının mahiyeti, Türkiye çapında birlik derpiş edilmesine mânidir. 
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Bundan başka, aynı iş kolu ve onunla ilgili i§ kollarına dâhil sendikaların müşterek menfaatle

rinin korunması için, bölge mefhumuna değil, fakat, iş kolu mefhumuna dayanan bir üst teşekkül 
daha derpiş edilmiştir. Bu da federasyondur, tşçi veya iş veren federasyonlarının kurulmasında da 
hiçbir coğrafi tahdit yoktur. Federasyonlar, belirli bir mahal, bölge veya Türkiye çapında olabilir
ler; coğrafi tahdit vaz'ı kendi tüzüklerine terk edilmiştir. 

Nihayet, hangi iş koluna veya hangi bölgeye mensubolurlarsa olsunlar, bütün işçi veya iş veren 
teşekküllerinin müşterek genel menfaatlerini korumak maksadiyle en üst teşekkül olan konfederas
yonlar derpiş edilmiştir. Sendikalar, birlik veya federasyon üyesi olabildikleri halde, doğrudan doğr 
rüya konfederasyon üyesi olamazlar. Konfederasyon üyeleri, ancak birlik veya federasyonlar olabi
lir. Konfederasyonların faaliyeti de coğrafi bakımdan her hangi bir tahdide tâbi tutulmamış ve bu 
yolda tahdit vaz'ı kendi tüzüklerine bırakılmıştır. 

Meslekî menfaatlerin korunması ve meslekî menfaatler korunurken başvurulacak yollarda mem
leketin genel iktisadi ve içtimai menfaatlerinin en iyi ve en geniş bir şekilde nazarı itibara alınabil
mesi için ve nihayet, sendikacılık hareketi içinde aşırı parçalanmayı önlemek maksadiyle, federas
yonların ve konfederasyonların kurulmasında muayyen sayı kıstasları konmuştur. 

Maddede, muayyen bir iş yerinde, muayyen bir iş kolunda veya birbiriyle ilgili iş kollarında, 
birlik, federasyon ve konfederasyonlar için yukarıda izah edilen sayı kıstaslarının müsaadesi nisbe-
tinde, mütaaddit işçi ve iş veren teşekkülü kurulmasına cevaz verilmesi de, meslekî teşekküllerin 
her hangi bir baskı vasıtası olmaması ve aralarında faydalı bir rekabete girişebilmeleri bakımından 
zaruri telâkki edilmiştir. 

iş kolu mefhumu ile bir iş koliyle ilgili iş kollarının tarif ve tesbitindeki güçlükler nazarı iti
bara alınarak, meslekî teşekküllerin kuruluşunda her hangi bir zorlukla karşılaşılmasmı ve bu ko
nuda değişik içtihat kararlarının zuhurunu önlemek maksadiyle, bu tariflerin yapılması Nizamname
ye bırakılmıştır. Bu nizamnamenin hazırlanışında icranın tarafgirane görülebilecek her hangi bir 
hareketini önlemek için de, (Esasen, Anayasamıza göre mevcudolan, nizamnamelerin yapılmasında 
Devlet Şûrasının mütalâasının alınması mecburiyetinin yanısıra) hazırlık çalışmaları asnasmda üni
versitelerin, işçi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonlarının ve hususi kanun
larla kurulmuş meslekî teşekküllerin istişari mütalâalarının alınması mecburiyeti de vaz'edilmiştir. 
Nizamnamenin değiştirilmesi de aynı usule tâbi tutulmuştur. 

Diğer yandan, bu nizamnamede unutulmuş olabilecek veyahut her hangi bir şekilde tarif ve tes-
bite müsaidolmıyan iş kollarının mensuplarının, bu kanun teklifinin verdiği bütün imkânları kul
lanarak meslekî teşekküller kurabilmelerini sağlamak maksadiyle, genel hizmet kolu mefhumu der
piş edilmiştir. Bu gibi kimseler, kendi aralarında meslekî teşekkül kurabilecekleri gibi, bu iş kolu 
diğer her hangi bir iş kolu ile ilgili sayılacağından bu kimseler, istedikleri takdirde, tüzüklerinin 
verdiği imkân nisbetinde mevcut sendikalara üye olabileceklerdir. 

Madde 10. — Milletlerarası teşekküllere katılma : 
Milletlerarası teşekküllere katılma, işçi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonla

rı için serbest bırakılmış ve bu hususta Cemiyetler Kanunu ile vaz'edilmiş olan idari izin sistemi kal
dırılmıştır. 

Bununla beraber, bâzı yabancı emeller uğruna çalıştırılan ideolojilerin sızma faaliyetlerini önle
menin, Atatürk milliyetçiliği esasına müstenit cemiyetimizin yüksek menfaatleri ve âmme nizamı 
icapları bakımından zaruri olduğu da aşikârdır. Bu maksatla, bir adlî murakabe sistemi tesis edil
miştir. Adliye Bakanlığının talebi üzerine, Yargıtay Ceza Dairesi kararı ile, bir Milletlerarası İşçi 
veya iş veren teşekkülü, 9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
19 ncu maddesinin son fıkrasına veya 57 nci maddesinin 1 nci fıkrasına aykırı faaliyet sarf eden 
bir teşekkül olarak ilân edilirse, bu kararın kesinleşmesinden sonra bu milletlerarası teşekküle il
tihak yasak edilmiştir. Ceza Dairesinin kararma karşı Ceza daireleri Umumi Heyetine itirazda bıı-
lunulabilmesi derpiş edilmiştir. Ceza Daireleri Umumi Heyetinin kararını duruşma neticesinde vere
ceği tasrih olunmuştur. Bu kararın kesinleşmesinden onbeş gün içinde, bu gibi milletlerara-
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sı teşekküllere katılmış olan işçi veya iş veren teşekkülleri, bahse konu milletlerarası teşekkülden 
çekilmek zorundadırlar. Bu müddet içinde çekilen teşekküller kapatılamayacağı gibi, bunların men
suplarına karşı her hangi bir cezai takibatta bulunulamaz. 

Yeni Anayasamızın 19 ncu maddesinin son fık.&sı aşağıdadır : 
«Kimse, Devletin sosyal, iktisadi, siyasi veya hukuki temel düzenini, kısımen de olsa, din kural

larına dayandırma veya siyasi veya şahsi çıkar veya nüfuz sağlama amaciyle, her ne suretle olursa 
olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye 
kullanamaz. Bu yasak dışına çıkan veya başkasını bu yolda kışkırtanlar kanuna göre cezalan
dırılır; dernekler, yetkili mahkemece ve siyasi partiler, Anayasa Mahkemesince temelli kapa
tılır.» 

Yeni Anayasamızın 57 nci maddesinin 1 nci fıkrası da şudur : 
«Siyasi partilerin tüzükleri, programları ve faaliyetleri, insan hak ve hürriyetlerine dayanan 

demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmezliği temel hük
müne uygun olmalk zorundadır. Bunlara uymıyan partiler temelli kapatılır.» 

Bu hükümler, hem idari izin sistemi gibi, demokratik gelişmemizin bugünkü safhasında yeri 
olmıyan bir sistemi ortadan kaldırmakta; hem yabancı menşeli zararlı faaliyetlere karşı kesin 
kıstaslar içinde kalarak kâfi teminat getirmekte; hem de işçi ve iş veren teşekküllerini kapatma 
veya ceza tehdidi altında kalarak milletlerarası teşekküllere katılmamak durumundan tamamen 
kurtarmaktadır. 

Bu maddede, bu yeni adlî sistemle ilgili bütün usulî kaideler de vaz'eldflmiş bulunmaktadır. 
Madde 11. — Kuruculuk : 
işçi veya iş veren sendikası kurucusu olabilmek ve sendika, birlik, federasyon ve konfeJderasyon 

yönetim ve haysiyet kurullarında, idare, temsil ve denetleme ile ilgili sair işlerde görev alabilmek 
için, 4 ncü maddede üyelikle ilgili olarak aranan şartlara ilâveten aşağıdaki şartlar aranmaktandır: 
Eüşt, medenî haklardan mahrum olmamak ve Türk vatandaşı olmak. 

Türkiye'de kurulacak birlik, federasyon ve konfederasyonları tesis edecek ve bunlara iltihak 
edecek hükmi şahısların da Türk teşekkülleri olmaları gerekmektedir. 

Madde 12. — Kuruluş : 
İşçi ve iş veren teşekküllerinin, tüzüklerinin yetkili resmî makama tevdiiyle birlikte hükmi 

şahsiyet iktisap edebilecekleri bilhassa belirtilmiştir. Gerekli vesikaların tevdi eldileceği makam 
olarak, esas itibariyle, Bölge Çalışma müdürlükleri gösterilmiştir. Vesikaların tevdiinin, ica
bında, taahhütlü mektupla veya noter vasıtasiyle yapılmasına mâni bir hükmün mevzuatımızda 
esasen mevcudolmadığı bu vesile ile kaydolunur. 

Milletlerarası işçi veya iş veren teşekküllerine katılma ve çekilme kararlarından, 10 ncu madde 
gereğince, doğrudan doğruya Çalışma Bakanlığına bilgi verilir. 

Memleketimizde kurulacak olan Milletlerarası işçi ve iş Veren teşekkülleri dernek mahiyetinde 
olup, bunlar da Cemiyetler Kanunu hükümlerine tâbi olacaklardır. Merkezi hariçte bulunan bu 
gibi milletlerarası teşekküllerin memleketimizde açacakları şubeler de dernek mahiyetinde olup, 
bunlar da Cemiyetler Kanunu hükümlerine tâbi olacaklardır. 

Memleketimizde münhasıran Türkler tarafından kuruldukları takdirde, bu gibi milletlerarası 
teşekküllerle milletlerarası teşekküllerin şubelerinin tesisinde ,bugünkü Cemiyetler Kanununun 
10 ncu maddesindeki üdari izin sisteminin ilgaatt, Cemiyetler Kanununun değiştiriLmesi konusu ele 
alındığında ayrıca düşünülecek hususlardandır. 

işbu kanun teklifi anlamında milletlerarası teşekkülden maksat, devletler hukuku hükmi şahsı 
olmıyan teşekküllerdir. 

Madde 13. — Nisap, katılma ve çekilme : 
Bu madde, 5018 sayılı Kanunun yukarda izah edilmiş olan mahzurunu ortadan kaldırmakta

dır. Maddede, işçi veya iş veren birlik, federasyon ve konfederasyonlarına katılma kararlarının 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 126 ) 



— 9 — 
verilebilmesi için Genel Kurul toplantı nisabına göre toplanan Genel Kurul üyelerinin yarısından 
fazlasının müspet oyu aranmaktadır. Buna mukabil, bu teşekküllerden çekilmek için, çekilmek 
istiyen teşekkülün genel kurulunun toplantı nisabına göre toplanan üyelerin üçte ikisinin müs
pet oyu aranmıştır. 

Toplantı nisabı olarak, genel kurul üyelerinin mutlak çoğunluğuna tekabül eden aded tesbit 
edilmiştir. îkinci toplantı için ise, toplantı nisabı aranmamıştır. 

Muhtelif sendikalara üye olmak caiz olduğu gibi, muhtelif birlik, federasyon ve konfederas
yonlara üye olmak da caizdir; bu hususun tanzimi teşekkül tüzüklerine bırakılmıştır. 

Milletlerarası işçi ve iş veren teşekküllerine katılma ve oradan çekilme kararları için ise, ge
nel kurulun toplantı nisabına göre toplanan üyelerimin üçte ikisinin müspet oyu aranmıştır. 

Katılma ve çekilme kararlarının •alınışı arasında bu tefriki yapmaktan maksat, birlik, federas
yon ve konfederasyonların istikrarını temin etmektir. Milletlerarası teşekküller bakımından ise, 
meselenin mahiyetinin, bu maddede vaz'olunan esasları gerektirdiği düşünülmüştür. 

Bu madde vesilesiyle, işçi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonlarının şu
beler halinde teşkilâtlanmalarının caiz olduğu da belirtilir. 

Maddenin 6 ncı bendinde meslekî teşekküllerin aralarında birleşmelerini kolaylaştırıcı hüküm
ler sevk edilmiştir. 

Madde 14. — Meslekî teşekküllerin faaliyetleri : 
Bu madde, gerek işçi, gerek iş veren sendikaları, birlikleri, federasyonları ve konfederasyon

ları için caridir. 
Madde, sendikacılığın mahiyetine uygun her nangi bir faaliyetin sarahaten tadfcdedilmediği 

gerekçesiyle menedilmesini ünliyecek şekilde geniş ifadelerle yazılmıştır. 
5018 sayılı Kanuna nazaran maddenin tarzı tahriri ıslah edilmiş ve bilhassa, grev ve lokavt 

yetkisi ilâve edilmiştir. Bu itibarla, kollektif iş mukavelesi, grev ve lokavt hakkında ayrı bir 
kanunun bir an önce ısdarında katî zaruret vardır. 

1 noi bendin (e) fıkrasında, işçi ve iş veren teşekküllerinin, kollektif iş mukaveleleri ve mes
lekin müşterek menfaatlerinden doğan hususlarda dâva ve husumete ehil olabilmeleri esasi; sendika, 
birlik, federasyon ve konfederasyonları alelade derneklerden ayıran başlıca vasıflardan biri ola
rak, eskisinden daha açık tarzda kaleme alınmıştır. Bu suretle, bir meslekî teşekkülün üyesi ol
sun, olmasın, meslekin mensubu her hangi bir fert lehinde, meslekin müşterek menfaatleri ile her 
hangi bir menfaat alâkasının mevcudiyeti halinde, meslekî teşekküle, her nevi kaza mercilerinde 
dâva açmak imkânı tanınmaktadır. 

Maddede diğer önemli bir husus, aynı bendin (i) fıkrasında, işçi ve iş veren teşekküllerine, 
kültürel faaliyetleri meyanında, reel verimliliği artıracak ve millî tasarruf ve yatırımın inkişafına 
hizmet edecek bilgileri vermeye çalışmak fonksiyonunun tanınmış olmasıdır. Gelişmemiş mem
leketlerin kalkınması bakımından, işçi ve iş veren teşekküllerinin, kalkınma plânlarının başa
rısına hizmet etmeleri zarureti vardır. Bu sahadaki terbiyevi fonksiyonlarının mevcudiyeti, işçi 
ve iş veren teşekküllerine bir istikamet gösterilmesi mânasına gelir. Bu fonksiyonun ifa edi
lip edilmediği yolundaki takdir, bittabi, bizzat işçi ve iş veren teşekküllerinin kendilerine 
aitttir. Türk işçisinin bu olgunluk seviyesine eriştiğinin on büyük delili, kıymetli bir sendika 
lideri zümresinin şimdiden meydana çıkabilmiş olmasıdır. 

Aynı bendin (1) nci fıkrası, işçi ve iş veren teşekküllerine, her nevi ilmî, meslekî ve siyasi 
araştırma, inceleme, yayın ve propaganda faaliyetlerinde bulunmak imkanını vermektedir. 

îşçi ve iş veren teşekkülleri, bu madde ile kendilerine yapmak imkânı verilen faaliyetlerin 
hepsini tüzüklerine ithal etmek zorunda değildirler. Bu bakımdan, tek mecburiyet, işçi teşek
külleri için bahis konusu olup, bu teşekküller, gelirlerinin asgari yüzde beşini kültürel faaliyet
lere sarf etmek zorunda bırakılmakla, kültürel faaliyette bulunmak mecburiyeti de kendilerine 
yükletilmiş olanaktadır. 
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Madde 15. •— îş yeri temsilcilikleri ve yönetim kurulu üyeleri : 
Bu madde ile, iş Kanununa göre mevcut işçi iş yeri temsilcilikleri müessesesi kaldırılmış 

değildir. Bu maddeye göre, bir iş yerindeki işçilerin yarısından fazlasının üyesi bulunduğu 
muayyen bir sendikanın veya bir arada hareket eden muhtelif sendikaların temsilcilerinin oto
matik olarak işçi iş yeri temsilcisi addedilecekleri esası vaz'edilmiştir. Sendikalar aralarında 
anlaşamadıkları takdirde seçim yapılacaktır. 

Aynı madde ile, îş Kanunu ile iş yeri temsilcilerine, iş veren tarafından işten çıkarılmaları 
halinde tanınmış olan hak ve teminat, sendika iş yeri temsilcileri ile işçi sendikası, birliği, 
federasyonu ve konfederasyonu yönetim kurulu üyelerine ve bu meyanda, başkanlarına aynen 
tanınmıştır. Ezcümle iş Kanununun muaddel 78 nci 'maddesinin (B) fıkrası gereğince, bu şahıs
lar iş veren tarafından işten çıkarılmalarına kar^ı itirazda bulunurlar ve başvurulacak uzlaştır
ma ve tahkim prosedürleri sonucunda il Hakem Kurulu işten çıkarılanııyacaklarma karar verir
se, uyuşmazlık tarihinden başlamak üzere ve iş gördürülmemiş olsa bile. bu şahısların ücreti ve 
sair bütün hakları iş veren tarafından ödenir. 

Madde 16. —• Ticari faaliyet yasağı : 
Sendika hukukunun ana prensiplerinden birini vaz'eden bu madde, işçi ve iş veren sendika, 

birlik, federasyon ve konfederasyonlarına tatbik olunur. 
Madde 17. — Mûtat dinî merasim için yardım : 
Yeni Anayasamızın 19 ncu maddesinin son fıkrası ile bugünkü muaddel Cemiyetler Kanımu'-

nun 9 ncu maddesinin (B) bendi, din istismarcılığı yapan işçi ve iş veren sendika, birlik, fe
derasyon ve konfederasyonlarının kapatılacağını (bildirmektedir. Gerçekten, dinî mukaddesatın, 
meslekî anlaşmazlıklara alet edilmemesindeki zaruret aşikârdır. 

Bu madde ise, evlenme, doğum ve ölüm hallerinde mûtadolan dinî merasimin icrası için işçi 
veya iş veren sendikalarının kendi üyelerine maddi yardımda bulunmalarının, bu hükme dâhil 
olarak yorumlanmamasını teminen sevk edilmiştir. 

Madde 18. — Siyasi faaliyetlerde bulunma : 
14 ncü madde vesilesiyle, işçi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonlarının 

siyasi faaliyette bulunabilecekleri izah edilmişti. 
Bununla beraber, bu (meslekî teşekküllerin, siyasi faaliyetlerinin üzerinde meslekî vasıflarını 

muhafaza edebilmelerinin de büyük önemi vardır. Bu teşekküller, siyasi parti ve siyasi kanaat far
kı gözetim eksizin üyelerinin meslekî menfaatlerini korumak mevkiindedirler. Bunu yaparken, şu 
veya bu partiyi, şu veya ibu adayı desteklemek kendi takdirlerine bırakılmıştır. Fakat, siyasetle 
iştigallerinin, meslekî teşekkül vasfını gölgelemesine veyahut üyeleri arasında siyasi (kanaatlerine 
göre fark gözetmelilerine müncer olacaık bir şekil almasına da müsaade etmemek gerekir. Bu (mak
satla, bu teşekküllerin girişemiyecelkleri siyasi faaliyetler bu maddede tahdidi olarak taıdaıdedil-
mişjtir. işçi ve iş veren teşekkülleri, teşriî ımeelisler, 'belediye, il genel meclisi, muhtar ve ihtiyar 
heyeti seçimlerinde aday gösteremezler; siyasi partilerle ve onlara bağlı teşekküllerle organik 
bağ kuramaz, onlara maddi yardımda bulunamaz ve onlardan maddi yardim 'kabul edemezler. Bun
dan başka muayyen bir siyasi partiye oy verilmesi veya verilmemesi için tavsiye yetkisi sadece konfede
rasyonlara tanınmış; ancak (bu tavsiyelere uymıyan üyelerine karşı disiplin takibatında 'buluna • 
mamaları ve üyeleri arasında siyasi kanaat bakımından fark. gözetememeleri, ezcümle, üyelik 
vasfının iktisabını siyâsi partilere veya bunlardan birine üye olup olmamak şartına bağlıyamama-
ları teminat altına alınmıştır; işçi ve iş veren teşekküllerinde görev almak (bakımından da aynı 
hüküm sevk 'edilmiştir. Demokratik memleketlerde hür sendikaların Ihaiz oldukları siyasi faaliyet
te bülunaibilme hakkının konfederasyoıılarca kullanılmasının, 'meslekî teşekküller içerisinde aşırı 
derecede siyasi hizipleşmelere ve 'mücadelelere yol açmaması için, yulkarda bahse konu tavsiye 
yetkisinin ancak genel kurul tarafından kullanılabileceği ve tavsiyelerin üçte iki çoğunlukla veri 
lebileceği eısaısı âmir Ihüküm olarak vaz'edilmiştir. 
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Bu maddeye göre, maddede tadadedilem yasak Siyasi faaliyetleri yapan teşekküller kapatılamaz; 

sadece yetkili mahkeme kararı ile altı ayı geçmemek üzere faaliyetten menedilir. 
Madde 19. — İşçi ve iş veren münasebetleri : 
Bu madde, sendikacılık ahlâkının ana esaslarından birini mevzuatımıza ithali malksadiyle sevk 

edüLmiştir. Madde, işçi sendikacılığı hareketinin ilş verenlerin nüfuzu altına girmesini önlemek ga
yesini gütmektedir. Bu maddeye göre, muayyen bir iş yerinde işçi, diğer bir iş yerinde ise iş 
veren sılfatını taşıyan kimselerin işçi sendikalarına üye olmaları da yasaktır. 

5018 sayılı (Kanuna bâzı ımalddeler ilâve eden 7286 sayılı Kanunun bu bakımdan getirdiği cezai 
müeyyideler, (bilhassa, iş verenin işçi teşekküllerine malî yardımda bulunması şıkkında kifayet
siz görülmüştür. Bundan ibaşka, dış verenin işçi teşekküllerine (ve mütekabilen) müdahale fiilinin 
suç teşkil edebilmesi için, bizatihi müdahalenin vulkuuınun kâfi görülmemesi ve suçun tekevvünü 
için Çalışma Bakanlığının müdahalenin durdurulması hususunda bir ihtarda bulunmasına lüzum 
gösterilmesi, netice itibariyle, (bu Bakanlığın müdahalenin vukubu'lup bulmadığı konusunda ımut-
laik bir takdir yetkisine sahip kılınıması mânasına gelmektedir ki, bu da yerinde görülmemiştir. 
Bu kanun teklifi, bu eksiklik ve aksaklıkları da gidermektedir. 

Maddenin 1 nci bendinde iş veren teşekkülünden maksat, bu kanun teklifine, Cemiyetler 
Kanununa ve hususi kanunlara göre kurulmuş teşekküller olup 5373 sayılı Kanuna veya yeni 
çıkacak Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununa göre kurulan teşekküller, esnaflığın özel duru
mu ddlayısiyle bu madde hükümlerine sadece malî yardım yasağı bakımından tâbi tutulmuşlar ve 
diğer yasakların dışında bırakılmışlardır. 

Madde 20. — Fesih halinde malların devri : 
Bu maddenin sevk gayelerinden biri 19 ncu madde vesilesiyle izah edilmiştir. Diğer bir gaye 

de, işçi ve iş veren sendika, birilik, federasyon ve konfeld rasyonlarının istikrarını sağlamaktır. 
Madde 21. — İşçi sendikası üyeliğinin teminatı : 
Bu madde de, sendika hukukunun ana esaslarından (birini kanunlaştırmak gayesini gütmek

tedir. 
Madde 22. — İşçi teşekkülü idareciliğinin teminatı : 
Bu maddeden maksat, işçi sendikası, birliği, federasyonu ve konfederasyonu idarecilerinin, ba 

vazifelerinden her hangi bir'şekilde ayrılmaları takdirinde, işsiz kalmak endişesine düşmemele
rini, kâfi derecede uzun bir ımlüddet için sağlamaktır. Bu suretle, seçkin bir işçi sendika lideri 
zümresinin genişlemesi mümkün kılınacaktır. 

Bu madde, hususi hukuk mukavelelerine istinaden istihdam edilenlerden gayrusına, ezcümle, 
memurlara tatbik edilmiyecektir. 

Madde 23. — Meslekî teşekküllerin sağladığı haklardan istifade : 
Bu maddenin şevkinden maksat, bilhassa işçilerin kuvvetli teşekküller halinde toplanmalarını 

sağlamaktır. Bu madde, işçi ve iş veren sendikası, birliği, federasyonu ve konfederasyonlan için 
caridir. 

Madde 24. — Mamelek ve gelirler : 
Bu madde, işçi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonları için caridir. 
Maddenin 2 nci bendinde, âmme sektörüne dâhil bilcümle idare, teşekkül, müessese ve banka

ların hangileri olduğu tesbit edilmiş ve ayrıca, hususi kanunlarla kurulmuş olup âmme hizmeti 
gören meslekî teşekküller de bu meyanda mütalâa edilmiştir. Bu meslekî teşekküller, halen 3950, 
5590, 6023, 6207, 6235 ve 6964 sayılı kanunlara tâbi Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Bor
saları, Ticaret ve Sanayi Odaları; Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği ve Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Ziraat Odaları, Barolar ve Ta
bip Odalarıdır. Buna mümasil odalar kuruldukça, bu madde hükmüne tâbi tutulmaları gereke
cektir. Bu maddeye göre, bütün bu idare, teşekkül ve müesseselerin işçi ve iş veren sendikaları
na, birliklerine, federasyonlarına ve konfederasyonlarına malî yardımda bulunmaları yasak edil
miştir. Bu suretle, işçi ve iş veren teşekkülleri, âmme hizmeti görürken tamamen tarafsız kalmak 
durumunda olan teşekküllerden ve siyasi iktidarın nüfuzundan müstakil kılınmak istenmiştir. 
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Madde 24. — Aidat : 
Bu madde ile, işçi sendikalarının gelişmesi ve kuvvetlenmesi bakımından çok önemli telâkki 

edildiği cihetle, sendika üyelerinin aidatının iş veren tarafından kesilmesi esası kabul edilmiştir. 
Bu hüküm, mahiyeti icabı, sadece işçi sendikaları için tatbik olunur; işçi birlik, federasyon ve 
konfederasyonları için tatbik olunmaz. Bu hüküm, memurlar için de tatbik olunur. 

Ayrıca aidalt için kanuni plâfon tatbik edilmiyeceği de maddede tasrih olunmuştur. 
Madde 26. — Mülk iktisabı : 
Bu madde, işçi ve iş veren sendikası, birliği, federasyonu ve konfederasyonları için caridir. 
Bir mülkün, onu iktisabeden meslekî teşekkülün gayesine uygun olup olmadığı, kanun ve tü

zük ahkâmına göre yetkili mahkemece tesbit edilmelidir. Bugünkü Cemiyetler Kanununun 17 
nci maddesinde bu hususun takdiri idareye bırakılmış olup bu hüküm tadile muhtaçtır. Ancak 
mahkeme karariyledir ki, gaye dışı bulunan mülk paraya çevrilmelidir. Bu gibi mülkler vergi 
ve rüsuma tabi olurlar. 

14 ncü maddenin geniş ibarelerle yazılmış olmasının, işçi ve iş veren teşekküllerine mülk ik
tisabı bakımından çok ileri imkânlar verdiği de hassaten kaydolunur. 

Madde 27. — Genel Kurul : 
Madde 28. — Görevlilerin ücretleri : 
Madde 29. — Mal beyanı : 
Bu maddeler, işçi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonlarının demokratik 

murakabesi bakımından zaruri görülen âmir hükümlerdir. 
29 ncu maddede bahis konusu «teftiş ve tahkik yetkisini haiz diğer makam ve merciler» tâ

birine, Cemiyetler Kanununun 28 nci maddesinde zikri geçen «mahallî Hükümet» makamları 
dâhil olup, bu tâbirin şümulüne işbu kanun teklifi ile tanzim -olunan işçi ve iş veren meslekî te
şekkülleri bakımından Çalışma Bakanlığı teşkilâtı da girer. Bundan başka, işçi ve iş veren teşek
küllerinin organlarının da, denetleme için, denetçilerden ayrı olarak sair kurullar teşkil etmeye 
yetkileri olabileceği tabiîdir. 

işbu kanun teklifinde, meslekî teşekküllerin Çalışma Bakanlığının /teftişine tâbi olduğu husu
sunda ayrı bir madde sevk edilmemiştir. Bu, meslekî teşekküllerin hiçbir suretle resmî makamla
rın teftişine tâbi olmryacaklan mânasına alınmamıştır. Bu teftiş, Cemiyetler Kanununa göre yapı
lacaktır. Ancak, Cemiyetler Kanununu bu noktada tâdil ederek, idarenin teftiş yetkisini kesin 
sınırlar içinde tarif etmek lâzımdır. İşçi meslekî teşekkülleri bakımından, halen mevcut şekliyle 
teftiş yetkisinin, memleketimizde; en iyi niyetli bir tarzda kullanılsa bile, objektif olarak; psi
kolojik bakı nidan bir baskı tesiri hâsıl ettiği, milletlerarası eksperlerin raporlarında da umumi
yetle kabul edilmiş bir keyfiyettir. 

Madde 30. — Kapatma ve faaliyetten men : 
Bu madde, işçi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonlarının kapatılamamala-

rını ve sadece, suç işliyen idareci ve üyelerinin tecziye edilmelerini gerektiren Anglo - Sakson dokt
rini prensibini vazetmektedir. 

Bununla beraber, .10 ncu maddede zikredilen gerekçe ile, yeni Anayasamızın 19 ncu maddesi
nin son fıkrası ile 57 nci maddesinin 1 nci maddesi hükümlerine aykırı hareket eden meslekî teşek
küllerin mahkeme kararı ile kapatılabileceği kabul edilmiştir. 

îşbu maddede, mesleki teşekküllerin hangi sebeplerle geçici olarak faaliyetten menedilebileceği 
de tasrih edilmiştir. Bu hükümlere göre, sorgu yargıcı veya mahkeme, kapatılmayı veya faaliyet
ten men'i gerektiren fiillerin işlendiğine dair kuvvetli emarelerin mevcudiyeti halinde, savcının ta
lebi üzerine faaliyetten men kararı verme yetkisini haizdirler. Bu hükme göre verilecek faaliyet
ten men kararlarının süresi altı ayı geçemez. Ayrıca, faaliyetten men kararının sorgu yargıcı tara
fından verilmesi halinde, işin, kararın ilgiliye tebliğinden itibaren bir hafta zarfında mahkemeye 
sevkı mecburiyeti vaz'edilmiştir. Diğer faaliyetten men sebebi 18 nci maddede gösterilmiştir. 
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Bu maddeye göre, tüzüğü mahkemece kamına aykırı bulunan meslekî teşekküller, mahkeme hük

münün kesinleşmesi ile faaliyetten menedilirler. Bu husustaki kararlar da duruşma neticesinde verilir. 
Bu sebepten dolayı verilecek faaliyetten men kararları müddet takyidine tâbi değildir. Ancak, bu se
bepten dolayı faaliyetten menedilen teşekkül, tüzüğünü mahkeme kararma uyarak tadil edince tekrar 
faaliyetine başlıyabilir. Bu kanun teklifinde zikredilmiyen sebepler dolayısiyle faaliyetten men veya 
kapatma kararı verilemez. 

Faaliyetten men, hükmi şahsiyetin oıtadan kalkması neticesini doğurmaz. 
MADDE 31. — Ceza hükümleri : 
Bu maddede, dinî faaliyet, işçi sendikalizminin iş verenlerin nüfuzuna tâbi olması, sendika üyeli

ğinin teminatı ve âmme sektörüne dâhil idare, teşekkül ve müesseselerle hususi kanunlarla kurulup 
âmme hizmeti gören meslekî teşekküllerin, işbu kanun teklifi anlamındaki işçi ve iş veren teşekkülle
rine malî yardımda bulunmaları hakkındaki yasaklara uymıyan kimselere verilecek cezalar gösteril
miştir. 

7286 sayılı Kanunla vaz'edilen hafif para cezalarının yerini işbu kanun teklifinde ağır para ceza
ları almış ve ıbu cezaların üst sınırı da tasrih edilmiştir. 

Diğer kanunlarda mevcut ceza hükümleri de mahfuzdur. 
MADDE 32. — Bu kanunun ve sair kanunların tatbiki : 
MADDE 33. — Yürürlüğe giriş : 
MADDE 34. — Kaldırılan mevzuat : 
MADDE 35. — Kenar başlıklar : 
MADDE 36. — Kanunun yürütülmesi : 
33 neü maddede sevk edilmiş olan yürürlüğe giriş ve intibak müddetleri, her hangi bir aksaklığa 

meydan vermemek malşsadiyle uzun tutulmuştur, 
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tşçi ve îş Veren Sendikaları kanunu tasarısı (1/382) 

T. C. 
Ba§bakanhk 24 . I . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1950/271 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 1 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «İşçi ve îş Veren Sendikaları kanunu tasarısı» ile gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

tşçi ve iş Veren Sendikaları kanunu tasarısı 

GEREKÇESİ 

I 
GENEL ESASLAR 

Malûm olduğu üzere memleketimizde işçi ve iş veren sendikalarının kurulmasına izin veren 5018 
sayılı Kanun 1947 yılında yani 15 sene evvel yürürlüğe girmiştir. Bu müddet zarfında İşçi ve 
İş Veren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Kanunun verdiği imkânlar ve çalışma hayatımızın 
kaydettiği inkişaf dairesinde mütevazi bir tempo ile inkişaf etmiş ve çalışma hayatımızda ve işçi 
ve iş veren münasebetleri mevzuunda kendilerine düşen fonksiyonu ifa etmişlerdir. 

Ancak, bir taraftan bugünkü rejim ile girilen demokratik nizam, diğer taraftan 1954 yılında 
5834 sayılı Kanunla kabul olunan teşkilâtlanma ve kollektif müzakere hakkındaki 98 sayılı Söz
leşmede yer alan ana prensipler ve nihayet yeni Anayasamızın sendika kurma hakkındaki 46 ncı 
maddesinde yer alan prensipler mer'i bulunan Sendikalar Kanununun bu esaslar dairesinde tadili
ni zaruri kılmıştır. 

Esasen bu zaruret öteden beri belirmiş olduğu içindir ki, Kurucu Meclis zamanında da Çalışma 
Bakanlığı tarafından hazırlanan bir tasarı anılan Meclisin Çalışma Komisyonunda müzakere edil
mekte iken bu meclisin vazifeleri sona erdiğinden bu tasarı kanunlaşmamıştır. 

Bu kere hazırlanan tasarıda mer'i kanunun tadilini mucip kılan ve öteden beri malûm bulunan 
sebeplerden başka yani Anayasamıza hâkim olan prensipler ve bilhassa girmek üzere bulunduğu
muz toplu sözleşme ve grev ve lokavt nizamı içinde sendikaların fonksiyonları ve üzerlerine alacak
ları büyük sorumluluğun gerektirdiği hususlar ve yine zaman zaman işçi ve iş veren teşkilâtının 
bu konuda çeşitli yollardan umumi efkâra ve Bakanlığımıza intikal ettirdikleri dilekler de göz 
önünde tutulmuştur. Bu tasarının hazırlanması sırasında bir dernek olarak sendikaları da alâ
kadar eden Medeni Kanunla, Cemiyetler Kanununda yer alan ana hükümlerin de tasarıya aktarıl
masına gayret edilmiştir. 

Tasarıda yer alan değişikliklerin ve getirilen yeniliklerin her biri hakkındaki açıklamalar ise, 
aşağıda her madde için yazılan gerekçelerde açıklanmıştır. 

İşçi niteliğini taşımıyan memur ve müstahdemler için Anayasamızın 46 ncı maddesinin 2 nci ben
dinde tanınan sendika kurmak hakkının ise, bu sendikaların haiz olmaları gereken özellikler ve 
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bu kimselerin tamamen ayrı olan hukuki durumları göz önünde tutularak ayrı bir kanunla düzen
lenmesi uygun görüldüğünden tasarıda bu sendikalar hakkında hüküm sevk edilmemiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde .1. — Bu maddede sendika öteden beri malûm olan fonksiyon ve özellikleriyle tarif edil
miştir. Sendikaların memleketimizde geçirdiği onbeş senelik tecrübeler ve halen kurulu 
olan sendikaların kuruluş yön ve alanları ve ileride iş kolu veya iş yeri esasına göre düzen
lenecek kollektif sözleşmelerde sendikalara «Toplu Sözleşme ve Grev ve Lokavt tasarısında» tanı
nan yetkiler göz önünde tutularak «iş kolu», «ilgili iş kolu» ve «iş yeri» esasları bu tasarıda da mu
hafaza edilmiştir. 

Ayrıca Anayasamızın on ikinci maddesine hâkim olan ana prensiplere tasarının birinci mad
desinin son bendinde de yer verilmek suretiyle sendikaların da aynı esaslara sadık kalmaları sağ
lanmıştır. 

Madde 2. — Sendikaların fonksiyon ve faaliyetlerini daha etkili bir hale getirmek düşün
cesiyle üst teşekküller halinde birleşmeleri gerek memleketimizde ve gerek diğer memleketlerde 
kökleşmiş bir yoldur. Esasen dernek kurma hakkının tabiî bir sonucu olan bu üst teşekküllere 
tasarıda da yer verilmiş ve bu kuruluşların da sendikaların tabi oldukları hükümlere bağlı 
kalacağı açıklanmıştır. 

Madde 3. — îşçi ve iş verenin tarifi, üyelik şartlan : 
' Bu kanuna göre kurulacak sendikaları Anayasanın 46 ncı maddesinin ikinci bendinde sözü 

geçen işçi niteliğini taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin kuracakları sendikadan tefrik ga
yesiyle tasarıda bu kanuna göre kurulacak sendikalara üye olabilecek işçi ve iş verenin tarifi
nin yapılması uygun görülmüş ve sendikacılık vasfının kalkması ancak bu sıfatların devamlı 
şekilde kalkmasına bağlanmıştır. Bu itibarla bir 'kere işçi vasfını ihraz edip bir sendikaya gi
ren işçi sonradan memurluk veya iş verenlik gibi işçilik ile birleşmiyen bir vasıf ihraz etmedik
çe sendika üyeliğini kaybetmiyecektir. Bilhassa seçimle kazanılan çeşitli meclis veya encümen 
âzalıkları veya muayyen, veya gayrimuayyen bir ısüre için işçi olarak çalışmamak gibi durum
lar sendika üyeliğine mâni olamıyacaktır. îş verenler için de durum aynıdır. Maddenin ikinci 
ve yedinci bentleri bu hususu karşılamaktadır. 

Maddenin dördüncü bendinde bilhassa son zamanlarda modern işletmecilikte yer alan «işçiyi 
sermayeye ortak etme» usulünün sendika üyeliği hakkını zedelememesi sağlanmıştır. 

Maddenin beş ve altıncı bentlerinde ise askerî şahıslar hakkında muhtelif kanunlarda ve tatbi
katta karşılaşılan tereddütlere bir vuzuh verilmiştir. 

Maddenin son bendinde ise iş veren vekillerinin iş hayatında da daha ziyade bir iş veren 
gibi hareket etmeleri ve onların yetki ve sorumluluklarını kendi üzerlerinde topladıkları dü
şünülerek bunların da iş veren sendikalarına girmeleri uygun görülmüştür. 

Madde 4. — Malûm olduğu üzere meriyette bulunan 5018 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde 
sendikaların yapabileceği hususlar sayılmıştır. Halbuki bunlar tüzel kişi olarak tüzel kuruluşların bü
tün hak ve yetkilerine esas itibariyle sahiptirler. Ancak, 'bunların özellikleri ile bağdaş/amı-
yacak faaliyetlerinin kanunda gösterilmesi ve bunun dışında serbest bırakılması gerekir. Bu 
bakımdan tasarının 4 ncü maddesinde aynı yol izlenmiş ve bu arada hangi çeşit ticari muame
lelerde bulunabilecekleri hususu ayrıca tadadolun muştur. 

Maddenin her fıkrasında konular bir bir ve açıkça zikredilmiştir. 
Gayet tabiîdir ki, tüzel kişi olarak bu faaliyetlerin yasak edilmesi, üyelerin fert ve vatandaş 

olarak sendika tüzel kişiliği dışında aynı konularda haiz olduğu hak ve yetkilerini hiçbir su
retle kısıtlanmış sayılamaz. Bugünkü tatbikatımızda da bu konuda her hangi' bir tereddüt ba
his konusu değildir. Aynı maddede sendikaların gelirlerini esas gaye ve maksatlarına tahsis 
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etmeleri ve gerek tüzük ve gerek bütçelerinde sarf mahallerini gösterirken bu prensibe sadık kal
maları için son fıkradaki hüküm sevk edilmiştir. Aynı prensip sendikaların mallarının tasfi
yesinde de kabul edilmiştir. 

Madde 5. — işçi ve iş veren teşkilâtının uluslararası dayanışma esasları çerçevesinde ge
rek tüzel kişi olarak kendilerine ve gerek üyelerine ve nihayet çeşitli kanallardan memleket ve 
kültürüne sağlıyabilecekleri faydalar göz önünde tutularak sendikaların milletlerarası teşekkül
lere katılması konusunda Cemiyetler Kanununda mevcut idari izin (Bakanlar Kurulu) kararı 
usulü kaldırılmıştır. 

Bu suretle mensubu bulunduğumuz hür ve demokratik memleketler camiasının kabul ettiği 
insan hak ve hürriyetleri prensiplerine sadık milletlerarası teşekküllere katılma, tam bir serbesti 
içinde, önceden bir izne tabi kılınmamıştır. 

Şu kadar ki, sendikalarımızın hüsnüniyetle alacakları bu kararlarda dış haberleşme imkân
larına kâfi derecede sahiibolmamaları veya bâzı uluslararası teşekküllerin zamanla kuruluş gaye 
ve hedeflerinden uzalklaşabileceıkleri göz önünde tutularak idareye bir kontrol ve murakabe hak
kının tanınması da memleketin yüksek menfaatleri bakımından uygun görülmüştür. 

Memleketin sevk ve idaresinin ve umumi siyasetinim yürütülmesinden sorumlu olan Bakanlar 
Kurulu bu idari yetkinin kullanılması bakımından, bu konuda karar vermeye yetkili merci ola
rak kabul -edilmiştir. 

Anayasaya ve kanunlara sadık bir düzen içinde Bakanlar Kurulunum, bu yetkiyi, uluslararası 
teşekküllerde aranan vasıflar ve kanun çerçevesinde kullanması esastır. Bakanlar Kurulunun 
bu anlayış ve esaslara aykırı olarak tezahür edecek k a r a n Anayasamızın 114 ncü maddesiyle 
ddari kaza sisteminin murakabesi altında bulunmaktadır. Bu murakabenin sendika hukuku ba
kımından yeter bir teminat olacağı düşünülmüştür. 

Madde 6. — Bu madde ile işçilerin sendikalara serbestçe üye olmaları ve diledikleri sendika
lara girebilmeleri hakkı tam bdr teminat altına almımııştır. Maddenin açık ifadesinde yer alan 
hükümler karşısında işçilerin bu haklarını doğrudan doğruya veya başka yollardan kısıtlayıcı 
her çeşit davranışlar yasak 'edilmiştir. Bunum sonucu olarak iş akitleri veya toplu sözleşmelerde 
de bu esaslara aykırı hükümler yer alanııyacak ve işçiler bu bakımdan hiç bir tesir altında bı-
rakılamıyacaktır. Bu esaslar 5834 sayılı Kanımla katıldığımız 98 sayılı Sözleşmede yer alan pren
siplere de muvazi bulunmaktadır. 

Madde 7. —• Bu madde sendikaların tüzel kişi olarak her çeşit harici tesirden uzak tam bir 
serbesti içinde çalışmalarını ve gelişmelerini himaye altına almak gayesini gütmektedir. Aynı 
esaslar yukarda sözü geçen. 7286 sayılı Kanunla 5018 sayılı Kanuna da sokulmuş bulunmakta
dır. 

Madde 8. — Bu madde ile sendikaların kurulması ve tüzel kişiliğin kazanılması konusunda 
en demokratik ve liberal sisitem olan, «bildiriim» kâfi görülmüştür. Sendikaların kuruluşu bir 
tescil veya tasdik işlemine bağlanmamıştır. Ancak, sendikaların tüzel kişi olarak medeni hak
ları kullanma salâhiyeti organların teşekkül ve tüzüğün umumi heyet tarafından kabul edilmiş 
olmasına bağlanmıştır. Bu suretle sendikalara umumi heyetim mutlak hâkimiyeti temin olunmuş
tur. 

Madde 9. — Medeni Kanunumuzun 48 nci maddesinde hâlkim olan esaslar çerçevesinde sen
dika organları ile sendika tüzel kişiliği arasındaki hukuki irtibat ve organların organ veya şa
hıs olarak sorumluluğu bu maddede açıkça belirtilmiştir. Bu şahsi mesuliyet, organları teşkil 
eden şahısların, sendikayı sorumlu kılacak tasarruflarda daha dikkatli hareket etmelerini sağlıya-
caktır. 

Madde 10. — Bu maddede sendikalların tüzel kişi olarak dâva ve husumete ehil olduğu konu
lar, bir tereddüte yer vermiyeeek şekilde kesin olarak açıklanmıştır. 

Madde 11. — Bu maddeyle derneklerde olduğu gibi Cumhuriyet, millî y.e ulusal unvanlarının 
kullanılışı Bakanlar Kurulunun müsaadesine tabi kılmıştır. 

M. Meclisi (S . Sayısı : 126) 



— 1 7 — 
Madde 12. — Bu madde Cemiyetlerde olduğu gibi, sendikaların da kuruluşundan ve kuru

cularından idareyi haberdar etmek bakımından konulmuş bir hükmü ihtiva etmektedir. 
Madde 13. — Bu madde ile sendikaların tüzüklerini ilân mecburiyeti kaldırılmıştır. Gerçek

ten, Cemiyetler Kanununun beşinci maddesiyle derneklere yükletilen bu külfet pratik bir fayda 
sağlamadığı giıbi bu konunun cemiyetlere nazaran çok daha geniş ve uzun tüzüklere »aıhibolan 
sendikaları yersiz masraflara soktuğu da düşünülmüştür. Genel olarak ilk ilân olunan tüzükle
rin genel kurulların ilk toplantısında çeşitli değişikliklere de taibi kılındığı düşünülürse bunun 
lüzumsuzluğu daha açıkça belirir. Esasen sendikaya üye olmak istiyen her şahsın sendika tüzü
ğünü alarak okuması ve incelemesıi en talbiî ve normal yoldur/Cemiyetler için aynı mecburiyetin 
devam ettirilip ettirilemiyeceği o kanunun tadili esnasında düşünülebilir. Anoa.k üçüncü şahısla
rın kuruluştan haberdar kılınmalarını ve aleniyeti temin için sendikaların adı, merkezi ve ku
ruluş tarihlerinin Resmî Gazete ile ve idare tarafından ilânı temin olunmuştur. 

M'adde 14. — Bu madde sendikaların üçüncü şahıslara ve idareye karşı ikametgâhlarını tâ
yin ve tesbit içindir. 

Madde 15. — Sendika tüzüğü sendikanın hukuki statüsü ve üyeleri ve üçüncü şahıslarla olan 
münaseibetleri bakımından önemli bir vesika olması bakımından bu tüzüklerde bu bakımlardan 
önemli sayılan bâzı konularda açık ve belli hükümler bulunması âmme nizamı bakımından ge
rekli görülmüş ve bunların neler olduğu bu maddede gösterilmiştir. 

Tüzüğün tadili ileride görüleceği üzere yetki ve formalite bakımından belirli şartlara bağlı 
kılındığından tüzükler kolayca tadil edilemiyecek ve üye ve üçüncü şahısların hak ve menfaat
leri bakımından tüzükler müste'kar bir vesika 'haline 'gelmiş bulunacaktır. 

Maddenin her fıkrasında yer alan konular yukarki mucip sebeplere dayanmaktadır. 
Madde 16. — Sendikaların iş ve çalışma hayatımızda ve işçi ve iş veren münasebetleri konu

sunda tanınan yetki ve fonksiyonlarını tam ve kâmil bir şekilde ve üye ve üçüncü şahısların 
hak ve menfaatlerini do korur şekilde kullanmaları ve yürütmeleri bakımından bâzı defter ve 
kayıtların tutulması uygun 'görülmüş ve intizamı âmme mülâhazasiyle de bu kayıt ve defter
lerin zarureti kahul edilmiştir. Bilhassa sendikayı idare eden organların sendika umumi heyeti ve 
üyeler karşısındaki (hukuki ve idari 'mesuliyetleri bakımından da bu defterlerin ve kayıtların tutul
ması ve mevcudiyeti zaruridir. 'Bunun dışında sendikalar kendi özellikleri icabı tutulmasında 
zaruret gördükleri defterleri tüzüklerinde ayrıca ^gösterebilirler. 

Madde 17. — Sendikaların en mühim gelir kaynaklarından biri olan aidatın miktarı hak
kında halen mevcudolan yılda en çok 120 lira kaydı 'kaldırılmış ve hunun tâyini Sendika Genel 
Kuruluna 'bırakılmıştır. 

Ayrıca sendikalara üyelerinin ödeyecekleri aidatın derlenmesinde bir kolaylık olmak üzere 
ilgili üyenin de önceden rızası alınarak aidatın iş verenler tarafından ücretlerin ödenmesi sıra
sında kesilerek sendikalara tevdii usulü de 'kabul edilmiştir. Ancak, bunun iş veren için tur 
külfet ve ek birtakım masraflara sebebolabileeeği düşünülerek iş verene bu masraflarını talebetme 
hakkı da tanınmıştır. 

Madde 18. — Cemiyetler hukukumuzun 18 yaş esasından ayrılarak sendikalara girmek için 16 
yaş haddi kâfi görülmüştür. îş hayatına atılarak hayatını kazanan ve hattâ aile geçindiren, bu 
sebeple birçok hukuki tasarruflarda hulunan bir kimse için 'bunların gerektirdiği münasebetlerle 
ilgili sendikalara umumi rüşt yaşından biraz daha erkence girebilmesi uygun görülmüştür. An
cak bu gibilerin sendika idaresinde ıgörev alamıyacaklanna dair de hüküm konulmuştur. 16 dan 
küçük yaştakilere ise velilerinin muvafakatiyle yardımlaşma sandıklarına girme hakkı tanınmış
tır. 

Madde 19. — Sendikaların malî kayna'kları ve gelirleri konusunda idari murakabeyi sağlamak 
bakımından her vesile ile sendika hesap ve muamelâtının teftişinin sendikalar hukuku bakı
mından sempatik 'karşılandığı göz önünde tutularak bu maddede sözü geçen bütün bilgileri 
sendikaların belirli devrelerde Çalışma Bakanlığına göndermeleri pratik 'bir yol olarak 'kabul 
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edilmiştir. (Bu suretle sendika sorumluları bu bilgileri kendi mesuliyetleri altında vereceklerinden 
hesap ve kayıtlar bakımından titiz davranmaları sağlanmış olacaktır. 

Madde 20. — Bu maddede sendika Genel Kurulunun kayıtlı üyelerden teşekkül etmesi pren
sibi 'konulmuştur. Bununla beraber üye «ayısı bir arada toplanmağa elvermiyecek kadar fazla 
olan sendikalar Genel Kurullarını üye gruplarını temsil ettirmek suretiyle teşkil edebilirler. 

'Birlik, federasyon, veya konfederasyon 'gibi üst teşekküllerin 'Genel Kuralları ilse üye sendika
ların göndereceği temsilcilerden kurulacaktır. 

Madde 21. — OBu maddede ıgere'k üye hukuku ve gerek sendika tüzel kişiliğinin korunması 
'bakımından büyük bir önem taşıyan bâzı konular ele alınma'k suretiyle bu konularda karar 
verme yetkisinin ancak Genel Kurul tarafından kullanılması derpiş olunmuştur. Genel Kural 
hükmî şahsın en yetkili organı ve maddede sözü geçen konular ise hükmi şansın mukadderatı 
ile ilgili önemli konular'olmak hasebiyle bu teşekküllerde genel kuralların mutlak hâkimiyeti bu 
suretle sağlanmış bulunmaktadır. 

'Madde 22. — [Bu maddede Genel Kurulun normal ve olağanüstü toplanma usulleri bulunmak
tadır. Bu konuda en çjoık raslanan aksaklıklardan -birisi bâzı sendika idarecilerinin kasten 
Genel Kurulu toplamak 'hususundaki ^görevlerini savsaklamalaradır. Bu bakımdan bununla ilgili 
işlemlerin Yönetim Kurulunun ödevleri meyanında olduğunun açıklanması uygun [görülmüştür. 
Ceza maddelerinde bu huşu» müeyyideye bağlanmıştır. Ayrıca maddenin son fıkrasiyie sendika ve 
yönetim kurulu işlemlerinin nzun seneler umumi heyetin murakebesi dışımda kalması önlenmiştir. 

Madde 23, — Her üyenin üyelik hak ve yetkilerini en iyi şekilde kullanabilmesi bakımından 
Genel Kurul toplantılarının ve gündemin üyelere zam'anmda duyurulması esası vaz'edilmiş ve Ge
nel Kurulun toplantı nisabı gösterilmiştir. 

Diğer taraftan 'bütçe devrelerine aidolup geçmiş devre bütçe uygulamalarının ve mütaakıp 
devreye ait bütçe ve faaliyet projelerinin üyeler tarafından incelenmesine vakit bırakmak bakımın
dan bunların en az üç gün önce üyelere ulaştırılması, bugüne kadar bu konudaki aksak tatbikat 
göz önünde tutularak, uygun görülmüştür. 

Madde 24. — Bu maddede genel 'kurul toplantısının ancak mahallin mülkiye âmirine bildirilen 
yerde yapılabileceği esası kabul edilmiş ve bir engel sebebiyle toplantının yapılamaması ve nisap 
sağlanamaması hallerinde uygulanacak usul gösterilmiştir. 

Madde 25. — Bu maddede toplantının açılması ve başkanlık divanının seçimi ile ilgili esaslar 
belirtilmiştir. 

Madde 26. — Bu maddede karar nisabı ve gündeme bağlılık ve gündemin tadili ile ilgili hü
kümlere yer verilmiş bulunmaktadır. 

Madde 27. — Yönetim kurulu genel kurul adına hareket eden ve tüzük hükümleri ve genel ku
rul tarafından verilen kararlar ve direktifler çerçevesinde sendikayı yöneten bir organ olduğun
dan genel kurul tarafından seçilmesi esastır. Bu maddede yönetim kurulunun ve denetçilerin en 
az kaç kişiden kurulacağı gösterilmiş ve seçimin demokratik olması bakımından gizli secim ve 
açık ayırım usulü kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Üye haklarını sendika ve idare 'heyeti karşısında korumak bakımından Medenî 
Kanunun 68 nci maddesinde yer alan prensibe tasarıda da yer verilmiştir. 

Madde 29. — Bu tasarıda sendikaların faaliyet alanlarının geniş tutulması, sendika aidatla
rının iş yerlerinde kesilmesi sebebiyle gelirlerinin çoğalması ilerde girilecek toplu sözleşme sis
temi içinde sendikalarda teşkil edilecek büyük grev fonları sebebiyle sendika mallarının ve nak
dî servetlerinin bugüne nazaran çok daha yüksek miktarlara baliğ^ olacağı bir hakikattir. 

Bu durum karşısında sendika yöneticilerinin bu meblâğlar üzerinde daha titiz ve dikkatli ha
reket etmelerini sağlamak ve gerek denetçilere ve üyelere ve gerek bir anlaşmazlık halinde adlî 
vo idari mercilere bir kontrol ve mukayese imkânı sağlamak bakımından ve sendika yöneticile
rini gelişigüzel ve yersiz iftira ve dedikodulardan korumak ve onlara malî dumanlarını her an 
kolaylıkla hesaba vurmak imkânını sağlamak bakımından sendika başkan ve yönetim kurulu üye-
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terinin onadde tasarısında gösterildiği üzere bir mal beyanı sistemine tabi tutulması uygun gö
rülmüştür. 

Madde 30. — Sendikaların diğer bir sendikaya veya üst bir teşekküle veya bir uluslararası teşek
küle katılması, sendikaların fonksiyonları bakımından mühim bir olay olması bakımından bu konuda 
kararların genel kurul toplantılarında ve üçte iki çoğunluk ile verilmesi prensibi kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Bu maddenin 1, 2, 3 ve 4 ncü fıkralarında gösterilen tüzel kişiliğin sona ermesi hal
leri öteden beri malûm olan şekillerdir. 

Beşinci fıkrada belirtilen şekil ise sendika idarecilerinin genel kurul toplantılarına gereken öne
mi göstermelerini sağlamak gayesiyle sevk edilmiştir. Çünkü tatbikatta bazan genel kurula hesap ver
mekten ürken veya ürkmesi gereken halleri bulunan veya bu seferki seçimden ümidi olmıyan sendi
ka yöneticilerinin genel kurulun toplanmasını çeşitli yollardan engellediği ve bir atmosfer hazırla
nıncaya kadar talik ettikleri ve bu şekilde her türlü umumi heyet ve kontrol ve murakabesinden uzak 
olarak sendikaları ve sendika mallarını veya parasını idareye devam edegeldikleri görülmektedir. 

Bu itibarla, tasarının bu maddesinin son fıkralarında belirtilen hususlar da infisah sebeplerin
den biri olarak gösterilmiş ve hayatiyetini kaybeden sendikaların durumlarının sürüncemede kalması
na ve mallarının gelişigüzel ellerde heba edilmesine cevaz verilmemiştir. 

Madde 32. — Sendika tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde en mühim konulardan birisi sendika
nın menkul ve gayrimenkul mallarının tasfiyesi konusudur. 

Bu madde bu konunun hal tarzını, tereddüde yer vermiyecek şekilde göstermiş bulunmaktadır. 
Bâzı ahvalde infisah eden veya mahkeme karariyle kapatılan bir sendikada ehemmiyetli derecede 
menkul ve gayrimenkul malların bulunabileceği düşünülerek bunların ancak hayır derneklerine veya 
aynı gaye için kurulmuş sendikalara devredilebilmesi esası kabul edilerek bunlar üzerinde şahsi bir
takım menfaatlerin tahakkukuna imkân bırakılmamıştır. 

n 
CEZA HÜKÜMLERİ 

Tasarının 111 nci bölümünde yer alan ceza hükümlerinde esas prensip sendika çatısı altında 
işlenen suçlarda sendika tüzel kişiliğini mümkün mertebe korumak olmuştur. 

5018 sayılı Sendikalar Kanununun (7) nci maddesi her vesile ile sendikayı kapatma yolunu 
tutmuştur. Halbuki kurucular tarafından çok defa hüsnüniyetle kurulan ve kendi çapında ve çev
resinde üyelerine büyük faydalar sağlıyan, fakat zamanla bâzı yöneticiler tarafından kanuna ay
kırı yollara yönelen sendikaların başından bu yöneticileri uzaklaştırarak sendika tüzel kişiliğini 
kurtarmak ve korumanın mümkün olduğu yerlerde bu yol tercih edilmiştir. 

Buna karşılık âmme nizamını ve sendika ve cemiyet hukukumuza hâkim prensiplerin derin 
şekilde zedelendiği bâzı hallerde ise aykırı halin sendikaca tashihi için bir önel tanınmış, ancak 
İsrar halinde sendikaların geçici ve daimî olarak kapatılmasının zaruri olduğu düşünülerek bâzı 
maddelerde derpiş olunan hükümlerin ihlâli sendikanın kapatılması cezasiyle karşılanmıştır. 

Tasarının 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ncü maddelerinde derpiş olunan cezaların 
nevi ve miktarlarının tâyininde bu mucip sebeplerden hareket olunmuştur. 

Madde 44. — Bu madde faaliyetten nıen'e dairdir. 

SON HÜKÜMLER 

Madde 45. — Bu madde ile Medeni Kanunla Cemiyetler Kanununda yer alan hükümlerin bu 
kanunda hüküm olmıyan hallerde uygulanması derpiş olunarak bu konuda bir boşluk bırakılma
ması sağlanmıştır. 

Madde 46. — Kanunun uygulanması sırasında adlî mercilere intikal eden ihtilâfların hallinde 
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salahiyetli mahkeme bâzı maddelerde işin ehemmiyetine göre gösterilmiştir. Bunun dışında yet
kili mahkemenin tâyininde bir tereddüde yer bırakmamak üzere bu kanunun tatbikatından doğa
cak hukuk dâvalarında asliye hukuk mahkemeleri ve ceza dâvalarında asliye ceza mahkemeleri
nin salahiyetli olması uygun görülmüştür. 

Madde 47. — Bu tasarının yürürlüğe girmesi halinde aynı konu ile ilgili 5018 ve 7286 sayılı 
kanunları yürürlükten kaldıran maddedir. 

Geçici madde — Geçici olan bu madde bu tasarıda derpiş olunan bâzı mükellefiyetlere ve şe
killere daha önce kurulan sendikaların ve sendika idarecilerinin intibakını sağlamayı gütmekte
dir. 

Madde 48. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 49. — Bakanlar Kurulunun salâhiyetini tâyin eden maddedir. 
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H Ü K Ü M E T I N T E K L I F I 

tşçi ve iş veren sendikaları Kanunu 

BÖLÜM : T 

Genel hükümler 

Sendika 

MADDE 1. — Müşterek meslekî, ekonomik 
sosyal ve kültürel hak ve menfaatlerini koru
ma, yardımlaşma ve üyelerini temsil etmek 
amacı ile aynı iş kolunda veya bu iş koluyla il
gili işlerde veya aynı sanat ve aynı meslekte ya
hut ayni iş yerinde çalışan işçilerin kendi ara
larında kurdukları teşekküllere «tşçi sendi
kası», yukardaki amaçlarla aynı iş kolunda ve
ya bu iş koluyla ilgili iş verenlerin kendi ara
larında kurdukları teşekküllere de «tş veren 
sendikası» denir. 

Aynı iş kolunda veya iş yerinde birden faz
la sendika kurulabilir. 

tşçi ve iş veren sendikalarının kurulması 
serbest ve ihtiyaridir. 

Sendikaların kuruculuğunda, üyeliğinde, or
ganlarında vazifeli olarak seçilmek veya vazife
lerde kullanılmakta veya sendikaların hiz
metlerinden yararlanmada cins, aile ırk, renk, 
din, mezhep, inanç, siyasi kanaat veya siyasi 
parti farkı gözetilmez. 

Üst teşekkül 

MADDE 2. — Sendikalar bir araya gelmek 
suretiyle üst teşekküller kurabilirler. 

Sendikaların kendi aralarında kurdukları 
her kademedeki üst teşekküller hakkında da 
bu kanun hükümleri uygulanır. # 

ÎŞÇÂ ve iş verenin tarifi, üyelik şartlan 

MADDE 3. — Bir iş bağıtına dayanarak her 
hangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye iş
çi, işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye iş ve
ren denir. 

tşçi vasfını haiz olmıyan kişiler işçi sendi
kalarına, iş veren vasfını haiz olmıyan kişiler 
iş veren sendikalarına üye olamazlar. 

Bu sıfatlarını devamlı olarak kaybedenlerin 
sendika üyeliği vasıfları da kendiliğinden kal
kar. 

tş verenlerle çeşitli sebeplerle ortak duru* 
muna geçmekle beraber, fiilen aynı iş yerinde 
veya diğer iş yerlerinde işçi olarak çalışanların 
işçilik sıfatlarına halel gelmez. Şu kadar ki; o 
iş yerlerindeki ortaklık imkânının bütün işçi
lere açık olması ve bu şartların bütün işçiler ta
rafından kolaylıkla yerine getirilebilecek nite* 
likte bulunması şarttır. 

Askerliği meslek ittihaz etmemiş bulunan as
keri şahısların bu kanuna göre haiz olduğu hak 
ve vecibeleri, silâh altında bulundukları müd
det içinde talike uğrar. Ancak bu bent hükmü, 
bu gibi şahısların üyesi bulundukları sendika
lara aidat ödemelerini ve bu sendikalara bağlı 
yardımlaşma tesislerinden istifadelerini engel
lemez. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Ge
nel Komutanlığına bağlı iş yerlerinde askerî 
sıfatı haiz olmaksızın çalışan işçilerin bu gibi 
yerlerde çalışmaları sendika üyeliklerine mâni 
teşkil etmez. 

Seçimle kazanılan vasıflar işçilik veya iş ve-
renlik vasıflarını kaldırmaz. 

tş veren adına iş yerinin bütününü sevk ve 
idareye yetkili olanlar, bu kanunun uygulanma
sı bakımından iş veren durumundadırlar. 

Yasaklar 

MADDE 4. — A) Sendikalar tüzel kişi 
olarak : 

1. Milletvekili, Cumhuriyet Senatosu, Be
lediye, îl Genel Meclisi, Muhtar ve ihtiyar he
yeti ve meclisleri seçimleri gibi siyasi mahiyet
teki kuruluşlara aday gösteremezler veya aday
ları ve siyasi partileri destekliyemezler. 

2. Her ne nam altında olursa olsun sendi
kalar siyasi partiler ve bunlarla ilgili her tür
lü teşekküllerden, maddi yardım kabul edemez 
veya bunlara maddi yardımda bulunamazlar. 

3. Sendikalar insan hak ve hürriyetlerine 
dayanan demokratik ve lâyık Cumhuriyet ilke
lerine ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mezliği ilkelerine aykırı tüzük ve program ya
pamaz ve faaliyetlerde bulunamazlar. 

4. Sendikalar üyesi bulundukları dış te
şekküllerden gayri dış kaynaklardan Bakanlar 
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Kuruîundan izin almadıkça yardım kabul ede
mezler. 

B) Sendikalar tüzel kişi olarak ticari mak* 
satlarla ve bu meyanda üyelerine risturn şek
linde de olsa kâr dağıtmak gayesiyle hareket 
edemezler. 

Ancak, tüzüklerinde belirtilmiş olmak ve ge
lirleri sendika tüzel kişiliğine aidolmak üzere: 

a) Üyelerinin meslekî bilgilerini artırmak, 
kültürlerini genişletmek, verimliliği artırmak 
gayesiyle kurs, konferans, sağlık ve eğitim te
sisleri, kütüphane ve araştırma lâboratuvarları, 
tatbikat müesseseleri ve benzerleri gibi tesisler 
kurabilirler. 

b) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ih
tiyarlık, Ölüm ve işsizlik gibi halleri karşılamak 
üzere yardımlaşma sandıkları kurabilirler veya 
üyeleri yararına sigorta mukaveleleri yapabi
lirler. 

c) Üyelerinin meslek veya sanatlarının ic
rası için lüzumlu her nevi ham veya yarı ham
maddelerle eşya, alât ve edevat ve makinaları 
üyelerine temin etmek, kiralamak, ödünç ver
mek maksadiyle satınalabilirler. 

ç) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına 
teşebbüste ve yardımda bulunabilirler. 

d) İkametgâhları, faaliyetleri ve amaçlan 
için zaruri gayrimenkullerle, yayın faaliyetleri 
için gerekli matbaa ve tesislere sahibolabilirler. 

e) Üyelerinin iznini, boş veya istirahat za
manlarını iyi geçirmeleri için istirahat veya eğ
lence yerleri kurabilirler. 

f) Sendikalar gelirlerini gayeleri dışında 
sarf edemezler. Sendika tüzel kişliliğinin sona 
ermesi halinde mallarını bir hayır derneği veya 
amaçlarına uygun bir başka teşekkül veya 
üst teşekkül dışında bir gerçek veya tüzel kişi
ye devredemezler. 

Milletlerarası teşekküllere katılma 

MADDE 5. — Sendikalar insan haklarına, 
ana hürriyetlere ve demokrasi prensiplerine 
bağlı milletlerarası işçi ve iş veren teşekkülleri
ne serbestçe üye olabilirler ve üyelikten çekile
bilirler. İlgili sendika katıldığı teşekkülün tü
züğünü katılma tarihini takibeden (onbeş) gün 
içinde Çalışma Bakanlığına gönderir. *Üyelikten 
ayrılma halinde de keyfiyeti ayrılma tarihini 
takibeden (onbeş) gün içinde, aynı Bakanlığa 
bildirir. 

Sendikaların, kuruluşları yukardaki ilkele
re aykırı olan veya bu ilkelere aykırı hareket 
eden milletlerarası teşekküllere katılma karar
lan; Bakanlar Kurulu karariyle iptal olunur. 

Üyelik haklarının korunması 

MADDE 6. — Bir işçinin sendika üyesi ol
ması veya çalışma saatleri dışında yahut iş ve
ren veya iş veren vekilinin muvafakatiyle iş 
saatleri içinde sendika faaliyetlerine katılması 
veya sendika işleriyle meşgul olması, işçinin 
işten çıkarılmasına sebep teşkil etmez ve bu 
sebeple işçi aleyhine her hangi bir farklı mua
mele yapılamaz. 

Bir kimse her hangi bir sendikaya üye olma
ya veya olmamaya, sendika üyeliğinden çekil
meye veya çekilmemeye zorlanamaz. 

Sendikalara girme; «üye kayıt defterine» 
imza atmak veya bu konuda yazılı bir belgeyi 
imzalamakla, üyelikten ayrılma ise sendikaya 
verilen yazılı bildiri ile tekemmül eder. 

İşçilerin işe alınmaları veya çıkarılmaları; 
sendikalara girmemeleri, muayyen bir sendi
kaya girmeleri veya girmemeleri veyahut belli 
bir sendika üyeliğinde kalma veya üyelikten 
ayrılma şartına bağlı tutulamaz. 

İş veren, bir sendikaya üye olan işçiler ve 
sendika üyesi olmıyan işçiler veya ayn sendi
kalara üye olan işçiler arasında, işçi istihda
mında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin mes
lekî ilerlemesi, ücreti, ikramiyesi ve primleri, 
sosyal yardım haklan ve disiplin hükümlerinin 
uygulanması ve sair hususlara mütaallik hüküm
lerin tatbiki veya istihdama son verilmesi bakı
mından her hangi bir tefrik yapamıyacağı gibi 
iş verenden böyle bir tefrik yapılması da iste
nemez. 

Tüzel kişiliğin korunması 

MADDE 7. — İşçi veya iş veren teşekkülle
ri gerek doğrudan doğruya gerek mümessilleri 
veya üyeleri yahut da araya koyacakları sair 
kimseler vasıtasiyle birbirlerinin kuruluşları
na, işleyişlerine ve yönetimlerine ait hususla
ra müdahalede bulunamazlar. 

İşçi teşekküllerini bir iş verenin veya bir iş 
veren teşekkülünün denetimine tabi kılmaya, 
bir iş verenin veya bir iş veren teşekkülünün 
kendi nüfuzu altına alınmış işçi teşekkülleri ku-
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rulmasını tahrik etmeye yahut da bu maksatlar
la işçi teşekküllerini malî yollarla veya sair 
suretlerle desteklemeye matuf hareketleri, yu-
kardaki fıkrada yazılı müdahaleler meyanında 
saydır. 

Tüzel kipliğin İktisabı, medeni haklardan istifa
de ve bu haklan kullanma ehliyeti 

MADDE 8. — Sendika kurma isteğini havi 
beyannamelerin kurucular tarafından mahallin 
Mülkiye Amirliğine verilmesiyle sendikalar tü
zel kişiliği ve medeni haklardan istifade ehliye
tini iktisabederler. 

Sendikaların tüzel kişi olarak medeni hakla
rını kullanma salahiyeti 12 noi madde hüküm
lerinin yerine getirilmesi ve tüzüklerine göre 
tesbit olunmuş organlarının sendika genel ku
rullarının ilk toplantısında seçilmesi ve sendi
ka tüzüğünün genel kurul tarafından kabulü 
ile iktisabedümiş olur. 

Sorumluluk 

MADDE 9. — Sendika, organları vasıtasiy-
le idare edilir. 

Organlar hukuki tasarrufları veya diğer fi
illeri ile sendikayı hukukan ilzam ederler. 

Organların işlediği suç ve kusurlar organla
rı teşkil eden kişileri dahi sorumlu kılar. 

Dâva açmaya ve husumete ehliyet 
MADDE 10. — Sendikalar iş bagıtuu ilgilen

diren hususlarda, hakkını arayan üyelerine ve 
hak sahibi mirasçılarına hukuki yardımda bu
lunabilirler. 

Ayrıca toplu sözleşmeden ve meslekin müş
terek menfaatlerinden doğan hususlarda ve ya
zılı müracaatleri üzerine sigorta haklarında 
üyelerini ve mirasçılarını temsüen dâvaya ve 
bu münasebetle açtığı davadan ötürü husume
te ehildir. 
Bâzı unvanların kullanılmasının izne tabi olusu 

MADDE 11 Sendikalar (Cumhuriyet) ve 
«Millî» veya «Ulusal» unvanlarını kendi unvan
ları içinde ancak Bakanlar Kurulunun izniyle 
kullanabilirler. 

Beyanname ve tüzüklerin idari mercilere 
verilmesi 

MADDE 12. —• Sendikanın kurucuları; ku
rucuların ad ve soyadlarını, mesleklerini ve 

ikametgânlannı, doğum yeri ve tarihi ile tâbi
iyetlerini gösteren beyanname ile sendika tüzü
ğü tasarısından dörder nüshayı mahallin Mül
kiye Amirliğine verirler. 

Bunlardan İkişer tnüha o ilin valisi tarafın
dan Çalışana Bakanlığına gönderilir. 

Kurucular ilk Genel Kurul toplantısının gün
demine sendika organlarının seçimini ve tü
zük tasarısının incelenmesini koymaya mec
burdurlar. 

Genel Kurulca kabul olunan tüzüğün tas
dikli dört nüshan mahallin Mülkiye Amirliği
ne verilir. 

Bunlardan iki nüsha o ilin valisi tarafından 
Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

Sendika tüzüğünde yapılacak her değişik
likte aynı usul uygulanır. 

Tüzüğün ilânı 

MADDE 13. — Derneklerin tüzüklerini 
gazete ile yayınlama mecburiyeti sendikalara 
uygulanmaz. 

Ancak sendikanın adı, merkezi ve ikamet
gâhı ve kuruluş tarihi, 12 nci maddedeki bel
gelerin tevdi olunduğu mahallin Mülkiye Ami
ri israfından Resmî Gazetede yayınlanmak 
üzere ilgili mercie bildirilir. 

İkametgah 

MADDE 14. — Sendikaların ikametgâhları 
tüzüklerinde gösterilen yerdir. Tuzüküerm-
de her hangi bir sarahat bulunmadığı takdir
de sendika işlemlerinin yürütüldüğü yer sen
dikanın ikametgahı sayılır. İkametgah veya 
merkez değişikliği mahallin mülkiye amirli
ğine bildirilir. 

Tüzükte bulunması gereken baUıca hususlar 

MADDE 15. ı— Sendikaların tüzüklerinde 
aşağıdaki hususların bulunması lâzımdır. 

a) Sendikanın adı, merkezi ve ikametgâ
hı, 

b) Sendikanın mevzuu ve amacı, 
c) Kurucuların adı ve soyadlariyle mes

lekleri, doğum yer ve tarihleri, ikametgâhla
rı, tâbiiyetleri, 

d) Sendikaya üye olma ve sendikadan 
çıkarılma şartlan ve usulleri, aidat miktarı, 
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e) Sendika şubelerinin nasıl kurulacağı 
ve Genel Kurulda nasıl temsil edileceği ve 
yetkilerinin sının, 

f) Sendika Genel Kurulunun ne tarzda 
teşekkül edeceği; temsilciler vasıtasiyle Ge
ndi Kurul (teşkili halinde temsilci seçiminin 
nasıl yapılacağı, 

g) Genel Kurulun toplantı zamaaıı, 
h) Genel Kurulun ödevi, yetkisi, davet 

şekli ve alınan kararların üyelere ve ilgilile
re ne suretle duyurulacağı, 

i) Yönetim kurulunun ve denetçilerin seçim 
usulü ve yetkileri, ödevleri ve üye sayısı, 

j) Her hesap veya bütçe devresinin süresi 
ve başlangıç ve bitiş tarihleri ile hesapların na
sıl teftiş edileceği ve denetleneceği, 

k) Genel kurul toplantılarının günü saati . 
yeri ve gündeminin üyelere ne suretle bildirile
ceği, 

ı) Sendika başkanının hangi organ tarafın
dan seçileceği (Genel kurul veya yönetim kuru
lu), 

Sendikaların defter ve kayıtları 

MADDE 16. — Bu kanuna göre kurulan mes
lekî teşekküller aşağıda yazılı defterleri ve ka
yıtları tutarlar. 

a) «Üye kayıt» defteri, bu deftere üyelerin 
kimlik ve adresleri, çalıştıkları iş yeri, sendika
ya giriş tarihleri ve yükümlü oldukları aidat 
miktarı kaydedilir ve imzalan bulunur. 

b) Yönetim kurulunun tarih sırasiyle ve 
müteselsil numaralarla kayıtlanmış ve altı imza 
edilmiş kararlarının yazılmasına mahsus «ka
rar» defteri, 

c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara 
sırasiyle kayıt edileceği «gelen ve giden evrak 
kayıt» defterleri, 

d) Gelen evrakın aslının, giden evrakın su
retinin saklanacağı «gelen ve giden evrak» dos
yaları, 

e) «Zimmet» defteri, 
f) «Aidat» «gelir» ve «gider» defterleri, 
g) Yönetim kurulunun bir zabıtla tesbit 

edeceği ve numaralanmış ve idare heyetincö mü
hürlenmiş varidata ait kopyalı makbuzlarla sar
fiyatın fatura ve evrak ve kaydiyesini muhafa
zaya mahsus dosyalar. i 

h) Üye kayıt, karar, aidat, «bilanço, en
vanter ve kesinhesap» defteri ile, kongre divanı 
başkan ve kâtiplerinin yönetim kurulu ile bera
ber imza edecekleri «Genel kurul kararlarının 
yazılmasına mahsus defterlerin kullanılmasın
dan önce noterlikçe tasdikli olması mecburidir. 

Aidat 

MADDE 17. — Sendikalar üyelerinin taah-
hüdedecekleri aidatın miktarını tüzüklerinde 
serbestçe tâyin ve tesbit ederler. 

Belli bir iş yerinde çalışan işçilerin en az 
dörtte birinin belli bir sendikaya veya bir arada 
hareket eden çeşitli sendikalara mensubolması 
halinde, bu sendika veya sendikaların yazılı mü-
racaati ve aidatı kesilecek sendika üyesi işçile
rin yazılı muvafakatlerini havi listeyi vermesi 
üzerine, iş veren, üyelik aidatını, üye işçilere 
ödiyeceği ücretlerden kesmeye ve hangi işçile
rin aidatını kestiğini bir liste halinde ilgili sen
dikaya bildirmeye mecburdur. Bu hükme göre 
sendika aidatını kesmiyen iş veren ilgili sendi
kalara karşı, kesmediği aidat tutarınca sorum
ludur. 

İş yeren bu hizmetinin gerektirdiği masraf-
lan işçi sendikasından istiyebilir. 

Sendika tüzüğünde sendikadan ayrılan üye
nin aidat vermekte devam edeceğine dair hüküm 
bulunduğu hallerde bunun süresi altı aydan çok 
olamaz. 

Sendika ve sandığa girme yaşı . 

MADDE 18. —16 yaşından küçük işçiler sen
dikaya üye olamazlar. Ancak veli veya vasile
rinin rızası ile işçi sendikalannm yardımlaşma 
tesislerine üye olabilirler. Ancak 18 yaşını dol
durmamış üyeler sendika idaresinde görev ala
mazlar. 

Bilanço çalışma raporu 

MADDE 19. — Sendikalar her hesap veya 
bütçe devresine ait bilanço ve hesaplarını ve ça
lışma raporlarını aidolduğu devreyi takibeden 3 
ay içinde Çalışma Bakanlığına gönderirler. Bu 
bilanço ve hesaplar meyanında sendikanın o 
devre içindeki: 

1. Gelirleri ve gelir membalan, 
2. Giderleri ve sarf yerleri, 
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8. Başkana ve idarecilere verilen ücretlerle 

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

durumu ile ilgili olarak istenecek sair bilgilerde 
bulunur. 

Bu bilgileri vaktinde bildirmiyenlerin baş
kanlık ve yönetim kurulu üyeliği sıfatlan işbu 
üç aylık müddetin bitiminde kendiliğinden dü
şer. 

BÖLÜM : II 

Kuruluş 

Genel Kurulun teşekkülü 

MADDE 20. — Genel kurul, sendikaya ka
yıtlı üyelerden veya tüzüğüne göre seçilecek 
temsilci üyelerden teşekkül eder. 

Sendikaların üst teşekküllerinin genel kurul
ları, üst teşekkülün tüzüğünde gösterilecek 
esaslar çerçevesinde üye teşekküllerden gönderi
lecek temsilcilerden terekkübeder. 

Genel kurulun yetki ve görevleri 

MADDE 21. — Genel kurul sendikaların her 
hususta en yetkili organıdır. 

Genel kurul : v 

1. Hesapların incelenmesi ve yönetim kuru
lunun ibrası, 

2. Tüzüğün kısmen veya tamamen değişti
rilmesi, 

3. Bütçenin tasdiki, 
4. Sendika idarecilerine ve temsilcilerine 

verilecek ücretlerle her türlü ödenek ve yolluk-
lann tesbiti, 

5. Sendikanın feshi, 
6. Sendikanın diğer bir sendikaya veya üst 

teşekküle veya yurt dışında bir teşekküle katıl
ması, 

7. Aidatın tesbiti, artırılması veya eksiltil-
mesi, 

Hususlarındaki yetkilerini başka bir organı
na devredemez. 

Genel kurulun toplanması 

MADDE 22. — Genel kurul : 
â) Sendika tüzüğünde yazılı sebeplerle nor

mal olarak, 
b) Yönetim kurulu karan ile veya denetçi

lerin gösterecekleri lüzum üzerine veya sendika
ya kayıtlı üyelerin veya genel kurulu teşkil eden 
temsilcilerin en az beşte birinin yazılı isteği ha
linde olağanüstü olarak toplanır. 

Genel kurulun toplanmasına ait işlemler yö
netim kurulu tarafından yürütülür. 

Sendikaların normal toplantıları ve hesap ve
ya bütçe devresi olarak tüzüklerinde gösterecek
leri süre1 iki yıldan fazla olamaz. 

Toplantıya çağrılma ve toplantı nisabı 

MADDE 23. — Genel kurul toplantılarına, 
sendika üyeleri veya tüzüklerine göre katılması 
gereken temsilciler çağrılır. En az bir hafta ev
vel; toplantıların yapılacağı gün, saat, yer ve 
gündem tüzüğünde gösterilen surette üyelere 
duyurulur ve mahallin mülkiye amirliğine 
bildirilir. Genel kurulun toplanabilmesi için 
kayıtlı üyenin ve sendika tüzüğüne göre ça
ğırılması gereken temsilcilerin yarıdan fazlası
nın toplantıya gelmiş bulunması şarttır. 

Ancak birinci toplantıda nisap temin edile
mezse bir hafta içinde yapılacak ikinci toplan
tıda nisap aranmaz. 

Her hesap veya bütçe devresine ait hesap 
raporu ile denetçi raporu ve gelecek devre 
bütçe teklifinin ve sair ilgili belgelerin genel 
kurul üyelerine müzakerelerin açılmasından en 
az üç gün önce dağıtılması mecburidir. 

Toplantının yapılması 

MADDE 24. — Genel kurul mahallin mülki
ye amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde 
toplanır. Önlenemiyen bir engel yüzünden 
toplantı geri bırakıldığı takdirde, en az üç 
gün evvel yeni toplantının tarihi, saat ve yeri 
gündemi ile birlikte tüzüklerinde gösterilen su
retle üyelerine bildirilir. 

Genel kurul toplantıları, toplantı nisabının 
temin edilememesi dolayısiyle bir defadan faz. 
la geri bırakılamaz. 
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Toplantının açılması ve idaresi 

MADDE 25. — Genel kurul toplantısı yö
netim kurulu başkanı veya vekili tarafından 
açılır. Toplantı nisabının bulunup bulunmadı
ğını anlamak üzere yoklama yapılır ve genel 
kurul toplantısının idaresi için sendikalar ara
sından bir başkan ile lüzumu kadar başkanve-
kili ve katip seçilir. 

Genel kurulun müzakere tarzı 

MADDE 26. —Genel kurul gündeminde ya
zılı hususları müzakere eder ve mevcut üyenin 
çoğunluğu ile karar verir. Toplantıda bulunan 
üyelerin en az 20 de birinin isteğiyle gündeme 
yeni bir madde eklenebileceği gibi maddelerin 
müzakere sırası da değiştirilebilir. 

Sendika başkanı yönetim kurulu ve denetçilerin 
seçimi 

MADDE 27. — Yönetim kurulu ve denetçi
ler, genel kurulca üçer kişiden az olmamak üze
re o sendikanın üyeleri arasından gizli oy ve 
açık sayımla seçilir. 

Yönetim kurulu kendi arasında ayrıca iş 
bölümü yapar. 

Sendika başkanının seçimi de gizli oy ve 
açık sayımla yapılır. 

İtiraz hakkı / 

MADDE 28. — Üyelerden her biri, kanuna 
veya sendika tüzüğüne uygun olmayıp da ken
di muvafakati bulunmıyan kararlara, ıttıla-
ından itibaren bir ay içinde mahkemeye müra
caatla itiraz edebilir. 

Mal beyanı 

MADDE 29. — Sendikaların başkan ve yö
netim kurulu üyeleri, bu vazifeye seçildikten 
sonra bir ay içinde, kendilerinin, eşlerinin ve 
çocuklarının malfk bulundukları malları ve ge
lirlerini gösteren bir beyannameyi noterliğe 
tevdi etmek zorundadırlar. Noterlikten alına
cak bu hususa ait belgeler denetçilere verilir. 
Bu belgenin hangi noterliğe verildiği, tarih ve 
numarası yönetim kurulu karar defterinin mah
sus bir sayfasına kaydolunur. 

Bu mecburiyete uymıyanların başkanlık ve
ya yönetim kurulu üyeliği sıfatları bir aylık 
müddetin bitiminde kendiliğinden düşer. 

Katılma kararlarında nisap 

MADDE 30. — Sendikaların, diğer bir sen
dikaya veya daha üst teşekküllere veya millet
lerarası bir teşekküle katılma karan genel ku
rul toplantısına katılan üyelerin üçte ikisinin 
iştirakiyle alınır. 

Sendikanın tüzel kişiliğinin sona ermesi 

MADDE 31. — Sendikaların : 
1. Aciz haline düşmeleri veya yönetim 

kurulunun tüzüğe göre teşkiline imkân kal
maması, 

2. Birleşme veya iltihak, 
3. Kendi kendini feshetmesi, 
4. Mahkeme kararivle sürekli olarak kapa

tılmaları, 
5. Mücbir bir sebep olmaksızın sendika ge

nel kurulunun tüzüğe uygun olarak toplan
maması, 

Hallerinde sendika tüzel kişiliği sona erer. 

Tüzel kişiliğin sona ermesinin neticehri 

MADDE 31. — a) 31 nci maddenin 1, 4, V 
ve 5 nci fıkralarında yazılı sebeplerle sendika 
tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde tüzüğün
de bir sarahat yoksa, sendikanın tasfiyeden 
sonra kalacak mallan mahkeme kararivle 
amacına en yakın sendikaya veya bir hayır 
derneğine devrolunur. 

b) 31 nci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı 
sebeple sendika tüzel kişiliğinin sona ermesi 
halinde sendikanın tasfiyeden sonra kalacak 
mallan birleşilen sendikaya devredilir. 

c) 31 nci maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı 
sebeple sendika tüzel kişiliğinin sona ermesi 
halinde sendikanın mallarının devri hakkında 
sendika tüzüğünde sarahat yoksa genel kurul 
tarafından, tasfiyeden sonra kalacak malların, 
bir sendikaya veya hayır derneğine devrine ka
rar verilebilir. Böyle bir karar olmadığı hal
lerde (a) fıkrası hükmü uygulanır. 
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teÖLÜM: m 

öeza ıMkümleri 

MADDE 33. — 1 nci maddenin 1 nci veya 
sonuncu fıkralarına aykırı olarak kurulan ve
ya bu yolda faaliyet gösteren sendikaya, aykırı 
hali düzeltmesi için yetkili mahkeme tarafın
dan üç ayı geçmemek üzere uygun bir önel ve
rilir. 

Bu önel sonunda aykırı hali düzeltmiyen 
sendika sorumlularının sıfatları kendiliğinden 
düşer ve haklarında 500 liraya kadar para ce
zası hükmolunur. 

Yeni sorumluların da aynı aykırı hali mah
kemece verilecek önel içinde düzeltmemesi ha
linde sendika sorumluları hakkında yukardaki 
hükümler uygulanmakla beraber, sendika mah
keme karariyle geçici veya sürekli olarak ka
patılır. 

MADDE 34. — 3 ncü maddenin 2 ve 3 ncü 
fıkralarına aykırı durumda olanların sendika 
ile ilişiklerini kesmeleri için mahkemece yapı
lacak tebligata rağmen buna uymıyanlara bir 
ayı geçmemek üzere hapis cezasına ve ayrıca 
bir yıl süre ile her hangi bir sendikaya gire
meme veya başka bir sendika kuramamasına 
hükmolunur. 

MADDE 3 5 . - 4 ncü maddenin (A) fıkrası
nın 1, 2, 3 ve 4 ncü bentlerine aykırı hareket
te bulunan sendika sorumlulannın sıfatlan 
kendiliğinden düşer ve haklarında diğer ka
nunlarda yazılı ceza bükümleri saklı kalmak 
şartiyle bir aydan bir seneye kadar hapis ce
zası hükmolunur ve aynca beş sene müddetle 
her hangi bir sendikaya üye olamama ve yeni 
bir sendika kuramama cezası verilir. 

Yeni sorumluların da aynı aykırı hali de
vam ettirmesi takdirinde sendika sorumluları 
hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmakla 
beraber sendika mahkeme karan ile geçici ve
ya sürekli olarak kapatılır. 

Aynı maddenin (B) fıkrasına aykırı hare
ket eden sendika sorumlularına, aykırı hale 
son verilmesi veya ıslahı için mahkemece bir 
ayı geçmemek üzere bir önel verilir. 

Bu önel içinde aykın hale son vermiyen ve
ya düzeltmiyen sendika sorumlu kişileri hak
kında 33 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükmü 
uygulanır. 

Yeni sendika sorumlulannın da aynı fiile 
devamları halinde bu sorumlulara da yukarda
ki fıkra hükümleri uygulanmakla beraber sen
dika altı aya kadar geçici olarak kapatılır. 

Bu sürenin sonunda idareyi devralan sendi
ka sorumlularının aykın hale 15 gün içinde 
son vermemesi veya bunun için gerekli tedbir
leri almaması halinde, sendika sorumlulan hak
kında 33 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükmü uy
gulanmakla beraber sendika mahkeme, karan 
ile sürekli olarak kapatılır. 

MADDE 36. — 5 nci maddenin son bendine 
göre Bakanlar Kurulunca alınan iptal kararı
na aykın hareket eden sendika sorumlu kişile
rinin sıfatlan kendiliğinden düşer ve hakların
da bir aydan az olmamak üzere hapis ve üç 
yıl müddetle bir sendika kuramama ve bir sen
dikaya girememe cezası hükmolunur. 

MADDE 37. — 6 nci maddenin 1 nci fıkra
sına aykın hareket eden iş veren veya iş veren 
vekilleri hakkında 1 000 liradan az olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Aynı maddenin 2 nci fıkrasına aykın hare
ket eden kimse hakkında 1 000 liradan az ol
mamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Aynı maddenin 4 ncü fıkrasına aykın ola
rak işçilerin işe alınmalarını veya işten çıkarıl
malarını mezkûr fıkrada anılan şartlara bağlı-
yanlar hakkında yukardaki fıkra hükmü uygu
lanır. 

Aynı maddenin son fıkrasına aykın olarak 
sendikaya üye olan veya olmıyan işçiler arasın
da mezkûr fıkrada belirtilen hususlar bakımın
dan fark gözeten iş veren veya iş veren vekili 
veya iş verenden böyle bir tefrik yapılmasını 
istiyen kimse hakkında 1 000 liradan az olma
mak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Aynı maddenin 1, 2, 4 ve 5 nci fıkraların
da derpiş ounan sebeplerle işten çıkanlan işçi
ye sair kanunlardan doğan haklan baki kal
mak şartiyle ayrıca bir yıllık ücreti tutannda 
bir tazminat iş veren tarafndan ödenir. 

MADDE 38. — 7 nci maddenin 1 ve 2 nci 
bentlerindeki hükümlere aykın hareket eden
ler hakkında 5 000 liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 39. — 11 nci maddede yazılı un-
vanlan Bakanlar Kurulu izni olmaksızın kul-
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lanan sendika sorumluları hakkında 500 lira
dan az olmamak üzere para cezası hükmolunur, 

Filin devamı vöya tekerrürü halinde sen
dika sorumluları hakkında evvelce hükmolu-
nan para cezasının iki katı hükmolunur. 

MADDE 40. — 16 ncı maddede yazılı def
terleri tutmryan sendika sorumluları hakkında 
500 liradan az olmamak üzere ağır para cezası 
hükmolunur. Bu defterleri tutmamakta İsrar 
eden sendika sorumluları hakkında altı aya ka
dar hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 41. — 19 ncu maddede yazılı bilgi 
ve belgeleri süresi içinde Çalışma Bakanlığına 
göndermiyen sendika sorumluları hakkında 500 
liradan az olmamak üzere ağır para cezası hük
molunur. 

Bu bilgileri eksik veren sendika sorumlula
rına bunu tamamlamaları Çalışma Bakanlığı ta
rafından bildirildiği halde ikmal etmezse, sen
dika sorumluları hakkında 500 liradan az olma
mak üzere ağır para cezası hükmolunur. 

Bu bilgileri kasden noksan ve yanlış bildi
ren sendika sorumluları hakkında 35 nci mad
denin I nci fıkrası hükmü uygulanır. 

MADDE 42. — 22 nci maddeye aykırı ola
rak genel kurulu toplantıya çağırmıyan sendi
ka sorumluları hakkında 35 nci maddenin I nci 
fıkrası hükmü uygulanır. Ayrıca genel kuru
lun toplantıya çağırılması işlerini ifa ve ikmal 
etmek üzere mahkemece bir kayyım tâyin olu
nur. 

MADDE 43. — 29 ncu maddedeki süre için
de mal beyanı vermediği halde görev ile ilişi
ğini kesmiyenler hakkında bir aya kadar hapis 
cezasına hükmolunur. 

MADDE 44. — Sorgu yargıcı veya mahke- • 
me soruşturma ve yargılamanın her safhasında, 
hükümden önce dahi sendikaları faaliyetten 
menedebilir. Cumhuriyet savcıları da mahkeme
lerden sendikaların faaliyetten menini istiyebi-
lirler. 

Faaliyetten men kararı esas hakkında veri
lecek hükümle kendiliğinden kalkar. 

BÖLÜM : IV 

Son hükümler 

Genel hükümlerin uygulanması 

MADDE 45. — Bu kanunda hüküm bulun-
mıyan hallerde Cemiyetler Kanunu ile Medeni 
Kanun hükümleri uygulanır. 

Yetkili mahkeme ve kayyım tâyini 

MADDE 46. — Bu kanunda yetkili mahke
menin açıklanmadığı konulardaki dâvalara işin 
mevzuuna göre o yer için yetkili iş mahkemesi 
veya asliye hukuk veya asliye ceza mahkemele
rinde bakılır. 

Cezalar bölümündeki hükümlere dayanıla
rak geçici veya sürekli olarak kapatılan veya 
faaliyetten menine hükmolunan sendikaların 
mallarını idare veya tasfiye etmek, yahut men

faatlerini korumak üzere umumi hükümler çer
çevesinde ve yetkili mahkeme tarafından gere
ği kadar kayyım tâyin edilir. Yeni sendika so
rumluları vazifeyi bu (kayyımdan veya kayyım
lardan devralırlar. 

MADDE 47. — 5018 ve 7286 sayılı kanunlar 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımlan
dığı tarihten önce kurulmuş olan sendikalar 
yayım tarihinden itibaren beş ay içinde tüzük
lerini bu kanun hükümlerine uydururlar. 

Bu kanunun yayımı tarihinden önce kurul
muş olan sendikaların başkan ve yönetim ku
rulu üyeleri 29 ncu maddede sözü geçen beyan
name verme mükellefiyetini kanunun yayımı 
tarihinden itibaren iki aylık süre içinde yerine 
getirmeye mecburdur. 

MADDE 48. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 49. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

19 . 1 . 1963 

Başbakan Devlet Bakanı ve 
tsmet İnönü Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 
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Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Devlet Bakanı ve 
Başjb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Dsvlet Bakanı 
B. Aybar 

Adalet Balkanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekafa 
Maliye Bakanı 

F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
B. öçten 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Bayındırlık Bakanı 
1. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

C. T. Karasapan 
imar ve iskân Bakanı 

F. K. Gökay 
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Gteçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Sendikalar kanunu teklifi ile îşçi ve İş veren . '3 .'.'.-.'. 
Sendikaları kanunu tasarısını ve Toplu Sözleş
me, Grev ve Lokavt kanunu tasarısını incele

mekle görevli Geçici Komisyon 
Esas No. : 2/286, 1/382 

Karar No. : -i 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 1 nci Toplantı yılının 7 Eylül 1962 günkü 113 ncü Birleşiminde 
kurulup 2 nci toplantı yıknın 12 Kasım 1962 günkü 4 ııeü Birleşiminde yenilenmesi kararlaştırılan 
Geçici Komisyonumuz, Bursa Milletvekili İbrahim öktem, istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Trab
zon Milletvekili Ali Şakir Ağauoğlu ve îzmir Milletvekili Şeref Bakşık'm 6 Temmuz 1962 tarihli 
«Sendikalar kanunu teklifi» ile Başbakanlığın Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifadeli, 24 Ocak 
1963 tarihli ve 71/1950/251 sayılı yazısına ek olarak sunulan «İşçi ve İş veren Sendikaları kanunu 
tasarısı» nı birleştirmek ve yukarda sözü geçen kanun teklifini esas olarak almak ve Başbakanlığın 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifadeli, 31. Ağustos 1962 tarihli ve 71/1770/2779 sayılı yazı
sına ek olarak sunulan «Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısı» ile ilgilerini karşılıklı 
olarak göz önünde tutmak suretiyle, Hükümet adına Çalışma Bakanının Başkanlığında Adalet ve Ça
lışma Bakanlıklarının yüksek dereceli menıurlarmdan kurulu bir heyetin huzurunda incelemiş ve 
Hükümetle tam mutabakat halinde aşağıdaki hususları kararlaştırmıştı]* : 

1. Komisyonumuz, yukarda zikri gecen kanun teklifi ile kanun tasarısının genel gerekçelerinde 
yer alan fikirlere aynen katılmaktadır. 

Sadece, mezkûr kanun teklifinin genel gerekçesinin 7 nci paragrafında yer alan fikir, uygulanma
sı mümkün olmadığından dola.yı Komisyonumuzca benimsenmemiştir. 

Bunun gibi, Hükümet tasarısının genel gerekçesinde ifade edildiği tarzda, Medeni Kanun ve Ce
miyetler Kanunundaki genel esasların bu kanuna aktarılması fikri, Komisyonumuzca, kanun tekniğine 
aykırı sayılarak, benimsenmemiştir. 

Bu arada, üzerinde önemle durulması gereken bir husus da, sendika hürriyetini düzenliyen bir 
Kanunun çıkmasına Anayasanın cevaz verip vermediğidir. Bir görüşe göre, Anayasanın 46 nci mad
desinin 1 nci ve 3 ncü fıkraları, sendika hürriyetini düzenliyen bir kanunun çıkarılmasında bahset-
meinekte; bu hususta tek işarete, işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlilerinin sendika kur
ma ve sendikalara üye olma hakkının kanunla düzenleneceği hakkındaki aynı maddenin 2 nci fıkra
sında rastlanmaktadır. 

Bu görüş tamamiyle yanlıştır. Gerçekten, Anayasanın 46 ııcı maddesinin 1 nci fıkrasında, sendi
kaların ve bunların aralarında kuracakları «Birlik», federasyon ve konfederasyon denilen - birlik
lerin, önceden izin almaksızın kurulabileceği ve bunlara üye olmanın ve üyelikten ayrılmanın ser
best olduğu yolunda bir hüküm getirilmekte; aynı maddenin 3 ncü fıkrasında ise, sadece, sendika
ların ve bunların aralarında kurdukları teşekküllerin iç işleyişlerinin demokratik olması yolunda 
bir âmir hüküm vaz'olunmaktadır. Bu hususun dışında kalan sendika hukukuyla ilgili hususla
rın kanunlarla düzenlenebileceği şüphesizdir. Anayasa koyucusu, sadece, işçi niteliği taşımıyan ka
mu hizmeti görevlilerinin sendika hürriyetiyle ilgili hakları konusunda kanun çıkarılmasını mec
buri hale sokmuş; diğer hususlarda kanun çıkarıp çıkarmamayı kanun koyucusunun takdirine terk-
etmiştir. Yasama organı, bu hususlarda kanun yapmaya lüzum görürse, bu kanunları yapma yetkisi
ni, Anayasanın 5 nci ve 11 nci maddelerinden almaktadır. 

Nitekim, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda izahatta bulunan Temsilciler Meclisi Anayasa Ko
misyonu Sözcüsü, « Anayasada gelişme istikameti henüz belirmemiş teferruat noktalarına 
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ilişkin birtakım hükümlerin bulunmamasına taraftarız. Sendika hürriyeti, gelişmelere göre, ihtiyaç
lara göre, kanun koyucu tarafından, demokratik ve hürriyetçi Anayasamızın ruhuna uygun olarak 
düzenlenmelidir.» demekle, (Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, B : 46, S : 292), bu hususu kâfi 
sarahatle açıklamış olmaktadır. 

Gerçekten, sendika hürriyeti konusunda kanun hükümleri sevk etmeye Anayasa gereğince cevaz 
olmasa ve bu konu münhasıran Medeni Kanun ve Cemiyetler Kanunundaki genel esaslara terk edil
seydi, meselâ, sendikaları derneklerden ayıran belli başlı vasıflardan biri olan, sendikaların meslekin 
müşterek menfaatlerinden doğan hakların savunulmasında üyeleri lehine dâva açmaya ve bu şekilde 
açtıkları dâvalarda husumete ehil olmaya yetkili olmamaları; ve, onsekiz yaşından küçük olanların 
sendika üyesi olabilmelerine imkân veren hükümlerin sevk edilmemesi gerekirdi. Çalışanların taıha-
miyle aleyhinde olacak böyle bir durumu, sosyal devlet ilkesini koyan Anayasa koyucusunun asla 
düşünmediği muhakkaktır. 

Komisyonumuz raporunun genel kısmında temas edilmesi gereken bir husus da, Hükümet 
tasarısının işçi niteliği taşımıyan kamıu hizmeti görevlilerinin sendika (hürriyetiyle ilgili hakla
rını düzenliyecek kanun hükümlerini ayrıca getirmeyi derpiş etmesidir. Komisyonumuz, bu 
konunun Devlet personel sistemi üzerinde yapılmakta olan incelemelerle yakın bir ilgisi olma
dığına kaani olarak, bu husustaki kanuni hükümleri sevk 'etmekte gecikmek için hiçbir seibep 
bulunmadığı1 neticesine ulaşmıştır. Gerçekten, Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve üç arka
daşının teklifinde bu konu kolaylıkla düzenlenebilmiştir. Komisyonumuz, bu husustaki hüküm
leri, Anayasanın 46 nci maddesinin 2 nci fıkrasında işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti gö
revlilerinin ayrıca mütalâa edildiğini müşahede ederek, bu esasa göne tanzim eylemiştir. 

2. Komisyonumuz, mezkûr kanun teklifinin başlığını ve 1 nci maddesini gerekçesiyle birlikte 
benimsemiş bulunmaktadır. 

Sadece, "bu .metnin 3 ncü ibendine fark gözetilmesine sebep teşkil edenıiyecek hususlar ara
sında «siyasi parti» mensubiyetinin de eklenmesi, açıklık •bakımından, uygun sayılmıştır. 

Hükümet tasarısının 1 nci maddesinde, işçi ve iş veren meslekî teşekküllerinin kuruluş şart
ları ve bunlarını amaçları hakkında yer alan ibarelerin eklenmesine komisyonuırnuzoa lüzum gö
rülmemiştir. Gerçekten, (bu maddenin sevk edilmesinden maksat, işçi ve iş veren sendikalariyle 
bunların aralarında kuracakları1 üst teşekküllerin temel gayesi ile temel niteliklerini açıkla
maktan ibarettir. Bu temel gaye, en geniş anlamlında; bir tarafta, işçilerle işçi niteliği taşımı
yan kamu hizmeti görevlilerinin yani maddi veya fikrî emek arz etmek suretiyle çalışan kimse
lerin ve diğer tarafta da, bunların arz ettikleri maddi veya fikrî emeği bir istihsal faktörü 
olarak kullanan kimselerin yani iş verenlerin kendi aralarında müşterek olan iktisadi, sosyal 
ve kültürel menfaatlerini korumak ve bunların aynî alanlardaki durumlarını geliştirmekten iba -̂
rettir. Bu teşekküllerin, her şeyden Önce «meslekî» vasıfta olmaları, bu suretle teminat, altına 
alınmış 'Olmaktadır. x 

Bu teşekküllerin kurulmasının serbest ve ihtiyari oluşu, Anayasamızın 46 nci maddesinin 1 
nci fıkrasının âmir hükmü olanak, bu meslekî teşekkülleri, Anayasalımın 122 nci maddesinde 
sözü geçen ve özel kanunla kurulması gereken kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla
rından ayıran başlıca vasıftır. Gerçekten, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına üye 
olmak - Odalarda olduğu gibi - o meslekin mensupları için mecburidir. Bu sebepten dolayı, bu 
kuşusun da 'bu maddede 'belirtilmesi zarureti vardır. 

Nihayet, bu maddenin 3 ncü bendinde, bu teşekküllerin meslekîlik vasfını esas tutmanın 
tabiî bir sonucu olan bir hüküm yer almaktadır. Bu hüküm, ayni zamanda, işçi sendikaüzmi ile 
iş veren sendikalizminin, aslında birer bütün teşkil etmesi gerektiği hakikatinin bir 'başka ifâdesi 
ve böyle bir bütünün kurulmasını kolaylaştıran bir 'hükümdür. 

'Bu arada, Hükümet tasarısının 8 ncü maddesinin 7 nci fıkrası hükmünün metinde tekrarına 
lüzum görülmediği de belirtilir. Gerçekten, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği gibi seçimle 

kazanılan vasıflar, bâzı istisnalar dışında fiilen bir iş ve meslek icrasını menetmediğine göre, bu 
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gibi vasıfların dafha önce aynı kimsede mevcudodan işçi veya iş veren sıfatını ortadan kaldıramı-
yacağı aşikârdır. 

3. Komisyonumuz, kanun teklifinin 2 nci maddesini esas itibariyle benimsemiştir. 
Ancak komisyonumuz, işçi sendikalarına üye olmanın şartlarını tesbit ederken, teklifin 2 nci 

maddesinin 1 nci bendinde verilen tarifi hukuki bakımdan fazla muğlâk bularak, bu konuda 
daha sarih kıstasların, istihdamı doğuran akitlere atıfta bulunmak suretiy'le tesbit edilebileceği 
neticesine varmıştır. 'Bu bakımdan, komisyonumuz, esas olarak zikredilmesi gereken akdin 
«hizmet akdi» olduğu kanaatimde ittifak eylemiştir. Bu vesile ile iş mevzuatında ve ezcümle, İş 
Kanununda bahsi (geçen «iş akdi» ile «hizmet akdi»1 arasında hukuki mahiyet bakımından hiç-
<bir fark 'olmadığına; îş Kanunu ile uair iş mevzuatının sadece, «hizmet akdi» ni bâzı belli alan
larda düzenlediklerine dikkati çekmeyi uygun görmekteyiz. Komisyonumuz, «hizmet akdi» nden 
gayrı akitlere istinaden emek arz eden ve işçilerle bir arada mütalâa edilmesi demokratik Batı 
sendikacılığunda mûtadolan hizmet erbabını da bu maddenin şümulüne ithâl etmeyi uygun gör
müştür. Bunlardan biri, hamallar gibi nakliye mukavelesine göre ve sırf bedenî hizmet arzı 
suretiyle çalışmayı mesle'k edinmiş olanlardır. Diğeri de, serbest yazarlar gibi neşir mukavele
sine göre fikri hizmet arz etmeyi meslek edinmiş olanlardır. Bu akidlerin dışındaki akidlere göre 
çalışanların, daha ziyade esnaf ve sair vasıfta oldukları ve her halde Batılı demokratik anlamda 
işçi sendikacılığı /hareketine dâlhil edilemiyecekleri sonucuna varılmış; bâzı ufak istisnaları 
buraya ithâl etmenin ise, hukuki kıstas bulma bakımından imkânsız olduğu müşahede edilmiş
tir. 

Bu maddenin, hizmet akdine göre işçi sıfatını taşıyanların maddi veya fikrî emek arzında bu
lunan kategorilerinin hepsini ve bu arada, esnaf yanında çalışanları da içine aldığı izahtan vares
tedir. 

Maddenin 1 nci 'bendinin 2 nci fıkrasında, işçi niteliği taşımıyan kamu 'hizmeti ^görevlilerinin 
de aynı bendin 1 nci fıkrasına göre sendika kurmak ve sendikalara üye olmak hakkına sahibol-
dukmrmdan bahsedilmekle, bunların kuracakları sendikaların da işçi sendikacı vasfında olacağı 
belirtilmiş olmaktadır. 

Komisyonumuz, maddenin 2 nci bendinde, teklifin aynı bendindeki hükmü benimsemiş; ancak, 
hakikatte işçi vasfına sahibolmıyan kimselerin işçi sendikacılığı hareketine nüfuz etmelerini ön
lemek için, bu bentte yer alan bir yıllık süreyi üç yıla çıkarmayı uygun görmüştür. Komisyonu
muz, bu hükmün sevkındeki gerekçeye katıldığından, Hükümet tasarısının 3 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası hükmünü reddetmiştir. Gerçekten, bu hüküm kabul edilmiş olsaydı, işçilik vasfını devamlı 
olarak kaybetmiş olmakla, kaza sigortasından veya ihtiyarlık sigortasından istifade eden işçiler, 
aslında sosyolojik anlamında işçi vasfında oldukları halde, sendikalara üye olamıyacak ve bun
ların haklarının sendikalar vasıtasiyle korunması mümkün olamıyacaktı. 

Maddenin 3 ncü bendi, teklifin ayni bendine tekabül etmektedir. 
4. Komisyonumuz, bu kanun bakımından yani sendika kurma ve sendikalara, üye olma bakı

mından, iş verenin tarifini verirken, teklifin 3 ncü maddesini esas olarak almıştır 
Komisyonumuz, bu maddede, iş veren vekilini tarif ederken, - gazete genel yayın müdürleri 

gibi - aslında %çi vasfını Jnaiz olup da iş vereni geniş yetkilerle - ve hattâ bâzı işçileri işten 
çıkarma yetkileriyle - temsil eden bâzı kimselerin iş veren vekili sayılmasını önlemek için, iş ve
ren vekilinin, iş yerinin değil; fakat, bir bütün olarak işletmenin tamamını sevk ve idareye 
yetkili olması 'şartını koşmuştur. !Bu suretle, «management» mefhumu iifade edilmek istenmiştir. 
Hukuki plânda kesin ve sarih bir kıstası bu hususta bulmak çok zor olup, bu kıstas, mahkeme 
içtihatlariyle ve değişen şartlara göre meydana çıkacaktır. 

Maddenin 4 ncü bendi, Hükümet tasarısının 3 ncü maddesinin 4 ncü bendinde yer alan ana 
fikre tekabül etmektedir. Ancak, komisyonumuz, tasarıda yer alan «ortaklık» halini kesin hukuki 
kıstaslara bağlamak suretiyle, bu yoldan sarı - sendikacılığa imkân verilmesini de önlemiş olmak
tadır. Komisyonumuz, bu bende, ayrıca, Batı Almanya ve Fransa gibi demokratik Batı memleket-
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lerinde gerek kamu sektöründe, gerek özel sektörde hızla gelişen emek/sermaye iş birliği müessese
sinin memleketimizde de - bilhassa kamu sektöründe - süratle inkişaf etmeye namzet olması kar
şısında, işletmenin yönetim kurulunda ve benzeri kurullarında işçi temsilcisi olarak bulunmanın, 
o işçiye iş veren vasfını vermiyeceğini belirten bir hüküm ilâvesini faydalı mütalâa eylemiştir. 

5. Komisyonumuz, 4 ncü madde için teklifin 4 ncü maddesini esas olarak almış ve bâzı redak
siyon düzeltmeleri yapmıştır. Bu vesileyle, 2 ve 3 ncü bentlerin, tekliften gayri, tasarıda da 3 ncü 
maddenin 5 ve 6 ncı fıkralarında yer aldığını belirtmek lâzımdır. 

6. Komisyonumuz, tasarının 18 nci maddesinde yer alan esasları ihtiva eden teklifin 5 nci 
maddesini aynen kabul etmiştir. Bu vesileyle, tasarının 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasında yer 
alan, değişik üye olma şekillerinin hepsinin bu metin muvacehesinde muteber olduğunu belirtmekte 
fayda görülmüştür. 

7. Komisyonumuz, teklifin 6 ncı maddesini benimsemiştir. 
8. Komisyonumuz, teklifin 7 nci maddesini benimsemiştir. Bu vesileyle, bu maddede bahis ko

nusu olan hakkın, alelıtlak sendikalara üye olma hakkı olmayıp belli bir sendikaya üye olma 
ile ilgili bulunduğu belirtilir. 

9. Komisyonumuz, teklifin 8 nci maddesini benimsemiş bulunmaktadır. 
10. Komisyonumuz, teklifin 9 ncu maddesini esas olarak almakla beraber, bu maddede, birlik, 

federasyon ve konfederasyonların kuruluşu için gerekli sayı kıstaslarını muhafazaya lüzum gör
memiştir. Gerçekten, Toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile ilgili olarak komisyonumuzca 
kabul edilen metinde, toplu iş sözleşmesi ve bunun neticesi olarak grev yapma hakkının sadece 
bir iş kolunda çoğunluğu temsil eden sendika veya federasyona ve bir iş yerinde de yine çoğunlu
ğu temsil eden sendikaya bırakılmış olmasının, üst işçi teşekküllerinin dağılmaması ve merkezî
leşmesi için gerekli teşviki yeter ölçüde getirdiği muhakkaktır. 

Komisyonumuz, teklifte iş kollarının tarifini yapacak olan tüzüğü metinde Yönetmelik olarak 
değiştirmiş ve böylelikle, bu husustaki mevzuatın kolaylıkla ve yeni gelişmeleri takibetmek sure
tiyle çıkarılması imkân dâhiline sokulmuştur. Komisyonumuz, ayrıca Milletlerarası Çalışma Teşki 
lâtmdaki incelemelerin esasen böyle bir Yönetmeliğin yapılmasını çok kolaylaştırdığını düşünerek, 
bu Yönetmeliğin yapılması için Çalışma Bakanlığınca üniversitelerle ve odalarla istişare edilmesi 
mecburiyetini kaldırmayı uygun görmüştür. Bu mecburiyetin kaldırılması, bu istişarenin yapıl
maması gerektiği mânasına da gelmemektedir. 

Hükümet tasarısının 2 nci maddesi, bu alanda gayrikâfi görülmüştür. Gerçekten, bu metinde, 
sadece üst teşekküllerden bahsedilmekte ve birlik, federasyon ve konfederasyonun tarifi verilme
mektedir. Halbuki, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt mevzuatı bakımından bu tariflere ziyadesiy
le ihtiyaç olup esasen bu tâbirler ve bunların anlamları tatbikatta kâfi derecede yerleşmiş durum
dadır. 

11. Komisyonumuz, milletlerarası teşekküllere katılma konusunda teklifin 10 ncu maddesi 
yerine, tasarının 5 nci maddesini esas olarak almayı uygun görmüştür. Teklifin 10 ncu maddesi, 
bu konudaki zaruri kontrolü, bir peşin kontrol olarak" adlî kaza içinde derpiş etmiştir. Ovsa ki, 
Anayasanın 114 ncü maddesi muvacehesinde, bu konudaki katılma kararlarını iptal yetkisinin 
Hükümete bırakılmasında, bu konudaki idari kararların Danıştay murakabesine tabi tutulması 
tabiî olduğundan, hiçbir mahzur mütalâa edilmemiş; bilâkis, kontrolün çabukluğu bakımından, 
idari kazanın normal usulleriyle yetkili olması daha uygun sayılmıştır. 

Ancak, komisyonumuz bu ıgibi milletlerarası teşekküllerin taşımaları gereken kıstasları sadece 
insan hak ve hürriyetleri ve demokrasi ilkelerine bağlılık olarak görmemiş ve bu konuda maddeyi, 
Anayasamızın temel ilkelerinin tamamını kapsıyacak şekilde genişletmiştir. 

12. Komisyonumuz teklifin 11 nci maddesini benimsemiştir. Hükümet tasarısında kabul edilen, 
sendika kuruculuğunda Türk vatandaşı olma şartının aranmaması esası, komisyonumuzca uygun 
görülmemiş ve bu hak, Anayasanın 13 ncü maddesine istinaden sadece Türk vatandaşlarına tanın
mıştır. Bu suretle, bu husus, milletlerarası andlaşmalarla düzenlenirken, mütekabiliyet esasına gö-
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re, müzakere imkânlarımız mahfuz tutulmuştur. Ayrıca, bu şartı koymamanın, millî güvenlik 
bakımından bâzı mahzurları olabileceği de hatırlanmıştır. 

13. Komisyonumuz, teklifin 12 nci maddesini benimsemiş bulunmaktadır. Komisyonumuz, tasa
rının 8 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan hükmün, dernekler hukukumuzun Medeni Kanun
da yet- alan temel esaslarına aykırı olduğunu ve beyanname vermekle kurulmuş olan bir sendikaya 
ve üst teşekküle, medeni hakları kullanma yetkisinin tanınmasının ancak ve ancak organlarının ku
rulmasına bağlanması tarzında bir hükmün, bu organların dahi kurulamaması gibi bir neticeye gö
türebileceğini müşahede ederek bu hükmü reddetmiştir. 

Ayrıca, komisyonumuz, tasarının 13 ncü maddesinde derpiş edildiği tarzda, teşekkül tüzükle
rinin resmî makamlarca Resmî Gazetede yayınlanması usulünü de, hususi hukuka göre kurulan bu 
teşekküller için doğru bulmamıştır. 

14. Komisyonumuz, 13 ncü maddeyi, teklifin aynı maddesini esas alarak kaleme almıştır. 
Bu vesileyle, komisyonumuzun tasarının 30 ncu maddesinde yer alan ana fikre tamamiyle işti

rak ettiğini belirtmek lâzımdır. Gerçekten, komisyon metninde «üye» den değil; fakat, «genel ku
ral üyesi» ndcn bahsedilmiştir. Meslekî teşekküllerin tüzüklerine göre genel kurul üyeleri, bizzat 
üyeler olabileceği gibi, şubeler tarafından seçilecek temsilciler de olabilir ve bu husus, gerek sen
dikalar, gerek üst teşekküller için varittir. 

15. Komisyonumuz, 14 ncü madde için de teklifin aynı maddesini esas almayı uygun görmüş
tür. Esasen, tasarının 4 ncü ve 10 ncu maddeleri geniş ölçüde, teklifin bu maddesiyle tenazur ha
lindedir. 

Komisyonumuz, (e) bendini yeniden kaleme alarak, husumete ehliyetin ancak açılmış bir dâva 
d. olay isiyle olabileceğini belirtmiştir. 

Komisyonumuz, (i) bendindeki «üyeler» kelimesini de «işçiler» olarak değiştirmek suretiyle, 
bu teşekküllerin bu bentte bahis konusu tesisleri sadece kendi üyeleri için değil; fakat, Türk va
tandaşı olsun veya olmasın, alelıtlak işçiler için kurabileceğini belirtmiş olmaktadır. Bu suretle, işçi 
teşekküllerinin yabancı işçilerin de istifade edebileceği turistik tesisler kurması ve böylelikle, ge
nel turizm dâvasına da hizmet etmeleri mümkün olacaktır. Bu ana fikir de, esas itibariyle tasarı
da mevcuttur. 

Sendikaların ve bunların üst teşekküllerinin kendi faaliyetlerini yerine getirirken ihtiyaçları 
olan matbaa gibi tesislere sahibolmalarına komisyon metninin esasen cevaz verdiği ve bu itibarla, 
tasarının 10 ncu maddesinde olduğu şekilde bu hususun tasrihine lüzum olmadığı bilhassa belirtilir. 

1.6. Komisyonumuz, teklifin 15 nci maddesini, yeni iş kanunu tasarısı bakımından lüzum kalma
dığından çıkarmayı uygun görmüştür. 

17. Komisyonumuz, teklifin 16 nci maddesini 15 nci madde olarak benimsemiştir. 
Bu husus esasen, tasarıda da derpiş edilmiştir. 

"18. Komisyonumuz, haşiv teşkil ettiği cihetle, teklifin 16 nci maddesini çıkarmayı uygun gör
müştür. 

19. Komisyonumuz, teklifin 18 nci maddesini 16 nci madde olarak benimsemiştir. 
Ancak, teklifin 1 nci bendinde yer alan yasak, esasen seçimlerle ilgili kanunlarda mevcudoldu-

ğundan ve bu kanunlar seçimlerde aday gösterme yetkisini sadece vatandaşlara ve siyasi partilere 
tanıdığından, aynı yasağın bu kanunda tekrar edilmesine lüzum görülmemiştir. 

Komisyonumuz, 2 nci bendi aynen kabul etmiştir. 
Komisyonumuz, 3 ncü bendi, maksadına ulaşması gayrimümkün olduğu cihetle, çıkarmayı uy

gun görmüştür. 
Komisyonumuz, 4 ncü bendi, 3 ncü bent olarak ve metne «alelıtlak siyasi partilere girme veya 

girmeme» hususunun da bir tefrik sebebi olamıyacağını belirterek tadilen kabul etmiştir. 
Bu maddenin ana fikrinin tasarıda da mevcudolduğu belirtilir. 
Bu vesileyle, eski 5018 sayılı Kanunda olduğu tarzda, sendikalar ve bunların üst teşekkülle

riyle ilgili olarak bir genel siyasi faaliyet yasağı koymanın Anayasaya aykırı olacağı hassaten be
lirtilir. Gerçekten, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu Sözcüsü, Anayasanın bugünkü 46 nci madde-
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sine tekabül eden tasarıdaki 45 nci maddesinin Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda müzakeresi sıra
sında, «Son zamanlarda, milletlerarası anlaşma ve konferanslarda, sendikaların tanı bir particilik 
veya siyasi iktidara karşı sınıf mücadelesi şeklinde olmaksızın - geniş mânasında siyasi sayılabilecek 
faaliyetlerinin müsamaha ile karşılanabileceği, genel görüş olarak kabul edilmiştir. Meselâ, bir sen
dikanın, icabında bir seçim zamanında hangi partiye temayül gösterdiğini ifade etmesi, sendikanın 
cezalandırılmasına sebebolamaz» demek suretiyle, sendikalar ve bunların üst teşekkülleri için umu
mi bir siyasi faaliyet yasağının konamıyacağım belirtmiştir. Ancak, yine aynı komisyon söz
cüsünün izahatında, kanun koyucusunun, gelişmelere ve ihtiyaçlara göre, bu konuyu da düzen-
liyebileceği belirtilmiştir ki, bu metinde yapılan da, sendikaların ve bunların üst teşekküllerinin 
siyasi faaliyetlerinin bunların asli vasfı olan meslekîlik vasfını ikinci plâna itmemesini sağlayıcı 
sarih yasakları koymaktan ibaret kalmıştır. 

20. Komisyonumuz, teklifin 19 ncu maddesini 17 nci madde olarak kaleme almıştır. 
Bu esaslar, tasarının, 3 ncü ve 7 nci maddelerinde de yer almaktadır. 
21. Komisyonumuz, teklifin 20 nci maddesini, «infisah» şıkkını de eklemek suretiyle 18 nci 

madde olarak benimsemiştir. 
22. Komisyonumuz, teklifin 21 nci maddesini 19 ncu madde olarak benimsemiştir. Bu hu

sus da, tasarının 6 hcı maddesinde yer almaktadır. 
23. Komisyonumuz, teklifin 22 nci maddesini, bu maddeden istifade edecek olanların iş vere

ne düşen sosyal sigorta primlerini de ödemesi gereğini eklemek suretiyle 20 nci madde olarak 
benimsemiştir. 

Komisyonumuz, sendika liderlerini, bu şıkta, talepleri halinde münhal yer olmasa bile işe alma 
mecburiyetini iş verene yüklemeyi, özel teşebbüs serbestisiyle kabili telif görmemiş ve bu kaydı ay
nen muhafaza etmiştir. 

24. Komisyonumuz, teklifin 23 ncü maddesini benimsemiş ve bir ikinci fıkra eklemek sure
tiyle 21 nci madde olarak kabul etmiştir. Bu ilâve ile, Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nunu metninde yer alan ve Bakanlar Kuruluna toplu iş sözleşmelerini bâzı şartlarla teşmil etme 
yetkisini tanıyan hüküm gereği olarak Bakanlar Kurulunun bu yetkisini kullanabilmek için, 
âkıd taraf olan meslekî teşekkülün muvafakatini almaya mecbur olmadığı belirtilmiş olmakta
dır. 

25. — Komisyonumuz, teklifin 24 ncü maddesini esas itibariyle 22 nci madde olarak benimse
miştir. Komisyonumuz, bu maddeyi, Anayasanın lâfzına uygun bir şekilde kaleme almış ve dış yar
dım konusunda tasarının 4 ncü maddesinde yer alan ana fikirden hareket eden bir hüküm ekle
miştir. Ayrıca, gelirler arasında sadece aidatın her nevi vergi ve rüsumdan muaf olduğuna dair 
de bir tadil yapılmıştır. 

26. Komisyonumuz, teklifin 25 nci maddesini 23 ncü madde olarak kabul etmiş; ancak, Top
lu iş «özleşmesi, Grev ve lokavt Kanunu metninde derpiş edilen dayanışma aidatını metne ilâve 
etmiştir. Bundan başka, tasarının 17 nci maddesine uyularak, bu hususta yapacağı bütün mas
rafları sınır konulma'ksızm iş verene ödemek bakımından işçi sendikasına mecburiyet yüklen
mesi de uygun görülmüştür. Toplu iş sözleşmesi, Grev ve lokavt Kanununa göre bu maddenin 
uygulanması için gerekli şartların tevsikine medar olacak idari formaliteler zaten yerine geti
rileceğinden, teklifin 4 ncü bendi çıkarılmıştır. 

27. Komisyonumuz, teklifin 26 nci maddesini 24 ncü madde olarak kaleme almıştır. 
28. Komisyonumuz, teklifin 27 nci maddesini 25 nci madde olarak kaleme almıştır. 
29. Komisyonumuz, teklifin 28 nci maddesini 26 nci madde olarak ve sadece idareci ve temsil

cilere hasrederek benimsemiş ve her hangi bir tereddüdü önlemek maksadiyle, metne bir son 
fıkra eklemeyi uygun görmüştür. / 

30. Komisyonumuz, teklifin 29 ncu maddesini 27 nci madde olarak ve tasarının 29 ncu madde
sindeki esaslara uymak suretiyle yeniden kaleme almıştır. Bu suretle, mal bildirimleri denetçi
lere değil; fakat, doğrudan doğruya notere tevdi edilecektir. • 
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3.1. Komisyonumuz, tasarının 16 ncı maddesini 28 nci madde olarak benimsemiştir. 
32. Komisyonumuz, tasarının 19 ncu maddesini 29 nen madde olarak 'benimsemiştir. 
Komisyonumuz metninin 28 ve 29 nen maddeleri, Çalışma Bakanlığının teftiş yetkisini, bir

çok demokratik memleketlerdekinden daha hafif bir tarzda ve bu Bakanlığa sendikaların ve üst 
teşekküllerinin merkez, şu'be ve müesseselerine girmek suretiyle teftiş yapma imkânını tanımı-
yarak düzenlemiş 'bulunmaktadır. 

Maliye Bakanlığının kanunlardan doğan teftiş ve murakabe yetkileri pek tabiî olarak saklıdır. 
Bu vesileyle, Cemiyetler Kanununun 29 ncu maddesinin değiştirilmesi ınaksadiyle verilmiş 

(»lan kanun teklifinin, sendika hürriyetinin tam ve kâmi'l 'bir şekilde teessüsü için 'bir an önce 
çıkarılması zarureti üzerinde, komisyonumuz ittifaka varmış bulunmaktadır. 

33. Komisyonumuz, teklifin 30 ncu maddesini 30 ncu madde olarak kabul etmiştir. 
Komisyonumuz, 1 nei bendi tasarının 33 ncü maddesindeki esaslara göre ve bu konuda asliye 

ceza mahkemelerini yetkilendirerek tadil etmeyi uygun görmüştür. Ancak, teklifin aynı bendinin 
son cümlesi bu metinde de muhafaza edilmek suretiyle sendikaların ve üst teşekküllerinin gerekli 
şartları yerine getirmesi takdirinde müşkülâta uğramamaları da sağlanmıştır. 

2 nci bent, teklifin 18 nci maddesinin 5 nci bendindeki ana fikre uyularak kaleme alınmıştır. 
3 ncü bent, tasarının 35 nei maddesindeki ana fikre uyularak kaleme alınmıştır. 
4 ncü bent ise, teklifin 2 nci bendinin tafsilen ve tadilen kaleme alınması ve ayrıca, Adalet 

Bakanlığının izin vermesi zorunluğunun kaldırılması suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Bu 
bende göre, mahkeme, mahkûmiyet kararını verirken, hangi suçların bu bentteki tavsife uyaca
ğım da belirtecektir. Bu suretle, Anayasanın bu hükümlerinin tatbiki, bu alanda da tam bir ka-
zai teminat altında yürütülmüş olacaktır. 

5 nci bent, komisyonumuzca benimsenmiştir. 
6 ncı bent ise, 2 nei fıkranın son cümlesi mahzurlu görüldüğünden, bu cümlenin, çıkartılması 

suretiyle benimsenmiştir. 
3 ncü bent, artık bu hususlarda ceza mahkemeleri yetkili kılındığında?!, haşiv haline gelmiş 

ve çıkarılmıştır. 
7 nci bent ise, ceza hükümleri arasına 31 nci maddeye intikal ettirilerek çıkarılmıştır. 
34. Komisyonumuz, teklifin 31 nei maddesini aynı numara ile ele almış ve tasarının ceza, 

maddeleriyle karşılaştırmak suretiyle yeni baştan kaleme almıştır. 
35. Komisyonumuz, teklifin 32 nci maddesini aynı numara ile ele almıştır. Bu maddenin 

1 nci bendi haşiv olduğundan ve 3 ncü bendi de, daha önce işçi niteliğinde olmıyan kamu hizmeti 
görevlileri için gerekli tarifler verilmiş olduğundan çıkarılmıştır. 

36. Komisyonumuz, teklifin 34 ncü maddesini 33 ncü madde olarak ele almış ve basın mesle
kinde çalışanlarla Deniz iş Kanununa tabi olanlar da artık bu kanunun kapsamına girdiklerin
den, 5953 ve 6379 sayılı kanunlarda 5018 sayılı Kanuna yapılan atıfları da ilga etmeyi uygun 
görmüştür.. 

37. Komisyonumuz, tasarının geçici maddesinin 2 nci fıkrasını, 1 nci geçici madde olarak be
ni msiyerek kaleme almıştır. 

38. Komisyonumuz, teklifin 33 ncü maddesini 34 ncü madde olarak ele almış ve 1 nci bentte
ki altı ay kaydını kaldırarak kanunun yürürlük tarihini Resmî Gazetede yayım tarihi olarak tes-
bit eylemiştir. Ayrıca, bu kanunda söz konusu yönetmeliğin de bir ay içinde yürürlüğe konul
ması mecburiyeti vaz'olunmuştur. 

39. Komisyonumuz, esasen tatbik edilen bir husus olduğundan, teklifin 35 nci maddesini çı
karmıştır. 

40. Komisyonumuz, teklifin 36 ncı maddesini 35 nci madde olarak aynen kabul etmiştir. 
41. Komisyonumuz, tasarının 9, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 ve 32 nci 

maddelerini, dernekler hukukunun genel kaidelerini tekrarladıkları cihetle, metne ithal etmeye 
lüzum görmemiştir. 
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42. Komisyonumuz değiştirişinin, kamu gelirlerini azaltıcı bir mahiyet taşıyan 12 nci madde

sinin 2 nci bendi ve 22 nci maddesinin 4 ncü bendinin, genel kurulun 1 nci toplantı yılının 7 Eylül 
1962 günkü 113 ncü Birleşiminde alınan karara uygun olarak Plân Komisyonunca görüşülmesini 
teminen, teklif ve tasarı, bu komisyona havale edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

43. Komisyonumuz, esas komisyon sıfatiyle, teklif ve tasarı hakkındaki değiştirişinin Genel 
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini teklif eyler. 

Geçici Komisyon 
Balkanı Başkanvekili Sözcü Kâtip 
tzmir izmir istanbul Balıkesir 

Ş. Bakşik Bâzı maddelerine muhalifim. C. Kırca K. Bulut 
S. Kaygan (imzada hazır bulunamadı.) 

Adana 
Bâzı maddelerinde 

Söz hakkım mahfuzdur. 
/. Tekin 

Elâzığ 
Bâzı maddelerine 

muhalifim 
N. Güray 

Malatya 
A. Akşit 

• t 

Afyon K. 
H. N. Baki 

istanbul 
Söz hakkını 
mahfuzdur. 

/. H. Tekinel 

Malatya 
M. Delikaya 

Zonguldak 
M. A. Pestilci 

Artvin 
S. Eminağaoğlu 

izmir 
Bâzı maddelerine 

muhalifim 
A. N. Erdem 

Maraş 
H. F. Evliya 

Zonguldak 
Y. Z. Tücebilgin 

Çanakkale 
B. Arat 

izmir 
M. Uyar 

Urfa 
C. öncel 
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Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 29.8.1963 
Esas No. 2/286 - 1/382 

Karar No. 52 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza .havale edilmiş bulunan, «Bursa Milletvekili İbrahim öktem ve 3 arkadaşının 
Sendikalar Kanunu teklifi,» ile Geçici Komisyonca bu teklif ile tevhidedilmiş bulunan, «İşçi ve 
iş veren «sendikaları kanun tasarısı» ve Geçidi Komisyon raporu Çalışma Bakanı, Maliye Bakan
lığı ve Plânlama Dairesi temsilcileri de hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi; 

Geçici Komisyon raporunda, Plân Komisyonunun tasarıdaki kamu gelirlerini azaltır mahiyet
teki maddeler hakkında görüşünün alınması ileri sürülmektedir. 

llknazarda Komisyonumuz kanun tasarısının tamamı üzerinde tasarrufta bulunmak veya Ge
çici Komisyonun görüşü veçhile muayyen akçalı maddelere münhasır görüş dermeyan etmek şık
larından birini kabul durumundadır. 

Filhakika, Millet Meclisinin 1 nci toplantı iyilinin 7 Eylül 1902 günü 1.13 ncü Birleşiminde 
kanun teklifinin bir geçici komisyonda, daha sonra akçalı maddesinin Bütçe Komisyonunda gö
rüşülmesine karar verilmiştir. Ancak; bu kararın verilmesinden sıonra kabul buyurulan 77 sayılı 
Kanun ile Bütçe Komisyonu Plân Komisyonu ol m ak vasfını da denı'hde etmiştir. 77 sayılı Kanun 
hükümlerince Komisyonumuz kendisine havale edilen teklif ve tasarıların uzun vadeli plâna uy
gunluğunu tetkik ile mükelleftir. Mezkûr Kanunun 3 ncü maddesinin 3 ncü bendinde plânla alâ
kalı olmıyan teklif ve tasarıların kamu gelirlerini azaltan veya artıran mahiyetleri itibariyle tet-
kika vazifelendirilmiştir. 

Zikrettiğimiz kanun hükümleri muvacehesinde Komisyonumuza tevdi edilen kanun tasarısının 
tümü itibariyle uzun vadeli plân ile 'olan ilgisi b âriz bir keyfiyet olarak mütalâa edilmiştir. Ni
tekim Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının üçüncü bölümünü meydana getiren, «Toplumun Te
mel kuruluşu» kısmında, «İş ve işçi meseleleri» doğrudan doğruya ele alınmış sendikacılığımı
zın bugünkü durumu VP meseleleri üzerinde pren siipler vazolunmuştur. Kalkınma (hedeflerinin ta
hakkuku bakımından plânda derpiş olunan prensiplere bu kanun tasarısında yer verilmesi şart
tır. Başka bir ifade ile kanun tasarısının tümünün plâna uygun olması zaruridir. 

Mâruz mucip sebepler muvacehesinde Komisyonumuz bu kanun tasarısının tümünü tetkik et
meye yetkiUi olduğu kanaatine varmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakerelerden sonra Geçici Komisyon metni esas tutularak 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir : 

1 ve 2 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
3 ncü madde: Âdi Şirket Borçlar Kanunumuzun mahsus bölümünde tedvin edilmiştir. Bu şir

ket kanun hükmü ile umuma açık sayılamaz, işti rakın ortakların rızasına .bağlı olması esastır. 
Bu sebeple tezatları ve yanlış anlamayı önlemek için Geçici Komisyonun 3 ncü maddesinin 4 
ncü bendinin 1 nci ve 2 nci fıkrası yerine Hükümet tasarısının 3 ncü maddesinin 4 ncü bendi 
ikame edilmiş ve bendin ıson fıkrasındaki, «îşçi temsilcisi» teriminin yanlış anlamalara sebebola-
cağı düşüncesiyle, «îşçi sıfatiıyle görevli bulunanlar» ibaresi ile değiştirilmiştir. 

4 ncü madde: Maddenin 1 nci bendinin (e) fıkrasındaki «Hakem kurulları» tâbiri umumu 
olup bu mefhum içerisine Usul Kanunu tahkim hükümleri de gireceği için bunun yerine, «İl ve 
yüksek hakem kurulları» tâbirinin konulması da ha uygun olduğundan madde değiştirilmiştir. 

5 nci madde: Maddenin 2 nolu bendinde 16 y aşından küçük .olanların oy kullanamıyaeağı tas
rih edilmişse de bunun neticesi olarak seçiilemiye çeklerinin de tasrihi icabettiğinden maddeye bu 
hüküm eklenmiştir. 

6 neı 7 nci ve 8 nci maddeler aynen kabul olunmuştur. 
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9 ncü madde: Maddenin 1 nci bendinin 2 nci fıkrasındaki işçi niteliğinde öİmıyankrm işçi

lerle müşterek sendika kurmaları tabu /oldukları statü farkları dolayısiyle mahzurlu görüldüğün
den bu kısım metinden çıkarılmıştır, 

Plânda kuvvetli ve büyük aendika teşkili hedef olduğu halde 2 nci bent ile buna 'aykırı bir 
yön ıgözetildiğinden ve 3 ncü bentte de tahdidi mahiyetteki hususlar yer aldığından bu bendin 
de maddeden çıkarılması lüzumlu görülmüştür. B öylece 2 ve 3 ncü bentler kaldırılmış tasarının 2 
nci maddesi sarahat 'bakımından değiştirilerek ifade ve kapsadığı mâna daha uygun bulundu
ğundan 'bu maddeye 2 nci bent olarak ilâve edilmiş, bölüm başlığı da, Sendika ve üst teşekkül
ler» şeklinde değiştirilmiştir. 

10 ncu madde: îşçi niteliğini haiz olmıyan k amu kıymeti görevlilerinin kurdukları teşekkül
lerin ımlilletlerarası teşekküllere ıkatüamıyacakla rina dair maddede sarih .bir hüküm bulunmadı
ğından bu maksadı ifade gayesiyle maddeye üçüncü fıkra ilâve edilmiştir. 

11 nci madde: Maddenin 2 nci bendi redaksi yon bakımından, «Biirlik, federasyon ve konfede
rasyon» tâbirleri yerine, «Sendika üst teşekkülleri» tâbiri konarak değiştirilmiştir. 

12 nci madde: Vergileri ilgilendiren hükümle rin ve istisnalarının bizzat vergi kanunlarında 
derpiş edilmesi plân hedefleri icabı olduğundan bu maddenin 2 nci bendinin sonunda 'bulunan, 
«Bu tevzi resme tabi değildir» cümlesiyle konulmuş olan muafiyet hükmü kaldırılmıştır. Eeza 
bu maddenin 6 nci Trendi 11 nci maddenin gerek çesinde belirtilen redaksiyona tabi tutulmuştur. 

13 ncü madde: Bu madde 11 nci maddenin gerekçesinde belirtilen redaksiyona tabi tutul
muştur. 

14 ncü madde: Aynen kabul edilmiştir. 
15 nci madde: Maddenin daha üyi anlaşılması .gayesiyle bir §ey katmaksızın ıredaksiyon yapıl

mıştır. 
16 nci madde: Aynen kabul edilmiştir. 
17 nci madde: Maddenin 2 nci bendinin «onunda 'bulunan, «veya» kelimesi fazla görülerek 

kaldırılmış, 3 ncü bent 2 ncü bende 2 nci fıkra olarak bağlanmış ve 4 numaralı 'bent de 3 numa
ra tolarak değiştirilmiştir. 

18 nci madde: Aynen kabul edilmiştir. 
19 ncu madde: Aynen kabul 'edilmiştir. 
20 nci madde: Maddenin 1 nci bendinin 2 nci fıkrasında; sendika yönetim kurullarında gö

rev alarak işinden ayrılan işçilerin 'bu görevlerinin sona ermesiyle tekrar işe giirmek için taleb-
edebilecekleri zamanı tâyin eden 5 yıllık müddet çok uzun bîr süre olarak mütalâa edildiğinden 
2 yıla indirilmiştir. 

21 ncli madde: Gerek umumi hükümler ve gerekse ıbu kanundaki diğer hükümler, bu madde
nin gayesini sağladığından madde tasarıdan çıkarılmıştır. 

22 nci madde: Maddenin 1 nci bendinin (b) fıkrası 15 nci maddede yapılan değişikliğe müte
nazır olarak, «15 nci madde hükmü saklı kalmak §art%le ıgirişilen çeşitli faaliyetlerin sağlıyacak-
ları meblâğlar», ışeklinde değiştirilmiş, keza (c) fıkrasının sonundaki, «ve» kelimesi fazla görül
düğünden, 4 ncü bentteki muafiyet hükümleri de plân hedeflerindeki; vergilere ait hükümler ve 
muafiyetlerinin bizzat kendi kanunlarında derpiş edileceği kaidesine uymadığından, çıkarılmış ve 
madde 21 nci madde olarak kabul olunmuştur. 

23 ncü, 24 ncü, 25 nci ve 26 nci maddeler çıkarılan 21 nci madde dolayısiyle 22, 23, 24 ve 
25 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

27 nci: IMaddede; mal bildiriminde bulunacaklardan, «çocuklarının» tâbiri maksat hilâfına 
reşit olanları da kapsadığından «velayetleri altındaki çocuklarının» şeklinde değiştirilmiş ve mad
de 26 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

28 nci 29 ncu ve 30 ncu maddeler 27, 28 ve 29 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
31 nci madde : Bu maddede mevcut madde, bent ve fıkra numaraları tasarının daha evvelki 
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maddelerinde yapılan çıkarma ve tadil işlemleri sebebiyle değiştirilmiş ve 30 ncu madde olarak ka
bul olunmuştur. 

32 nci madde : Madde tasarıda yapılan değişikliklere mütenazır olarak değiştirilmiş ve 31 nci 
madde olarak kabul olunmuştur. 

33 neü madde : Madde numarası 32 olarak değiştirilerek aynen kabul edilmiştir. 
Tasarıda birden fazla geçici madde olmadığından numarası kaldırılmış ve metnin de peçen 27 

nci madde 26 nci madde olarak düzeltilerek kabul edilmiştir. 
34 neü madde : 9 ncu maddedeki kaldırılan hükümlerle ilgili olması dolayısiyle 2 nci bent kaldı

rılmış aynı sebeple tadil edilen 3 neü bent 2 nci bent ve madde numarası da 33 neü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

35 nci madde : Madde numarası 34 olarak değiştirilmiş ve aynen kabul edilmiştir. 
Müstaceliyetine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek 

üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Diyarbakır 
R. tskenderoğlu 

Kastamonu 
S. Keskin 

Siirt 
Söz hakkım mahfuz 

A. Yaşa 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. Islimyeli 

Aydın 
Söz hakkım mahfuzdur 

/ . Sezgin 

Grümüşane 
Söz hakkım mahfuzdur 

£. Savacı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Sözcü 
Ordu 

A: II. Onat 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
A. Oğuz 

Konya 
Söz hakkım mahfuz 

olmak üzere 
/ . Baran 

Trabzon 
A. Şener 

Bu Rapor Sözcüsü 
Aydın 

0. Apaydın 

Çanakkale 
Ş. İnan 

îzmir 
İV. Mirkelâmoğlu 

Mardin 
Ş. Aysan 
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BURSA MİLLETVEKİLİ İBRAHİM ÖKTEM Ş GEÇİCİ KOMlSYONtJN DEĞİŞTİRİCİ 
VE ÜÇ ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Sendikalar Kanunu 

îşçi ve işveren meslekî teşekkülleri 

MADDE 1. — 1. Sendika, birlik federas
yon ve konfederasyonlar, bu kanuna göre işçi ve 
iş veren sayılan kimselerin, müşterek iktisadi, 
sosyal ve kültürel menfaatlerini korumak ve ik
tisadi, sosyal ve kültürel durumlarını geliştir
mek için kurdukları meslekî teşekküllerdir. 

2. Yukardaki bentte zikredilen meslekî te
şekküllerin kurulması serbest ve ihtiyaridir. 

3. Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeli
ğinde, teşekküllerde vazifelere seçilmekte veya 
vazifelerde kullanılmakta ve teşekkül hizmetle
rinden istifade cins, aile, ırk, renk, din, mezhep, 
inanç ve siyasi kanaat farkı güdülemez. 

îşçi sendikası üyeliği 

MADDE 2. — 1. 4 ncü maddedeki istisna
lar mahfuz kalmak üzere, kamu sektörü ve özel 
sektördeki bütür iktisadi, sosyal, kültürel ve sair 
teşebbüs ve müesseseler, Devlet, mahallî idareler 
ve muhtarlık hizmetlerinde, hamallık, müvezzilik 
ve ev hizmetlerinde istihdam edilen ve geçimleri 
esas itibariyle maddi veya fikrî emek karşılığın* 
da bir gelire bağlı olan kimseler bu kanun bakı
mından işçi sayılırlar. Bu kanuna göre işçi sayı
lan kimseler; işçi sendikası kurmak ve işçi sendi
kalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

2. Yukardaiki bende göre, bu kanun bakımın
dan işçi sayılan bir kimse, istihdam keyfiyeti 
her hangi bir sebeple ortadan kalksa bile, yakar
daki tarife uygun her hangi bir işi daha önce 
muhtelif zamanlarda bir yıl müddetle ifa etmiş
se, bu kanunla işçi sayılan kimselere bahşedilen 
bütün haklardan faydalanır. 

3. İşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında, 
haysiyet divanlarında ve diğer yönetim görev
leri ile denetleme ve işçileri ve işçi teşekküllerini 
temsil görevlerinde vazife alanlar bu kanuna gö
re işçi sıfatını muhafaza ederler. 

Sendikalar Kanunu 

işçi ve iş veren meslekî teşekkülleri 

MADDE 1. — 1. Sendika, birlik, federas
yon ve konfederasyonlar, bu kanuna göre işçi 
sayılanlarla işçi niteliği taşımıyan kamu hizme
ti görevlilerinin ve iş verenlerin, müşterek ik
tisadi, sosyal ve kültürel menfaatlerini koru
mak ve iktisadi, sosyal ve kültürel durumları
nı geliştirmek için kurdukları meslekî teşek
küllerdir. 

2. Yukardaki bentte zikredilen meslekî te
şekküllerin kurulması serbest ve ihtiyaridir. 

3. Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeli
ğinde, teşekküldeki görevlere seçilmekte veya 
görevlerde kullanılmakta ve teşekkül hizmetle
rinden istifadede cins, aile, ırk, renk, dil, din, 
mezhep, inanç, siyasi kanaat ve siyasi parti far
kı gözetilemez. 

îşçi Sendikası üyeliği 

MADDE 2. — 1. Hizmet akdine göre çalış
tırılan kimseler, nakliye mukavelesine göre ve 
sırf bedenî hizmet arzı suretiyle çalıştırılmayı 
meslek edinmiş olanlar ve neşir mukavelesine 
göre çalıştırılmayı meslek edinmiş olanlar, bu 
kanun bakımından işçi sayılırlar. Bu kanuna 
göre işçi sayılan kimseler, işçi sendikası kur
mak vo işçi sendikalarına üye olmak hakkına 
sahiptirler. 

îşçi niteliği taşmııyan kamu hizmeti görev
lileri, bu bent gereğince sendika kurmak ve 
sendikalara üye olmak hakkına sahiptirler. 

2. Yukardaki bentte sayılan kimseler, ça
lışma durumu her hangi bir sebeple ortadan 

kalksa bile, söz konusu bentteki tariflere uy
gun her hangi bir iş veya mesleki daha önce 
değişik zamanlarda da olsa en az üç yıl süre 
ile yapmışlarsa, bu kanuna göre işçi sendikası 
kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakkı
na sahiptirler. 

3. îşçi teşekküllerinin yönetim kurulların
da, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve 
denetim işlerinde görev alanlar, bu kanuna 
göre işçi sendikası kurmak ve işçi sendikaları
na üye olmak hakkına sahiptirler. 
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PLİN KOMİSYONUNUN £>EĞÎŞTÎRİŞÎ 

Sendikalar Kanunu 

İşçi ve iş veren meslekî teşekkülleri 

MADDE 1. — Geçici Komisyonun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

îşçi Sendikası üyeliği 

MADDE 2. — Geçici Komisyonun 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İş veren sendikam üyeliği 

MADDE 3. — 1. 2 nci maddeye göre işçi sa
yılan kimseleri çalıştıran gerçek ve tüzel kişilere 
bu kanun bakımından iş veren 'denir. Bu kanuna 
göre iş veren sayılan kimseler, iş veren sendikası 
kurmak ve iş veren sendikalarına üye olmak hak
kına sahiptirler. 

2. iş veren sayılan gerçek ve tüzel kişileri 
işçiler muvacehesinde .temsil durumunda alan şa
hıslara iş veren vekili denir. îş veren vekilleri, 
bu kanun bakımından iş veren sayılırlar. Her iş 
(kolunda kimilerin iş veren vekili olduğu, tüzükle 
gösterilir. 

3. İş veren teşekküllerinin yönetim kurulla
rında, haysiyet, divanlarında ve diğer yönetim 
görevleri ile denetleme ve iş verenleri ve iş veren 
teşekküllerini temsil ıgörevlerinde vazife alanlar 
iş veren sıfattım muhafaza ederler. 

Sendikalara üye olamayacak kimsehr 

MADDE 4. — 1. Devlet veya Hükümeti 
temsil yetkisine sahip şahıslar, askerî şahıslar, 
gümrük, emniyet ve beledî itfaiye hizmetleri men
supları, 24 ncü maddenin 2 nci ıbendinde zikre-

fifeeici Ro. 

İs- verim sendikası üyeliği 

MADDE 3. — 1. 2 nci maddeye göre işçi 
sendikası kurmak ve bu sendikalara üye olmak 
hakkına sahip kimseleri çalıştıran gerçek ve 
tüzel kişilere bu kanun bakımından iş veren 
denir. 

Bu kanuna göre is veren sayılan gerçek ve 
tüzel kişiler, iş veren sendikası kurmak ve iş 
veren sendikalarına üye olmak hakkına sahip
tirler. 

2. îş veren sayılan gerçek veya tüzel kişi
ler adına işletmenin bütününü sevk ve idareye 
yetkili olanlar, bu kanun bakımından iş veren 
vekilidirler. îş veren \ eklileri bu kanun bakı
mından iş veren sayılu'Jar. 

3. îş veren teşekküllerinin yönetim kurul
larında, haysiyet divanlarında ve diğer yöne
tim ve denetim işlerinde görev alanlar, bu ka
nuna göre iş veren sendikası kurmak ve iş ve
ren sendikalarına üye olmak hakkına sahip
tirler. 

4. 2 nci maddede zikredilen kimselerden, 
anonim şirketlerde her hangi bir suretle imti
yazlı olan hisseler dışındaki hisselere sahib-
olup 2 nci bent gereğince iş veren vekili sa-
yılmıyanlar veya kendi aralarında kooperatif 
şirket kuranlar, iş veren sıfatını almış sayıl
mazlar. 

2 nci maddede zikredilen kimselerden olup 
2 nci bent gereğince iş veren vekili sayılmıyan-
lardan iş veren ile, adî şirket mukavelesine 
göre, çalıştıkları iş yerindeki faaliyetle ilgiH 
olarak ortaklık münasebeti kurmuş olanlar, bu 
âdi şirket mukavelesi o iş yerinde çalışan her
kese açık ise, iş veren sıfatını almış sayılmaz
lar. 

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

Sendikalara üye olamtyaeak kimseler 

MADDE 4. — 1. a) Devlet veya Hükü
meti temsil yetkisine sahibolan memurlar; 

b) Askerî şahıslar; 
c) Kanuna göre silâh taşımaya veya zor 
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Aş veren sendikası üyeliği 

MADDE 3. — 1. 2 nci maddeye göre iş
çi sendikası kurmak ve sendikalara tiye olmak 
hakkına sahip kimseleri çalıştıran gerçek ve 
tüzel kişilere bu kanun bakımından iş veren 
denir. 

Bu kanuna göre iş veren sayılan gerçek ve 
tüzel kişiler, iş veren sendikası kurmak ve iş 
veren sendikalarına üye olmak hakkına sahip
tirler. 

,2. îş veren sayılan gerçek veya tüzel ki
şiler adına işletmenin bütününü sevk ve ida
reye yetkili olanlar, bu kanun bakımından iş 
veren vekilidirler, iş veren vekilleri bu kanun 
bakımından iş veren sayılırlar. 

3. tş veren teşekküllerinin yönetim kurul
larında, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim 
ve denetim işlerinde görev alanlar, bu kanuna 
göre iş veren senikası kurmak ve iş veren sen
dikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

4. îş verenlerle çeşitli sebeplerle ortak du
rumuna geçmekle beraber, fiilen aynı iş yerinde 
veya diğer iş yerlerinde işçi olarak çalışanların 
işçilik sıfatlarına halel gelmez. Şu kadar ki; o 
is yerlerindeki ortaklık imkânının bütün işçi
lere açık olması ve bu şartların bütün işçiler 
tarafından kolaylıkla yerine getirilebilecek ni
telikte bulunması şarttır. 

2 nci maddede zikredilen kimselerden, mev
zuat veya toplu iş sözleşmesi gereğince bir iş
letmenin yönetim kurullarında veya benzeri 
kurullarda işçi sıfatiyle görevli bulunanlar, iş 
veren sıfatını almış sayılmazlar.' 

Sendikalara üyq olamıyacak kimseler 

MADDE 4. — 1. a) Devlet veya Hükü
meti temsil yetkisine sahibolan memurlar; 

b) Askerî şahıslar; 
c) Kanuna göre silâh taşımaya veya zor 
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Tekli ı 

dilen idare, teşekkül, müessese ye bankalarda ça
lışan müfettişler ile umum müdür yardımcısı ve
ya buna muadil ve üst kademelerdeki vazifelerde 
çalışanlar, hâkimler ve savcılar, Dışişleri Bakan
lığı memurları ile dış misyonlarda çalışan memur
lar, Maliye müfettiş ve hesap uzmanları ile bun
ların yardımcıları ve din ve ibadet işlerinde ve 
mabetlerde hizmet görenler; işçi ve iş veren sen
dikası ıkuramaz ve işçi ve iş veren sendikalarına 
üye olamazlar. 

2. Askerliği meslek ittihaz etmemig bulunan 
askerî şahısların bu kanuna göre haiz oldukları 
hak ve vecibeler, silâh altında bulundukları müd
det içinde talike uğrar. Ancak, bu bent hükmü, 
bu gibi şahısların üyesi bulundukları sendikalara 
aidat ödemelerini ve 14 ncü maddenin 1 nci ben
dinin (g) fıkrasında zikri geçen yardımlaşma 
sandıklarına ödemede bulunmalarını engellemez. 

3. Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma 
Genel Kumandanlığına bağlı iş yerlerinde çalı
şan ve askerlik mükellefiyeti ifa etmiyen işçiler 
bu kanunun tatbikatı bakımından askerî şahıs sa
yılamazlar. 

Üyeliğin iktisabı 

MADDE 5. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllere üye olmak ihtiyaridir, üye 
olmak yazılı müracata bağlıdır. 

2. İşçi sendikalarına üye olmak hakkının 
kullanılması için bu kanuna göre işçi sıfatını ta
şıyan kimsenin onaltı yaşını doldurması gerekir; 
onaltı yaşından küçük olanlar, kanuni temsilcile
rinin yazılı muvafakatiyle üye olabilirler. Ancak, 
onaltı yaşından küçük olanlar, sendika genel ku
rulunda oy kullanamazlar. 

Üyelikten ayrılma 

MADDE 6. — 1. Her üyenin, istediği za
man, üyesi bulunduğu meslekî teşekkülden çekil
meye hakkı vardır. Çekilme yazı ile olur. 
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kullanmaya yetkili kamu hizmeti görevlileri; 
d) 22 nci maddenin 2 nci bendinde zikre

dilen idare, teşekkül, müessese ve bankalarda 
çalışan müfettişler ve kontrolörler ile umum 
müdür yardımcısı veya buna eşit ve üst kade
melerdeki idari görevlerde çalışanlar; 

e) Hakem kurulları haricolmak üzere, yar
gı organlarında çalışanlar; 

f) Dışişleri Bakanlığı memurları ile dıj 
misyonlarda çalışan memur ve müstahdemler; 

g) Maliye hesap uzmanları ile bunların. 
yardımcıları; 

h) Din ve ibadet işlerinde ve mabetlerde 
hizmet görenler işçi ve iş veren sendikası ku
ramaz; işçi ve iş veren sendikalarına üye ola
mazlar. 

2. Askerliği meslek edinmemiş bulunan 
askerî şahısların bu kanuna göre haiz olduk
ları hak ve yükümler, silâh altında bulunduk
ları süre içinde askıda kalır. Ancak, bu bent 
hükmü, bu gibi şahısların üyesi bulundukları 
sendikalara aidat ödemelerini ve 14 ncü mad
denin l.nci bendinin (g) fıkrasında zikri ge
çen yardımlaşma sandıklarına ödemede bulun
malarını engellemez. 

3. Millî Savunma Bakanlığı ve îçişleri Ba
kanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 
iş yerlerinde çalışan ve askerlik yükümünü ye
rine getirmiyen işçiler, bu kanunun uygulan
ması bakımından askerî şahıs sayılmazlar. 

Üyeliğin kazanılması 

MADDE 5. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllere üye olmak ihtiyaridir. 
üye olmak yazılı müracaata bağlıdır. 

2. İşçi sendikalarına üye olmak hakkının 
kullanılabilmesi için bu kanuna göre işçi sıfa
tını taşıyan kimsenin onaltı yaşını doldurması 
gerekir; onaltı yaşından küçük olanlar, kanu
ni temsilcilerinin yazılı muvafakatiyle üye ola
bilirler. Ancak, onaltı yaşından küçük olanlar, 
sendika genel kurulunda oy kullanamazlar. 

Üyelikten ayrılma 

MADDE 6. — 1. Her üyenin, istediği za
man, üyesi bulunduğu meslekî teşekkülden çe
kilmeye hakkı vardır. Çekilme yazı ile olur. 
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kullanmaya yetkili kamu hizmeti görevlileri; I 
d) 22 nci maddenin 2 nci bendinde zikredi

len idare, teşekkül, müessese ve bankalarda ça- i 
lışan müfettişler ve kontrolörler ile umum mü
dür yardımcısı veya buna eşit ve üst kademe
lerdeki idari görevlerde çalışanlar; 

e) îl ve yüksek hakem kurulları haricol-
mak üzere, yargı organlarında çalışanlar; 

f) Dışişleri Bakanlığı memurları ile dış 
misyonlarda çalışan memur ve müstahdemler; 

g) Maliye hesap uzmanları ile bunların 
yardımcıları; 

h) Din ve ibadet işlerinde ve mabetlerde 
hizmet görenler, işçi ve iş veren sendikası kura
maz; işçi ve iş veren sendikalarına üye olamaz
lar. 

2. Askerliği meslek edinmemiş bulunan as
kerî şahısların bu kanuna göre haiz oldukları 
hak ve yükümler, silâh altında bulundukları sü
re içinde askıda kalır. Ancak, bu bent hükmü, 
bu gibi şahısların üyesi bulundukları sendika
lara aidat ödemelerini ve 14 ncü maddenin 1 nci 
bendinin (g) fıkrasında zikri geçen yardımlaş
ma sandıklarına ödemede bulunmalarını engel
lemez. 

3. "Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Ba
kanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı j 
iş yerlerinde çalışan ve askerlik yükümünü ye
rine getirmiyen işçiler, bu kanunun uygulanma
sı bakımından askerî şahıs sayılmazlar. 

i 

Üyeliğin kazanılması i 

MADDE 5. — 1. Bu kanuna göre kurulan ! 
meslekî teşekküllere üye olmak ihtiyaridir. Üye I 
olmak yazılı müracaata bağlıdır. | 

2. îşci sendikalarına ü>e olmak hakkının ; 
kullanılabilmesi için bu kanuna göre işçi sıfa- j 
tını taşıyan kimsenin onaltı yaşını doldurması j 
gerekir; onaltı yaşından küçük olanlar, kanuni ! 
temsilcilerinin yazılı muvafakatiyle üye olabi- l 

lirler. Ancak, onaltı yaşından küçük olanlar, I 
sendika genel kurulunda oy kullanamazlar ve i 

seçilemezler. i 
Üyelikten ayrılma I 

MADDE 6. — Geçici Komisyonun 6 nci j 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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2. Bir işçi teşekkülünden çekilen üyenin en 
gok altı ay müddetle aidatını ödemeye devam 
edeceğine dair teşekkül tüzüğüne hüküm konabi
lir. 

îşini eski iş yerinin bulunduğu belediye 
veya köy sınırları dışında başka bir yere nakle
den veyahut eski işinin dâhil olduğu iş kolu 
ve onunla ilgili iş kollarının dışında başka 
bir iş koluna aktaran üye için bu bent hük
mü tatbik olunmaz. 

'A. İşçi veya iş veren teşekkülü üyeliği 
vasfı kalkan şahıs aidat ödemiş veya topye-
kûn ödemede bulunmuş olduğu her nevi yar
dımlaşma veya ihtiyarlık sandıklanndaki üye
lik hakkını, o sandığa yapmış olduğu öde
meler nisbetinde muhafaza etmek hakkını 
haizdir. 

Bu haktan istifade edilebilmesi için yapıl
ması lüzumlu yekûn ödemelerin miktarı teşek
kül tüzüklerince tesbit edilir. Ancak, bu 
miktar beş yüz liradan fazla olamaz. Te
şekkül tüzükleri, bu hakkın kullanılması için 
gerekli yazılı talebin, üyelikten çekilme tari
hinden itibaren ne kadar müddet içinde ya
pılması gerektiğini de tesbit eder. Bu müddet 
onbeş günden az ve iki aydan fazla olamaz. 

İşçi sendikası üyeliğinin devam ettiği haller 

MADDE 7. — işçi sendikası üyesi işçinin 
işsiz kalması veya tüzüğüne göre sendikanın 
faaliyet sahası içinde kalmak şartiyle başka 
bir işe geçmesi, sendika üyeliğine halel getir
mez. 

Üyelikten çıkarma 

MADDE 8. — 1. Kanun ve tüzük hüküm
leri gereğince teşekkülden çıkarılan üyenin, 
çıkarına kararma karşı genel kurula başvur
maya hakkı vardır. Genel kurul kararına karşı 
bu kararın ilgiliye tebliğinden itibaren üç ay 
içinde iş mahkemesine ilgili tarafından itiraz 
edilebilir; iş mahkemesinin kararı kesindir. 

2. Çıkarılan üye hakkındaki genel kurul 
kararı, 12 ııci maddede gösterilen resmî makam
lara yazı ile tebliğ edilir. Genel kurul kara
rına karşı, Bölge Çalışma Müdürlüğü, keyfiye
tin yetkili resmî makama tebliğinden itibaren 

Geçici Ko. 

2. Bir işçi teşekkülünden çekilen üyenin en 
çok altı ay müddetle aidatını ödemeye devam 
edeceğine dair teşekkül tüzüğüne hüküm kona
bilir. 

îşini eski iş yerinin bulunduğu belediye veya 
köy sınırları dışından başka bir yere nakleden 
veyahut eski işinin dâhil olduğu iş kolu ve onun
la ilgili iş kollarının dışında başka bir iş koluna 
aktaran üye için bu bent hükmü tatbik olun
maz. 

3. işçi veya iş veren teşekkülü üyeliği vas
fı kalkan şahıs aidat ödemiş veya topyekûn öde
mede bulunmuş olduğu her nevi yardımlaşma ve
ya ihtiyarlık sandıklanndaki üyelik hakkını, o 
sandığa yapmış olduğu ödemeler nisbetinde mu
hafaza etmek hakkını haizdir. 

Bu haktan istifade edilebilmesi için yapılma
sı lüzumlu yekûn ödemelerin miktarı teşekkül 
tüzüklerince tesbit edilir. Ancak, bu miktar beş-
yüz liradan fazla olamaz. Teşekkül tüzükleri, bu 
hakkın kullanılması için gerekli yazılı talebin, 
üyelilrten çekilme tarihinden itibaren ne kadar 
müddet içinde yapılması gerektiğini de -tesbit 
eder. Bu müddet onbeş günden az ve iki aydan 
fazla olamaz, 

İşçi sendikası üyeliğinin devanı ettiği haller 

MADDE 7. — tşçi sendikası üyesi işçinin iş
siz kalması veya tüzüğüne göre sendikanın fa
aliyet sahası içinde kalmak şartiyle başka bir 
işe geçmesi, sendika üyeliğine halel getirmez. 

Üyelikten çıkarma 

MADDE 8. —- 1. Kanun ve teşekkül Tüzü
ğü hükümleri gereğince teşekkülden çıkarılan 
üyenin, çıkarma kararına karşı genel kurula baş
vurma hakkı vardır. Genel kurul kararına karsı 
bu kararın ilgiliye tebliğinden itibaren üç ay 
içinde mahallin iş dâvalarına bakmaya görevli 
mahkemeye ilgili tarafından itiraz edilebilir; 
mahkemenin kararı kesindir. 

2. Çıkarılan üye hakkındaki genel kurul 
kararı, 12 nci maddede gösterilen resmî makam
lara yazı ile tebliğ edilir. Genel kurul kararına 
karşı, bölge çalışma müdürlüğü, keyfiyetin yet-
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İşçi sendikası üyeliğinin devam ettiği haller 

MADDE 7 Geçiei Komisyonun 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Üyelikten çıkarma 

MADDE 8. — Geçici Komisyonun 8 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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üç ay içinde, iş mahkemesine itirazda buluna
bilir; iş mahkemesinin karan kesindir. 

Sendika, birUk, federasyon ve konfederasyonumu 
kuruluş şartlan 

MADDE 9. — 1. îşçi sendikaları, aynı iş 
yerinde veya aynı iş kolundaki i§ yerlerinde 
çalışan ' işçileri veyahut birbiriyle ilgili iş 
kollarına mensup işçileri içine alır. 

îş veren sendikaları aynı iş koluna veyahut 
birbiriyle ilgili iş kollanna mensup iş veren
leri içine alır. 

Aynı iş yerinde veya aynı iş kolunda ve
ya birbiriyle ilgili iş kollannda birden fazla 
sendika kurmak caizdir. 

2. a) Sendika birlikleri, belirli bir mahal 
veya bölge sınırlan içinde, birbirleriyle il
gisi olmıyan çeşitli iş kollarında dahi olsa, 
mevcut sendikalann en az ikisinin; 

b) Federasyonlar, aynı iş kolunda ve o iş 
kolu ile ilgili iş kollarında mevcut sendika
ların, bir araya geldiklerinde Türkiye'de o iş 
kolu ve onunla ilgili iş kollarındaki sendikalı 
işçilerin asgari üçte birini veya asgari bu sa
yıdaki işçileri istihdam eden iş verenleri temsil 
etmeleri şartiyle en az ikisinin; 

c) Konfederasyonlar, mevcut birlik ve fede-
rasyonlann en az üçte birinin bir araya gelme
siyle teşekkül ederler. 

3. îş kollannın ve birbirleriyle ilgili olanla-
rınm-tesbiti tüzükle olur. Bu tüzük yapılmadan 
önce, üniversitelerin, sendika, birlik, federasyon 
ve konfederasyonların ve özel kanunlar gereğin
ce kurulmuş oda ve benzeri meslekî teşekkülle
rin, Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak tasan 
üzerindeki istişari mütalâalannı yazılı olarak 
üç ay içinde bildirmeleri istenir. Bu tüzüğün de
ğiştirilmesinde de aynı şekilde hareket olunur. 

Bu tüzüğe göre her hangi bir iş koluna dâhil 
olmıyan kimseler, genel hizmet koluna dâhil 
sayılırlar. Genel hizmet kolu ayrı bir iş kolu ola
rak itibar olunup diğer bütün iş kollan ile ilgili 
addedilir. 

10 -
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kili resmî makama tebliğinden itibaren üç -ay 
içinde, mahallin iş dâvalanna bakmaya görev
li mahkemeye itirazda bulunabilir; mahkeme
nin karan kesindir. 

Se,ndika, birlik, federasyon ve konfederasyonların 
kuruluş şartlan 

MADDE 9. — 1. İşçi sendikaları, aynı iş 
yerinde veya aynı iş kolundaki iş yerlerinde 
Çalışan işçileri veyahut birbirleriyle ilgili iş kol
lannda çalışan işçileri içine alır. 

îşçi niteliğinde olmıyan kamu hizmeti görev
lileri, kendi aralannda veyahut çalıştıkları iş 
yeri, işletme, kurum, kurul veya dairelerde bu 
kanuna göre işçi sayılanlarla birlikte sendika 
kurabilirler. 

îş veren sendikalan aynı iş kolunda veyahut. 
birbirleriyle ilgili iş kollarında çalıdan iş ve
renleri içine ahr. 

Aynı iş yerinde veya aynı iş kolundîi veya 
birbirleriyle ilgili iş kollarında birden fazla sen
dika kurmak caizdir. 

2. a) Sendika birlikleri, belirli bir mahal 
veya bölge sınırlan içinde, birbirleriyle ilgili ol
mıyan çeşitli iş kollannda dahi olsa, mevcut 
sendikaların en az ikisinin; 
, b) Federasyonlar, aynı iş kolunda ve o iş 

kolu ile ilgili iş kollannda mevcut en az iki sen
dikanın ; 

c) Konfederasyonlar, mevcut birlik ve fe
derasyonlardan en az ikisinin üye sıfatiyle bir 
araya gelmeleri suretiyle kurulurlar. 

3. îş kolları ve bunların birbirleriyle ilgili 
olanları, Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yö
netmelikle tesbit olunur. Bu yönetmelik, millet
lerarası normlara uygun olur. Çalışma Bakan
lığı, yönetmeliği hazırlarken, Yüksek Hakem 
Kurulunun, en çok işçi mensubu olan işçi kon
federasyonu ile en çok iş veren mensubu olan 
iş veren konfederasyonunun - yok ise - Türkiye 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Bor
saları Birliğinin istişari mütalâalarını alır. Bu 
mütalâaların talep tarihinden itibaren en geç 
on gün içinde verilmesi gereklidir. 
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Sendika ve üst tesekküîUr 

MADDE 9. — 1. îşçi sendikaları, aynı iş 
yerinde veya aynı iş kolundaki iş yerlerinde 
çalışan işçileri veyahut birbirleriyle ilgili iş kol
larında çalışan işçileri içine alır. 

îşçi niteliğinde olmıyan kamu hizmeti gö
revlileri, ancak kendi aralarında sendika kura
bilirler. 

iş veren sendikaları aynı iş kolunda veya
hut birbirleriyle ilgili iş kollarında çalışan iş 
verenleri içine alır. 

Aynı iş yerinde veya aynı iş kolunda veya 
birbirleriyle ilgili iş kollannda birden fazla 
sendika kurmak caizdir. 

2. Sendikalar bir araya gelmek suretiyle 
birlik, federasyon ve konfederasyon gibi üst te
şekküller kurabilirler. 

Sendikaların kendi aralarında kurdukları 
her kademedeki üst teşekküller hakkında da bu 
kanun hükümleri uygulanır. 
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Milletlerarası te§ekküllerû katılma 
MADDE 10. — 1. Sendika, birlik, federasyon 

ve konfederasyonların, aynı mahiyetteki millet
lerarası teşekküllere katılmaları serbesttir. 

Milletlerarası teşekküllere katılma ve çekil
me kararlarından Çalışma Bakanlığına derhal 
yazı ile bilgi verilir ve keyfiyet, mahallinde ya
yınlanan bir gazetede A eya o mahalde gazete ya
yınlanmıyorsa, en yakın yerde yayınlanan bir 
gazetede ilân olunur. 

2. Adalet Bakanlığının talebi üzerine; Teni
yiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı Ka
nunun 4 neü maddesine 5859 sayılı Kanunla 
eklenen fıkrada gösterilen Kurul tarafından tâ
yin edilecek Yargıtay Ceza Dairesi kararı ile, 
belli bir milletlerarası işçi veya iş veren teşek
külü, Anayasanın 19 neu maddesinin son fıkra
sını veya 57 nci maddesinin 1 nci fıkrasını ihlâle 
matuf faaliyet sarf eden bir teşekkül olarak ilân 
edilirse, bu milletlerarası teşekküle katılmak ya
saktır. 

Bu husustaki kararlar, talep tarihinden iti
baren üç ay içinde, evrak üzerinde tetkikat ya
pılmak suretiyle verilir. Ancak, karar verilmez
den önce, Cumhuriyet Başmüddeiumumisiuin ya
zılı mütalâası alınır. 

3. Bu kararın Ilesmî Gazete ile ilânı tari
hinden itibaren bir ay zarfında ilgililer Temyiz 
Mahkemesi Ceza Umumi Heyetine itiraz edebi
lirler. 

İtiraz üzerine duruşma yapılır. 
Duruşmada Cumhuriyet Başsavcısı da bulu

nur. itiraz edenin daveti, iddia ve müdafaaların 
ve delillerin tetkiki ile kararların tefhim ve teb
liği ve duruşma zabıtlarının tanzimi hususların
da, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun umu
mi hükümleri tatbik olunur. îtirazcn verilen ka
rar katı olup, Resmî Gazete ile ilân olunur. 

4. Temyiz mahkemesince verilen yasak ka
rarının itirazsız kesinleşmesinden veyahut Ceza 

Geçici Ko. 

Bu yönetmeliğe göre, her hangi bir iş koluna 
dâhil olmayıp bu kanuna göre sendika kurmak 
ve sendikalara üye olmak hakkına sahip olan
lar, genel hizmet koluna dâhil sayılırlar. Genel 
hizmet kolu ayn bir iş kolu olarak itibar'©lunup 
diğer bütün iş kolMnile ilgili sayıhr. 

Milletlerarası teşekküllere katılmak 

MADDE 10. — Bu Kanuna göre kurulan iş
çi ve iş veren teşekkülleri, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasamın 1 ve 2 nci maddeleri, 3 neü 
maddesinin 1 nci fıkrası ve 4 neü maddesi ve; 
19 ncu maddesinin son fıkrası ile 57 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasındaki ilkelere aykı
rı faaliyet sarf etmeyen milletlerarası işçi ve 
iş veren teşekküllerine şerbetçe üye olabi
lirler ve üyelikten çekilebilirler. İlgili teşek
kül, katıldığı milletlerarası teşekkülün tüzü
ğünü, katılma tarihini takibeden onbeş gün 
içinde Çalışma Bakanlığına gönderir. Üyelik
ten ayrılma halinde de, durumu, layrılma ta
rihini takibeden onbeş gün içinde aynı Ba
kanlığa .bildirir. 

Bu Kanuna göre kurulan meslekî teşek
küllere* alınmış olup kuruluşları yukardakd 
ilkelere aykırı olan veya bu ilkelere aykırı ha
reket eden milletlerarası teşekküllere katılma 
kararlan, Bakanlar Kurulu kararı ile iptal 
olunur. 
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Milletlerarası teşekküllere katılmak 

MADDE 10. — Bu kanuna göre kurulan iş
çi ve iş veren teşekkülleri, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 1 ve 2 nci maddeleri, 3 ncü mad
denin 1 nci fıkrası ve 4 ncü maddesi ve 19 ncu 
maddesinin son fıkrası ile 57 nci maddesinin 
1 nci fıkrasındaki ilkelere aykırı faaliyet sarf 
etmiyen milletlerarası işçi ve iş veren teşekkül
lerine serbestçe üye olabilirler ve üyelikten çe
kilebilirler. İlgili teşekkül katıldığı milletlerara
sı teşekkülün Tüzüğünü, katılma tarihini taki-
beden onbeş gün içinde Çalışma Bakanlığına 
gönderir. Üyelikten ayrılma halinde de, duru
mu, ayrılma tarihini takibeden onbeş gün için
de aynı Bakanlığa bildirir. 

Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller-
ce alınmış olup kuruluşlan yukardaki ilkelere 
aykırı olan veya bu ilkelere aykırı hareket eden 
milletlerarası teşekküllere katılma kararları, Ba
kanlar Kurulu kararı ile iptal olunur. 

İşçi niteliğini taşımıyan kamu hizmeti gö
revlilerinin kurdukları meslekî teşekküller mil
letlerarası bir teşekkülle katılamazlar. 
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Umumi Heyetince verilen yasak kararının ilâ
nından itibaren onbeş gün içinde kararda bahis 
konusu teşekküle katılmış olan sendika, birlik, 
federasyon ve konfederasyon, bu milletlerarası 
teşekkülden çekilmek zorundadır. 

Bu müddet içinde çekilmiyen teşekkül kapa
tılır. 

Bu müddet içinde çekilen teşekkül ise kapa
tılamaz ve mensuplarına karşı cezai takibat ya
pılamaz. 

Kuruculuk 

MADDE 11. — 1. Sendika kurmak ve işbu 
Kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin yö
netim kurullarında, haysiyet divanlarında ve bu 
teşekküllerin idaresi, temsili ve denetlenmesi ile 
ilgili sair işlerde görev alabilmek için, sendika 
üyeliğinde kanunen aranan şartlardan başka, re-
şidolmak, medeni haklaıdan mahrum bulunma
mış olmak ve Türk vatandaşı olmak şarttır. 

2. Türkiye'de birlik, federasyon ve konfe
derasyonları kuran veya bunlara katılan mesle
kî teşekküllerin Türk teşekkülleri olması şarttır. 

v Kuruluş 
MADDE 12. — 1. Bu Kanuna göre kurulan 

meslekî teşekküllerin kurucuları, teşekkülü ilk 
Genel Kurul toplantısına kadar sevk ve idare ile 
görevli kimselerin öz ve soyadları, meslek ve sa
natları ve ikâmetgâhları ile birlikte meslekî teşek
külün Tüzüğünü bölge çalışma müdürlüğüne; o 
mahalde bölge çalışma müdürlüğü yoksa, en yük
sek mülki âmire iki suret halinde tevdi etmeye 
mecburdurlar. 

Tevdi keyfiyeti ile birlikte teşekkül tüzel ki
şilik iktisabeder. 

2. Teşekkül tüzel kişilik iktisabeder etmez, 
teşekkülün kurucuları; teşekkülün Tüzüğünü ve 
teşekkülü ilk Genel Kurul toplantısına kadar 
sevk ve idare ile görevli kimselerin öz ve soy
adlarını, meslek ve sanatları ve ikâmetgâhları 
ile birlikte o mahalde yayınlanan bir gazetede 
veya o mahalde gazete yayınlanmıyorsa, en ya
kın yerde yayınlanan bir gazetede ilân ederler. 
Bununla beraber, kurucular, gazetede ilânı, sa-
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Kuruculuk; idarecilik 

MADDE 11. — Sendika kurmak ve işbu ka
nuna göre kurulan meslekî teşekküllerin yö
netim kurullarında, haysiyet divanlarında ve 
bu teşekküllerin idaresi, temsili ve denetlen
mesi ile ilgili sair işlerde görev alabilmek için, 
sendika üyeliğinde kanunen aranan şartlar
dan başka, reşidolmak, medeni haklardan 
mahrum bulunmamış olmak ve Türk vatan
daşı olmak şarttır. 

2. Türkiye'de birlik, federasyon ve kon
federasyonları kuran veya bunlara katılan 
meslekî teşekküllerin Türk teşekkülleri olma-

I sı şarttır. 

I Kuruluş 

MADDE 12. — 1. Bu Kanuna göre kuru-
I la-n meslekî teşekküllerin (kurucuları, teşek-
I külü ilk genel kurul toplantısına kadar sevk 
I ve idare ile görevli kimselerin ad ve soyad-
I lan, meslek ve sanatları ve ikâmetgâhlarını 
I belirtmek suretiyle meslekî teşekkülün tüzü

ğünü Bölge Çalışma Müdürlüğüne; o mahal-
I de Bölge Çalışma Müdürlüğü yoksa, en yük-
I sek mülki âmire iki nüsha halinde tevdi etme-
I ye mecburdurlar. 
I Tevdi ile birlikte, teşekkül, tüzel kişilik ka-
I zanır. 

2. Teşekkül tüzel kişilik kazanır kazan
maz, teşekkülün kurucuları, teşekkülün tü
züğünü ve teşekkülü ilk genel kurul toplantı
sına kadar sevk ve idare ile görevli kimselerin 
ad ve soyadlarını, meslek ve sanatları ve ika-

I metgâhları ile birlikte o mahalde yayınlanan 
I bdr gazetede veya o mahalde gazete yayınlan-
| mıyorsa, en yakın yerde yayınlanan bir gaze-
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Kuruculuk; idarecilik 

MADDE 11. — Sendika kurmak ve işbu ka
nuna göre kurulan meslekî teşekküllerin yöne
tim kurullarında, haysiyet divanlarında ve bu 
teşekküllerin idaresi, temsili ve denetlenmesi ile 
ilgili sair işlerde görev alabiHmek için, sendika 
üyeliğinde kanunen aranan şartlardan başka, 
reşidolmak, medeni haklardan mahrum bulun
mamış olmak ve Türk vatandaşı olmak şarttır. 

2. Türkiye'de sendika üst teşekküllerini 
kuran veya bunlara katılan meslekî teşekkülle
rin Türk teşekkülleri olması şarttır. 

Kurutuş 

MADDE 12, —- 1. Bu kanuna göre kuru
lan meslekî teşekküllerin kurucuları, teşekkülü 
ilk genel kurul toplantısına kadar sevk ve ida
re ile görevli kimselerin ad ve soyadları, mes
lek ve sanatları ve ikametgâhlarını belirtmek 
suretiyle meslekî teşekkülün tüzüğünü Bölge 
Çalışma Müdürlüğüne; o mahalde Bölge Çalış- 1 
ma Müdürlüğü yoksa, en yüksek mülki âmire 
iki nüsha halinde tevdi etmeye mecburdurlar. 

Tevdi ile birlikte, teşekkül, tüzel kişilik ka
zanır. 

2. Teşekkül tüzel kişilik kazanır kazanmaz, 
teşekkülün kurucuları, teşekkülün tüzüğünü ve 
teşekkülü ilk genel kurul toplantısına kadar 
sevk ve idare ile görevli kimselerin ad ve soy
adlarını, meslek ve sanatları ve ikametgâhları I 
ile birlikte o mahalde yayınlanan bir gazetede 
veya o mahalde gazete yayınlanmıyorsa, en ya- I 
kın yerde yayınlanan bir gazetede ilân ederler, 
bununla beraber, kurucular, gazetede ilânı, sa- | 

M. Meol'usi ( S. Sayısı : 128 ) 



-M -
Teklif 

deee teşekkülün adma ve merkezine inhisar et
tirebilirler; bu takdirde, bu bentde zikri geçen 
vesikaların birer örneği, mahallin en yüksek 
mülki amirliğinin ve bölge çalışma müdürlüğü
nün ilân tabelâsına bir ay müddetle asılır ve 
basılmış nüshaları masrafı karşılığında teşekkül 
merkezinde ilgililere tevzi edilir. Bu tevzi işi res
me tâbi değildir. 

3. Bölge çalışma müdürlükleri, işçi ve iş ve
ren teşekkülleri için, örneği Çalışma Bakanlığın
ca tesbit edilecek, ayrı birer sicil defteri tutar
lar. 

4. Genel Kurul tarafından seçilen yönetim 
Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin ve denet
çilerin ad ve soyadlarmm, meslek ve sanatları
nın, ikametgâhlarının ve tüzük değişikliklerinin 
ve tüzüğe göre şubelerin açılmasının resmî ma
kamlara bildirilmesinde ve ilânında da bu mad
de hükümlerine uyulur. 

5. Birlik, federasyon ve konfederasyonlara 
katılma ve bu teşekküllerden çekilme kararları 
da bu maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri hüküm
lerine tâbidir. 

Nisap, katılma ve çekilme 

MADDE 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllerin genel kurullarının toplan
ma nisabı, Genel Kurul üyelerinin yarısından bir 
fazlasıdır. Meslekî teşekkül Tüzüğünde daha 
yüksek bir nisap tesbit edilebilir. Bu nisap sağ
lanamazsa, ikinci toplantı, birinci toplantı gü
nünden en çok onbeş gün sonraya bırakılabilir. 
İkinci toplantıda toplantı nisabı aranmaz. 

2. Belli bir birlik veya federasyona katıl
mak, sendika genel kurulu toplantı nisabına gö
re toplanan Genel Kurul üyelerinin yarısından 
bir fazlasının oyunun alınması ile mümkündür. 
Belli bir konfederasyona katılmada da, birlik 
ve federasyon genel kurulları için aynı hüküm 
caridir. 

3. Birlik, federasyon ve konfederasyonla- , 

Geçici KG. 
tede ilân ederler. Bununla beraber, kurucu
lar, gazetede ilânı, sadece teşekkülün adına ve 
merkezine inhisar ettirebilirler; bu takdirde, 
bu bentte zikri geçen vesikaların birer ör
neği, mahallin en yüksek mülki amirliğinin ve 
Bölge Çalışma Müdürlüğünün ilân tabelâsı
na bir ay süre ile asılır ve basılmış nüshaları 
masrafı karşılığında teşekkül merkezinde 
ilgililere tevzi edilir. Bu tevzi resme tabi de
ğildir. 

3. Bölge Çalışma müdürlükleri, işçi ve iş 
veren teşekkülleri için, örneği Çalışma Bakan
lığınca tesbit edilecek ayrı birer sicil tutar
lar. Bu sicilin bir örneği Çalışma Bakanlığına 
gönderilir. 

.4. Bu Kanuna göre kurulan meslekî te-
şel̂ küller, tüzel kigilik kazanmalarından baş-
lıyarak bir yıl dginde ilk genel kurul toplan
tısını yapnıak. zorunda î1'!3^-

5. .Genel kurul tarafından sekilen yönetim 
kurulu ve,haysiyet divanı üyelerinin ye de-
4ş?ı̂ tç l̂̂ rizıiıı ad ve soyadlarının, meslek ve 
sanatlarının, ikâmetgâhlarının ve tüzük deği
şikliklerinin ve tüzüğe göre şubelerin açılma
sının resmî makamlara bildirilmesinde ve ilâ
nında da bu madde hükümlerine uyulur. 

6. Birlik, federasyon ve konfederasyonlara 
katılma ve bu teşekküllerden çekilme ka
rarlan da, bu maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri 
hükümlerine tâbidir, 

Oran, katılma ve çekilme 

MADDüE 13. — 1. Bu kanuna göre kuru
lan meslekî teşekküllerin genel kurullarının 
Coplanma oranı, genel kurul üye tamsayısı
nın salt çoğunluğudur. Meslekî teşekkül tüzü-
ğî ude daha yüksek bir oran tesbit edilebilir. 
Bu oran sağlanamazsa, ikinci toplantı, birinci 
toplantı gününden en çok onbeş gün sonraya 
bırakılabilir. İkinci toplantıda toplantı ora
nı aranmaz. 

2. BeUi bir birlik veya federasyona üye 
olmak, sendika genel kurulu toplantı oranına 
göre toplanan genel kurul üyelerinin yarısın
dan bir fazlasının oyunun alınmasiyle müm
kündür. Belli bir konfederasyona üye olmada 
da, birlik ve federasyon genel kurulları için 
aynı hüküm uygulanır. 
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dece de teşekkkülün adına ve merkezine inhisar 
ettirebilirler; bu takdirde, bu bentte zikri ge
çen vesikaların birer örneği, mahallin en yük
sek mülki amirliğinin ve Bölge Çalışma Müdür
lüğünün iflân tabelâsına bir ay süre ile asılır ve 
basılmış nüshaları masrafı karşılığında teşekkül 
merkezinde ilgililere tevzi edilir. 

3. Bölge Çalışma müdürlükleri, işçi ve iş 
veren teşekkülleri için, örneği Çalışma Bakanlı
ğınca tesbit edilecek ayrı birer sicil tutarlar. Bu 
sicilin bir örneği Çalışma Bakanlığına gönde
rilir. 

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

5. Genel kurul tarafından seçilen yönetim 
kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin ve denetçi
lerinin ad ve soyadlamun, meslek ve sanatları
nın, ikametgahlarının ve tüzük değişikliklerinin 
ve tüzüğe göre şubelerin açılmasının resmî ma
kamlara bildirilmesinde ve ilânında da bu mad
de hükümlerine uyulur. 

6. Birlik sendika üst teşekküllerine katıl
ma ve bu teşekküllerden çekilme kararları da 
bu maddenin 1, 2 ve 3 ncü benleri hükümlerine 
tabidir. 

Oran, katılma ve çekilme 

MADDE 13. — 1. Bu kanuna göre jkuru-
Iıan meslekî teşekküllerin genel kurularının 
toplanma oranı, genel kurul üye tamsayısının 
salt çoğunluğudur. Meslekî teşekkül tüzüğün
de daha yüksek bir oran tesbit Edilebilir. Bu 
oran sağlanamazsa, ikinci toplantı, birinci 
toplantı gününden en çok anbeş gün sonraya 
bırakılabilir. İkinci toplantıda toplantı oranı 
aranmaz. 

2. Belli bir birlik veya federasyona üye 
olmak, sendika genel kurulu toplantı ora
nına göre toplanan genel kurul üyelerinin ya
nsından bir fazlasının oyunun alınmasiyle 
mümküaıdür. Belli bir konfederasyona üye 
olmada da, birlik ve federasyon genel ku
rulları için aynı hüküm uygulanır. 
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nn kurulmasında da 2 nci bent hükmüne uyu
lur. 

4. BİT sendikanın ınensubolduğu birlikten 
veya federasyondan ve birliğin veya federas
yonun mensubolduğu konfederasyondan çekil
mesi, çöküime.k istiyen sendika, birlik veya fe
derasyonun genel kurulunun toplanma nisabı
na göre toplanan genel kurul üyelerinin üçte 
ikisinin oyunun alınması ile mümkündür. 

5. Milletlerarası teşekküllere katılma ve 
çekilmede de 4 ncü bent hükmü caridir. 

6. Sendikaların birleşmesi genel kurulla
rının bir arada yapacakları toplantıda hazır 
bulunan üye sayısının salt çokluğunun alaca
ğı kararla olur. Genel kurulların bu müşterek 
toplantıya çağırılması, kanun ve kendi tüzük
lerinin hükümleri gereğince ayrı ayrı yapılır. 

Birliklerin kendi aralarında, federasyonla
rın kendi aralarında ve konfederasyonların 
kendi aralarında birleşmelerinde de 1 nci fık
ra hükmü uygulanır. 

Birleşme ile ilgili formaliteler konusunda 
12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları uygu
lanır. 

9 ncu madde hükümleri mahfuzdur. 

Meslekî teşekküllerin faaliyetleri 

MADDE 14. — 1. Bu kanuna göre kuru
lan meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak ge- ' 
nel hükümlere göre sahib oldukları yetkiler
den başka, aşağıda ziıkredilen faaliyetlerde bu
lunabilirler : 

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak; 
b) Kollektif iş mukavelesi akdetmek; 
c) îş {anlaşmazlıklarında ilgili makam ve 

mercilere, hakem ve uzlaştırma kurullarına, iş 
mahkemelerine ve sair kazai kurullara, kanun 
hükümlerine göre mütalâa bildirmek ve onlar
dan talepte bulunmak; I 

d) İstihdamı doğurtan hukuki münasebet
le ilgili hususlarda sosyal sigortalar, emeklilik 
ve benzeri hakların kullanılması hususlarında 
üyelerine ve mirasçılarına adlî müzaherette bu
lunmak) I 

e) Kollektif iş mukavelesinden veya mes
lekin müşterek menfaatlerinden doğan husus- | 

M. Meclisi ( 
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3. Birlik, federasyon ve konfederasyonla
rın kurulmasında da 2 nci bend hükmüne uyu
lur. 

4. Bir sendikanın üyesi olduğu birlikten 
veya federasyondan ve birliğin veya federasyo
nun üyesi olduğu konf eredasyondan çekilmesi, çe
kilmek istiyen sendika, birlik veya federasyo
nun genel kurulunun toplantı oranına göre top
lanan genel kurul üyelerinin üçte ikisinin 
oyunun alınması ile mümkündür. 

5. Milletlerarası teşekküllere katılma ve 
çekilmede de 4 ncü bent hükmü uygulanır. 

6. Sendikaların birleşmesi, genel kurulla
rın bir arada yapacakları toplantıda hazır bu
lunan üye sayısının salt çoğunluğunun alacağı 
kararla olur. Genel kurulların bu müşterek top
lantıya çağrılması, kanun ve kendi tüzükleri
nin hükümleri gereğince ayrı ayrı yapılır. 

Birliklerin kendi aralarında, federasyonla
rın kendi aralarında ve konfederasyonların ken
di aralarında birleşmelerinde de ayni hüküm uy
gulanır. 

Birleşme ile ilgili usûl ve merasim konusun
da 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları uy
gulanır. 

9 ncu madde hükümleri saklıdır. 

MedeM teşekküllerin fantiye ti e ri 

MADDE 14. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak genel 
hükümlere göre sahiboldukları yetkilerden baş
ka, aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunabi
lirler : 

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

mercilere, uzlaştırma ve hakem kurullarına, iş 
mahkemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun 
hükümlerine göre başvurmak veya mütalâa 
bildirmek ve onlardan talepte bulunmak; 

d) Çalıştırmayı doğuran hukuki münase
betle ilgili hususlarda sosyal sigortalar, emek
lilik ve benzeri hakların kullanılması ile ilgili 
olarak üyelerine ve mirasçılarına adlî müza
herette bulunmak; 

e) Mevduattan, örf ve âdetten, toplu iş söz
leşmesinden veya meslekin müşterek menfaat-

J. Sayısı : J26 ) 



- 59 — 
Plân Ko. 

3. Sendika üst teşekküllerinin kurulmasın
da da 2 noi bent hükmüne uyulur. 

4. Bir sendikanın üyesi olduğu birlikten 
veya federasyondan ve birliğim veya federas
yonun üyesi olduğu konfederasyondan çekil
mesi, çekilmek Jistiyen sendika, birlik veya 
federasyonun genel kurulunun toplantı ora
nına göre toplanan genel kurul üyelerinin 
üçlte ikisinin oyunun alınması ile mümkündür. 

5. Milletlerarası teşekküllere katılma ve 
çekilmede de 4 ıncü bent hükmü uygulanır. 

6. Sendikaların birleşmesi, genel kurul
larının bir arada yapacakları toplantıda ha
zır bulunan üye ;sayısının salt çoğunluğunun 
alacağı kararla olur. Genel kurulların bu müş
terek toplantıya çağrılması, kanun ve kendi 
tüzüklerinin hükümleri gereğince ayrı ayrı 
yapılır. 

Birliklerin kendi aralarında, federasyon
ların »kendi aralarında ve konfederasyonla
rın kendi aralarında birleşmelerinde de aynı 
hüküm uygulanır. 

Birleşme ile ilgili usul ve merasim konu
sunda 12 nei maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları 
uygulanır. 

9 nou madde hükümleri saklıdır. 

Mesleki teşekküllerin faaliyetleri 

MADDE 14. — Geçici Komisyonun 14 ncü 
maddesi aynen feabul edilmiştir. 
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kırda ve işçinin yazılı talebi üzerine iş veya 
hizmet akitleriyle ilgili anlaşmazlıklarda ve si
gorta hakları için üyelerine ve mirasçılarına 
dâva ve husumete ehil olmak ; 

f) Kanun ve milletlerarası anlaşma hüküm
lerine göre toplanan kurullara temsilci gön
dermek ; 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ih
tiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, eğitim ve sair 
sosyal ve kültürel maksatlar için yardımlaşma 
sandıkları kurmak; üyeleri yararına sigorta 
mukaveleleri akdetmek; 

h) Kanuna göre cevıaz verilen hallerde 
grev veya lokavt ilân ve idare etmek ve ben
zeri yetkileri kullanmak; 

i) Üyeleninin meslekî bilgilerini artıracak, 
millî tasarruf ve yatırımın gelişmesine ve reel 
verimliliğin çoğalmasına hizmet edecek veya 
genel kültürlerini genişletecek kurs ve konfe
ranslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, 
kütüphane ve benzeri kültürel tesisler kurmak, 
üyelerinin boş zamanlarını iyi ve nezih şekil
de geçirmeleri için imkânlar sağlamak; 

,j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına 
, çalışmak ve bu gibi teşebbüslere yaddım et

mek ; 
k) Mesleklerinin icrası için lüzumlu her 

novi haımmadde, eşya, alât, edevat ve maki-
nalan üyelerine kiralamak, ödünç vermek ve
ya hibe etmek; 

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

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek
küller, hıiametlerinde, üyeleri arasında tam (eşit
liğe uymak zorundadırlar. 

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

Geçici Ko. 

terinden doğan hususlarda veyahut yazılı müra-
caatlerı üzerine 2 nci maddenin, birinci bendin
de zikredilen akidlerden doğan haklariyle sigor
ta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsi-
len dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâvadan 
ötürü husumete ehil olmak; 

f) Kanun ve milletlerarası andlaşma hü
kümlerine göre toplanan kurullara temsilci gön
dermek ; 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ih
tiyarlık, Ölüm, işsizlik, grev, eğitim ve sair sos
yal ve kültürel maksatlar1 için -yardımlaşma san
dıkları kurmak; üyeleri yararına sigorta muka
veleleri akdetmek; 

h) Kanuna göre grev veya lokavta karar 
vermek ve idare etmek; 

i) İşçilerin veya iş verenlerin meslekî bil
gilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın ge
lişmesine ve reel verimliliğin çoğalmasına hiz
met edecek veya genel kültürlerini genişletecek 
kurs ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor 
tesisleri, kütüphane ve benzeri kültürel tesisler 
kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şe
kilde geçirmeleri için imkânlar sağlamak; 

j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına 
çalışmak ve bu gibi teşebbüslere yardım etmek; 

k) Mesleklerinin icrası için lüzunılu her ne
vi ham veya yarı mamul madde, eşya, alet, ede
vat ve makinaları üyelerine kiralamak, ödünç 
vermek veya hibe etmek; 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatleri
ni her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her 
konu hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak 
ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için 
her türlü kanuni yollardan faaliyet sarf etmek. 

2. Eu kanıma göre kurulan meslekî teşek
küller, hizmetlerinde, üyeleri arasında tam eşit
liğe uymak zorundadırlar. 

3. Bu kanıma göre kurulan işçi teşekkülle
ri, gelirlerinin en az yüzde beşini, üyelerinin 
bilgi ve kültür seviyelerini yükseltmek için kul
lanmak zorundadırlar. 

4. Toplu iş sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nunu ile işçi niteliğinde olmıyan kamu hizmeti 
görevlileri ile ilgili kanunların hükümleri sak
lıdır. 
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1§ ytri temsilcilikleri ve yönetim kurulu üyeleri 

MADDE 15. — 1. Belli bir iş yerinde, mev
zuat 'hükümlerine göre, mevcut işçi temsilcilik
lerinim yetkileri, iş yerlerindeki işçilerin yarı
nından fazlasının üyesi Tbulunduğn sendikanın 
temsilcilerine terk olunur. 

Eğer iş yerindeki işçilerin yarısından 
fazlası muhtelif işçi sendikalarının üyesi ise, 
sendika temsilcileri, sendikaların anlaşması ile 
tesbit olunur. 

Bu sendikalar aralarında anlaşamadıkları 
takdirde, bahse konu iş yerindeki üye sayıları 
d§ yerinde çalışan işçilerin toplamının dörtte 
birinden m olmıyan sendikaların gösterecekle
ri adaylar arasından, iş yerinde çalışan bütün 
işçilerin katılabilecekleri bir seçimle işçi tem-
silcileıni seçilir. En fazla oy «alan işçi seçilmiş 
sayılır. Seçim, bölge çalışma müdürlüğünün, 
eğer o mahalde bölge çalışma müdürlüğü yok
sa, mahallin en yüksek mülki amirliğinin neza
reti altında yapılır. Bu makamlar, seçimin sü
kûnet ve emniyet içinde cereyanı için gereken 
tedbirleri alırlar. 

Seçimle ilgili itirazlar seçim sonucunun ilâ
nından onbeş gün içinde iş mahkemesi reisi ve
ya hâkimine yapılır, ttirazen verilen karar ke
sindir. 

Bu seçimle ilgili sair kaide ve usuller tüzükle 
tesbit edilir. 

2. İşyeri işçi temsilcilerinin iş veren, tara
fından işten çıkarılmaları halinde kendilerine 
mevzuata göre tanınmış olan hak ve teminattan, 
bu maddeye göre tâyin olunacak işçi sendikası 
işyeri temsilcileri ile hususi hukuk mukavele
lerine istinaden istihdam edilen işçi teşekkülleri 
yönetim üyeleri de faydalanırlar. 

Ticari faaliyet yasağı 

MADDE 16. — Bu Ikanuna göre kurulan mes
lekî teşekküller ticari maksatlarla ve bu ımeyan-
da, üyelerine risturn şeklinde de olsa, kâr dağıt
mak maksadiyle hareket edemezler. 

Mûtat dinî merasim için yardım 

MADDE 17. — Sendikalar, evlenme, doğum 
ve ölüm hallerinfde mûtat olan dinî merasimin 

Ticari faaliyet yanağı 

MADDE 15. — Bu kanuna göre kurulan mes
lekî teşekküller ticari maksatlarla ve bu arada, 
üyelerine risturn şeklinde de olsa, kâr dağıtmak 
maksadiyle hareket edemezler. 
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Ticari faaliyet yasağı 

MADDE 15. — Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküller üyelerine ristürn şeklin
de dahi olsa kâr değitınak maksadiyle ticarî 
faaliyette bulunamazlar. 
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icrası için kendi üyelerine maddi yardımda bulu
nabilirler. 

Siyasi faaliyetlerde bulunma 

MADDE 18. —r Bu kanuna göre kurulan mes
lekî teşekküller : 

1. Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üye
liği, mahallî idareler ve muhtar seçimlerinde 
aday gösteremezler; 

2. Siyasi partilerden ve onlara bağlı teşek
küllerden her hangi bir suretle maddi yardım 
kabul edemez ve onlara maddî yardımda bulu
namaz ve onların teşkilâtı içerisinde yer ala
mazlar; bir siyasi partinin adı altında meslekî 
teşekkül kurulamaz. j 

3. 1 ve 2 nei maddelerde vaz'olunan tahdit
ler, konfederasyonların, 1 nci maddede zikri ge
çen seçimlerde belli bir partiye veya adaya oy j 
verilmesi için tavsiyetde bulunmalarınla mâni j 
değildir. Bu gibi tavsiyeler, Konfederasyon Ge
nel Kurulu tarafından ve üçte iki çoğunlukla 
verilir. Ancak, bu tavsiyelere uymıyan üyeye 
karşı her hangi bir disiplin takibatında bulu
nulamaz. 

Sendika, birlik ve federasyonlar bu bentte 
gösterilen yetkiye sahip değildirler. 

4. Sendikalar, sendika üyeliği vasfının .ikti
sabını ve muhafazasını veya sendikada görev 
alınmasını, üyenin bir siyasi partiye üye olup 
olmaması şartına bağlayamazlar. Bu kanuna 
göre kurulan diğer mesleki teşekküllerde görev 
almak bakımından da ayni hüküm câridir. 

5. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek
küller, bu madde hükümlerini, genel kurul veya 
yönetim kurulu karariyle ihlâl ettikleri takdir
de, savcının talebi üzerine Ağır Ceza Mahkemesi 
kararı ile altı ayı geçmemek üzere faaliyetten 
menedilirler. Bu bende dayanılarak verilen fa-
faliyetten ımen kararı, kesinleştikten sonra in
faz edilir. 

İşçi ve İş Veren münasebetleri 

MADDE 19. — 1. Bu kanuna göre işçi sa
yılanlar ile işçi teşekkülleri, bu kanun veya sair 
kanunlar gereğince kurulan iş veren teşekkül
lerine ; ve iş veren sayılanlar ile yukarda bahse 
konu iş veren teşekkülleri de; bu kanuna göre I 
kurulan aşçi teşekküllerine üye olamazlar; j 

M. Meclisi ( 
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Yasak siyasi faaliyetler 

MADDE 16. — Bu kanuna göre kurulan mes
lekî teşekküller : 

1. Siyasi partilerden ve onlara bağlı teşek
küllerden her hangi bir suretle maddi yardım 
kabul edemez ve onlara maddi yardımda bulu
namaz ve onların teşkilâtı içerisinde yer alamaz
lar; bir siyasi partinin adı altında meslekî te
şekkül kurulamaz. 

2. Sendikalar, sendika üyeliği sıfatının ka
zanılmasını ve muhafazasını veya sendikada gö
rev alınmasını, üyenin genel olarak siyasi parti
lere veya belli bir siyasi partiye üye olup olma
ması şartına bağlıyamazlar. Bu kanuna göre ku
rulan diğer meslekî teşekküllerde görev almak 
bakımından da aynı hüküm uygulanır. 

İşçi ve iş veren münasebetleri 

MADDE 17. — 1. 2 nci maddenin 1 nci 
bendinde sayılan kimselerle işçi teşekkülleri, bu 
kanun veya sair kanunlar gereğince kurulan iş 
veren teşekküllerine; ve iş verenler ile yukarda 
bahse konu iş veren teşekkülleri de, işçi teşek
küllerine üye olamazlar; 
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Yasak siyasi faaliyetler 

MADDE 16. — Geçici Komisyonun ,16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşçi ve iş veren münasebetleri 

MADDE 17. — 1. 2 nci maddenin 1 ncd 
bendinde sayılan kimselerle işçi teşekkülle
ri, bu kanun veya sair kanunlar gereğince 
kurulan iş veren teşekküıUerine; ve iş veren
ler ile yukarda bahse konu iş veren teşek
külleri de işçi teşekküllerine üye olamazlar; 
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Gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri 
veya üyeleri veyahut araya koyacakları sair 
(kimseler vasıtasiyle birbirlerinin kuruluşları, 
idare ve faaliyetlerine, nüfuz tesis etmek mak-
sadiyle müdahalede bulunamazlar. 

2. Bir işçi teşekkülünü bir iş verenin veya 
bu kanun veya sair kanunlar ıgereğince kurul
muş bir iş veren teşekkülünün kontroluna tabi 
kılmak veyahut bunların nüfuzu altında işçi te
şekkülü kurulmasını tahrik etmek; ve, 

3. (Bir işçi teşekkülünün, bir iş veren veya bu 
kanun veya Cemiyetler Kanunu veya sair kanun
lar gereğince kurulan Ibir iş veren teşekkülü ve
ya 5373 sayılı Kanun gereğince kurulan bir te
şekkül tarafından malî yollarla desteklenmesine 
matuf faaliyette bulunmak yasaktır. 

4. Bu madde hükümleri, esnaflık kollarında 
işçi ve iş veren durumunda olanların, 5373 sayılı 
Kanun gereğince kurulan teşekküller ile bu ka
nuna göre kurulan teşekküllere bir arada üye ol
malarını önlemez. 

Fesih halinde malların devri 

MADDE 20. — -Feshedilen sendika, birlik, fe
derasyon ve konfederasyon bir iş veren teşekkülü 
ise, mallarını, yalnız, bu kanun veya sair kanun
lar gereğince kurulmuş başka bir iş veren teşek
külüne; ve bir işçi teşekkülü ise, bu kanuna göre 
kuıuılmuş diğer bir işçi teşekkülüne devredebilir. 

Malların, bunlardan ıgayrı hakiki veya hükmi 
her hangi ıbir şahıs veya teşekkül veya müessese
ye devri veyahut feshedilen teşekkülün üyeleri 
arasında paylaşılması yasaktır. 

İşçi sendikası üyeliğinin teminatı 

MADDE 21. — işçilerin işe alınmaları; sen
dikalara girmemeleri, ımuayyen bir sendikaya 
girmeleri veya girmemeleri veyahut belli bir sen
dikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa 
etmeleri şartına bağlı tutulamaz. Mukavelelere ve 
iç yönetmeliklere bu hükme aykırı şartlar kona
maz. 

Bunun gibi, iş veren, bir sendikaya üye olan 
işçilerle sendika üyesi olmıyan işçiler veya ayr* 

Geçici Ko. 

Gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri 
veya üyeleri veyahut araya koyacakları sair 
kimseler vasıtasiyle birbirlerinin kuruluşları, 
idare ve faaliyetlerine, nüfuz tesis etmek mak-
sadiyle müdahalede bulunamazlar. 

2. Bir işçi teşekkülünü bir iş verenin veya 
bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurul
muş bir iş veren teşekkülünün kontroluna tabi 
kılmak veyahut bunların nüfuzu altında işçi te
şekkülü kurulmasını tahrik etmek; veya 

3. Bir işçi teşekkülünün, bir iş veren veya 
bu kanun veya Cemiyetler Kanunu veya özel ka
nunlar gereğince kurulan bir iş veren teşekkülü 
veya 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Kanun 
gereğince kurulan bir teşekkül tarafından malî 
yollarla desteklenmesi gayesiyle faaliyette bu
lunmak yasaktır. 

4. Bu madde hükümleri, esnaflık ve küçük 
sanatkârlık kollarında işçi ve iş veren durumun
da olanların, 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sa
yılı Kanun gereğince kurulan teşekküller ile 
işbu kanuna göre kurulan teşekküllerde aynı 
zamanda üye olmalarını önlemez. 

Fesih veya infisah halinde malların devri 

MADDE 18. — Feshedilen veya infisah eden 
sendika, birlik, federasyon ve konfederasyon 
bir iş veren teşekkülü ise mallarını, yalnız, bu 
kanun veya sair kanunlar gereğince kurulmuş 
başka bir iş veren teşekkülüne; ve bir işçi te
şekkülü ise, bu kanuna göre kurulmuş diğer 
bir işçi teşekkülüne devredebilir. 

Malların, bunlardan gayri gerçek veya tüzel 
her hangi bir şahıs veya teşekkül veya müesse
seye devri veyahut feshedilen teşekkülün üyele
ri arasında paylaşılması yasaktır. 

l§çi Sendikası üyeliğinin teminatı 

MADDE 19. — 1. İşçilerin işe alınmaları; 
sendikalara girmemeleri, muayyen bir sendi
kaya girmeleri veya girmemeleri veyahut beüli 
bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelik
ten istifa etmeleri şartına bağlı tutulamaz. Mu
kavelelere ve içyönetmeliklere bu hükme aykırı 
şartlar konamaz. 

Bunun gibi, iş veren, bir sendikaya üye. olan 
işçilerle bendika üyesi olmıyan işçiler veya ay-
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Gerek doğrudan doğruya, j gerek temsil
cileri veya üyeleri veyahut araya koyacakla
rı sair kimseler vasıtasiyle birbirlerinin ku
ruluşları, idare ve faaliyetlerine, nüfuz te
sis etmek maksadiyle müdahalede bulunamazlar. 

2. Bir işçi teşekkülünü bir iş verenin veya 
bu kanun veya sair kanunlar gereğince kurul
muş bir iş veren teşekkülünün kontroluna tabi 
kılmak veyahut bunların nüfuzu altında işçi 
teşekkülü kurulmasını tahrik etmek; 

Bir işçi teşekkülünün, bir iş veren veya bu 
kanun veya Cemiyetfer Kanunu veya özel ka
nunlar gereğince bir iş veren teşekkülü veya 
25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 sayılı Kanun ge
reğince kurulan bir teşekkül tarafından malî 
yollarla desteklenmesi gayesiyle faaliyette bu
lunmak yasaktır. 

3. Bu madde hükümleri, esnaflık ve küçük 
sanatkârlık kollarında işçi ve iş veren duru
munda olanların, 25 Nisan 1949 tarihli ve 5373 
sayılı Kanun gereğince kurulan teşekküller ile 
iş bu kanuna göre kurulan teşekküllerde aynı 
zamanda üye olmalarını önlemez. 

Fesih veya infisah halinde malların devri 

MADDE 18. — Geçici Komisyonun 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İşçi sendikası üyeliğinin teminatı 

MADDE 19. — Geçici Komisyonun 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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sendikalara üye olan işçiler arasında, işçi istih
damında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin meslekî 
ilerlemesi, ücreti, ikramiyesi ve primleri, sosyal 
yardım hakları ve disiplin hükümlerinin uygu
lanması ve sair hususlara mütaallik hükümlerin 
tatbiki veya istihdama son verilmesi 'bakımından 
her hangi bir tefrik yapamaz. 

23 ncü madde hükmü ile kanunun cevaz ver
diği kollektif iş mukavelesi hükümleri mahfuz
dur. 

2. İşçiler, iş saatleri dışında veyahut iş ve
renin rızası ile 'iş saatleri içinde, işçi teşekkülle
rinin faaliyetlerine iştiraklerinden dolayı işlerin
den çıkarılamaz veya her hangi bir sebeple farklı 
muameleye tâbi tutulamazlar. 

3. îş verenin bu madde hükümlerine aykırı 
(hareket etmesi halinde, işçinin îş Kanunu ve sair 
kanunlara gıöre haiz olduğu bilcümle haklar mah
fuzdur. 

(Bu bent gereğince hükmedilecek tazminat, iş
çinin ücretinin bir yıllık tutarından az olamaz. 

îşçi teşekkülü idareciliğinin teminatı 

MADDE 22. — 1. İstihdamları bir hususi 
hukuk mukavelesine dayanan işçilerden, işçi te
şekküllerinin yönetim kurullarında vazife alma
ları dolayısiyle kendi rızalariyle işlerinden ayrı
lanlar, bu teşekküllerdeki vazifelerinin, seçime 
girmemek, seçilmemek veya istifa etmek suretiyle 
hitam bulması üzerine işe alınmalarını istedikleri 
takdirde, iş veren, bunları, münhal yer varsa, ta
lepleri anında cari şartlarla, eski işlerine veyahut 
diğer bir işe, sair taliplere tercihan almaya mec-
Iburdur. Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki va
zifenin hitamından itibaren üç ay içinde müm
kündür. özel mahiyetteki mevzuatla toplu sözleş
meler hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, işten 
ayrılma tarihinden itibaren beş yıl geçmiş ise; bu 
hak düşer; yönetim kurulundaki vazifeleri ile 
ilgili cürümlerden dolayı hüküm giymiş olanlar 
ibu haktan istifade edemezler. 

2. İstihdamları bir hususi hukuk mukavele
sine istinadeden işçilerden işçi teşekküllerinin yö
netim kurullarında vazife almaları dolayısiyle 
kendi rızaları ile işlerinden ayrılanlar, sosyal si
gorta primlerini ödemeye devam etmek şartiyle 
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rı sendikalara üye olan işçiler arasmda; işçi 
alınmasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin 
meslekî ilerlemesi, ücreti, ikramiyesi ve prim
leri, sosyal yardım haklan ve disiplin hüküm

lerinin uygulanması ve sair hususlara ilişkin 
hükümlerin tatbiki veya çalıştırmaya son veril
mesi bakımından her hangi bir ayırım yapa
maz. 

21 nci madde hükmü ile kanunun cevaz ver
diği toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır. 

2. İşçiler, iş saatleri dışında veyahut iş ve
renin rızasiyle iş saatleri içinde, işçi tevekkül
lerinin faaliyetlerine iştiraklerinden dolayı iş
lerinden çıkarılamaz veya her hangi bir sebep
le farklı muameleye tâbi tutulamazlar. 

3. İş verenin bu madde hükümlerine aykı
rı hareket etmesi halinde, işçinin İş Kanunu 
ve sair kanunlara göre haiz olduğu bütün hak
lar saklıdır. 

Bu bent gereğince hükmedilecek tazminat, 
işçinin, ücretinin bir yıllık tutarından az ola
maz. 

î§çi teşekkülü idareciliğinin teminatı 

MADDE 20. — 1. İşçi teşekküllerinin yö
netim kurullarında görev almaları dolayısiyle 
kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçiler; bu 
teşekküllerdeki görevlerinin, seçime girmemek, 
seçilmemek veya çekilmek suretiyle son bulma
sı üzerine işe alınmalarını istedikleri takdirde, 
iş veren, bunları boş yer varsa, talepleri anın
daki şartlarla, eski işlerine veyahut diğer bir 
işe, sair isteklilere tercih ederek almaya mec
burdur. 

Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki göre
vin sona ermesinden başlıyarak üç ay içinde 
mümkündür, özel nitelikteki mevzuatla toplu 
iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak şartiyle, 
işten ayrılma tarihinden başlıyarak beş yıl geç
miş ise, bu hak düşer; yönetim kurulundaki 
görevleriyle ilgili cürümlerden dolayı hüküm 
giymiş olanlar bu haktan istifade edemezler. 

2. İşçi teşekküllerinin yönetim kurulların
da görev almaları dolayısiyle kendi rızalariyle 
işlerinden ayrılan işçiler, sosyal sigorta primle
rini işverene düşen primlerle birlikte ödemeye 
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î§çi teşekkülü idareciliğin teminatı 

MADDE 20. — 1. îşçi teşekküllerinin yö
netim kurullarında görev almaları dolayısiyle 
kendi rızalariyle işlerinden ayrılan işçiler; bu 
teşekküllerdeki görevlerinin, seçime girmemek, 
seçilmemek veya çekilmek suretiyle son bul
ması üzerine işe alınmalarını istedikleri tak
dirde, iş veren bunları boş yer varsa, talepleri 
anındaki şartlarla, eski işlerine veyahut diğer 
bir işe, sair isteklilere tercih ederek almaya 

^ mecburdur. 

Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki göre
vin sona ermesinden başlıyarak üç ay içinde 
mümkündür. Özel nitelikteki mevzuatla toplu 
iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak şartiyle, 
işten ayrılma tarihinden başlıyarak iki yıl geç
miş ise, bu hak düşer; yönetim kurulundaki 
görevleriyle ilgili cürümlerden dolayı hüküm 
giymiş olanlar bu haktan istifade edemezler. 

2. îşçi teşekküllerinin yönetim kurulların
da görev almaları dolayısiyle kendi rızalariyle 
işlerinden ayrılan işçiler, sosyal sigorta primle
rini iş verene düşen primlerle birlikte ödemeye 
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eski iş yerlerindeki sigortalılık haklarını devam 
ettirebilirler. 

Meslekî teşekküllerin sağladığı haklardan istifade 

MADDE 23. — Bu kanuna göre kurulan işçi 
veya iş veren teşekkülünün kendi faaliyetleri sa
yesinde üyelerine sağladığı hakların, o teşekkü
lün üyesi olmıyanlara teşmili, bahse konu te
şekkülün yazılı muvafakatine bağlıdır. 

Mamelek ve gelirler 

MADDE 24. — 1. Bu kanuna göre kuru
lan meslekî teşekküllerin gelirleri : 

a) Üyelerinden alacakları aidat; 
b) Eğlence, müsamere, konser gibi faali

yetlerden sağlayacakları meblâğlar; 
c) Teberrular ve, 
d) Mameleklerinin gelirlerinden ibarettir. 

. 2. Genel ve katma bütçeli idarelerle mahal
lî idareler ve muhtarlıklar ve bunlara bağlı sa
bit ve mütedavil sermayeli müesseseler, serma
yesinin tamamı Devlet tarafından verilmek su
retiyle kurulan iktisadi teşekkül ve müessese
lerle sermayelerinde Devletin iştiraki bulunan 
bankalar, 5590 sayılı Kanuna tâbi odalar ve 
borsalarla meslekî teşekküller dâhil olmak üze
re özel kanunlarla kurulan bankalar ve teşek
küller, bu bentte zikredilen idare, teşekkül ve 
bankalar tarafından sermayesinin yarısından 
fazlasına iştirak suretiyle kurulan teşekküllerle 
bunların ayni nisbette iştiraki ile vücut bulan 
müesseseler, işbu kanuna göre kurulan meslekî 
teşekküllere her hangi bir şekilde malî yardım 
ve teberruda bulunamazlar. 

özel kanunların hükümleri saklıdır. 
3. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek

küllerin gelirleri, her nevi vergi ve rüsumdan 
muaftır. 

Bu teşekküllerin toplantıları, kütüphane spor 
ve benzeri tesisleri ile meslekî tedrisatları için 
lüzumlu menkul ve gayrimenkul malları hac
zedilemez. Bu mallar vergiye tâbi tutulamaz. 
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devam etmek şartiyle, eski iş yerlerindeki si
gortalılık haklannı devam ettirebilirler. 

Meslekî teşekkülerin sağladığı haklardan istifade 

MADDE 21. — Bu kanuna göre kurulan iş
çi veya işveren teşekkülünün kendi faaliyetleri 
sayesinde üyelerine sağladığı hakların, o teşek
külün üyesi olmıyanlara teşmili, bahse konu te
şekkülün yazılı muvafakatine bağlıdır. 

Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanu
nu hükümleri saklıdır. 

Mamelek ve gelirler 

MADDE 22. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllerin gelirleri : 

a) Üyelerinden alacakları aidat; 
b) Eğlence, müsamere, konser gibi faali

yetlerden Bağlıyacakları meblâğlar; 
c) Teberrular; ve 
d) Mameleklerinin gelirlerinden ibarettir. 
2. Genel ve katma bütçeli idarelerle mahal

lî idareler ve muhtarlıklar ve bunlara bağlı 
sabit ve döner sermayeli müesseseler, serma
yesinin tamamı Devlet tarafından verilmek su
retiyle kurulan iktisadi teşekkül ve müessese
lerle sermayelerinde Devletin iştiraki bulunan 
bankalar, kamu kurumu niteliğindeki meslekî 
teşekküller dâhil olmak üzere özel kanunlarla 
kurulan bankalar ve teşekküller, bu bentte zik
redilen idare, teşekkül ve bankalar tarafından 
ödenmiş sermayesinin en az yarısına katılmak 
suretiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı 
nisbette katılması ile kurulan müesseseler, işbu 
kanuna göre kurulan meslekî teşekküllere her 
hangi bir şekilde malî yardım ve teberruda bu
lunamazlar. 

8 Ağustos 1961 tarihli ve 344 sayılı Kanu
nun 1 nci geçici maddesi hükmü saklıdır. 

3. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek
küller, üyesi bulundukları milletlerarası teşek
küllerden ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bu
lunduğu milletlerarası teşekküllerden gayri dış 
kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin alma
dıkça yardım kabul edemezler. 

4. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek
küllere ödenen aidat, her nevi vergi ve resim
lerden muaftır. 
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devam etmek şartiyle, eski iş yerlerindeki si
gortalılık haklarını devam ettirebilirler. 

Mamelek ve gelirler 

MADDE 21. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllerin gelirleri : 

a) Üyelerinden alacakları aidat; 
b) 15 nci madde hükmü saklı kalmak şar

tiyle girişilen çeşitli faaliyetlerden sasıyacak
ları meblâğlar; 

c) Teberrular; 
d) Mameleklerinin gelirlerinden ibarettir. 
2. Genel ve katma bütçeli idarelerle ma

hallî idareler ve muhtarlıklar ve bunlara bağlı 
sabit ve döner sermayeli müesseseler, sermaye
sinin tamamı Devlet tarafından verilmek sure
tiyle kurulan iktisadi teşekkül ve müessese
lerle sermayelerinde Devletin iştiraki bulunan 
bankalar, kamu kurumu niteliğindeki meslekî 
teşekküller dâhil olmak üzere özel kanunlarla 
kurulan bankalar ve teşekküller, bu bentte zik
redilen idare teşekkül ve bankalar tarafından 
ödenmiş sermayesinin en az yarısına katılmak 
suretiyle kurulan teşekküllerle bunların aynı 
nisbette katılması ile kurulan müesseseler, işbu 
kanuna göre kurulan meslekî teşekküllere her 
hangi bir şekilde malî yardım ve teberruda bu
lunamazlar. 

8 Ağustos 1961 tarihli ve 344 sayılı Kanu
nun 1 nci geçici maddeai hükmü saklıdır. 

3. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek
küller, üyesi bulundukları milletlerarası teşek
küllerden ve Türkiye Cumhuriyetinin üyesi 
bulunduğu milletlerarası teşekküllerden gayrı 
dış kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin 
almadıkça yardım kabul edemezler. 
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Aidat 

MADDE 25. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküller, üyelerince ödenecek aidat 
miktarını, Cemiyetler Kanunundaki kayıtlara 
bağlı kalmaksızın tesbit edebilirler. 

2. Aidatın tesbiti, azaltılması veya çoğal
tılması genel kurul karariyle olur. 

3. Belli bir iş yerinde çalışan işçilerin en 
az dörtte birinin "belli bir sendikaya veya bir 
arada hareket eden mulh'telif sendikalara men-
su'bolması halinde, bu işçileri temsil ettiğini 
tevsik eden sendika veya sendikaların yazılı 
müracaatı ve aidatı kesilecek sendika üyesi iş
çilerin listesini vermesi üzerine, işveren, üyelik 
aidatını, üye işçilere yapacağı ücret veya ma
aş tediyatmdan kesmeye ve hangi işçilerin aida
tını kestiğini bir liste halinde ilgili sendi'kaya 
bildirmeye mecburdur. Bu hükme göre sendi
ka aidatını kesmiyen iş veren ilgili sendi
ka veya sendikalara karşı, kesmediği aidat tu-
tarmca sorumludur. 

Sendika, bu hizmeti mukabilinde iş verenin 
masraflarını ödemeye mec'burdur. Bu şekilde 
iş verene ödenecek olan masraf tutarının nisbe-
ti, yıllık aidat tutarının yüzde birinden fazla 
olmamak şartiyle, iş veren ile sendika veya 
sendikalar arasında kararlaştırılır. 

4. 3 ncü bentte bahse konu tevsik, bölge 
çalışma müdürlüğünden alınacak bir belge ile 
olur. Bu 'belgeye karşı, ilgililer, belgeye ıttıla 
tarihinden itibaren onbeş gün içinde Çalışma 
Bakanlığına yazı ile itirazda bulunabilirler. 
Bakanlık bu itirazları bir ay içinde karara bağ
lar ve ilgililere yazı ile tebliğ eder. Bakanlığın 
bu konudaki kararlarına karşı ilgililer, onbeş 
gün içinde iş mahkemesine itiraz edebilirler, iş 
ma'hkemesi, kararını en çok bir ay içinde ve
rir; iş mahkemesinin kararı kesindir. 

M. Meclisi 
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ı Bu teşekküllerin toplantıları, kütüphane, 
spor ve benzeri tesisleri ile mesleki öğretimleri 
için lüzumlu menkul ve gayrimenkul mallan 
haczedilemez; bu mallar vergiye tabi tutula
maz. 

Aidat 

MADDE 23. 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküller, üyelerince Ödenecek aidat 
miktarını, Cemiyetler Kanunundaki kayıtlara 
bağlı kalmaksızın tesbit edebilirler. 

2. Aidatın tesbiti, azaltılması veya çoğal
tılması genel kurul karan ile olur. 

3. Belli bir iş yerinde çalışan işçilerin en 
az dörtte birinin belli bir sendikaya veya bir 
arada hareket eden muhtelif sendikalara men-
sup olması halinde, bu işçileri temsil ettiğini 
tevsik eden sendika veya sendikaların yazılı 

! müracaatı ve aidatı kesilecek sendika üyesi iş-
| çilerin listesini vermesi üzerine, iş veren, üye-

lik aidatını ve toplu iş sözleşmesi, grev ve lo-
J kavt Kanunu gereğince o sendikaya veya onun 

mensubu olduğu federasyona ödenmesi gerekli 
dayanışma aidatını, işçilere yapacağı ücret te
diyatmdan kesmeye ve hangi işçilerin üyelik 

I veya dayanışma aidatını kestiğini bir liste ha-
I linde ilgili sendikaya bildirmeye mecburdur. 

Eu hükme göre üyelik veya dayanışma aidatı
nı kesmeyen işveren ilgili sendika veya sendika
lara karşı, kesmediği aidat tutarmca sorumlu
dur. 

Belli bir dairede çalışan işçi niteliğinde ol-
mıyan kamu görevlileri için de bu hüküm uy
gulanır. 

Sendika, bu hizmeti karşılığında iş vere
nin masraflannı, iş verenin talebi üzerine, öde-

! meye mecburdur. 
4. îş verene başvuran işçi sendikası veya 

sendikalarının 3 ncü bentte gösterilen vasıfta 
olup olmadıkta konusunda İş verenle sen
dika veya sendikalar arasında anlaşmazlık 
çıkması takdirinde, iş verenin veyahut sendika 

I veya sendikaların yazılı müracaati üzerine, an
laşmazlık, müracaat tarihinden itibaren üç iş 
günü içinde bölge çalışma müdürlüğünce çözü-

I lür. Bölge çalışma müdürlüğünün bu konuda-
i ki kararlanna, İlgililer, kendilerine yapılacak 
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Aidat 

MADDE 22. — Geçici Komisyonun 23 ncü 
maddesi 22 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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Mülk iktisabı 

MADDE 26. — Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküller, kanun ve milletlerarası, 
anlaşmalarda gösterilen gaye ve vazifelerinin 
gerektirdiği her nevi mülk iktisabına ehildirler. 

Genel kurul 

MADDE 27. 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllerin genel kurullarının en ae 
iki yılda bir kere toplanması; 

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

3. tki genel kurul toplantısı arası devreye 
ait hesap raporu ile denetçi raporunun ve ge
lecek devre bütçe teklifinin genel kurul üyele
rine müzakereden önce dağıtılması mecburidir. 

Görevlilerin ücretleri 

MADDE 28. — Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllerin seçim yolu ile görevlen
dirilecek üyelerine verilecek ücretler genel ku
rul tarafından tesbit olunur. 

Bu kimselerin, ikramiye, yolluk ve harcı
rahları ile benzeri ödenekleri idare kurulunca 
tesbit edilip genel kurula sunulan faaliyet ra
porunda gösterilir. 

Bu kimselerin, sendika üyesi olmak sıfatiy-
le esasen hakları olan tediyeler bu madde hük
münün dışındadır. 

Mal beyanı 

MADDE 29. — Bu kanuna göre kurulan mes
lekî teşekküllerin yönetim kurulu üyeleri, bu 
vazifeye seçildikten sonra bir ay içinde, ken
dilerinin, eşlerinin ve çocuklarının mâlik bu
lundukları malları ve gelirlerini bir beyanname 
ile denetçilere bildirmek zorundadırlar. 

Denetçiler bu beyannameleri notere tevdi 

Oeçici Ko. 

yazılı bildiri tarihinden başlıyarak üç iş günü 
içinde mahallin iş dâvalarına bakmakla görevli 
mahkemeye itiraz edebilirler. Bu itiraz, üç İş 
günü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Mülk iktisabı 

MADDE 24. — Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküller, kanun ve milletlerarası and-
laşmalarda gösterilen gaye ve görevlerinin ge
rektirdiği her nevi mülk iktisabına ehildir
ler. 

Genel Kurul 

MADDE 25. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllerin genel kurullarının en az 
iki yılda bir kere toplanması; 

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

3. tki Genel Kurul toplantısı arası devre
ye ait hesap raporu ile denetçi raporunun 
ve gelecek devreye ait bütçe teklifinin Genel 
Kurul üyelerine müzakereden önce dağıtılması 
mecburidir. 

Görevlilerin ücretleri 

MADDE 20. — Bu kanuna göre kurulan mes
lekî teşekküllerin idarecileri ve temsilcilerine ve
rilecek ücretlerle her türlü ödenek ve yolluk
lar Genel Kurul tarafından tesbit olunur. 

Bu kimselerin her türlü ücret, ödenek ve 
yollukları, idare kurulunca Genel Kurula su
nulan faaliyet raporunda gösterilir. 

Bu kimselerin, sendika üyesi olmak sıfa-
tiyle esasen hakları olan tediyeler, bu madde 
hükmünün dışındadır. 

Mal bildirimi 
MADDE 27. — Sendikaların başkan ve yö

netim kurulu üyeleri, bu göreve seçildikten 
sonra bir ay içinde, kendilerinin, eşlerinin ve 
çocuklarının malik bulunduklan malları ve 
gelirlerini gösteren bir bildirimi noterliğe 
tevdi etmek zorundadırlar. Bildirimin verildi
ğine dair noterlikten alınacak belgeler denet-
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Mülk iktisabı, 

MADDE 23. — Geçici Komisyonun 24 ncü 
maddesi 23 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurul 

MADDE 24. — Geçici Komisyonun 25 nci 
maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Görevlilerin üc retleri 

MADDE 25. — Geçici Komisyonun 26 ncı 
maddesi 25 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir, 

Mal bildirimi 

MADDE 26. — Sendikaların başkan ve yö
netim kurulu üyeleri, bu göreve seçildikten 
sonra bir ay içinde, kendilerinin, eşlerinin ve 
velayetleri altındaki çocuklarının malik bu
lundukları malları ve gelirlerini gösteren bir 
bildirimi noterliğe tevdi etmek zorundadırlar. 
Bildirimin verildiğine dair noterlikten alına-
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suretiyle saklarlar. iBu şalhıslar, tekrar seçil
sinler veya seçilmesinler, vazife müddetlerinin 
hitamındaki mal ve gelir durumunu gösteren 
bir beyannameyi yine bu hükme uyarak vermek 
zorundadırlar. 

Bu mecburiyete uymıyan kimse yönetim 
kurulunda vazife alamaz ve almışsa, vazifesine 
devam edemez. 

Bu beyannamelerin münderecatı ifşa oluna
maz. Ancak, vukubulan talep üzerine, kazai 
makamlarla, teftiş ve tahkik yetkisini haiz di
ğer makam ve mercilere tevdi olunur. 

7 6 -
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çilere verilir. Bu belgenin hangi noterlikçe ve
rildiği, tarih ve numarası yönetim kurulu ka
rar defterinin özel bir sayfasına kaydolunur. 

Bu şahıslar, tekrar seçilsinler veya seçilme
sinler, görev sürelerinin sonunda mal ve gelir 
durumunu gösteren bir bildirimi yine bu hük
me uyarak vermek zorundadırlar. 

Bu mecburiyete uymıyanlarm başkanlık ve
ya yönetim kurulu üyeliği sıfatlan bir aylık 
müddetin bitiminde kendiliğinden düşer. 

Bu bildirimlerde yazılı olanlar açıklanamaz. 
Ancak, talep üzerine, yargı mercilerine veya 
denetleme ve inceleme yetkisine sahip diğer 
makam ve mercilere tevdi olunur. 

Sendikaların defter ve kayıtları 

MADDE 28. — Bu kanuna göre kurulan 
mesleM teşekküller aşağıda yazılı defterleri ve 
kayıtları tutarlar : 

a) «Üye kayıt defteri», bu deftere üyelerin 
kimlik ve adresleri, çalıştıkları iş yeri, sendika
ya giriş tarihleri ve yükümlü oldukları aidat 
miktarı kaydedilir ve imzaları bulunur; 

b) Yönetim kurulunun tarih sır asiyle ve 
müteselsil numaralarla kayıtlanmış ve altı im
za edilmiş kararlannm yazılmasına mahsus 
«Karar defteri»; 

c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara 
sırasiyle kaydedileceği «Gelen ve giden evrak 
kayıt defterleri»; 

d) Gelen evrakın aslının, giden evrakın 
suretinin saklanacağı «Gelen ve giden evrak 
dosyaları»; 

e) «Zimmet defteri»; 
f) «Aidat», «gelir» ve «gider defterleri»; 
g) Yönetim kurulunun bir zabıtla tesbit 

edeceği ve numaralanmış ve idare heyetince 
mühürlenmiş varidata ait kopyalı makbuzlarla 
sarfiyatın fatura, evrak ve kaydiyesini mu
hafazaya mahsus dosyalar; 

h) «Bilanço, envanter ve kesinhesap defte
ri» ile, üye kayıt, karar, aidat, kongre divan, 
başkan ve kâtiplerinin yönetim kurulu ile bera
ber imza edecekleri «Genel kurul kararlarının 
yazılmasına mahsus defterlerdin kullanılmasın
dan önce noterlikçe tasdikli olması mecburidir. 
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cak belgeler denetçilere verilir. Bu belgenin 
hangi noterlikçe verildiği, tarih ve numarası 
yönetim kurulu karar ve defterinin özel bir 
sayfasına kaydolunur. 

Bu şahıslar, tekrar seçilsinler veya seçilme
sinler, görev sürelerinin sonunda mal ve gelir 
durumunu gösteren bir bildirimi yine bu hük
me uyarak vermek zorundadırlar. 

Bu mecburiyete uymıyanların başkanlık ve
ya yönetim kurulu üyeliği sıfatlan bir aylık 
müddetin bitiminde kendiliğinden düşer. 

Bu bildirimlerde yazılı olanlar açıklanamaz. 
Ancak, talep üzerine, yargı mercilerine veya 
denetleme ve inceleme yetkisine sahip diğer 
makam ve mercilere tevdi olunur. 

Sendikaların defter ve kayıtlan 

MADDE 27. — Geçici Komisyonun 28 nci 
maddesi 27 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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Kapatma ve faaliyetten men 
MADDE 30. — 1. 'Savcının veya bölge ça

lışma müdürlüğünün talebi üzerine, iş mah
kemesinin, o mahalde iş mahkemesi yoksa as
liye hukuk mahkemesinin, tüzüğünü kanun 
hükümlerine aykırı bulması ve mahkeme hük
münün kesinleşmesi halinde, meslekî teşekkül 
faaliyetten menedilir. Meslekî teşekkül, tüzü
ğünü mahkeme kararına uyarak tadil ettiğini 
12 nci maddeye göre yetkili makama bildirir 
bildirmez faaliyetine tekrar başhyabilir. 

2. Meslekî teşekkülün kanun hükümlerine 
aykırı faaliyetten dolayı kapatılması, ancak, 
9 Temmuz 1961 tarihli ve 334 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 19 ncu maddesinin 
son fıkrası ve 57 nci maddesinin 1 nci fıkra
sında gösterilen fiillerin işlenmesi halinde, Ada
let Bakanlığının izni ile savcı tarafından ağır 
ceza mahkemesinden talebedilir. 

10 ncu madde hükümleri saklıdır. 
o. Kapatma veya faaliyetten men hak

kında, mahkeme, duruşma neticesinde karar ve
rir. 

4. Meslekî teşekkül idarecilerinin ve üye
lerinin, 2 nci bentte zikredilmiyen suçları, te
şekkül faaliyetleri ile ilgili olarak işleme
leri halinde, teşekkül kapatılamaz. 

Bilanço, çalışma raporu 

MADDE 29. — Sendikalar her hesap veya 
bütçe devresine ait bilanço ve hesaplarını ve 
çalışma raporlarını aidolduğu devreyi takib-
eden üç ay içinde Çalışma Bakanlığına gönde
rirler. Bu bilanço ve hesaplar meyanında sendi
kanın o devre içindeki : 

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

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

durumu ile ilgili olarak istenecek sair bilgiler de 
bulunur. 

Kapatma ve faaliyetten men 

MADDE 30. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
bir meslekî teşekkülün tüzüğü kanuna aykırı ise, 
Asliye Ceza Mahkemesi : 

a) Bu teşekkülün faaliyetten men'ini; ve* 
ya 

b) Tüzüğünü kanuna uygun hale getirmesi 
için, teşekküle altmış günü geçmiyen bir mehil 
verilmesini kararlaştırır. 

(b) Fıkrasının uygulanması takririnde, ve
rilen mehil sonunda, tüzük, mahkeme kararı
na uyularak değiştirilmemişse, teşekkülün fa-

* aliyetten men»ine karar verilir. 
Meslekî teşekkül, tüzüğünü mahkeme kara

rma uyarak değiştirdiğini, 12 nci maddeye göre 
yetkili makama bildirir bildirmez, faaliyetine 
tekrar başhyabilir. 

2. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî te
şekkül, 16 nci madde hükümlerini ihlâl ettiği 
takdirde, Asliye Ceza Mahkemesi karariyle altı 
ayı geçmemek üzere faaliyetten menedilir. 

3. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî te
şekkülün üyesi bulunduğu milletlerarası teşek
küllerle Türkiye Cumhuriyetinin üyesi olduğu 
milletlerarası teşekküllerden ve Bakanlar Ku
rulunca verilmiş izin üzerine kendilerine yar
dımda bulunan yabancı gerçek veya tüzel kişi
lerden gayrı dış kaynaklardan yardım kabul 
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Bilanço, çalışma raporu 

MADDE 28. — Geçici Komisyonun 29 ncu 
maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Kapatma ve faaliyetten men 

MADDE 29. — Geçici Komisyonun 30 ncu 
maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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Bu kanunda faaliyetten men'i mucibolduğu 
tasrih edilmiyen sebep ve fiiller dolayısiyle 
faaliyetten mene karar verilemez. 

5. Sorgu hâkimi veya mahkeme, soruş
turma ve yargılamanın her safhasında, hü
kümden önce dahi, işbu kanuna göre kapat
mayı veya faaliyetten men'i gerektiren fiilin 
işlendiğine dair kuvvetli emareler meveudol-
mak şartiyle, bu gibi teşekkülleri, savcının 
talebi üzerine, altı ayı geçmemek üzere faaliyet
ten menetmek yetkisini haizdir. 

ıSorgu hâkiminin faaliyetten men kararının 
ilgili teşekküle tebliğinden itibaren en geç bir 
hafta zarfında, işin mahkemeye şevki mecbu
ridir. Aksi halde, faaliyetten men kararı 
hüküm ifade etmez. 

6. Faaliyetten menedilen teşekkülün mal
larının idaresi ve menfaatlerinin korunması Me
deni Kanun hükümleri gereğince tâyin oluna
cak en çok beş kayyum tarafından ifa edilir. 

Kapatılma halinde ise, fesih hükümleri tat
bik olunur. Kapatma kararları kesinleştikten 
sonra infaz edilir. 

7. Teşekkül faaliyetleri ile ilgili olarak cü
rüm işliyen idareci veya üyeler, kanun hüküm
lerine göre tâbi olacakları sair cezalar baki 
kalmak şartiyle, cezanın infazından veya ka
nuni sebeplerle düşmesinden itibaren bir yıl 
müddetle, işbu kanuna göre kurulan meslekî 
teşekküllerde idare, haysiyet divanı, denetle
me veya temsil görevi almak hakkını kaybe
derler. 

Ceza hükümleri 

MADDE 31. — 1. 17 nci maddenin 1 nci 
fıkrasında yazılı işçi ve iş veren meslekî te
şekküllerini kuranlar veya bu teşekkülleri bu 
fıkradaki yasağa aykırı h'arekete sevk edenler 
hakkında, hareketleri daha ağır bir cezayı ge
rektiren bir suç değilse, Türk Ceza Kanununun 
526 nci maddesinin 1 nci fıkrasında yazılı ce
za hükmolunur. 

2. 19 ncu maddenin 1 ve 2 nci bentlerin
de yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere 
beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para ce
zası hükmedilir, 
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ettiğinin Asliye Ceza Mahkemesince tesbit edil
mesi halinde, bu Iteşekkül, altı ayı geçmemek 
üzere faaliyetten menedilir. 

4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1 ve 
2 nci maddeleri ile 3 ncü maddesinin 1 nci fık
rası ve 4 ncü maddesi, 19 ncu maddesinin 5 nci 
fıkrası ve 57 nci maddesinin 1 nci fıkrasında 
yer alan ilkelere aykırı suçları işliyen meslekî 
teşekkül, mahkeme karan ile kapatılır. 

5. Soruşturma ve yargılamanın her saf
hasında hükümden önce dahi, işbu kanuna göre 
kapatmayı veya faaliyetten men'i gerektiren 
fiilîn işlendiğine dair kuvvetli emareler mevcu-
dolmak şartiyle, bu gibi teşekküller, savcının 
talebi üzerine, hâkim veya mahkeme karariyle 
faaliyetten memedilebilir. 

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

Kapatılma halinde fesih hükümleri tatbik 
olunur. 

Ceza hükümleri 

MADDE 31. — 1. 17 nci maddenin 1 ve 
2 nci bendlerinde yazılı yasaklara aykırı hare
ket edenlere, beş yüz liradan iki bin liraya 
kadar ağır para cezası hükmedilir. 

2. Aynı maddenin 3 ncü bendinde göste
rilen yasağa aykırı hareket edenler, üç aydan 
bir yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

3. 19 ncu madde hükümlerine aykırı hare
ket eden iş verenlere, beş yüz liradan iki bin 
liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

4. 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı 
yasağa riayet etmiyenler ile bunların şerikleri 
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Ceza hükümleri 

MADDE 30. — 1. 17 nci maddenin 1 nci 
bendi ile 2 nci bendin 1 nci fıkrasında yazılı ya
saklara aykırı hareket edenlere, beşyiiz liradan 
ikibin liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

2. Aynı maddenin ikinci bendinin 2 nci 
fıkrasında gösterilen yasağa aykırı hareket 
edenler, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına j 
mahkûm edilirler. 

3. 19 ncu madde hükümlerine aykırı hare
ket eden iş verenlere, beşyüz liradan ikibin li
raya kadar ağır para cezası hükmedilir. | 
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3. Aynı maddenin 3 ncü bendinde gösteri
len yasağa aykırı hareket edenler üç aydan bir 
yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. 

4. 21 nci madde hükümlerine aykırı ha
reket eden iş verenlere beşyüz liradan ikibin 
liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

5. 24 ncü maddenin 2 nci bendinde yazılı 
yasağa riayet etmiyenler üe bunların şerikleri 
hakkında Türk Ceza Kanununun 240 nci mad
desi tatbik edilmekle beraber, yapılan malî 
yardım veya teberru kendilerine ödettirilir. 

82 — 
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hakkında Türk Oeza Kanununun 240 nci mad
desi tatbik edilmekle beraber, yapılan malî 
yardım veya teberru kendilerine ödettirilir. 

5. 22 nci maddenin ikinci bendinde yazılı 
yasağa riayet etmiyenlerle bunların şerikleri 
hakkında, eğer fiilleri daha ağır bir cezayi 
gerektirmiyorsa, üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezasına ve yapılan malî yardım ve teberrunun 
bir mislinden aşağı olmamak üzere ağır para 
cezasına hükmolunur. 

6. 30 ncu maddenin 1 nci bendi gereğince 
faaliyetten men'ine karar verilen teşekkülün 
sorumluları hakkında, ellişer liradan beş yüz 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

7. 30 ncu maddenin 2 nci bendine göre bir 
teşekkülün faaliyetten men'ine karar verilmesi 
halinde, 16 nci madde hükümlerini ihlâl etmiş 
olanlar hakkında, üç aydan bir yıla kadar ha
pis cezası hükmolunur. 

8. 30 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince 
teşekkülün faaliyetten men'ine karar verilmiş 
olması halinde, 30 ncu maddenin 3 ncü bendini 
ihlâl etmiş olanlara, altı aydan İM yıla kadar 
hapis cezası hükmolunur. 

9. 28 nci maddede yazılı defterleri tutma
yan teşekkül tüzüğüne göre sorumlu kişiler 
hakkında, beşyüz liradan ikibin beşyüz liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Tekerrür 
halinde cezanın âzami haddi verilir. 

10. 29 ncu maddede yazılı bilgi ve belgele
ri süresi içinde Çalışma Bakanlığına göndermi-
yen teşekkülün tüzüğüne göre sorumlu kişiler 
hakkında, beş yüz liradan ikibin beşyüz liraya 
kadar ağır para cezasına hükmolunur. Teker
rür halinde cezanın âzami haddi verilir. 

11. Teşekkülün faaliyetleriyle ilgili olarak 
cürüm isliyecek idareci veya mensuplar, kanun 
hükümlerine göre tabi olacakları cezalar saklı 
kalmak kaydiyle, cezanın yerine getirilmesin
den veya kanuni sebeplerle düşmesinden itiba-
ren beş yıl süre ile bu kanuna göre kurulan te
şekküllerde idare, haysiyet divanı üyeliği, de
netleme veya temsil görevi almak hakkını kay
bederler. 
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4. 21 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı 
yasağa riayet etmiyenler ile bunların şerikleri 
hakkında Türk Ceza Kanununun 240 nci mad
desi tatbik edilmekle beraber, yapılan malî yar
dım veya teberru kendilerine ödettirilir. 

5. 21 nci maddenin ikinci bendinde yazılı 
yasağa riayet etmiyenlerle bunların şerikleri 
hakkında, eğer fiilleri daha ağır bir cezayı ge-
rektirmiyorsa, üç aydan bir yıla kadar hapis 
cezasına ve yapılan malî yardım ve teberruun 
bir mislinden aşağı olmamak üzere ağır para 
cezasına hükmolunur. 

6. 29 ncu maddenin 1 nci bendi gereğince 
faaliyetten menine karar verilen teşekkülün so
rumluları hakkında, ellişer liradan beşyüz lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

7. 29 ncu maddenin 2 nci bendine göre bir 
teşekkülün faaliyetten menine karar verilmesi 
halinde, 16 nci madde hükümlerini ihlâl etmiş 
olanlar hakkında, üç aydan bir yıla kadar ha
pis cezası hükmolunur. 

8. 29 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince 
teşekkülün faaliyetten menine karar verilmiş 
olması halinde, 30 ncu maddenin 3 ncü bendini 
ihlâl etmiş olanlara, altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezası hükmolunur. 

9. 27 nci maddede yazılı defterleri tutma
yan teşekkül tüzüğüne göre sorumlu kişiler 
hakkında, beşyüz liradan ikibin beşyüz liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Tekerrür 
halinde cezanın âzami haddi verilir. 

10. 28 nci maddede yazılı bilgi ve belgeleri 
süresi içinde Çalışma Bakanlığına göndermiyen 
teşekkülün tüzüğüne göre sorumlu kişiler hak
kında, beşyüz liradan ikibin beşyüz liraya ka
dar ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrür 
halinde cezanın âzami haddi verilir. 

11. Teşekkülün faaliyetleriyle ilgili olarak 
cürüm işliyecek idareci veya mensuplar, kanun 
hükümlerine göre tabi olacakları cezalar saklı 
kalmak kaydiyle cezanın yerine getirilmesin
den veya kanuni sebeplerle düşmesinden itiba
ren beş yıl süre ile bu kanuna göre kurulan te
şekküllerde idare, haysiyet divanı üyeliği, de
netleme veya temsil görevi almak hakkını kay
bederler. 
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Bu kanunun ve sair kanunların tatbiki 

MADDE 32. — 1. İşbu kanun hükümleri, 
a!ksi tasrih olunmadıkça, gerek işçi, gerek iş ve
ren teşekküllerine tatbik olunur. 

2. İşçi ve iş veren sendikaları, birlikleri, 
federasyonları ve konfederasyonları, Medenî 
Kanun ve Cemiyetler K'anununun işbu kanuna 
aykırı olmıyan hükümlerine tabidirler. 

3. Bu kanunda «iş yeri» nden maksat, bu 
kanun bakımından işçi sayılan kimselerin ça
lışma yerleridir. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 33. — 1. Bu kanun yayımı tari
hinden itibaren altı "ay sonra yürürlüğe girer. 

2. Bu kanunda bahse konu tüzük hüküm
leri, 'bu kanunun yayımından itibaren altı ay 
sonra yürürlüğe girecek şekilde hazırlanır. 

• 3. Bu kanunun yürürlüğe giriş tarihine 
kadar 7286 sayılı Kanunla muaddel 5018 sayı
lı Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan iş
çi ve iş veren sendika, birlik, federasyon ve 
konfederasyonları, tüzüklerini, 2 nci bentte 
bahse konu tüzük hükümlerinin yürürlüğe gir
mesinden itibaren en geç altı ay içinde, bu ka
nun hükümlerine uydurmak zorundadırlar. 

Kaldırılan mevzuat 

MADDE 34. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 7286 s'ayılı Kanun ile 
5018 sayılı Kanun ve bu kanunlara istinaden 
yürürlüğe konmuş bütün.tüzük ve yönetmelik
ler hükümleri yürürlükten kalkar. 

Geçici Ko. 

Diğer kanunların uygulanması 

MADDE 32. — İşçi ve işveren sendikaları, 
birlikleri, federasyonları ve konfedarr/ryonları, 
Medenî Kanun ve Cemiyetler Kanununun işbu 
kanıma aykırı olmıyan hükümlerine tabidirler, 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 33. —- 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 
sayılı işçi ve İşveren Sendika ve Sendika Bir
likleri hakkında Kanun ve 25 Mayıs 1959 tarih
li ve 7286 sayılı 5018 sayılı Kanuna ek Kanun 
ile 13 Haziran 1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın 
Mesleklerinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Ara
sındaki Münasebetlerin Tanzimi hakkında Ka
nunun 22 nci maddesi ile 10 Mart 1954 tarihli ve 
6379 sayılı Deniz îş Kanununun 40 nci madde
si hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici hüküm; mal bildirimi 

GEÇtCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce kurulmuş olan meslekî 
teşekküllerin Başkan ve Yönetim Kurulu üye
leri, 27 nci maddede söz konusu mal bildiri-
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Diğer kanunların uygulanması 

MADDE 31. — işçi ve iş veren sendikaları 
ile üst teşekkülleri Medeni Kanun ve Cemiyetler 
Kanununun işbu kanuna aykırı olmıyan hüküm
lerine tabidirler. 

Kaldırılan kanunlar 

MADDE 32. — Geçici Komisyonun 33 ncü 
maddesi 32 nci madde olarak ayynen kabul 
edilmiştir. 

Geçici hüküm; mal bildirimi 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce kurulmuş olan meslekî teşek
küllerin başkan ve yönetim kurulu üyeleri, 26 
nci maddede söz konusu mal bildirimi yükümü-
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Kenar başlıklar 

MADDE 35. — Bu kanunun maddeleri ke
narındaki başlıklar, madde hükümlerinin özü
nü göstermek için konmuş olup, metne dâhil 
değildir. 

Kanunun yürütülmesi 

MADDE 36. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Geçici Ko. 

mi yükümünü, bu kanunun yayımı tarihinden 
bağlıyarak iki ay içinde yerine getirmeye mec
burdurlar. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 34. — 1. Bu kanun yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

2. Bu kanunda bahse konu Yönetmelik, 
bu kanunun yayımşndan itibaren en çok otuz 
gün sonra yürürlüğe girecek şekilde hazırlanır. 

3. 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı Ka
nun hükümlerine göre kurulmuş olan işçi ve iş
veren sendika, birlik, federasyon ve konfede
rasyonları, tüzüklerini, 2 nci bentte bahse ko
nu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itiba
ren en geç altı ay içinde kanun ve mevzuat 
hükümlerine uydurmak zorundadırlar. 

Yürütme 

MADDE 35. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 
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nü, bu kanunun yayunı tarihinden başhyarak 
iki ay içinde yerine getirmeye meoburdurlar. 

Yürürlüğe giriş 

MADDE 33. — 1. Bu kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

2. 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 sayılı Ka
nun hükümlerine göre kurulmuş olan işçi ve iş 
veren sendika, sendika ve üst teşekkülleri tü
züklerini bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren en geç altı ay içinde kanun ve mevzuat 
hükümlerine uydurmak zorundadırlar. 

Yürütme 

MADDE 34. — Geçici Komisyonun 35 nci 
maddesi 34 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

ıso^ı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ALTMIŞDOKUZUNCU BİRLEŞİM 

10 . 4 . 1963 Çarşamba 

Saat: 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKÎNCt DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-

lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/486) 

2. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

3. — îçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Er
demli İmamı İshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
Ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

4. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'm, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

5. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya

ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/502) 

8. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

9. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'ın, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

12. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

13. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
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ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

16. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

17. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, De
nizyolları işletmesi Hopa Acentalığma kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

18. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair içişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

19. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

20. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

21. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

22. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'm, 9 .1 .1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

23. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Cen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

24. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

25. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma

linden vazgeçildiğinin doğru olup almadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

26. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

27. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

28. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, 3008 
sarılı iş Kanununun 13 rıcü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

29. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

30. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, M. D. O. nun ne ve M. D. O cuların 
kimler olduğuna dair Başbakandan sözlü soru 
su. (6/531) 

31. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'mn, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından SÖTSIÜ sorr.su. 
(6/532) 

32. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Artova Su.lusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne z man yapılacağına, 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

33. — Kırşehir Milletvekili Halil özmenrin, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

34. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

35. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül-
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düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

36. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

37. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskinin, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

38. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

39. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara Adliyesi kadrosunda oinp Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

40. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

41. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

42. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada 
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

44. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Aydın'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
Övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet- Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

45. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi -kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se
beple nakledildiğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

46. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

47. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

48. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

49. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'ın, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır
lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 
düşünüldüğüne dair, İmar ve İskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

50. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

51. _ Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

52. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka
raca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

53. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.C. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

54. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanuna göre açılması gere
ken sağlık memurları tekâmül kurslarına dair, 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

55. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm olup 
olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak dü
şen tayyare olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/556) 

56. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Basın - Yayın ve Turizm, îmar ve îskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/558) 

57. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair, Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

58. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'm, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 

59. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, gece öğrenimi yapan meslekî ve teknik 
öğretim okullarında, mesai saatleri dışında ça
lıştırılan öğretmen ve memurlara ücret ödene
ceği hakkında bir karar olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/561) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 

61. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine Avukat
lığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde si
yasi bir tesir olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/565) 

63. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandı
ğına dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

64. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa-
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ti hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

65. -— Siirt Milletvekili Cevdet Aydm'ın, 
Sason İlçesi ö. Savcısı ile Yargıcının, Jandar
ma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri ta
rafından dövüldükleri hakkındaki neşriyatın 
vâridolup olmadığına dair İçişleri ve Adalet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/568) 

66. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'm, 
20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan Eği
tim mitingine katılan binlerce öğretmenin Ba
kanlık üzerinde ne gibi bir intiba bıraktığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/569) 

67. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

68. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya 
maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç 
memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

69. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak 
mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olma
dığına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/573) 

70. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu - Cide arasındaki Devlet yolu
nun, Karayollarmca kış mücadelesine tabi tu
tulan yollar arasına alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/574) 

71. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, Tren ücretlerinde yapılan tenzilâtın 

ı Adapazarı - Haydarpaşa arasında neden tat
bik edilmediğini dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/575) 

72. —• Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak
kındaki Kanun gereğince evvelce başlanıl-
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mış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğü
ne dair îmar ve iskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

73. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Belediye hudutları içine mahalle ola
rak alınmakla beraber imar plânı dışında ol-' 
duklarmdan belediye hizmetlerinden mahrum 
bulunan mahallelerin muhtaç halkının yakacak 
ve zati ihtiyaçlarının köy tarifesine tabi bulun
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

74. — Ordu Milletvekili Yusuf İzzettin Ağa-
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırları dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di
ğer ihtiyaçların sağlanması istikâmetinde halk
la yardımlaşma gayret ve hazırlıkları yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri ve İmar ve İskân 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/579) 

75. — Çorum Milletvekili I^aruk Küreli'nin, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, meteoroloji 
sahasında yetişmiş mühendis veya yüksek mü
hendis istihdam edilip edilmediğine ve teknik 
eleman yetiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/580) 

76. —- İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
ven'in Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair îmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

77. — İstanbul Milletvekili Vahyi Ösarar'm, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/582) 

78. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

79. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

80. —Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver

mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, îmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 

Sırrı Atalay ve 51 arkadaşının, Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu kurulmasına dair kanun tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (2/317) (S. Sa
yısı : 68) [Dağıtma tarihi : 9 . 2.1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem ve 
üç arkadaşının, Sendikalar kanunu teklifi, İş
çi ve iş veren sendikaları kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon ve Plân komisyonları rapor
ları (2/286, 1/382) (S. Sayısı : 126) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 4 .1963] 

X 3. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım ver
gi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/201) (S. Sayısı : 122) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1 9 6 3 ] 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân komis
yonları raporları (1/345) (S. Sayısı : 124) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 4 .1963] 

5. — 97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmet
lerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen 
olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâyin
leri hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/232) 
(S. Sayısı : 125) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'm, Ka
nunu Medeninin sureti meriyet ve şekli tatbiki 
hakkındaki 864 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/291) (S. Sayı
sı : 129) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 
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V I 

ÎKİ DBFA GÖEÜŞÜLECEKJŞLE2 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
ÎŞLER 

B - BÎIilHCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâm ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binamn Hazineye iadesi hakkında kanım ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmeî; Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1982] 

X 2. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayıl* Kaouna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komhyonu raporu (1/168) (S. Say m ; 
245) [Dağıtma, tarihi : 19 . 9 .1962] 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanan teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S, Sayı 
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 , 9 . 1962] 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki ur kadarıma, Devlet memurları 
ayîiklarmm tevhit ve teadülüne dair olan 3650 
sayılı Kan s «n a <*k <-Vj44 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişildik yapılması hakkındaki 5965 âit-
yj'iı Kartnna iki geçici madde eklenmesine dair 
kamın teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyGnb.ri raporları (2/22) (S, Sayısı ; 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1952] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

6. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye I 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe korniş- I 

yonları raporları (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

7. — Birinci Dünya ve îstiMâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatanı hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 . 1962] 

8. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Pazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık ballanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları rapor lan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

9. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
salısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 , 10 ., lüm 

10. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
iiijüsiet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nan tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16. 10.1962] 

11. — Köy içme sulan hakkındaki Kanunun 
14 ucu muüdesinm 2 n.>ı fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile îmar ve 
tüiraa v«: İçişleri komisyonları raporlan (1/209) 
(3. Sayısı : 303) [Dag-ıtma tarihi : 11 .10 .1962] 

12. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10.1962] 

X 13. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporlan. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 . 1962] 

X 14. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12.1962] 

15. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile-



cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

16. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur 'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

17. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasansı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi : 27 .12 .1962] 

18. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı: 22) [Dağıtma ta
rihi : 27 .12 .1962] 

19. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı : 23) [Dağıt
ma tarihi : 27 .12 .1962] 

20. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

21. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) TDağıtma tarihi : 31.12.1962] 

22. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 . 8 .1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi All-

Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29.12.1962] 

23. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu înayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi : 
31.12 .1962] 

24. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve 70 arkadaşı ile Konya Miîletvekili~Faruk Sü-
kan vs 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plân Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (S. Sayısı: 231e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1963] 

25. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül-
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

26. — Yıldızeli ilçesinin Kalın köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12 .1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmazın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

27. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nm ölüm cezasına çarptınlması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

28. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
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sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve içişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

29. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko-
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

30. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

31. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 287 de kayıtlı Biddioğlıı, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 dokumlu Hüse
yin Akça'nın Ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu.. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

32. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Msan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl 
maz'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

X 34. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satmalmması hususun 
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta 
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

35. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve imar ve iskân 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 

(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

36. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı ismail ve 
Elifoğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil Ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12 .2 .1963] 

37. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, Fedile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2.1963] 

38. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu "(3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

30. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasma çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

40. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nıın ölüm ceza
lına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

41. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

42. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/58) (S. Sayısı : 99) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 
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43. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 

cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1963] 

44. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 45. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 46. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1963] 

47. — Amme hükmi şahısları veya müessese
leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş gayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/286) 
(S. Sayısı : 112) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 . 1963] 

48. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 

Hasbioğlu, Fatma Şcker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

X 49. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

50. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (1/100) 
(S. Sayısı : 121) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

51. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

52. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

53. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4.4.1963] 

X 54. — Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt ka
nunu tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân Komis
yonları raporları. (1/273) (S. Sayısı : 132) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 4 .1963] 

*>9<i 

(Millet Meclisi Birleşim : 69) 




