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MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
3 . 2 . 1D70 tarihinde kararlaştırılan «Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bir madde ile 31 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerek
çesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Sendikalar Kanununun bası maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 31 nci madde
ye bir bent eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı gerekçesi 

Tatbikatta kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen devre zarfında görülen ak
saklıkları gidermek ve bilha.ssa raemur ve işçi tarifinin tefsiri dolayısiyle çıkan uyuşmazlıkları 
bertaraf etmek maksadiyle bu kanunun hazırlanması zarureti hâsıl olmuştur. Değişiklsiği gerekti
ren gerekçelerdiler maddede ayrı nyn gösterilmiştir. 

Madde 5. — Bilhassa toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikada kayıtlı bulunup bulunma
dıklarının anlaşmazlıklara sebebiyet vermiyecek şekilde ortaya çıkmasını temin için sendika üye
liğinin iktisabında müracaat kâfi görülmemiş, üyeliğin ancak yazılı müracaat ve üye kayıt defte
rinin imzalanması suretiyle iktisabolanacağı hükme bağlanmıştır. 
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Madde 6. — Keza yine yetki tesbitinde çeşitli karışıklıklara sebebiyet vermesi dolayısiyle üye

likten çekilmemin ilgili teşekküle noter vasıtasiyle bildirilmesi suretiyle mümkün olacağı hususu 
maddenin 1 nci fıkrasına eklenmiştir. 

Madde 9. — Mevcut metinde her hangi bir işkoluna dâhil olmayıp bu kanuna göre sendika kur
mak ve sendikalara üye olmak hakkına sahibolanlar ayrı bir işkolu olarak tavsif edilmiş ve diğer 
bütün işkolları ile ilgili sayılmıştır. 

Tatbikatta genel hizmet işkolunun bütün işkolları ile ilgili sayılması çeşitli karışıklıklara ve ak
saklıklara sebeholduğundan, maddede bu işkolunun diğer bütün işkolları ile ilgili sayılacağı husu
sundaki hüküm çıkarılmıştır. 

Madde 13. — İşkolu esasına göre kurulan sendikaların gene] kurullarının üye sayısı esasına 
göre toplanması ve toplantı oranını teşkil etmeleri fiilen imkânsız olduğundan, gerek sendikalar 
ve gerekse federasyon ve konfederasyonların genel kurullarında bugün tatbik edilmekte olan de
lege usulünün maddede yer alması sağlanmıştır. 

Madde 18. — Feshedilen veya infisah eden sendika, birlik, federasyon veya konfederasyonun 
tüzüklerinde bir sarahat 'bulunmadığı ahvalde mallarının nerelere devredileceği hususunun ayrıca 
tasrihinde fayda mülâhaza edilmiş ve maddeye gerekli ilâve yapılmıştır. 

Maıdde 21. — 275 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yapılan değişiklikle sendika ta rafından ve
rilen izin yalnız bir hususa inhisar 'ettirildiğinden, dengeyi sağlamak ve çelişikliği .ortadan kal
dırmak gayesiyle, bıu ımadJdelde bahis ktonu.su edilen izin keyfiyetinin toplu iş sözleşmesi dışındaki 
haklara aidolduğu açıklanmıştır. 

Madde 23. — İşverenler tarafimdattı kesilen sendika üye aidatının, yine işveren tarafmdan ilgili 
sendikaya bir ay içerisinde yatırılması mecburiyeti ktonulmuştur. 

Madde 25. — Genel kurul kongrelerinin en 'geç iki yılda bir toplanma .müddeti tatbikatta çe
şitli güçlüklere, imalı külfetlere meydan verdiğinden ve sendika faaliyetlerinin verimli Ibir hal ail-
m'asma engel teşkil ettiğinden, bu müddetin 3 yıla çıkarılması uygun ve faydalı /görülmüştür. 

Miadde 31 e eklenen bemd — Sendika aidatını süresi içinde yatırmıyan işverenlere uygulan a -
cak müeyyide konmuştur. 

Ek madde — iş kanunları ile 274 ve 275 sayılı kanunların âmıme 'sektöründeki taıt!bikalmda çı
kan uyuşmazlıklar, işçıi ve memur tariflerinin mevcut bulunmamasından değil, çeşitli kanunlardaki 
işçi - memur kavramına çeşitli mânalar verilmesinden doğmaktadır. Bu itibarla, aksaklığın gide
rilmesi yeni (bir tarifle değil, aksaklığa sebdbıiyeft veren tefsire müsait hususların önlenmesine bağlı 
görülmüştür. Bu sebeple kamu sektöründe çalışan kimselerin müktesep özlük, malî ve soısya! 
haklarına halel getirilmeden, bunlardn hangilerinin iş kanunları ile 274 ve 276 sayılı kanumilara 
talbi tutulmaları gerekeceği hususu üzerinde durulmuştur. 

Bilindiği üzere, 7244 sayılı Kanunun şümulü içinde bulunan kimseler, esasen îş kanunları ile 
274 ve 275 sayılı (kanunlarım uygulalma alanı dışında Inılunımaktadır. Bu husus kazai mercilerin 
müstakar kararları ile teeyyüdetmişıtir. 

Ancak personeli 7244 sayılı Kanuna itiabıi bulu ı an müessoselerce işletilen işletmelerde çalışan 
kimselerin iş kanunları ile 274 ve 275 sayılı kanunların uygulama alanı dışında bırakılması, sta
tü hukuku ile ilgisi bulunmıyan ve tipik işçi niteliğini taşıyan bu kimselerin, Anayasa1 ile teminat 
altına alınmış bulunan haklarının zedelenmesini mucibıolmıalktadır. Bu bakımdan kanunda gerekli 
tadilât yapılmış ve esas itibariyle fcu işletmelerin 'bürolarında çalışanlar hariç tutularak diğer 
personeli hakkında iş kanunları ile 274 ve 275 sayılı kanunların uygulanması hükme bağlanmıştır. 
Bu arada, özel kanunlarla kurulmuş olan müesseselerce işletilen işletmelerde çalışanlarım du
rumları iile 4/10195 sayılı Kararnameye göre çalışanların özellikleri de göz önünde tutulmuş ve 
bunlar için istisnai hükümler konmuştur. Keza hastane ve okullar ile belediyelerin işletme mahi
yetimde olmıyan hizmetlerinde çalışanlar hakkında ayrı hükümler öngörülmüştür. 
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HÜKÜMETİN" TEKLİFİ 

Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ile 31 nci 
maddesine bir bend eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 274 sayılı Kanunum 5, 6, 9, 13. 
18, 21, 2'3 ve 25 nci maddeleri aşağıda yazılı ol
duğu sekilide değiştirilmiştir. 

Üyeliğin kazanılması 

Madde 5. — Bu Kanuna göre kurulan mes
lekî teşekküllcıre üye olmak ilıtiyaridliır. Üyelik 
yazılı müracaat ve üye kayıt 'defterinin imza
lanması suretiyle iktiisaıbo'hmur. 

2. İşçi sendikalarına üye olimak için bu ka
nuna göre işçi sıfatını taşıyan kilmlsıcnin onaltı 
yaşını doldur'maisı gerekir; onaltı yaşımdan kü
çük olanlar, kanuni teimisıilellerinin yaızıllı muva
fakatiyle üye olabilirler. Ancak on a/İt ı yaşından 
küçük olanlar, sendika genel kurulunda oy kul
lanamazlar. 

Üyelikten ayrılma 

Maldide 6. — 1. Her üye, istediği zaman, 
üyesıi bulunduğu •mcsrMd teşekkülden çekilieibi-
lir. Çekilme noter vasıita'siyle bildirilir. 

2. Bir teşekkülden çekilen üyenin aidatını 
üç aylan fazla öd om ey e devaim edeceğine dair 
teşekkül tüzüğüne hülküm konamaz. 

İşini eı;ıki işyerinım bulunduğu Belediye veya 
köy sınırları Vlışmda başka bir yerle nakleden 
veya eski işinin dâhil okluğu işkolunun veya
hut onunda ilgili işkol']arının dışında başka bir 
işkoluna aktaran yahut kendilisine ihtiyarlık ve
ya daimi maluliyet aylığı bağlanan üye için bu 
bend hükmü tatfbik olunmaz. 

o. İşçi veya işveren teşekkülü üyeliği vas
fı kalkan şahıs aidat ödemiş veya topyekûn 
ödeım ede bulunmuş okluğu .'her nevi yardımlaş
ma veya ihtiyarlık sandıklannLlaki üyelik hak
kını, o sandığa yapmış olduğu ödeımeller niısibe 
tinde muhafaza eder. 

Bu haktan istifade edebilmesi için yapılma
sı lüzumlu ödemelerin yokunu teşekkül tüzük
lerinde teslbit edilir. Ancak, bu miktar beşyüz 
lıiradıau fazla olamaz. Teşekkül tüzükleri, bu 
hakkın Ikullanılfması için gerekli yazılı talebin, 
üyelikten e ekilime tarihinden itibaren ne katfar 
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anüddet içinde yapılması gerektiğini de tesbit 
eder. Bu müddet onbeş günden az ve iki aydan 
fazla .olalmaz. 

Sendika, birlik, federasyon ve konfederasyonların 
kuruluş şartları 

Madde 9. — 1. İşçi sendikaları, aynı işye
rinde veya aynı işlkolundaki işyerlerinde çalı
şan işçilere veyahut birbirleriyle ilgili işikodla-
rırJda çalışan işçileri içine alır. 

İşveren .Sendikaları, aynı işkolunda veyahut 
birbirleriyle ilgili işkollarında çalışan işveren-
•lerii içine alır. 

2. a) Sendika binlikleri, belirli bir mahal 
veya bölge sınırları için'de, birbirleriyle ilgili 
olimıiyan çeşitli 'işkollarında dahi otea, mevcut 
sendikaların en az ikisinin; 

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

c) Konfeıderasiyonlar, mevcut birlik, fede
rasyon ve - Türkiye çapında faaliyette bulun
mayı hedef tutfmalk ş'artiyle - işkolu eisıaısma gö
re kurulu sendikalardan en az ikisinin; 

Üye sıfatiyle bili* araya gelmelleri suretiyle 
kurulurlar. 

3. İşkollan ve bunların birlbirleriyle ilgili 
olanları, Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir 
yön etm ellikle teslbit olunur. Bu yönetim ellik, mil
letlerarası normlar .dikkate alınarak hazırlanır. 
Çalışma Bakanlığı, yönetmeliğü haizırlarkem, Yük 
sek Hafeeim Kurulunun, en çok işçji mensubu ofl'an 
işçji konfederasyonu ile en çok iç ve ren. mensubu 
olan işveren kon f eder aısy onunun - yoksa - Tür
kiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları Biriliğinin ilstişari mütalâalarını alır. 
Bu mütalâaların, talep tarifemden itibaren en 
geç on gün içlinde verillmeısi gereklidir. 

Bu Yönetmeliğe göre her hangi bir işkoluna 
dâhil olmayıp bu Kanuna göre s'endika kurmak 
ve sendikalara üye olımalk hakkına sıahilbolan-
lar, genel hizmet işkoluna dâhil sayılırlar. G-e-
nel hizmet işkolu, ayrı bir îşkiolu sayılır. 

(S. Sayısı : 133) 
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Bu Yönetmelik aleyhinde veya bu Yönetme

liğin uygulanması ile ilgili işlemler aleyhinde 
Danıştayda açılacak iptal dâvaları iki ay içinde 
karara bağlanır. 

Toplantı nisabı; katılma ve çekilme 

Madde 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllerin genel kurullarının ve te
şekküllerin şubelerinin kongrelerinin toplantı 
nisabı, üye veya delege tamsayısının salt çoğun
luğudur. Meslekî teşekkül tüzüğünde daha yük
sek bir nisap tesbit edilebilir. Nisap sağlan
mazsa, ikinci toplantı, birinci toplantı günün
den en çok 15 gün sonraya bırakılır. İkinci 
toplantıda nisap aranmaz, gelenlerin ekseriye
tiyle seçim yapılır. 

Yukardaki fıkrada zikrolunaıı delegeler mes
lekî teşekkül genel kurullarınca seçilirler. Genel 
Kurul bu yetkisini bir başka kurula devredemez. 

Delegelerin seçim usulleriyle sayıları mesle
kî teşekküllerin tüzüklerinde tesbit edilir. 

2. Belli bir birlik veya federasyona üye 
olmak, sendika genel kurulunun toplantı nisa
bına göre toplanan genel, kurulun salt çoğunlu
ğunun karariyle mümkündür. Belli bir konfe
derasyona üye olmada da; 9 ncu maddenin 2 nci 
bendinin (c) fıkrasında zikri geçen sendikaların, 
birliklerin ve federasyonların genel kurulları için 
aynı hüküm uygulanır. 

3. Birlik, federasyon ve konfederasyonların 
kurulmasında da 2 nci bend hükmü uygulanır. 

4. Bir sendikanın üyesi olduğu birlik, fede
rasyon veya konfederasyondan; birlik veya fe
derasyonun da üyesi olduğu konfederasyondan 
çekilmesi hususunda da. 2 nci bend hükmü uy
gulanır. 

5. Milletlerarası teşekküllere katılma ve 
çekilme de 2 nci bend hükmü uygulanır. 

6. Sendikaların kendi aralarında, birliklerin 
kendi aralarında, federasyonların kendi arala
rında ve konfederasyonların kendi aralarında 
birleşmesi hususunda da, 2 nci bend hükmü uy
gulanır. 

Birleşme ile ilgili usul ve merasim konusunda, 
12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri uygula
nır. 

9 ncu madde hükümleri saklıdır. 

Fesih veya infisah halinde malların devri 

'Madde 18. — Feshedilen veya infisah 
ledenı sendika , birlik, federasyon ve konfede
rasyon bir işveren teşekkülü ile malları, bu 
Karnım veya sair kanunlar gereğince kurulmuş 
başka bir işveren teşekkülüne; bir işçi te
şekkülü ise, bu Kanuna göre kurulmuş diğer 
bir işçi teşekkülüne devredebilir. 

Feshedilen veya infisah eden sendika, bir
lik, federasyon veya konfederasyonun tüzük
lerinde bir sarahat bulunmadığı takdirde mal
ları : 

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

b)' Federasyon üyesi bir sendika ise 
bağlı bulunduğu federasyona, 

c) Birlik üyesi bir sendika ise, bağlı 
bulunduğu birliğe, 

d) Federasyon ise, bağlı bulunduğu kon
federasyona, 

e) Birlik ise, kurulu bulunduğu mahal
lin en çok üyeye sahibolan sendikaya, 

f) Konfederasyon ise, diğer bir konfede
rasyona, 

g); Hiçbir teşekküle bağlı olmıyan bir sen
dika ise, aynı işkolunda kurulu en çok üyeye 
sahip sendikaya veya federasyona, bu tip bir 
sendika ve federasyon yoksa en çok üyeye sa
hip konfederasyona, 
devredilir. 

Malların bunlardan gayrı gerçek veya tü
zel her hangi bir şahsa veya teşekküle veya 
müesseseye devri veyahut feshedilen teşekkü
lün üyeleri (arasında paylaşılması yasaktır. 

Meslekî teşekküllerin sağladıkları haklardan 
istifade 

Madde 21. — Bu Kanuna göre kurulan işçi 
veya işveren teşekkülünün kedi faaliyetleri 
«sayesinde mensuplarına toplu iş sözleşmesi ile 
getirilen haklar dışında sağladığı menfaatle
rin, o teşekkülün mensubu olmıyanlara teş
mili, bahse konu teşekkülün yazılı muvafakati
ne bağlıdır. 

Toplu iş sözleşmesi, Grev ve Liokavt Kanu
nunun 8 nci maddesi uyarınca Bakanlar Ku
rulunun bir toplu işi sözleşmesini teşmil et
mesi halinde, yukardaki fıkra hükmü uygu
lanmaz. 
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Aidat 

ıMadde 23. — 1. — Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküller, üyelerince ödenecek aidat 
miktarını, Cemiyetler Kanunundaki kayıtlara 
bağlı kalmaksızın tesbit edilebilirler. 

2. — Aidatın tesbiti, azaltılması veya çoğal
tılması Genel Kurul kararı ile olur. 

3. — Belli bir işyerinde çalışanı işçilerin 
en az dörtte birinin belli bir sendikaya veya 
bir iarada hareket eden muhtelif sendikalara 
mensubollması halinde, bu dişçileri temsil et
tiğini tevsik ©den seındika veya sendikaların 
yazılı müracaatı ve aidatı kesilecek seındika 
veya işçilerin listesini vermesi üzerine, işveren, 
üyelik aidatını ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanunu gereğince o sendikaya 
veya onun mensubolduğu federasyona öden
mediği gerekli dayanışma aidatını, işçilere 
yapacağı ücret tediyatmdan kesmeye ve 
hamgi işçilerin üyelik veya dayanışma aida
tını kestiğini bir liste halinde ilgili sendika
ya bildirmeye ve kesilen aidatı en geç ertesi 
ayın sonuna kadar sendikaya yatırmaya mec
burdur. Bu hükme göre üyelik veya dayanış
ıma aidatını kesmiyen, ilgili seındika veya sen
dikalara karşı, kesilmediği aidat tutarmca 
sorumludur. 

Sendika bu hizmeti karşılığında işverenin1 

masraflarını, işverenin talebi üzerine, ödemeye 
mecburdur. 

Genel Kurul ve şube kongreleri 

Madde 25. — 1. Bu kanuna göre kurulanı 
meslekî teşekküller genel kurullarının ve şube 
kongrelerinin engeç üç yılda bir toplanması; 

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

3. — İki genel kurul toplantısı ve şube 
kongresi arasındaki devreye ait hesap ra
poru ile denetçi raporunun ve gelecek dev
reye ait bütçe teklifinin genel kurul ve şube 
kongresi üyelerine toplantıdan önce dağıtıl
ması ;mecburidir. 

MADDE 2. — 274 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesine aşağıdaki bend eklenmiştir. 

13, 23 ncü madde gereğince kesilen üye 
aidatım süresi içinde sendikaya yatırmıyan iş-
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nerene, beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır 
para cezası hükmedilir. 

MADDE 3. — 274 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

EK MADDE — 7244 sayılı Kamuna tabi 
kimselerle özel kanunlarla kurulu müesseseler
de çalışan kimseler ve 15 . 4 . 1958 gün ve 
4/10195 sayılı Kararname ile yürürlüğe konul
muş bulunan muayyen ve muvakkat müddetli 
hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli personel 
talimatnamesi hükümleri uyarınca görevlendi
rilen kimseler hakkında iş kanunları ile 274 ve 
275 sayılı kanunlar uygulanmaz. 

Ancak personeli 7244 sayılı Kanuna tabi bu
lunan idarelerle özel kanunlarla kurulmuş olan 
müesseselere bağlı işletme ve atölyelerde ve be
lediyelerin ve özel idarelerin işletme şeklinde 
olmıyan su, elektrik, havagazı, otobüs hizmet
lerinde çalışan kimseler hakkında (fiilen büro
da çalışanlar, 4/10195 sayılı Kararnameye tabi 
olanlar, hastane ve okullar hariç) iş kanunları 
ile 274 ve 275 sayılı kanunlar uygulanır. 

Bu kimseler 7244 sayılı Kanuna göre çalış
tırılamaz. 

Şu kadar ki, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte 1 nci fıkra hükümlerine tabi olmamak
la beraber büroda çalışanlardan haklarında iş 
kanunları ile 274 ve 275 sayılı kanunlar uygu
lanmakta olanlara (4/10195 sayılı Kararname
ye tabi olanlarla hastane ve okullarda çalışan
lar hariç) bu kanunların uygulanmasına devam 
olunur. 

Bu maddede belirtilen kimselerin 5434 ve 
506 sayılı kanunlarla olan ilgileri devam eder. 

Yürürlük 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme. 

MADDE '5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. * 3 . 2 . 1970 

Başbakan Devlet Bakanı 
8. Demirel R. Sezgin 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Atabeyli T. Bilgin 

(S. Sayısı : 133) 
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Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
t. S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
0. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. 0. Avcı 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
II. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapantı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/84) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ankara, 14 Kasım 1969 

(Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafından verilen ve Çalışıma Komisyonu '2/832 numa
rada kayıtlı «274 siayılı Sendikalar Kamununum 2 nci m'addesimin değiştirilmesine dair», 'kanun tek
lifi İçtüzüğün 69 mcu maddesi gereğince hükümsüz (kalmıştır. 

Aldı geçen kanun tekliflerinin yenilenmesini ve işleme ikonulımaisını saygılarımızla a<r>z ederiz. 
(Sakarya 
H. Uysal 

Muğla 
A. Döğerli 

Sinop 
F. övet 

İçel 
T. özgüner 

Yozgat 
A. Baştürk 

Aydın 
M. Çelik 
Ankara 

C. Yorulmaz 
Çanakkale 

M. Çalvkoğlu 

T. 
Kayseri 
D. 

Kırşehir 
M. Aksoy 

îzımir 
K. Önder 

Ankara 
8. Hiçerimez 
Kastamonu 

M. Seydibeyoğlu 

Avşargil 

Sakarya 
T. Boztepe 

Konya 
M. Üstündağ 

İçel 
Ç. Yılmaz 
Ankara 

Y. Z. Yağcı 

Yüksek Başkanlığa 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 13 arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifine imzalarımızı koyuyoruz, gereğinin yapılma
sını rica ederiz. 4 . 12 . 1969 

İzmir Milletvekili Aydın Milletvekili Muğla Milletvekili 
Kemal Önder Mehmet Çelik AU Döğerli 

30 . 1 . 1969 

Millet Meclisi (Sayın Başkanlığına 

«274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi» ve 
«Gerekçesi» ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Hayrettin Uysal 

Sakarya Milletvekili 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 133) 



_ 7 — 

274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi gerekçesi 

274 sayılı Kanunun tatbikatında en çok problem yaratan husus, anılan kanunun 2 nci maddesi 
olmuştur. Şöyle ki, 

Özellikle ikinci maddenin işçi sendikası üyeliğini düzenliyen bölümü uygulamada büyük prob
lemler yaratmış ve bilhassa son zamanlarda yargı organları tarafından verilen bâzı kararlar, işçiye 
Anayasa ile sağlanmış sendikalara girme ve toplu sözleşme yapmak hak ve hürriyetini ortadan 
kaldırıcı bir mahiyet arz etmiştir. Halbuki Anayasanın 46 nci maddesi gayet açık ve seçiktir. 
Kanunların da Anayasada düzenlenen hak ve hürriyetlere paralel olarak tedvini zarureti mev
cuttur. 

Her ne kadar 274 sayılı Sendikalar Kanununda «hizmet akdi» tanımına yer verilerek eski 
3008 sayılı Kanundaki işçi tarifi çok genişletilmek istenmiş ise de, uygulamada 3008 sayılı Kanun
daki işçi tarifinin de gerisinde bir daralma istikâmeti gösterilmiştir. Diğer taraftan uygulama
da bu daralmaya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesi gerekçe olarak göste
rilmek istenmektedir. Halbuki bu madde Anayasanın 117 nci maddesiyle tam bir çelişme halinde
dir. 

Artık 20 nci asırda Devletin iktisadi hayata müdahalesi ve bu müdahalenin devamlılığı üze
rinde kimsenin münakaşa etmesine imkân yoktur. Daha açık bir ifade ile, Devlet iktisadi faaliyet
lerde bulunacak, bâzı ahvalde fabrikalar işletecek ve burda işçi istihdam edilecektir. Kaldı ki 
Anayasanın 117 nci maddesi genel idare esaslarına göre Devletin yükümlü olduğu hizmetlerin me
murlar eliyle yapılmasını öngörmektedir. Yoksa, Devletlin genel idare esaslarına göre asli ve sürekli 
görevleri arasında yer almıyan iktisadi faaliyetlerinin tümünde istihdam edilenlerin memur sayıl
ması gibi, bugünün personel ve sosyal anlayışına taban tabana zıt bir görüşe yer vermeye imkân 
yoktur. 

Bugün işçi niteliğinde olmakla beraber sadece ücreti kanunla düzenlenmiş bir büyük kütle işçi 
hukukundan istifade ettirilmemektedir. Halbuki % hukuku alanında Devlet çıkardığı bâzı kanun, 
tüzük veya yönetmeliklerle hizmet akdinin muhtevasını bazan işçiyi korumak, bazan iktisadi dü
zeni. sağlamak gibi amaçlarla, bir statü ile düzenlenmektedir. 

Bu suretle hizmeti, kanun tarafından düzenlenmiş bir hizmet statüsüne girmekle bu statüde 
düzenlenen hususlar üzerinde zımnî bir anlaşma akdetmiş sayılmaktadır. Aksi düşünce halen 
uygulamadaki çelişmeyi kabul anlamını taşır. Gerçekten bugün aynı nitelikte aynı işi gören iki 
personelden birisi (D) diğeri (E) cetvellerinden ücret almalarına göre ayrı statüye tabi tutulmak
tadırlar. Bu garipliğe son vererek, sendika kurma hak ve hürriyeti ile toplu sözleşme ve grev 
yapma hak ve hürriyeti Anayasa teminatı altına alınmadığı bir dönemde dahi işçinin tarifi bugün
kü uygulamadan daha geniş bir mahiyet arz ederken, bu hakların Anayasa ile teminata kavuştu-
rulduğu bir dönemde işçinin haklarının kısıtlanması sonucunu doğuran hizmet akdi tâbirine bir 
vuzuh vererek, işçi niteliğindeki yüzbinlcrce çalışanı kanunun kapsamına kesin olarak almak za
rureti ile karşı karşıya bulunmaktayız. Nitekim Anayasa Mahkemesinin 274 sayılı Kanunun bir 
maddesinin iptali ile ilgili açılan bir dâvayı karara bağlıyan, 27 . 9 . 1967 tarih ve E. 963/336 
K. 967/29 sayılı son kararı gerekçesinde de hizmet akdi anlayışımıza uygun bir görüş görmekte
yiz. 

Bu suretle; 
a) Mer'i metnin birinci fıkrasının ikinci bendinde 274 sayılı Kanun yürürlüğe girerken istik

balde çıkacak bir yasaya atıfta bulunulduğunda ve işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevlileri
nin kuracakları sendikalar 624 sayılı yasa ile düzenlendiğinden bu bend metninden çıkartılmış, 

b) İşçi niteliğinde olan hizmetlilerden kadro karşılığı aylık ve ücret alanların bu kanuna göre 
işçi sayılacakları kabul olunmuş ve bunların hizmet statülerini tanzim eden yasaların 274 sayılı 
Kanuna aykırı hükümlerinin bu kanunun yürürlüğe girişinden itibaren hükümsüz sayılacağı göste
rilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 133) 
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c) Mer'i metnin üçüncü bendi de sendikacılık espirisine uymadığından metinden çıkartılmıştır. 
Zira, bu bend ile işçilik vasfını kaybeden ve uzun seneler işçilikten uzak kalanların sendika organ
larında görev almaları sağlanmaktadır. Toplumun problemlerinden uzak olanların, hele o teşekkü
lün üyesi dahi olmadan, aynı topluluğu temsile hak kazandırılması düşünülemez. Yapılan değişik
lik bu mahzuru önlemeye matuftur. 

SAKARYA MİLLETVEKİLİ HAYRETTİN UYSAL YY) Ki ARKADAŞININ TEKLİFİ 

274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

İşçi sendikası üyeliği: 
MADDE 1. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci maddesi, aşağıdaki şekilde değiştiril

miştir : 

1. Hizmet akdine göre çalışmayı veya nakliye mukavelesine göre esas itibariyle bedeni hizmet 
arzı suretiyle çalışmayı yahut neşir mukavelesine göre eserini naşire terk etmeyi meslek edinmiş 
bulunanlar âdi şirket mukavelesine göre ortaklık payı olan esas itıibariylc fiziki emek arzı suretiy
le bir işyerinde çalışanlar - bu mukavelenin aynı durumdaki herkese fiilen acık olması kaydiylc -
bu kanun bakımından işçi sayılırlar. Bu kanun bakımından işçi sayılan kimseler, dşçi sendikası 
kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. Bu maddenin kapsamına girip de ko
operatif şirketlerde ortak olanlar ile anonim şirket hissedarlarından her hangi bir surette imti
yazlı hisse sahibi olmıyanların işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakları sak
lıdır. 

Birinci fıkra kapsamına güren kimselerden genel, katma ve özel bütçelere bağlı kuruluşlardan 
veya belediye bütçelerinden kadro karşılığı aylık veya ücret alan hizmetliler, sosyal güvenlik ve 
emeklilikleri bakımından tabi bulundukları kanunlara, bu gibi personelin hizmete alınmasında baş
vurulan atama işlemine, idare ile olan hizmet ilişkisine ve hizmet karşılığında yapılan ödeme şek
line bakılmaksızın bu kanun hükümlerine göre işçi sayılırlar. 

Bu kabil hizmetlilerin statülerini tanzim eden 3659, 3o5ö, 5434 ve 7244 sayılı kanunlar ile ge
nel, katma ve ayrıca teşekküllerin kuruluş kanunlarında yukarda andan hizmetliler için konulmuş 
özel hükümlerden bu kanuna aykırı bulunanları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
hükümsüzdür. 

Birinci fıkra kapsamına giren kimselerden Millî Savunma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı işyerinde çalışıp askerlik yükümünü yerine getirmekte olan
lar dışında kalanların işçi sendikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakları saklıdır. 

2. Yukardaki bendde sayılan kimseler, çalışma durumu her hangi bir sebeple ortadan kalkmış 
ise söz konusu benddeki tariflere uygun her hangi bir iş veya mesleki, daha önce, değişik zaman
larda da olsa en az üç yıl süre ile yapmışlarsa, bu kanuna göre işçi sendikası kurmak ve işçi sen
dikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

3. Bu maddeye dayanarak sendika kurmak ve bu sendikalara üye olmak hakkına sahibolan-
lardan mevzuat veya toplu iş sözleşmesi gereğince bir işletmenin yönetim kurullarında veya ben
zeri kurullarda işçi temsilcisi sıfatiyle bulunanlar, bu kanun bakımından, işçi vasimi muhafaza, 
ederler. 

MADDE 2. — Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini, Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 133) 
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Yozyat Milletvekili Abdullah Baştürk ile 4 arkadaşının, 274 sayılı Sendikalar Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesinin (c) ben
dinin kaldırılması hakkında kanun teklifi. (2/140) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesini öngören teklif ve gerekçeleri ekte tak
dim edilmiştir. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
kaygılarımla. 24 . 11 . 1969 

Yozgat Milletvekili İzmir Milletvekili Ankara Milletvekili İstanbul Milletvekili 
A. Baştürk B. Asutay O. Söğukpınar B. Ersoy 

Adana Milletvekili 
E. Postacı 

274 sayılı Sendikalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teftdıifi gerekçesi 

işçilerin e'kkmoıinik ve sosyal haklarının korunnıası ve çalışma barışı içerisinde işçi - işveren 
ilişkilerinin devamı amacını taşıyan 274 sayılı Kanunun beş yıllık uygukuması sonucunda, görü
len aksaklıklar nedeniyle değişiklikler yapılması ve daha mükemmel bir kanun halime gdtirilımesi 
zarureti doğmuştur. 

Zira, toplum hayatında büyük yenilikler yaratan ve hür sendikacılığı düzenliyen 274 sayılı Ka
nun iledir ki, yurdumuzda sendikal teşkilâtlanma hızla gelişmiş ve bu gelişmeye paralel olarak da 
kanunun (boşlukları kuvvetle hissedilmiştir. 

Kanun teklifinin gerekçesinde etraflıca belirtilen ve ıslahına çalışılan •aksaklıkları ilki kısımda 
mütalâa 'etmek mümkündür. 

1. Hukukî yönden : 
a)i Kanun yürürlüğe girmeden mevcut tatbikat nazara alınarak bâzı maddelerde bunlara yer 

verilmiş .ancak, kanunla getirilen yeni düzende bunlar tatbik kabiliyetini yitirmişltir. (Birlikler 
gibi) 

b) Yine kanun hazırlığında veya yürürlüğe girdiği tarih be mevcudıolımıyan, fakat çılkartılması 
gereken bâzı kanunlara atıf yapılmıştır. (Devlet Personeli Sendikaları Kamunu gibi) 

2. Uygulama yönünden : 
Kanunun çıkarıldığı sırada kapsamlına giren konularda daha önce bir tatbikat olmamış ve yep

yeni bir düzen getirilmiş olduğundan kanunlaşan bâzı hükümler uygulamada, 
a) Bâzı maddeler tatbik edilmiyecek kadar aykırı düşmüş, (madde 13 gilbi) 
b) Bâzı yanlış anlaşılmalara, farklı tefsirlere ve bâzı ihtilâflara yol açmış, (madde 6, 13, 27 

gibi) 
c) Diğer bir aksamada kanunda bulunmıyan ve fakat eksiklik hissedilen bâzı konulardan 

doğmuştur. 
Halbuki 274 sayılı Yasa ile Türk toplumuna getirilen hür sendikacılık müessesesi, demokra

tik nizamın ve insan haklarına saygıyı, işçilere daha güçlü ve bilinçli olmayı sağlıyan yeni Ana
yasamızın temel unsurlarından birisidir. Ayrıca sosyal adalet içerisinde yürütülecek bir kalkınma
nın hür ve demokratik sendikacılık sayesinde çabuklaşacağı bugün değişmez bir kural olarak 
benimsenmektedir. Bu sebeple 274 sayılı Kanundaki eksikliklerin tamamlanması ve bu işlemin 
süratlendirilmesi zorunludur. 

274 sayılı Kanunun noksanlıklarının giderilmesi ve yurt yararına daha faydalı işleyip, gelişme
si amaciyle kanunda değişiklik yapılmış ve her maddenin gerekçesi ayrıca belirtilmiştir. 
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MADDE 1. — Birlikler, 5018 sayılı Kanunla tanzim edilmiş, fakat 1960 tan itibaren birlikler 
kalmamıştır. Ayrıca 274 ve 275 sayılı kanunlara göre işkolu esası kabul edildiğinden, fonksiyon
larını kaybetmişlerdir. 

Şu anda Türk Sendikacılık Hareketi içinde «birlik» adı altında bir işçi teşkilâtı yoktur. An
cak 274 sayılı Kanunda birlik adı geçmesiyle, sendikacılık hareketini parçalamak istiyenlere yar
dımcı olmak imkânı tanınmış olacaktır. İşçileri istismar edecek bu tip kuruluşlara açık kapı 
bırakılmaması amaciyle metinden birlik kelimesi çıkartılmıştır. 

MADDE 2. — 274 sayılı Kanunun tatbikatında en çok problem yaratan husus anılan kanu
nun 2 nci maddesi olmuştur. ıŞöyle ki ; 

Özellikle ikinci maddenin işçi sendikası üyeliğini düzenliyetn bölümü uygulamada büyük 
problemler yaratmış ve bilhassa son zamanlarda yargı organları tarafından verilen bâzı kararlar, 
işçiye Anayasa ile sağlanmış sendikalara girme ve toplu sözleşme yapma hak ve hürriyetini orta
dan kaldırıcı bir mahiyet arz etmiştir. Halbuki Anayasanın 46 nci maddesi gayet açık ve seçik
tir. Kanunlarım da Anayasada düzenlenen hak ve hürriyetlere paralel olarak tedvini zarureti mev
cuttur. 

Her ne kadar 274 sayılı (Sendikalar Kanununda «hizmet akdi» tanımına yer verilerek eski 
3008 sayılı Kanundaki işçi tarifi çok genişletilmeli: istenilmiş ise de, uygulamada 3008 sayılı Ka
nundaki işçi tarifinin de gerisinde bir daralma istikameti göstermiştir. Diğer taraftan uygulama
da bu daralmaya 657 sayılı Devlet Memurları Kaıanunun 4 ncü maddesi gerekçe olarak gösteril
mek istenmektedir. Halbuki bu madde Anayasanın 117 nci maddesiyle tam bir çelişme halin
dedir. 

Artık 20 nci Asırda devletin iktisadi hayata müdahalesi ve bu müdahalenin devamlılığı üze
rinde kimsenin münakaşa etmesine imkân yoktur. Daha açık bir ifade ile devlet iktisadi faaliyet
lerde bulunacak, bâzı ahvalde fabrikalar işletecek ve burda işçi istihdam edilecektir. Kaldı ki 
Anayasanın 117 nci maddesi genel idare esaslar na göre devletin yükümlü olduğu hizmetlerin 
memurlar eliyle yapılmasını öngörmektedir. Yoksa devletin genel idare esaslarına göre aslî ve sü
rekli görevleri arasında yer almıyan iktisadi faaliyetlerinin tümünde istihdam edilenlerin me
mur sayılması gibi, bugünün personel ve sosyal anlayışına taban tabana zıt bir görüşe yer ver
meye imkân yoktur. 

Bugün işçi niteliğinde olmakla beraber sadece ücreti kanunla düzenlenmiş bir büyük kütle işçi 
hukukundan istifade ettirilmemektedir. Halbuki işhulkuku alaraırılda Devlet çıkardığı bâızı İkamın, 
tüzük veya yönetmeliklerle hizmet akdinin muhtevasını bazen işçiyi korumak, bazen iktisadi düze
ni sağlamak gibi amaçlarla, bir statü ile düzenlemektedir. Bu suretle hizmetli, kanun tarafından 
düzenlenmiş bir hizmet statüsüne girmekle bu statüde düzenlenen hususlar üzerinde zımni bir 
anlaşma aktetmiş sayılmaktadır. 

Aksi düşünce halen uygulamadaki çelişmeyi kabul anlamını taşır. Gerçekten bugün aynı nite
likte aynı işi gören iki personelden birlisi (D) diğeri (E) cetvellerinden ücret almalarına göre 
byrı sıtatüye tabi tutulmaktadırlar. Bu garipliğe son vererek, sendika kurma hak ve hürriyeti ile 
toplu sözleşme ve grev yapma halk ve hürriyeti Anayasa teminatı altına alınmadığı bir dönemde 
dahi işçinin tarifi bugünkü uygulamadan daha geniş bir mahiyet arz ederken, bu hakların Ana
yasa ile teminata kavuşturulduğu bir dönemde işçinin haklarının kısıtlanması sonucunu doğu
ran hizmet akdi tâbirine bir vuzuh vererek, işçi niteliğindeki yüzbinlerce çalışanı Kanunun kap
samına kesin olarak alma zarureti ile kaışıkarşiya bulunmaktayız. Nitekim Anayasa Mahkemesi
nin 274 sayılı Kanunun bir maddesinin iptali ile ilgili acıkın bir dâvayı karara bağlıyan 27.9.1967 
(tarih ve !E. 963/336 K. 967/29 sayılı son kararı gerekçesinde de hizmet akdi anlayışımıza uygun 
bir görüş görmekteyiz. Bu suretle; 

a) Mer'i metnin birinci fıkrasının ikinci bendinde 274 sayılı Kanun yürürlüğe girerken istik
balde çıkacak bir yasaya atıfta bulunulduğundan ve işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti görevli
lerinin kuracakları sendikalar 624 sayılı Yasa ile düzenlendiğinden bu bend metinden çıkartılmış, 
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b) İşçi niteliğinde olan hizmetlilerden kadro karşılığı aylık ve ücret alanların bu kanuna gö
re işçi sayılacakları kabul olunmuş ve bunların hizmet statülerini tanzim eden yasaların 274 sa
yılı Kanuna aykırı hükümlerinin bu kanunun yürürlüğe girişinden itibaren hükümsüz sayılacağı 
gösterilmiştir. 

c) Mer'i metnin 3 ncü beındi de sendikacılık esprisine uymadığından metinden çıkartılmıştır. 
Zira, bu bend ile işçilik vasfını kaybeden ve uzun seneler işçilikten uzak kalanların sendika or
ganlarında görev almaları sağlanmaktadır. Toplumun problemlerinden uzak olanların, hele o te
şekkülün üyesi dahi olmadan, aynı topluluğu temsile hak kazandırılması düşünülemez. Yapılan de
ğişiklik bu mahzuru önlemeye matuftur. 

Madde 6. — 274 sayılı Yasanın 6 ncı maddesinde sendika üyeliğinden çekilmenin yazı ile yapı
lacağı gösterilmiştir. Bilâhara bâzı sendikalar anatüzüklerinde istifaların noter kanaliyle yapılaca
ğını kabul etmişler ve yüksek mahkeme olan Yargıtay kararlarında anılan hükümlerin geçerliliği 
kabul olunmuştur. Bu usul şekil yönünden işçilerin sendikadan ayrılmasını güçleştirmekle beraber, 
hem sendikalar ve hem de işçiler menfaatine olacağı şimdiye kadar 'ki, tatlbikatta a'çikça görülmüş 
ve bu sayede sendikalar arasındaki ihtilâfların büyük çiapta önlenmesi mıümkün olabilmiştir. Bu 
tip iktifaların sıhhat şartı yönünden de mükemmeliyet;! anılan görüşleri doğrulamaktadır. Bu suret
le maddede yukarda zikredilen hususlara uygun »bir düzenleme yapılmıştır. 

Madde 9. — Sendikaların birbirleriyle ilgili işkollarında çalışan işçileri kapsamına alması uy
gulamada büyük problemler yarattığından değişiklik teklifinde 'bir sendikamın bir tele işkolunda 
faaliyet göstereceği öngörülmüştür. Buna göre de iş'kolları yönetmeliğinin yeniden hazırlanacağına 
işaret olunmuş'tur. Yapılan değişiklik işçi teşekkülleri arasındaki çekişmelere son verime amacını 
taşımaktadır. 

Daha önce yapılan düzenlemeye uygun olarak «sendika birlikleri» deyimi metinden çıkartılmış
tır. 

Tasarıda getirilen bir diğer yenilik, işçi teşekküllerinin kuruluş şartlarını düzenliyen 2 nci ben
din ('a), (b) ve (c) fıkralarıdır. Zira uygulamada bölge sendikası hüviyetini taşıyan bir sendika, 
isminin başına Türkiye ilâvesi, ile, Türkiye çapında faaliyet gösteren bir sendika hüviyetinde oldu
ğunu iddia etmektedir. Bu durum hem 274, hem de 275 sayılı kanunların uygulanışı bakımından 
birçok problemler doğurmaktadır. 

işçilerin çok sayıda bir araya gelerek kuvvetli sendika esprisi içerisinde halklarını korumaları 
amacını taşıyan bu değişiklik ile, meslekî teşekküllerin kuruluşları belli bir işçi sayısını kapsa-
iması şartiyle sınırlandırılmış ve her işkolunda çalışan sendikalı işçilerin sayılarının, Çalışma Ba
kanlığınca çıkartılacak istatistiklerde gösterileceği öngörülmüştür. 

Madde 111. — İşçi ve işveren teşekküllerinin milletlerarası teşekküllere üye olabilmelerini düzen-
liyen işbu maddeye ufak bir ilâvede bulunularak Kıbrıs^ta kurulu Türk İşçi Birliklerinin de Tür
kiye'de kurulu konfederasyonlara üye olabilmeleri sağlanmıştır. Zira, Kıbrıs'ta kurulu Rum işçi teşek
külleri Yunan İşçi Sendikaları Konfederasyonunun üyesidirler. Aynı hakkın Türk işçi Teşekkül
lerine de tanınması gerekmektedir. 

Madde 12. — Madde metninin 6 ncı bendinden birlik kelimesi çıkartılmış ve eski hali ile aynen 
muhafaıza edilmiştir. 

Madde 13. — 274 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre, işçi teşekküllerinin genel kurulların
da toplantı oranı sağlamaik mümkün değildir. Büyük sendikalar ve Türkiye çapında faialiyet göste
ren sendikalar için üye tam sayısının saltçoğunluğunu bir araya getirmek ne yer temini bakımın
dan ne de işkollarında faaliyette bulunan işyerlerinin işe devamını sağlamaik bakımımdan mümkün 
olamamaktadır. 

Bu aksaklık tatbikatta delege usuliyle halledilmektedir. Bu kanunla kurulu üst teşekküller ge
nel kurullarına üye sendikalarının veya şube sendikalarının kongrelerinde üst teşekkül genel ku
ruluna katılacak olan delegeler s'eçim usuliyle ve belli bir işçi sayısı adına bir beliğe olmak üzere 
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teslbit edilmekte ve 'bütün işçiler ancak bu suretle temsil edilmektedir. Tatbikatta bu usulün kanun-
laıştıriimasıiDda zaruret vardır. Maddede yapılan değişiklik, bu zaruretin ifadesidir. 

Bunun yanı sıra delegelerin mutlaka genel kurulda seçilmeleri ön/görülerek istikbalde meydana 
gelebilecek ilhtilâtlara mâni olunmuştur. 

Tasarıda getirilen bir diğer yenilik birleşme veya katılmalarda katılan teşekkülün hak ve ve
cibelerinin süresi sonunla kadar katılman veya birleşilen teşekkülde devam etmesidir. 

Zira uygulamada birleşilmesi kaibil olduğu ve iki tarafta bu konuda arzulu ibulunld'uğu halde, 
her iki sendika yapmış oldukları sözleşmelerde taraf olma haik)kını kaıyibetmek zorunda kaldıkların
dan birleşmeleri mümkün olamairnaktadır. Bu sebeple maddenin tatbikatta iyi işler hale gelebil
mesi için, iki tarafın birleşmesi veya katılma sonucunda 'bunlardan her hangi birinin yaptığı top
lu iş sözleşmesine birleşilen veya katılman sendikanın taraf olmasını sağlamak olmalıdır. 

Ayrıca 8 nci 'bendin ikinci fıkrasında katılma veya birleşmelerde üye işçilerin durumları açık
lığa kavuşturulmıaktadır. Gerçekten karar verme yetkisi üyeye veya onun temsilcisi delegelere ait 
olduğuna göre, ayrıca sendikaya yeniden üye olmanın mânası kalmamaktadır. 

.Maddedeki bütün birlik kelimeleri de çıkartdmıştır. 

Madde 14. —• Meslekî teşekküllerin faaliyetlerinin düzenlendiği ibu maddenin (d) ve (e) bend-
leri uygulamada bâzı tereddütlere yol açmakta ve sendik akarın dâva açma dhliyeti ile husumete ehil 
olmasının sınırı kesinlikle teslbit olunamamaktadır. Bu soöbeple sendikaların üyeleri adına dâva 
açma ehliyetleri tereddüde mahal kalımıyacak şekilde açıklığa kavuşturulmuş ve (d) bendinde sen
dikaların, çalışıma ile ilgili her konuda dâva ehliyeti bulunduğu gösterilmiştir. 

Madde 18. — 274 sayılı Kanunun bu maddesinde sendikaların fesih veya infisalhı halinde mal
larının hangi işçi teşekkülüne devredileceğine dair sarih bir hükme raslanamaımaktadır. Uygulama
da bu yüzden büyük problemler doğmakta ve fesholunan veya infisah eden bir işçi teşekkülünün 
mallarının kanundaki deyimi ile diğer bir işçi teşekkülüne devri gerektiğinden bu teşekkülün tes-
biti mümkün olamamaktadır. Bu sebeple madde yeniden düzenlenerek fcdholunan veya infisah 
eden işçi teşekkülü ile malların devredileceği teşekkül arasında tam bir irtibat kurularak tered
dütlerin izalesine çalışılmıştır. 

Ayrıca madde metninden birlik kelimesi çıkartılmıştır. 

Madde 20. — 274 sayılı Yasa 3006 sayılı Kanunun meriyette bulunduğu devrede yürürlüğe gir
diğinden hu kanunun 78 nci maddesinin işyeri sendika temsilcilerini teminata kavuşturan hükümle
rine bir tekerrür halinde yer verilmemiştir. Fakat bilâhiara yürürlüğe giren 9311 sayılı Yasada anı
lan hükme yer verilmediğinden sendika temsilcilerinin durumları eskisinden daha geriye götürül
müş ve 20 nci .maddede 3008 sayılı Yasanın 78 nci 'maddesinin (B) bendinin ikinci paragrafına yer 
verilerek bu teminatın yeniden ihyasına çalışılmıştır. Keza toplu iş söyleşmesi yapıldığı hallerde 
toplu iş sözleşmesine taraf olmıyan sendikanın temsilci tâyin etmesinin önlenebilmesi için de 
maddeye yeni bir" ilâvede bulunulmuş, ayrıca temsilcilerin sayılarının artırılarak işçi işveren ilişki
lerinde çalışma barışının daha sağlam estaıslarla idamesi gayesinin tahakkukuna çalışılmıştır. 

Ayrıca işçi teşekkülü idarecilerinin müktesep haklarının 5 yıl süre ile sınırlandırılması m'etin-
den çıkartılarak, bu hakkın yöneticilik süresince devamı öngörülmüştür. 

Madde 22. — Maddemin 4 ncü bendi tatbikatta ihtilâflara konu olup sendikaların menkul ve 
gayrimenkul malları haczedildiğinden nu mallarının ilgili alacaklar hariç hiç/bir surette haczedile-
miyeceği, vergiye tatbi tutulamıyacağı açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 213. — Tadil tasarısında kuvvetli sendika esprisine uygun düzenlemeye geçilmiş ve önce
likle toplu sözleşme yapan sendikaya aidat kesilmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca, işverenin sendika tüzüğünde gösterilen her türlü aidat kesme zorunluluğu açıklığa ka
vuşturulmuştur. Zira işverenler, Yargıtay kararlarında-aksi hüküm altına alınmakla beraber 
anatüzük hükümleri ile bağlı olmadıklarını beyan ile bu vecibeye uymamaktadırlar. 
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Uygulamada kolaylık sağlamaya mâtûf bir diğer hükme tasarıda yer verilerek, fede
rasyon ve konfederasyon aidatlarının da işyerinde kesilip ilgili teşekküle ödenmesi imkânı sağ
lanmıştır. Keza işverenin bu iş için yapacağı masraflar suiistimale fırsat vermemek için sınırlı 
olarak tesbit edilmiştir. 

Madde 25. — Sendikaların genel kurullarının 2 yılda bir toplanması normal olmakla beraber 
bunların bağlı olduğu üst teşekküller (federasyon, Türkiye çapında faaliyet gösteren sendikalar ve 
konfederasyonlar) genel kurulları için bu sürenin 3 yıla çıkarılması çok faydalı olacaktır. 

Çünkü bu çeşit geniş çapta faaliyette bulunan teşekküllerin genel kurulları memleketin her ta
rafından gelecek delegelerin belli bir yerde toplanmasını gerektirdiği gibi genel kurulu yapılacak 
teşkilât için de masraflı olmaktadır. Ayrıca yeni seçilen organlar için bu çeşit uzun süreli kuruluş
ların faaliyetlerine, intibak belli bir zaman içinde olabilmekte ve böylece mevzuun içine girip fay
dalı olma süresi kısaltılmış olmaktadır. Kaldı ki, o teşekküllerin hayatları ile kıyaslama yapılırsa 
3 yıl bile çok kısa bir süredir. 

Madde 26. — Sendikal hareket bir bütündür. Bu bütün içerisinde birliğin sağlanması ve eşit 
mesuliyet prensibine uyulması hedef olmalıdır-. 

274 sayılı Kanunun 5 yıllık uygulamasında sendika yöneticilerinin ücret, yolluk ve ödenekle
rinde kısmen de olsa yakınlık sağlanamamıştır. Bu sebeple değişiklik teklifinde en çok üyeye sa* 
hip konfederasyona görev yükletilerek tüm sendikaların verilecek müşterek karara uymaları sağ
lanmıştır. Tadil teklifi bir diğer yönü ile, Türk sendikal hareketinin ulaştığı noktayı göstermesi 
ve sendika yöneticilerinin mânevi değerlere verdimi kıymeti belirtmesi açısından özel bir önem ta
şımaktadır. 

Madde 27. — Bugünkü tatbikat nazara alınırsa bir mahallî sendikanın başkanı veya yönetim 
kurulu üyelerinden biri veya birkaçı o sendikanın bağlı olduğu üst teşekkülde de görev almaktadır
lar. Hal böyle olunca birden fazla görev alanlar için bir maddede mükerrer bir mal bildirimi 
öngörülmüştür. Maddede değişiklik yapılarak bu aksaklığın giderilmesi gerekmektedir. 

Madde 28. —• 274 sayılı Kanunun Meclis müzakerelerinde üye kayıt defterlerinin kartodeks 
usulüne göre tutulmasının mümkün olacağı veya fişler halinde tanzim edilebileceği belirtilmekle 
beraber uygulamada bunun sadece defteri ihtiva ettiği kabul olunmuş ve büyük çapta ihtilâfların 
doğmasına yol açılmıştır. 

Tadil teklifi ile sendika üyeliğini tevsik eden üye kayıt defteri veya üye kayıt fişleri arasında 
tercih yapma yetkisi sendika yönetim kurullarına 'bırakılarak mutlaka üye kayıt defteri tutma 
mecburiyeti bertaraf olunmuştur. Buna göre üye kayıt fişleri tutan bir sendikanın ayrıca üye ka
yıt defteri tutmasına lüzum kâlmıyacaktır. 

Madde 29. — Sendika hesaplarının en çok üyeye sahip konfederasyon tarafından denetlenmesi 
imkânını sağlıyan bu madde ile anılan hesapların düzgün bir şekilde tutulması ve eksikliklerinin 
üst teşekkülce ikaz olunarak düzeltilmesi sağlanmıştır. Ayrıca hesap ve bilanço durumlarının Ça
lışma (Bakanlığına da duyurulması ilgili bakanlığın sendikal hareketi yakından takibetmesini te
mine matuftur. 

Madde 30. -^ Tasarının daha önceki maddelerinde yapılan değişikliğe uygun olarak 8 nci 
bende ilâvelerde bulunulmuştur. 

Madde 31. — 9 ncu maddenin 4 ncü bendi 2 nci fıkrasında yazılı vecibeye uymıyanlara verile
cek ceza miktarı gösterilmiştir. 

Madde 32. — Metinden birlik kelimeleri çıkarılmıştır. 

Madde 33. — Anayasanın 46 nci maddelerinde çalışanların sendikalar kurabilecekleri ve 47 nci 
maddelerinde ise işçilerin toplu sözleşme ve grev hakkına sahiboldukları gösterilmiştir. 

Anayasa ile işçilere sağlanan bu haklar mutlak olup Anayasaya uygun düzenlenmiyen konular 
ile işçi tanımının daraltılması ve işçi niteliğindeki büyük bir kütlenin bu hakların dışına itilmesi 
mümkün değildir. 
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Bu sebeple işçi tanımının yer alacağı kanun ile muhtevasının tâyini önem kazanmaktadır. 
İşçi tanımı 931 ve 274 sayılı yasalarda müşterek unsur olarak hizmet akdi ile çalışanları kap

samaktadır. Buna mukabil değişik bir işçi tarifi 657 sayılı yasada yapılmaktadır. 4 ncü maddenin 
(e) fıkrasında bedenen, belirli ve geçici süre ile çalışanların işçi sayılacakları gösterilerek hem 274 
ve 931 sayılı yasalarla, hem de Anayasa ile çelişmeye düşülmektedir. Zira bedenen - fikren çalışma 
ayırımı 274 ve 93.1 sayılı yasalarla kaldırılmış ve hizmet akdi unsuru getirilmiştir. Kaldı ki Ana
yasanın 117 nci maddelerinde memur tanımı yapılarak bu tanım dışında kalacakların memur sayı-
lamryacakları ve 46 ncı maddeleri ile de bu tanıra dışında kalanların işçi sendikalarına üye ola
bilecekleri sarahaten belirtilmiştir. Bu suretle 657 sayılı yasanın 4 ncü maddesi (e) bendi işçi ta
nımını daraltırken memur tarifini genişletmekte ve işçilere Anayasa- ile sağlanmış hakların gaspına 
yol açmaktadır. 

Ayrıca 657 sayılı Kanun Devlet memurlarının haklarını düzenlemekledir, Bu kanunda işçi ta
nımına yov verme kanun tekniğine de uymamaktadır. Zira temel kanunlar olan 274 ve 931 sayılı 
yasalarda işçi tanımı mevcudolup bu kanunlarla kin in aksine hükümler sevk etmek düşünülemez. 
Nasıl ki 274 veya 931 sayılı yasalarda memur tarifi yapılamaz ise aynı usule 657 sayılı Kanun 
açısından da uyulmak zorunlu dur. 

Bu suretle kanun tekniğine uymıyan ve işçi tp;».';.um Anayasaya aykırı olarak daraltan 657 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesi (e) bendi yürürlükte;! kaldırılmıştır. 

(YOZGAT MİLLETVEKİLİ ABDULLAH BAŞ-
TÜRK VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ) 

274 sayılı Sandikalar Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 4 ncü maddesinin (C) ben

dinin kaldırılması hakkındaki kanun teklifi 

MADDE .1. — 274 sayılı Kanunun .1, 2, 6, 
9, .11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27,28, 
29, 30, 31, 32, 33 ncü maddeleri aşağıda yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

tşçi ve işveren meslekî teşekkülleri 

Madde 1. — 1. Sendika, federasyon ve 
konfederasyonlar, bu kanuna göre işçi sayılan
ların ve işverenlerin, müşterek iktisadi, sosyal 
ve kültürel menfaatlerini korumak ve geliştir
mek için kurdukları meslekî teşekküllerdir. 

2. Yukardaki bendde zikredilen meslekî te
şekküllerin kurulması serbest ve ihtiyaridir. 

3. Bu teşekküllerin kuruculuğunda, üyeli
ğinde, teşekküldeki görevlere seçilmekte ve gö
revlerde kullanılmakta ve teşekkül hizmetlerin
den istifadede cins, aile, ırk, renk, dil, din, mez
hep, inanç, siyasi kanaat ve siyasi parti farkı 
gözetilemez. 

İşçi sendikası üyeliği 

Madde 2. — 1. Hizmet akdine göre çalış
mayı veya nakliye mukavelesine göre esas iti

bariyle bedeni hizmet arzı suretiyle çalışmayı 
yahut neşir mukavelesine göre eserini naşire 
terk etmeyi meslek edinmiş bulunanlar vo âdi 
şirket mukavelesine göre ortaklık payı olan 
esas itibariyle fizikî emek arzı suretiyle bir iş
yerinde çalışanlar - bu mukavelenin aynı du
rumdaki herkese fiilen açık olması kaydiyle - bu 
kanun bakımından işçi sayılırlar. Bu kanun ba
kımından işçi sayılan kimselere, işçi sendikası 
kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakkı
na sahiptirler. 

Bu maddenin kapsamına girip de koopera
tif şirketlerde ortak olanlar ile Anonim Şirket 
hissedarlarından her hangi bir suretle imti
yazlı hisse sahibi olmıyanların işçi sendikası 
kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hak
ları saklıdır. 

Birinci fıkra kapsamına giren kimselerden 
genel, katma ve özel bütçelere bağlı kuruluş
lardan veya belediye bütçelerinden kadro kar
şılığı aylık veya ücret alan hizmetliler, sosyal gü
venlik ve emeklilikleri bakımından tabi bulun
dukları kanunlara, bu gibi personelin hizmete 
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alınmasında başvurulan atama işlemine, idare 
ile olan hizmet ilişkisine ve hizmet karşılığında 
yapılan ödeme şekline bakılmaksızın bu kanun 
hükümlerine göre işçi sayılırlar. 

Bu kabil hizmetlilerin statülerini tanzim 
eden 3659, 3656, 5434, ve 7244 sayılı kanunlar 
ile genel, katma, ve ayrıca teşekküllerin kuruluş 
kanunlarında yukarda anılan hizmetliler için 
konulmuş özel hükümlerden bu kanuna aykırı 
bulunanları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren hükümsüzdür. 

Birinci fıkra kapsamına giren kimselerden 
Millî Savunma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlı
ğı Jandarma Genel Komutanlığına bağlı işye
rinde çalışıp askerlik yükümünü yerine getir
mekte olanlar dışında kalanların işçi sendikası 
kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakla
rı saklıdır. 

2. Yukardaki bendde sayılan kimseler, ça
lışma durumu her hangi bir sebeple ortadan 
kalkmış ise söz konusu benddeki tariflere uy
gun her hangi bir iş veya meslekî, daha ön
ce, - değişik zamanlarda da olsa - en az üç yıl 
süre ile yapmışlarsa, bu kanuna göre işçi sen
dikası kurmak ve işçi sendikalarına üye ol
mak hakkına sahiptirler. 

3. Bu maddeye dayanarak sendika kur
mak ve bu sendikalara üye olmak hakkına sa-
hibolanlardan mevzuat veya Toplu İş Sözleş
mesi gereğince bir işletmenin yönetim kurulla
rında veya benzeri kurullarda işçi temsilcisi sı-
fatiyle bulunanlar, bu kanun bakımından, işçi 
vasfını muhafaza ederler. 

Üyelikten ayrılma 

Madde 6. — 1. Her üye, istediği zaman, 
üyesi bulunduğu meslekî teşekkülden çekilebi
lir. Çekilme, noterlik kanaliyle yapılır. 

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

İşini eski işyerinin bulunduğu belediye ve
ya köy sınırları dışında başka bir yere nakle
der. Eski işinin dâhil olduğu işkolunun veya
hut onunla ilgili işkollarmm dışında başka bir 
işkoluna aktaran yahut kendisine ihtiyarlık ve
ya daimî maluliyet aylığı bağlanan üye için 
bu bend hükmü tatbik olunmaz. 
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o. İşçi veya işveren teşekkülü üyeliği vas
fı kalkan şahıs aidat ödemiş veya topyekun 
ödemede bulunmuş olduğu her nevi yardımlaş
ma veya ihtiyarlık sandıklamadaki üyelik hak
kını o sandığa yapmış olduğu ödemeler nisbe-
tinde muhafaza eder. 

Bu haktan istifade edilebilmesi için yapılma
sı lüzumlu ödemelerin yekûnu teşekkül tüzük-
lerince tesbit edilir. Ancak, bu miktar beş yüz 
liradan fazla olamaz. Teşekkül tüzükleri, bu 
hakkın kullanılması için gerekli yazılı tale
bin, üyelikten çekilme tarihinden itibaren ne 
kadar müddet içinde yapılması gerektiğini de 
tesbit eder. Bu müddet onbeş günden az ve iki 
aydan fazla olamaz. 

Hendika, federasyon ve konfederasyonların kuru
luş şartları 

Madde 9. — 1. İşçi sendikaları, aynı işye
rinde veya aynı işkolundaki işyerlerinde çalı
şan işçileri içine alır. 

İşveren sendikaları ayın işkolunda çalışan 
işverenleri içine alır. 

2. a) Türkiye çapında faaliyet gösteren 
sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda çalışan 
sendikalı işçilerin en az 1/3 ünü temsil etmesi 
gerekir. 

b) Federasyonların aynı işkolunda mevcut 
sendikalardan en az ikisinin bir araya gelme
leri ve o işkolunda çalışan sendikalı işçilerin en 
az 1/3 ünü temsil etmesi gerekir. 

c) Konfederasyonlar, mevcut federasyon 
ve Türkiye çapında faaliyette" bulunan işkolu 
esasına göre kurulu sendikalardan en az beşi
nin ve Türkiye'deki sendikalı işçilerin en az 
1/3 ünü üye sıfatiyle bir araya gelmeleri sure
tiyle kurulurlar. 

«>. İşkolları, Çalışma Bakanlığınca yapılan 
bir yönetmelikle tesbit olunur. Bu yönetmelik, 
milletlerarası normlar ve işçilerin Türkiye'de 
mevcut sendikalaşma durumları dikkate alına
rak hazırlanır. Çalışma Bakanlığı yönetmeliği 
hazırlanırken, Yüksek Hakem Kurulunun, en 
çok işçi mensubu olan işçi konfederasyonu ile 
en çok işveren mensubu olan işveren konfede
rasyonunun istişari mütalâalarını alır. Bu mü
talâaların talep tarihinden itibaren en geç 10 
gün içinde verilmesi gereklidir. 
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Bu yönetmeliğe göre, her hangi bir işkolu
na dâhil olmayıp bu kanuna göre sendika kur
mak ve sendikalara üye olmak hakkına sahi
li olanlar genel hizmet işkoluna dâhil sayılırlar. 
Genel hizmet işkolu ayrı bir işkolu olarak iti
bar olunup diğer bütün işkollariyle ilgili sayı
lır. 

Bu yönetmelik aleyhinde veya bu yönetmeli
ğin uygulanması ile ilgili işlemler aleyhinde Da-
nıştayda açılacak iptal dâvaları iki ay içinde 
karara bağlanır. 

4. 2 ve 3 ncü bendler gereğince işkolunda 
çalışan sendikalı işçilerin sayısı, her yıl Çalış
ma Bakanlığınca çıkartılacak sendikalı işçi is
tatistiklerinde gösterilir. 

Bu bcnd uyarınca meslekî teşekküller tem
sil ettikleri üye işçilerin sayısını her yılbaşın
da Çalışma Bakanlığına bildirmeye mecburdur
lar. 

Kuruculuk, idarecilik 

Madde 11. — 1. Sendika kurmak ve işbu 
kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin yö
netim kurullarında, haysiyet divanlarında ve 
bu teşekküllerin idaresi, temsili ve denetleme
si ile ilgili sair işlerde görev alabilmek 
için sendika üyeliğinden kanunen aranan 
şartlardan başka, reşidolmak, medeni hak
ları kullanmaya ehil olmak, kamu hiz
metlerinden mahrum edilmiş olmamak, Türkçe 
okur - yazar olmak ve Türk vatandaşı olmak 
şarttır. 

2. Türkiye'de federasyon ve konfederas
yonları kuran veya bunlara katılan meslekî te
şekküllerin Türk teşekkülleri olması şarttır. 

Kıbrıs'ta kurulu Türk işçi teşekküllerinin 
Türkiye'de kurulu konfederasyonlara üye olma 
hakları saklıdır. 

Kuruluş 

Madde 12. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllerin kurucuları, ilk genel ku
rul toplantısına kadar sevk ve idare ile görev
li kimselerin ad ve soyadlarını, meslek ve sanat
larını ikâmetgâhlarını belirtmek suretiyle mes
lekî teşekkülün tüzüğünü mahallin en büyük 
mülki âmirine makbuz karşılığında tevdi etme
ye mecburdurlar. 
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Tevdi ile birlikte, teşekkül tüzel kişilik ka
zanır. 

2. Teşekkül tüzel kişilik kazanır kazan
maz, kurucular teşekkülün tüzüğüne ve teşek
külü genel kurul toplantısına kadar sevk ve 
idare ile görevli kimselerin ad ve soyadlarını, 
meslek ve sanatlarını ve ikâmetgâhlarını o ma
halde yayınlanan bir gazete; o mahalde gaze
te yayınlanmıyorsa, en yakın yerde yayınlanan 
bir gazetede ilân ederler. Kurucular, gazetede 
ilânı, sadece teşekkülün adına ve merkezine 
inhisar ettirebilirler; bu takdirde, bu bendde 
zikri geçen vesikaların birer örneği mahallin en 
büyük mülki amirliğinin ve bölge çalışma mü
dürlüğünün ilân tabelâsına bir ay süre ile asılır. 
Ve basılmış nüshaları masrafı karşılığında, il
gililere tevzi edilir. Bu tevzi resme tabi değildir. 

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

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

5. Genel Kurul tarafından seçilen yönetim 
kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin ve denet
çilerin ad ve soy adlarının, meslek ve sanatla
rının, ikâmetgâhlarının ve tüzük değişiklikle
rinin ve tüzüğe göre şubelerin açılmasının res
mî makamlara bildirilmesinde ve ilânında da 
bu madde hükümleri uygulanır. 

6. Federasyon ve konfederasyonlara katıl
ma ve teşekküllerden çekilme kararları da, bu 
maddenin 1, 2, ve 3 ncü bencileri hükümlerine 
tabidir. 

Oran, katılma ve çekilme 

Madde 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllerin genel kurullarının ve bu 
teşekküllerin şubelerinin, kongrelerinin toplan
tı oranı, üye veya delege tamsayısının salt ço
ğunluğudur. Meslekî teşekkül tüzüğünde daha 
yüksek bir oran tesbit edilebilir, oran sağlan
mazsa, ikinci toplantı, birinci toplantı günün
den en çok 15 gün sonraya bırakılır. İkinci top
lantıda toplantı oranı aranmaz. 
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2. Birinci bendde zikrolunan delegeler mes
lekî teşekkül genel kurullarında seçilirler. Ge
nel Kurul bu yetkisini bir başka kurula devre
demez. » 

Delegelerin seçim tarz ve usulleriyle sayıla
rı meslekî teşekküllerin anatüzüklerinde tesbit 
olunur. 

3. Belli bir federasyona üye olmak, sendi
ka genel kurulunun toplantı oranına göre top
lanan genel kurul üyelerinin salt çoğunluğunun 
oyunun almmasiyle mümkündür. Belli bir kon
federasyona üye olmada; 9 ncu maddenin ikin
ci bendinin (a) ve (b) fıkrasında zikri geçen 
sendikaların ve federasyonların genel kurulla
rı için aynı hüküm uygulanır. 

4. Federasyon ve konfederasyonların ku
rulmasında 3 ncü bend hükmü uygulanır. 

5. Bir sendikanın üyesi olduğu federasyon 
veya konfederasyondan; federasyonun da üye
si olduğu konfederasyondan çekilmesi hususun
da 3 ncü bend hükmü uygulanır. 

6. Milletlerarası teşekküllere katılma ve 
çekilmede de üçüncü bend hükmü uygulanır. 

7. Sendikaların kendi aralarında, federas
yonların kendi aralarında ve konfederasyonla
rın kendi aralarında birleşmesi hususunda üçün
cü bend hükmü uygulanır. 

8. Bu madde hükümleri uyarınca katılma 
veya birleşme halinde, birleşen veya katılan 
teşekkülün hak ve vecibeleri katıldığı veya bir
leştiği meslekî teşekkülde süresi sonuna kadar 
devam eder. 

Katılma ve birleşmelerde meslekî teşekkü
lün üyeleri başkaca bir işleme lüzum kalmak
sızın katından veya birleşilen teşekküle inti
kal eder. Teşekkülün üyesi olurlar. 

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

9 ncu madde hükümleri saklıdır. 

Meslekî teşekküllerin faaliyetleri 

Madde 14. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak genel hü
kümlere göre sahiboldukları yetkilerden baş
ka, aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunabi
lirler. 

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak, 
b) Toplu İş 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 bil
dirmek ve onlardan talepte bulunmak; 

d) Çalışma ile ilgili her konuda çalışanları 
temsilen dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâ
vadan ötürü husumete ehil olmak; 

e) Mevzuattan, örf ve adetten, Toplu İş 
Sözleşmesinden veya meslekin müşterek men
faatlerinden doğan hususlarda veyahut - yazılı 
müracaatları üzerine - 2 nci maddenin birinci 
bendinde zikredilen akitlerden doğan haklariy-
le sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını 
temsilen dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâ
vadan ötürü husumete ehil olmak, 

f) Kanunun ve milletlerarası andlaşma 
hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci 
göndermek, 

g) Evlenme, doğum hastalık sakatlık, ihti
yarlık, ölüm işsizlik, grev ve eğitim ve sair 
sosyal ve kültürel maksatlar için tesis veya der
nek şeklinde yahut meslekî teşekkülün bir kolu 
halinde yardımlaşma sandıklarını kurmak; üye
leri yararına sigorta mukaveleleri akdetmek; 

h) Grev veya lokavta karar vermek ve ida
re etmek, 

ı) İşçilerin veya işverenlerin meslekî bil
gilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın 
gelişmesine ve reel verimliliğin çoğalmasına 
hizmet edecek veya genel kültürlerini genişle
tecek kurs ve konferanslar tertiplemek, sağlık 
veya spor tesisleri kurmak, işçilerin boş zaman
larını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için im
kânlar sağlamak, 

j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına 
çalışmak veya bu gibi teşebbüslere yardım et
mek, veyahut bizzat kooperatifler kurmak, sı
nai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapmak; 

k) Mesleklerinin icrası için gerekli her tür
lü ham veya yarı mamul madde, eşya, alet, ede
vat ve mıakinaları üyelerine kiralamak, ödünç 
vermek veya hibe etmek, 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatle
rini her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her 
konu hakkında inceleme ve araştırmalar yap
mak ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi 
için her türlü kanuni yollardan faaliyet sarf et
mek, 
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m) Bu. kanuna göre kurulan meslekî te
şekküller, hizmetlerinde, üyeleri arasında tam 
eşitliğe uymak zorundadırlar. 

n) Bu kanuna göre kurulan işçi teşekkül
leri, gelirlerinin en az yüzde beşini, üyelerinin 
bilgi ve kültür seviyelerini yükseltmek için kul-
lanımak zorundadırlar. 

o) Toplu İş Sözleşmesi, fîrev ve Lokavt Ka
nunu hükümleri saklıdır. 

Fesih veya infisah halinde malların devri 

Madde 18. — Feshedilen veya infisah eden 
işçi sendikası, federasyonu veya konfederas
yonunun malları: 

a) Türkiye çapında bir sendika ise üyesi 
bulunduğu konfederasyona, 

b) Federasyon üyesi bir sendika ise bağlı 
bulunduğu federasyona, 

c) Federasyon ise bağlı bulunduğu konfe
derasyona, 

d) Konfederasyon ise bir diğer konfede
rasyona, 

e) Hiçbir teşekküle bağlı olmıyan bir sen
dika ise aynı işkolunda kurulu en çok üyeye 
sahip sendikaya veya federasyona, bu tip bir 
sendika yok ise en çok üyeye sahip konfede
rasyona, 

Devredilir. 
Fehscdilcn veya infisah eden işveren sendi

kası, federasyonu veya konfederasyonunun mal
ları birinci ben d hükümleri uyarınca diğer bir 
işveren teşekkülüne devredilir. 

Malların bunlardan gayrı gerçek veya tüzel 
her hangi bir şahsa veya teşekküle veya mües
seseye devri veyahut feshedilen teşekkülün 
üyeleri arasında paylaşılması yasaktır. 

İşçi teşekkülü idareciliği ve temsilciliği teminatı 

Madde 20. — ] . İşçi teşekküllerinin yöne
tim kurullarında veya başkanlığında görev al
maları dolayısiyle kendi rızaları ile işlerinden 
ayrılan işçiler; bu teşekküllerdeki görevlerini, 
seçime girmemek, seçilmemek veya çekilmek su
retiyle son bulması üzerine işe alınmalarını is
tedikleri takdirde,; işveren bunları, boş yeri 
varsa derhal; yoksa yer boşaldığında, o anda
ki şartlarla, eski işlerine veyahut eski işlerine 
uygun diğer bir işe, sair isteklilere tercih ede-
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rek almaya mecburdur. Bu takdirde, ücrette 
ve işten çıkarılmasında işçinin eski kıdem hak
ları saklıdır. 

Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki göre
vin sona ermesinden başlıyarak üç ay içinde 
mümkündür. özel nitelikteki mevzuatla Toplu İş 
Sözleşmesi hükümleri saklı kalmak şartiyle, 
işten ayrılma tarihinden başlıyarak yöneticilik 
süresince bu bak devam eder. 

Yönetitrı kurulundaki veya başkanlıktaki gö
revleri ile ilgili cürümlerden dolayı hüküm 
giymiş olanlar bu haktan istifade edemezler. 

2. İşçi teşekküllerinin yönetim kurulların
da veya başkanlığında görev almaları dolayı
siyle kendi rızaları ile işlerinden ayrılan işçiler, 
sosyal sigorta primlerini işverene düşen prim
lerle birlikte ödemeye devam etmek şartı ile, 
eski işyerlerindeki sigortalılık haklarını devam 
ettirebilirler. 

3. Bir ve ikinci bendlerde yazılı olan hak
lardan teşekkül şubelerinin yönetim kurulu üye
leri ile başkanları da istifade ederler. 

4.a) Bir işyerinde uygulanan Toplu -İş 
Sözleşmesinde taraf işçi federasyonu üyesi işçi 
sendikası veya o Toplu İş 'Sözleşmesinde taraf 
bulunan işçi sendikası, söz konusu işyerinde 
Toplu İş Sözleşmesinde başkaca bir hüküm yok
sa : 

i - İşyerindeki işçi sayısı elliyi aşmıyorsa, 
en çok dört; 

H - İşyerindeki işçi sayısı elli ilâ ikiyüz ara
sında ise, en çok sekiz; 

III - İşyerindeki işçi sayısı ikiyüz ilâ bin 
arasında ise, en çok oniki; 

IV - İşyerindeki işçi sayısı binden fazla ise, 
en çok onaltı; temsilci gösterebilir. 

Toplu İş Sözleşmesinde taraf olmıyan fede
rasyon veya sendikanın temsilci gösterme hak
kı mevcut değildir. Ancak; işyerinde Toplu İş 
Sözleşmesi mevcut değilse o işyerinde en faz
la üyeye sahibolan sendika, söz konusu işye
rinde temsilci gösterebilir. 

Sendika temsilcilerinin sayılan, Toplu İş 
Sözleşmesi ile yarıdan aşağı olarak tesbit edile
mez. 

Bu temsilcilerden biri baştemsıilci olarak 
atanır. 

f). İşyeri sendika teım sil çilerinin işvereni ta
rafından akdinin feshi halinde sendika temsil-

(S. Sayısı : 133) 



— 19 

eklerinin şikâyeti üzerine ilgili bölge çalışma 
müdürlüğünce uzlaştırmaya teşebbüs olunur. 
TVlaştınma kabil olmadığı takdirde keyfiyet 
tutamakla tesbit edilerek bu yer için yetkili il 
hakem kuruluna tevdi edilir. İl hakem kurulu 
toplantı usulüne göre inceleme yaparak karar 
verir. İl Hakem Kurulunun bu hususta vereceği 
karar kesindir. İl hakem 'kurulu sendika temsil
cisinin çıkarılmamasına karar verirse, sendika 
temsilcisinin işimden çıkarıldığı tarihten bağla
mak üzere ve sendika anatüzüğünde belirtilen 
sendika temsilcilik süresinin devammca iş gör
dürülmemiş olsa bile, sendika temsilcisi işçinin 
ücreti ve saire bütün hakları işveren tarafından 
ödenir. Tekrar temsilciliğe seçildiği takdirde 
yakardaki hüküm uygulanır. 

Bu bend uyarınca Bölge Çalışma Müdürlüğü 
r ı t racaat tarhinden itibaren en geç. altı işgünü 
içerisinde uzlaştırmaya teşebbüs eder. 

Taraflar uzlaşamadığı veya teşebbüs akame
te uğradığı takdirde keyfiyet üç işgünü içeri
sinde il hakem «kuruluna bildirilir. 

İl Hakem Kurulu uzlaşmaya yarılamadığını 
gösteren tutamağın tebliğini mütaakıp en geç 
on işgünü içerisinde kararını verir. 

Mamelek ve gelirler 

Madde 22. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
meslekî teşekküllerin gelirleri : 

a) Üyelerinden alacakları aidat; 
b) Kanuna göre yapabilecekleri faaliyetler 

r e eğlence, müsamere ve konser gibi faaliyet
lerden sağlanacak gelirler; 

c) Bağışlar; 
d) Mameleki erinin gelirlerinden ibarettir. 
2. Genel ve katma bütçeli idarelerle ma

hallî idareler ve bunlara bağlı sabit ve döner 
sermayeli müesseseler, sermayesinin tamamı Dev
ret tarafından verilmek suretiyle kurulan ikti
sadi teşekkül ve müesseselerle sermayelerinde 
Devletin iştiraki bulunan bankalar, kamu ku
rumu niteliğindeki meslekî .teşekküllere dâhil 
olmak üzere özel kanunlarla kurulan bankalar 
ve teşekküller, bu bendde zikredilen idare, te
şekkül ve hanıkalar tarafından ödenmiş serma
yenin en az yarısına katılmak suretiyle kuru
lan teşekküllerle bunlarım ayın nisbette katıl
ması ile kurulan müesseseler, işbu kanuna göre 
kurulan meslekî teşekküllere her hangi bir 
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şekilde malî yardım ve teberruda bulunamazlar. 
8 Ağustos 1961 tarihli ve 344 sayılı Kanunun 

geçici 1 nci maddesi hükmü saklıdır. 
3. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek

küller, üyesi bulundukları milletlerarası te
şekküllerden ve .Türkiye Cumhuriyetinin üyesi 
bulunduğu milletlerarası teşekkülerden gayrı 
(Lş kaynaklardan Bakanlar Kurulundan izin 
abnmadıkça yardım kabul 'edemezler. 

4. Bu kanuna göre kurulu meslekî teşek
küllerin (maddede belirtilen) faaliyetleri 
için lüzumlu bütün menkul ve gayrimenkul 
nalları ile alacakları bu mallarla ilgili alacak
lar hariç haczedilemez; menkul ve gayrimenkul 
r lalları vergiye tabi tutulamaz. 

Aidai 

Madde 23. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
L eslekî teşekküller, üyelerince ödenecek aidat 
nıiktarını Oemiyetler Kanunundaki kayıtlara 
bağlı kalmaksızın tesbit 'edebilirler. 

2. Aidatın tesbiti, azaltılması veya çoğal
tılması Genel Kurul kararı ile olur. 

3. Belli bir İşyerinde çalışan işçiler adına 
t'.plu iş sözleşmesi yapmış sendikanın veya top
lu iş sözleşmesi yapılmamışsa işyerinde çalışan 
isçilerin 4/1 ini temsil ettiğini tevsik eden sen
dikanın yazılı müracaatı ve aidatı kesilecek sem-
dj'ka üyesi işçilerin listesini vermesi üzerine, 
ivveren sendika tüzüğünde gösterilen üyelerin 
sendikaya karşı yükümlü bulundukları her tür
lü aidatı ve Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanunu gereğince o sendikaya veya mensubu 
olduğu federasyona ödenmesi gerekli dayanış
ma adidatmı, işçilere yapacağı ücret tediyesin
den kesmeye ve işçilerlden kestiği aidatın ney'i 
île miktarını veya dayanışıma aidatını bir liste 
halinde ilgili sendikaya bildirmeye mecburdur. 

İşveren kestiği bu aidatlardan sendikanın 
bağlı bulunduğu federasyon ve konfederasyonun 
tüzüğünde gösterdiği miktarda aidatı ilgili fe
derasyon ve konfederasyona ödemeye mecbur
dur. 

Bu bend gereğince yukarda sayılan kesinti
leri yapmıyan işveren, ilgili sendika, federasyon 
ve konfederasyona karşı kesmediği veya kesip 
bir ay zarfında ilgili teşekküllere ödemediği 
meblâğ tutarmca sorumludur, 
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Sendika, bu yüzden doğacak masrafları işve
renin talebi üzerine, ödemeye mecburdur. Sen
dikanın işverene bu yüzden ödiyeccği miktar 
kesinti yekûnunun '% 5 ini* geçemez. 

4. İşverene başvuran işçi sendikası veya 
sendikalarının 3 ncü bendde gösterilen vasıfta 
olup olmadıkları konusunda işverenle sendika 
veya seridiikalar arasın'da anlaşmazlık çıikdığı 
takdirde, işverenin veyahut sendika veya sen
dikaların yazılı müracaatı üzerine anlaşmazlık, 
müracaat tarihinden itibaren üç iş günü içinde 
Bölge Çalışma Müdürlüğünce çözülür. Bölge 
Çalışma Müdürlüğünün bu konudaki kararla
rına karşı ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı 
bildiri tarihinden başlıyarak üç işgünü içinde 
iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahke
meye itiraz edebilirler. Bu itiraz, üç işgünü için
de kesin olarak karara bağlanır. 

Genel kurul ve §uhe kongreleri 

Madde 25. —• 1. Bu kanuna göre kurulan 
mahallî sendika genel kurullarının ve şube kon
grelerinin en geç iki yılda bir toplanması, 

2. Bu kanuna göre kurulan federasyon, 
Türkiye çapında faaliyet gösteren sendikalar ve 
konfederasyonların genel kurullarının en geç 
üç yılda bir toplanması, 

3. Genel kurullarda ve şube kongrelerinde 
başkanlık divanı ve komisyon seçimleri hariç, 
bütün seçimlerin gizli oy ile yapılması, 

4. iki genel kurul toplantısı ve şube kon
gresi arasındaki devreye ait hesap raporu ile 
denetçi raporunun ve gelecek devreye ait büt
çe teklifinin genel kurul ve şube kongresi üye
lerine toplantıdan önce dağıtılması, mecburidir. 

Görevlilerin ücreti 

Madde 26. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
işçi teşekküllerinin idarecileri ve temsilcilerine 
verilecek ücretlerle her türlü ödenek ve yolluk
lar en çok üyeye sahip işçi konfedcrasyonunca 
hazırlanıp bu konfederasyonun genel kurulunun 
onayından geçecek ücret yönetmeliğinde göste
rilir. 

işçi teşekküllerinin idareci ve temsilcilerine 
verilecek ücret, ödenek ve yolluklar işbu yönet
melikte tesbit olan sınırları hiçbir surette aşa
maz. 

İşçi teşekkülleri genel kurulları idareci ve 
temsilcilerine verilecek ücretlerde her türlü 
ödenek ve yollukları yukarda zikrolunan sınır
lar içerisinde serbestçe tâyin edebilirler. 

2. işveren teşekküllerinin idarecileri ve tem
silcilerine verilecek ücretlerle her türlü ödenek 
ve yolluklar genel kurul tarafından tesbit olu
nur. 

3. idareci ve temsilcilerin her türlü ücret, 
ödenek ve yolluklar, idare kurulunca genel ku
rula sunulan faaliyet raporunda gösterilir. 

Bu kimselerin, sendika üyesi olmak sıfatiyle 
esasen hakları olan tediyeler, bu madde hükmü
nün dışındadır. 

Mal bildirimi 

'Madde 27. —• Sendikaların başkan ve yöne
tim kurulu üyeleri, bu göreve seçildikten sonra 
3 ay içinde, kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri 
altındaki çocuklarının malik bulundukları mal
ları ve gelirlerini gösteren bir bildirimi noterli
ğe tevdi etmek zorundadırlar. Bildirimin veril
diğine dair noterlikten alınacak belgeler denet
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 kurul üyeliği sıfatları bir aylık müd
detin bitiminde kendiliğinden düşer. 

Mal bildirimleri bir defaya mahsus verilir 
ve yöneticinin görev süresi sonuna kadar noter
de saklanır. Noterde saklanan mal bildirimin
den dolayı ilâve ücret ödenmez. 

Bu maddenin birinci bendine göre1 mal bildi
riminde bulunan yöneticinin bir başka göreve 
seçilmesi halinde yeni bir bildiride bulunma 
mecburiyeti aranmaz. 

Bu bildirimlerde yazılı olanlar açıklanmaz. 

Ancak, talep üzerine, yargı mercilerine veya 
denetleme ve inceleme yetkisine sahip diğer ma
kam ve mercilere tevdi olunur. 
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Sendikaların defter ve kayıtlan 

Madde 28. — 13u kanuna göre kurulan mes
lekî teşekküller aşağıda yazılı defter - fiş ve 
kayıtları tutarlar : 

a) «Üye kayıt defteri veya üye kayıt fiş
leri», sendika üyeliği üye kayıt fişleri veya üye 
kayıt defteri ile tevsik olunur. 

Üye kayıt defteri veya üye kayıt fişinden bi
risinin tutulması ihtiyari olup karar yetkisi te
şekkül yönetim kuruluna aittir. Bu deftere ve
ya fişlere üyelerin kimlik ve adresleri, çalıştık
ları işyeri, sendikaya giriş tarihleri ve yükümlü 
oldukları aidat miktarı kaydedilir ve imzaları 
bulunur, 

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

e) Gelen ve giden evrakın tarih ve numa
ra 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» \ e «Gider de iterleri», 
g) Yönetim kurulunun bir zabıtla tesbit 

edeceği ve numaralanmış ve idare heyetince 
mühürlenmiş varidata ait kopyalı makbuzlarla 
sarfiyatın fatura, evrak kaydiyesini muhafazaya 
mahsus dosyalar, 

h) -«Bilanço, envanter ve kesinhesap def
teri» ile, üye kayıt, karar, aidat, kongre divan 
başkan ve kâtiplerinin imza edecekleri «Genel 
kurul kararlarının yazılmasına mahsus defter
ler» in kullanılmasından önce noterlikçe tasdikli 
olması mecburidir. 

Bilanço ve çalışma raporu ve 
sendikaların denetimi 

Madde 29. — Bu kanuna göre kurulan mes
lekî teşekküller her hesap veya bütçe devresine 
ait bilanço ve hesaplarını ve çalışma raporlarını 
aidolduğu devreyi takiben üç. ay içinde Çalışma 
Bakanlığına ve bağlı bulunduğu konfederasyon
lara gönderirler. Bu bilanço ve hesaplar meya-
nmda, teşekkülün o devre içindeki : 

1. Gelirleri ve gelir mcmbaları, 
2. Giderleri ve sarf yerleri, 
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3. Başkana ve idarecilere verilen ücretlerle 
memur ve müstahdemlere ödenen meblâğlar, 

4. Para mevcudu, 
5. Demirbaş mevcudu, 
6. Gayrimenkul mevcudu, 
7. Üyelerinin mevcudu, 
8. Çalışma Bakanlığınca sendikanın malî 

durumu ile ilgili olarak istenecek sair bilgiler de 
bulunur. 

9. Ayrıca bu teşekküllerin gelir ve giderle
rini, giderlerinin sarf yerlerini ve her türlü 
faaliyetlerini bağlı bulunduğu 'konfederasyonlar 
donetliyebilir. 

Faaliyetten men; kapatma; teşekkül yöneticile
rine işten el çektirme ve seçimlerin iptali 

Madde 30. — 1. Bu kanuna göre kurulan 
bir meslekî teşekkülün tüzüğü kanuna aykırı 
ise, iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî 
mahkeme : 

a) Bu teşekkülün faaliyetten menini; veya 
b) Tüzüğünü kanuna uygun hale getir

mesi için, 'teşekküle altmış günü geçmiyen bir 
mehil veriltoesini kararlaştırır. 

c) (b) fıkrasının uygulanması takdirde, 
verilmiş olan mehil sonumda, tüzük, 'mahkeme 
kararma uyularak değiştirilmemişle, teşekkülün 
(mahkemece faaliyetten men'ine karar verilir. 

d) Meslekî teşiekkül, tüzüğünü mahkeme1 

kararma uyularak değiştirdiğini, 12 nci mad
deye göre yetkili makama bildirir bö/ldiirrmez, 
faaliyetine tekrar başllyabilir. 

2. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî 
teşekkül, 16 ncı ve 1 nci maddenin 3 ncü ben
di hükümlerini ihlâl >ettiğiı takdirde, iş dâva
larıma bakmakla görevli mahallî mahkeme ka-
rariyle üç aydan altı aya kadar faaliyetten me-
medilir. 

3. Bu kanuna göre kurulan bir meslekî 
I teşie'kküll, 22 nei maddenin 3 ncü bendimde ya

zılı yasağa aykırı hareket ettiği 'takdirde, 
iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî nrah-

I keme karariyle üç aydan altı aya kadar faa-
I Hyetten nıenedilir. 
I 4. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1 ve 
I 2 nci maddeleri ile 3 mcü maddesinin 1 nci 

fıkrası ve 3 ncü Maddesi, 19 ncu maddesinin 
5 noi fıkrası ve 57 nci maddesinin 1 nci fık-

| rasmda yer alan ilkelere aykırı amaçlar gü-
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den veya faaliyette bulunan meslekî teşek
kül, iş dâvalarıma bakmakla görevli mahallî 
mahkeme karariyle kapatılır. 

5. Yargılamanın her safhasında, hükümden 
önce dahi, işbu kanuna göre kapatmayı 
veya faaliyetten men'i gerektiren fiilin işlendi
ğine dair kuvvetli emareler bulunmak partiyle, 
bu giibli teşekküller, Cumhuriyet Savcısının ta
lebi üzıcrinc, mahkeme 'karariyle faaliyetten mc-
nedilebilir. 

6. Faaliyetten menedilen teşekkülün, imar
larınım idaresi ve menfaatlerinin korunması, 
Medeni Kanun hükümleri gereğince tâyin olu
nacak bir veya üç kayyımı tarafından ifa edi
lir. 

Kapatma halinde fesih hükümleri uygula
nır. 

7. Bu maddede zikri geçen haller dışında, 
bu kanuna göre kurulmuş meslekî teşekküller 
faaliyetten menedileınez ve kapatılamaz. 

8. "12 nci maddenin 4 neii bendi hükmü, 
25 nci maddenin 1 nci bendi hükmü, 20 ncı 
maddenin 1 nci bendi hükmü ve 29 nen madde 
1 nci bendi hükmüne aykırı hareket eden mes
lekî teşekkülün yöneticilerine meslekî teşekkül 
mensuplarından birinin başvurması üzerine, iş 
dâvalarına bakmakla görevli mahallî mahkeme 
karariyle işten el çektirilir; bu takdirde, görev
li mahkeme, teşekkülün genel kurulunu kanun 
ve tüzük hükümleri gereğince en kısa- zamanda, 
toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye 
kadar cari işleri yürütmekle görevli olmak üze
re, Medeni Kanun hükümleri gereğince bir veya 
üç kayyımı eder. 

9. 25 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne 
aykırı olarak seçim yapılması halinde, meslekî 
teşekkül mensuplarından birinin başvurması 
üzerine, iş dâvalarına bakmakla görevli mahallî 
mahkeme, bu seçimleri iptal eder. 

îptal edilen seçim başkanlık seçimi ise, yö
netim kurulu, kendi üyeleri arasından, yenisi 
seçilinceye kadar geçecek süre için bir geçici 
başkan seçer. 

İptal edilen seçim yönetim kurulu seçimi ise, 
8 nci bend hükmü uygulanıl-. 

iptal edilen seçim denetçi seçimi ise, mah
keme, yenileri seçilinceye kadar denetçilik yap
mak üzere yeter sayıda denetçi tâyin eder. 
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.İptal edilen seçim haysiyet divanı seçimi ise, 
genel kurul yenisini seçmek üzere derhal top
lantıya çağrılır. 

Ceza hükümleri 

Madde 31. •— 1. 9 ncıı maddenin 4 ncü ben
dinin 2 nci fıkrasında yazılı mecburiyete ııymı-
yanlara 2 000 liraya kadar ağır para. cezası 
hükmedilir. 

2. 17 nci maddenin 1 ve 2 nci bendlcrinde 
yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere, beşyüz 
liradan ikibin liraya kadar ağır para cezası 
hükmedilir. 

3. 17 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı 
yasağa aykırı hareket edenler, üç, aydan bir 
yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. Söz 
konusu yasağa aykırı olarak yapılan malî yar
dıma el konulur ve İş Kanununun 30 ucu mad
desi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufu
na verilir. 

4. 19 ncıı madde hükümlerine aykırı hare
ket eden işverenlere, beşyüz liradan ikibin lira
ya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

5. 2 nci maddenin 1 nci bendi hükmüne ay
kırı hareket eden işveren veya işveren vekili, 
beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilir. İşverenin veya işveren 
vekilinin 20 nci maddenin 1 nci bendi hükmü
nü aynı maddenin 3 ncü bendine aykırı hareket 
etmek, suretiyle ihlâl etmesi halinde de aynı ceza 
verilir. 

C>. 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı 
yasağa uymıyanlar ile bunların şerikleri hak
kında Türk Ceza Kanununun 240 ncı maddesi 
uygulanmakla beraber, yapılan malî yardım 
veya, bağış kendilerine ödettirilir. Söz konusu 
yasağa aykırı olarak bu kanuna göre kurulmuş 
bir meslekî teşekküle yapılmış olan malî yar
dım veya bağışa el konulur ve İş Kanununun 
30 ncıı maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının 
tasarrufuna verilir. 

7. 27 nci maddede söz konusu mal bildiri
minin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi ha
linde, suçlu hakkında yüz liradan beşyüz liraya 
kadar ağır para cezasına hükmolımur. 

8. 28 nci maddede yazılı defterleri tutmı-
yan - teşekkül tüzüğüne göre - sorumlu kişiler 
hakkında, beşyüz liradan ikibin liraya kadar 
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ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrür halin
de ağır para cezasının âzami haddi verilir. 

9. 29 ncu maddede yazılı bilgi ve belgeleri 
süresi içinde Çalışma Bakanlığına göndermi-
yen - teşekkülün tüzüğüne göre - sorumlu kişi
ler hakkında, beşyüz liradan ikibin liraya ka
dar ağır para cezasına hükmolunur. 

Bu bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak 
verenler hakkında, ikiyüz liradan ikibin liraya 
kadar ağır para cezası ile birlikte üç aydan 
eksik olmamak üzere hapis cezasına hükmolu
nur. 

10. 30 ncu maddenin 1 nci bendi gereğince 
faaliyetten men'ine karar verilen teşekkülün so
rumluları hakkında ellişer liradan beşyüzer li
raya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 

11. 30 ncu maddenin 2.nci bendi gereğince 
bir teşekkülün faaliyetten men'ine karar veril
mesi halinde, 10 nci madde ile 1 nci maddenin 
3 ncü bendi hükümlerini ihlâl etmiş olanlar 
hakkında, üç aydan bir yıla kadar hapis ceza
sına hükmolunur. 

30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir 
teşekkülün faaliyetten men'ine karar verilmiş 
olması halinde, eğer 16 nci madde hükmüne ay
kırı olarak teşekkül tarafından bir siyasi par
tiye veya bir siyasi parti tarafından teşekküle 
ödenmiş olan bir meblâğ varsa, bu meblâğa el 
konulur ve îş Kanununun 30 ncu maddesi uya
rınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

12. 30 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğin
ce teşekkülün faaliyetten men'ine karar veril
miş olması halinde, 22 nci maddenin 3 ncü ben
dinde yazılı yasağa uynnyanlarla bunların şe
rikleri hakkında, eğer fiilleri daha ağır bir ce
zayı gerektirmiyorsa, altı aydan iki yıla. kadar 
hapis cezasına ve malî yardım veya bağıştan bir 
mislinden aşağı olmamak üzere ağır para ceza
sına hükmolunur. 

Söz konusu yasağa, aykırı olarak alınmış 
malî yardım veya bağışa el konulur ve îş Kanu
nunun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışma Bakan
lığının tasarrufuna verilir. 

13. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşek
küllerin faaliyetleriyle ilgili olarak, ağır hapis 
cezasını gerektiren, bir suçtan veya taksirli suç
la!' haricolmak üzere altı ay veya daha fazla 
hapis cezasına, hüküm giymiş ulanlar ve alel
ıtlak zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullan-
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ma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan 
biriyle hüküm giymiş teşekkül yöneticileri veya 
mensupları, kanun hükümlerine göre hakların
da uygulanacak diğer cezalar saklı kalmak kay-
diyle, hükmün kesinleşmesinden itibaren bu ka
nuna göre kurulan teşekküllerde idare, haysiyet 
divanı üyeliği, denetleme veya temsil görevi al
mak hakkını kaybederler. 

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanu
nunun 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 nci maddele
rine göre hüküm giymiş olanlar, kanun hüküm
lerine göre haklarında uygulanacak diğer ceza
lar saklı kalmak kaydiyle kesinleşmesinden iti
baren üç yıl süreyle, bu kanuna göre kurulan te
şekküllerde idare, haysiyet üyeliği, denetleme 
veya temsil görevi almak hakkını kaybederler. 

Cezanın tecili veya af ile düşmüş olması, bu 
ben d hükümlerinin uygulanmasına engel değil
dir. 

Diğer kanunların uygulanması 

Madde 32. — işçi ve işveren sendikaları, fe
derasyonları ve konfederasyonları, Medeni Ka
nun ve Cemiyetler Kanununun işbu kanuna ay
kırı olmıyan hükümlerine tabidirler. 

Kaldırılan hükümler 

Madde 33. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 4 ncü maddesinin (c) bendi yürür
lükten kaldırılmıştır. 

İş Kollan Yönetmeliğinin yürürlüğe girişi 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunda sözü ge
çen Işkolları Yönetmeliği, bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren en çok otuz gün içinde yü
rürlüğe girecek şekilde hazırlanır. 

GEÇtCÎ MADDE 2. — 24 Temmuz 1963 ta
rihli ve 274 sayılı Kanun hükümlerine göre ku
rulmuş olan işçi ve işveren sendika, federasyon 
ve konfederasyonları, tüzüklerini, geçici birinci 
maddede bahse konu yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesinden itibaren en geç altı ay içinde ka
nun ve tüzük hükümlerine uydurmak zorunda
dır. 

Yürürlüğe giriş 
MADDE 2. — Bu kanun, yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
Yürütme 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(S. Sayısı : 133) 
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îstanbul Milletvekili Rıza Kuas'm, 274 sayılı Sendikalar Kanununun bir [kısım maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/287) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

274 sayılı Sendikallar Kanununun bir kısım makld el erinin değiştirilmesi bakkın'daki kanun 
teki irimin, konu ile ilgili olarak kurulmuş lolan (leçici Komisyona havale edilmesi hususunda 
ilgililere emir ve müsaadelerinizi rica ederim. Saygılarında. 

İstanbul Milletvekili 
Rıza Kuas 

1963 yılında yürürlüğe giren Sendikalar Kanunu,, bu meslekî teşekküllerin gelişmesi oranında 
kendisine has tipik meseleler yaratılmasını bilmiş tir. 

Anayasanın eksiksiz uygulanması ve işçi sınıfının haklarını her türlü uzlaşma çemberinden 
kurtararak savunmak son yılların başlıca alternatifi olmuştur. Nitekim, bu amaçla işçilerin 
Anayasadan doğan bütün haklarını geniş anlamda ortaya koymak istiyen sendikalar, kendi arala
rında birleşerek Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) adı altında bir ikinci konfede
rasyon kurmuşlardır. 

Türkiye'de artık bir tek konifederasyon yoktur. İşçileri Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyo
nu «DİSK» etrafında toplanmaları Türk demokrasisinin talbiî bir s'onucu sayılmalıdır. Bu önemli 
olayın bir prensibi daha aransa, tek parti devri ıln arkasından gelen çok partili demokratik dev
reye -geçişimiz gösterilebilir. Çok partili demokratik hayatın gerekliliğine ve ziorunluğuna inanan 
insanlar, DİSK in varlığını da bu açıdan saygı ile karşılamaları gerekecektir. 

Diğer yandan eski konfederasyon işçi önünde yetirdiği sempatisini Meclise getirdiği tasarılar 
ile kurtarmaya yeltenmektedir. Bütün yetkileri en çok üyesi olan ve merkezi Ankara'da bulunan 
bir 'konfederasyona bağlamak istiyerek kendi adreslerini veren konfederasyon çıok partili hayatın 
temsilcisi olan Sayın Mıeelisinizden tek partili günlerin havasını taşır tasarıların kanunlaşmasını 
ister gibidir. Elbette bu tip kanun teklifleri demokrasinin, öızüne aykırıdır. Ve Anayasada Reisi
cumhur olarak adını geçirten garip diktatörlerin kanun anlayışına yapılmış bir atıf sayılır. 

Bugün nasıl, «en çok oyu alan ve merkezi Ankara'da bullıınan bir siyasi partiye» her türlü yetki
yi kayıtsız şartsız bırakmak demokrasinin iflâsı ise, böyle bir konfederasyonla da bütün sendikal 
yetkileri bırakmak, işçi kesiminde demoknatik düzenin ve düşüncenin idam edilmesi anlamına gele
cektir. 

Birçok konfederasyonlar olabilir. Bu dem ok ı'atik düzenin doğal bir sonucudur. Nitekim DİSK. 
Türk - İş Konfederasyonunun Hükümetin dümen suyunda emperyalist Amerikalılarla sıkı fıkı 
olmak ve onlardan dolar yardımı almakla suçlamaktadır. Eğer bütün sendikal temsili yetkileri >en 
sonunda bu tip bir kuruluşa, adresi tâyin ledilcrek, verilecek, ise bunun faşist bir yöneliş olaca> 
ğını şimdiden söyleyebiliriz. 

İşçi kesimine getirilecek her türlü faşist usuller ise eninde sonunda işçi patlamaları ile or
tadan kaildirılmıştır. Bu tarihî bir gerçeğin taze örneklerinde ispat edilmiştir. 

Türkiye'de birden fazla konfederasyon kurulmasının tabiî bir sonucu. Sendikalar Kanununda 
öngörülecek değişiklikler kanun teklifimiz ile birlikte yeteri kadar 'getirilmiş bulunmaktadır. 

özellikle üyeliğe giriş ve ayrılış, uluslararası teşekküllere katılma özgürlüğü konularında bü
tün ülkcflemcc benimsenmiş normlara ve Anayasamıza uygun görüşler teklif edilmiştir. 

Ayrıca sendikaların siyasi partilerle ilişkilerinde demokratik bir serbestlik getirilmektedir 
Sendikaların daha özgür, daha sorumluluk taşıyan bir çalışma güvenliğine kavuşabilmesi için 

getirilen gerekli tekliflerimizle maddeler okundukça ayrıca izah edilecektir. 
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Demokratik gelişmeye uygun olarak, işçilerin ımeslekî teşekküllerini ve özellükile konfederas
yon çapında örgütlenme özgürlüğünü düzeni iyen kanun teklifimize, sayın Meclisinizin gereken il
giyi göstermesini bekler, saygılarımızı sunarız. 

M ADDEDERİN GEREKÇESİ 

Madde 4. — Din adamları ve. ibadet işlerinde çalışanlar da sendika kurabilmeli, sendikalara 
üye olabilmelidirler. Onlar da emekleriyle geçinmekte ve bir hizmet akdi ile çalışmaktadırlar. 

Yer yüzündeki tatbikat da bu yoldadır. 
Madde 5. — 16 yaşından küçük olanların sendikaya girme ve oy kullanıma hakkının kısıtlanma

sı demokratik değildir. 
Cemiyetler Kanununa göre reşit olmanın sınırı temyiz gücü ile tâyin edilmiştir. Bir işyerin

de çalışan 16 yaşından küçük işçiler de, diğer işçiler gibi bir görev ve temyiz vecibesi yükü 
altındadır. Kişi yüklendiği vecibelerin getirdiği yetkilerde de ortak olmalıdır. Bu amaçla, çalı
şan 16 yaşından küçük işçilerin de sendikaya girmek ve genel kurul toplantılarında oy kullanmak 
hakkı diğer işçiler gibi mevcut olmalıdır. 

Madde 6. — Madde, üyelerin sendikalardan istifasını bir düzene bağlamak ve her türlü suiis
timali önlemek amaciyle teklif edilmektedir. 

İstifa, hem sendika hcım de üye bakımından bir kesinliğe bağlanmak istenmiştir. 
Sendikalar, mevcut kanuna göre yazılı istifa ile yetinmemekte, istifanın noter kanaliyle gön

derilmesini şart koşmaktadırlar. Böyıle bir şart, istifayı paraya bağlamakta ve sendika üyesi, 
iradesini tam bağımsız olarak kul! an amamı ak durumunda kalmaktadır. Çoğu zaıman, bir işyerinde 
işçiler, istemedikleri, nefret ettikleri bir sendikadan,, sırf gerekli parayı temin iedemedikleri için 
istifa edememekte, böylece istedikleri sendikaya geçememektedirler. Yani metin, istifa iradesini 
noter (kanalından kurtararak demokratik bir ölçü 'getirmektedir. 

Ayrıca, yeni ımetin, sendikaları da işçinin iradesi çerçevesinde korumaktadır. 
Nitekim, birçok işyerlerinden işçilerin imzalarının taklidedilerek, ya da bir baskı sonucu teksir 

edilmiş istifa dilekçelerinin imzalatılarak, binlerce sinin birden sendikalara, işverenlerce gönderildiği 
görülmüştür. Haklı olarak, sendikalar, bu tip isttifaiarı benimsememiş, işçi iradesinin her türlü 
baskıdan azade olarak ifade edilebilmesi bakımından noter kanalını tüzüklerinde şart koşmuşlardır. 

Yeni metin, bu sakatlıkları da giderecek niteliktedir. Nitekim, işçi, hiçbir noter tasdiki ve mas
rafına lüzum olmadan, yazılı biçimde istifa edebil inekte, sendika ise bu istifaların sahte olduğu, ya 
da baskı sonucu gönderildiği kanaatine varırsa, sulh mahkemesinden beyanın sıhhat derecesini tâ
yin ettirmek imkânını tanımaktadır. 

Hiçbir masrafı gerektirin iyen, ayrıca hem işçinin iradesini, hem de sandikanm tüzel kişiliğini 
koruyan bu metin kabul edildiği takdirde, sahte giriş belgeleri ve bu tip ihtilâfları bir kere de 
ortadan kalkmış olacaktır. 

İşçinin iradesini, para gücü ile bağlamaksızın, en bağımsız biçimde ifade edilebilmesi, ancak 
bu şekilde mümkün olabilir. 

Madde 9. — Madde, mevcut kanuna yeni bir bend ilâve ederek, İşkolları Tüzüğünün yapılması 
ve işlenmesine açıklık getirmektedir. 

İşkolları Tüzüğü her bakımdan yetersizdir. Günün şartlarına, sanayi dallarına, aralarında 
yakınlıklara cevap veremiyecek durumdadır. 

Bilhassa, İşkolları Tüzüğü, milletlerarası normları ihtiva etmediği için, büyük aksaklıklar 
ortaya çıkmıştır. 

Aynı sendika etrafında toplanması şart olan sanayi dalları, mevcut tüzük ile, anlamsız bir 
biçimde bölümlere uğramıştır. Söz gelimi; lâstik işkolu, kimya işkolu, petrol işkolu birbirleriyle 
ilgili sanayi dalları olup, kolay kolay birbiirlerinden ayrılamazlar, milletlerarası normlarda da bu 
üç sanayi dalı her zaman birlikte ele alınmış ve tek sendika etrafında toplanmışlardır. Durum 
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böyle iken mevcut İşkoTları Tüzüğü, lâstik, kimya vo petrol sanayii dallarını, sanki ayrı işkolla-
rı imiş gibi birbirlerinden kesin olarak ayırmıştır. Nitekim, yemi kurulan Bet, - Kim Anonim Şirketi 
bu üç 'sanayi dallının ayrı işkollarına ayrılmasının imkânsız olduğunu bir kere daha ispat etmiştir. 
Pdt - Kim konu olarak bu üç işkollunu içine almakta, biirleştirın ektedir. 

'Görüldüğü gibi, Işkolları Tüzüğü hayati olan, daima sanayinin hareketlerine uyması gereken 
(bir konudur. 

îşıçileırin istedikleri gibi birleşebilmek, hürriyetlerine engel olmamak için, İşkolları Tüzüğü de
mokratik gelişmeye devamlı olarak uygun düşmelidir. 

Madde 10. — Milletlerarası kuruluşlara sendikaların üye olmasında, Bakanlar Kurulunun ip
tal yetkisi söz konusu olmamalıdır. Bir üyelik bir kükmi şahsiyetin serbest, iradesini ifade eder. Ki
şilerin bu yoldaki iiraldesiıni Orta'dan kalldıraealk her hangi bir sakınca, ise, tatbikatta görülememek
tedir. 

Madde II. — Madde, Kıbrıs ve yurt dışında, kurulmuş vo kurulacak sendika \cv;ı birliklerin 
Türkiye'deki konfederasyonlara üye; olma ve katılma prensibini. mevcut maddeye '!â\e s.larak gelir
in ektedir. 

Kıbrıs'ta kurulu veya kurulacak Türk işçi teşekküllerinin varlıgL bu madde ile Anayurttaki 
işçi teşekkülleri ile bir ve özdeş tutulmaktadır. Bu madde, Kıbrıs'ın siyasi mııhl ariyet i hakkında 
her hangi bir atıfta bulunmamakta, yalnızca, oradaki işçi kardeşlerimiz ile Anayurttaki, i.şiçi kar
deşlerimiz arasındaki organik yakınlığı ifade etmektedir. Bu madde ile, Kıbrıs ve Anayurttaki 
işçi kardeşlerimizin karşılıklı yardımlaşması, birbirleri ile dayanışması mümkün olacaktır. 

Ayrıca, yurt dışındaki işçi kardeşlerimiz, her lürlü sendikal, dayanışmaya, bugünkü, işçi akım
ları dolayısiyle, çok fazla ihtiyaç duymaktadır. I>U madde ile, işçi. yayılmaları konusunda, yeryü
zündeki sendikal, hareketlere yeni bir tatbikat getirmekte olduğumuzu 'itirai' edebiliriz. Bu yeni 
tatbikat her cephesiyle Türk işçilerinin sadece Türk işçilerinin, yararına olacaktır. 

Milletlerarası bir çerçevede gerek dikey, gerekse yatay yönde Türk işçilerinin, mobililesi en geç 
noktaya varmıştır. İngiltere'den Avustralya'ya kadar, hızlı yargılar Türk işçilerinin bu geniş ha
reketliliği, sendikal münasebetler açısından, ifadesini elbette kanunlarımızda, bulacaktır. 

Türk. işçilerinin, yayıldığı Avrupa ülkelerinde, sendikalaşma çok ileri bir soviyey cvarmış olma
sına rağmen, bu ülke sendikaları, Türk. işçilerinin tipik ihtiyaçlarını kavrıyarnıyacnk. bir yapı ve 
kuruluştadırlar. 

Yurt dışındaki işçilerimizin, kendi öz kuruluşlarımızdan kopmaması, ve birlik beraberlik anlayı
şını. yurt dışında da devam ettirebilmesi için madde, gerekli imkanları getirmiş bulunmaktadır. 

Madde 13. — Mevcut kanun maddesine katılma ve birleşmelerin hukukî sonuçları yönünden 
bir açıklık getirmek gerekmiş ve madde bu sebeple tadil, edilmiştir. 

Madde 14. — Maddenin (e) bendi uygulamada işçi kütlelerinin gerçekten yararlanabileceği bir 
şekilde değiştirilmek gerekmiştir. Zira, uygulamada, aynı işverenin yüzlerce, binlerce işçiyi 
ilgilendiren bir tek yanlış görüşünü ve buna müstenit hak ihlâlini önliyebilmck için bunu mene-
den emsal bir karar alınmış olsa dahi yüzlerce binlerce dâvayı ayrı ayrı açmak gerekmekte ve 
yıllar yılı bu dâvalar (bir kısmı bir, diğer kısmı başka bir mahkemeye taksim, edilerek) sürün
mekte, işçiler, hak istihsalindeki bu muazzam güçlük karşısında haklarını aramaktan ister iste
mez vaz geçmekte veya, bu dâvalar işçilerin elinden birtakım simsarlar vasıtasiyle toplanılmakta
dır. Sendikalara bunu verilemek? Ve üyelerine en ucuz ve en çabuk, surette hak istihsali yolunda 
müessir şekilde yardım imkânı sağlanmalıdır. 

Madde 16. •—• Bu madde ile siyasi partiler ve sendikalar, konfederasyonlar arasındaki yardım 
ve işbirliği konusunda getirilmiş haksız ve sebepsiz yasaklar ortadan kaldırılmak istenilmektedir. 

Bu kanuna, göre kurulmuş teşekküller sınıf esası üzerine hareket ederler. İşçi ve işveren teşek
küllerinin bu vasfı bizzat hayatın içinden gelmektedir. Sınıf esasına, güre düşünüp hareket eden 
bir sendika ile gene smıf esasına göre kurulmuş bir siyasi partinin işbirliği, karşılıklı yardımlaş-
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ması demokratik hayatın en basit bir tezahürüdür. Nitekim İngiltere'de Tuc ile İşçi Partisi bu 
anlamda sıkı bir işbirliği ve dayanışma içinde. gelişecek İngiliz demokrasisine yeni bir zindelik 
getirmiştir. 

Durum Fransa, İtalya gibi demokratik Batı ülkelerinde do aynıdır. Sebepsiz bir yasağın 
bu şekilde kaldırılması demokrasimizin hayrına olacaktır. 

Madde 18. — İşçi örgütleri içerisinde asıl kavgayı veren ve eylem içinde bulunan iş kolu 
sendikaları ile bu kademedeki sendikalardır. Birlik, federasyon ve konfederasyonlar daha ziyade 
merkezî büro çalışması yapan üst kuruluşlardır. Bu bakımdan asıl desteklenmesi ve takviyesi gere
ken örgütler alt kademedekilerdir. Yukarıdaki düşünce ile teşekküllerin feshi ve infisahı halinde 
üstten aşağıya bir sıra izlenerek feshedilen kuruluşların, mallarının alt kademelere devri ön
görülmüştür. 

Madde 20. — Kanun, sendika yünetieilleriniu seçilmıemefc .suretiyle eski işine djönlmek isıtemlesi 
halinde, işverenin bu işçiyi boş yeri varsa diğer isteklilere tercihan işe almasııridan bahseltlmekte
dir. Şarta ımuallâlk bu durum, sendika yöneticisi için hiçbir zaman bir garanti teşkil etmez. Zira 
işveren «bıoş kadro yok» dediği anda, yapılacak hicjblir şey kallmaimaktaldıır. Senldika yöneticiliği 
gibi yorucu, yıpratıcı ve rizilkoışu bol bir iş, donumda bir İde işsiz kallmak endişesi, ısleıieleroe emek 
verdiği işyerine dönememek korkusu ile birleşince, sendikacılık yapmak: için hiç kimsede bu saha
da çalışmak için istek bıraiklmaz. 

Yöneticiden .mahrum sendikal aırm hieblir fonksiyon ifa eldomiyeceğ'i iste açıktır. Onun için mad
de, işverenin işe almasını ıineebıır kılacak tarzida değiştirilmiştlir. 

'Malddeldeki diğer bir 'değişiklik, temsilci sayılarının artıml'ması yolunda'dır. Tadil teklifinizde 
temsildiler iki 'misline çıkarıliniıştır, gerekçesi, sözleşmenin yakında uygulanmasını temin ve ihti
lâfları yerimde ve zaimanımda hal arzusudur. 

Koza, maddenin 5 ne i bendinde işyeri sendika temsilcilerinin, işveren tarafınldan lişjden çıkarıl-
malsı halinlde başvurulacak yeni bfir yol ilâve edilmiş bulunimaktadır. 

i ler ne kadar eslki metinde de temsilçilerin işten çıkarılması hallinde bu çıkarılmanın haksızlı-
ğı ^mahkeme karan ile salhlit olduğu hallerde işe ia'devi ve geçmiş halklarını alması dfü'zenOtenmiş ise 
de, bn, çok uzun bir zamana bağlı, her ilci tarafı da uzun uzun uğraştıncı bir yoldur. Teklif tasa
rlımızda, temsilcinin işle ia'desi için, işve-renin, ceza, dâvası sonumda, mahkûmiyeti şartı kaklınlimış, 
Bölge Pal işim a. Müdürlüğünün uzlaştırma teklifinin sonuç vermemesi halinde, görevli iş mahkeme
sinin konu hakkında, en geç 15 ^'\m içinde karar ve Hm esli şelkl i getirilmiştir. 

Kanunun eski metindeki yoıl, bir taraftan isçinin, diğer taraftan işverenin senelerce mahkeme
lerle Müminini esini gerektiren, masraflı, meşakkatli bir usul idi. Netlicede işçi telmsilcisi halklı çıkm-
ca, işveren senelerce birikmiş ücretler ile onların faiz ve masraflarını Ödeme durulmunda kalıyor, 
işçi i.̂ e dâvanın devam ettiği sürece yenli bir iş bulma yoluna gidemiyordu. ,B,u duruim her iki ta
raf için de zararı açık olan bir ha'ldir. 

GıctirdiğıDmiz teklif, bu mahzurları giderici i dikliktedir. Şöyleki : 
a) Tetkik ve 'İcarar verme süresi 15 gün gibi kısa bir zaimana bağlanmıştır. Bu sürenin sonun

da, gerek işçi, gerek, işveren yeni duruma göre hareket etlm'e imkânlarına kavuşlm aktadır. 
b) Komünün incelenmesi, cezai takibat baki kalını akla beraıber, doğrudan doğruya iş mahke

melerine (bırakılmıştır. 
Malddıc her haliyle hem işverenin, beim işçinin menfaati gö'z önlünde tutularak teidvin edilmiştir. 
Söz konusu yasağa. aykırı olarak al inim iş malî yardım ve bağışa el konullur ve İş Kanununun 

30 nen maddesi uyarınca Oa.lışima. Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

12. Bu kanuna ^örc kurulan meslekî teşekküllerim faaliyetleriyle ilgili olarak, ağır hapfe cefa
sını gerektiren bir suçtan veya taksirli suçlar hariç olmak üziere - altı ay veya daha fazla hapis 
cezasına hüküm giymiş olanlar ve alelıtlak zıh;-met, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcı
lık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle hüküm 
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gilylmîş teşekkül yöneticileri veya menlsupıları, kanun hiü'kiülmlerine göre haklarında uygulanacak 
diğer cezalar saklı 'kalmak kaydiyle, hükmün ke) inleışimcısinden itibaren bu kanuna göne kurulan 
teşekküllerde idare, haysiyet divanı üyeliği, demMlleme veya tcimsil görevi almak hakkını kaybe
derle.!'. 

Tıopilu İş Slözleişımeisli, Gr!öv ve Lokavt Kanununun 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61 nci maddelerine 
göre hüküm giymiş olanlar, kanun hükmilerine göre hakların'da uygulanacak diğer cezalar saklı 
kaillmak kayidiyle, hükmün kesinleşmesinden itiba "on üç yıl süreyle, bu kanıma ^'öre kurulan teşek
küllerde lildare, haysiyet divanı üyeliği, denetleme veya temsil görevi olmak hakkını kaybederler. 

Cezanın teclili veya af ile dlüışlmÜş, olması, bu bend hükümlerinin uyguılanimasına engel dicğli'ldir. 
Madde 23. — Maddeden «Lokavt» kelimesi çıkarılmıştır. (Lokavt) Anayasamızda yeri olmı-

yan, çjalşima özgürlüğüne, insan haklarına aykırı bir müessesedir. Hiçbir kimseye, mevkii ve 
sıfatı ne olursa olsun binlerce aileyi aç bırakma hakkına sahibolamaz. 

Keza maddede aidat ihtilâfı koınusumda iş mahkemesinin verdiği kararın kesin olması 
kaldırılmış, bu karar aleyhine temyiz yollu açılmıştır. 

Zira aidat konusu, sendikaların hayati konusudur. 
Bir de temyizden geçmesi son derece lüzumludur. 
Madde 31. — Bu madde kanuna muhal afet halinde işçi ve işverenler için uygulanacak ceza

ları göstermektedir. 
Eski maddedeki ceza şekilleri, Ceza Hukukunun umumi prensipleri ve ceza otorite

lerimin azalar hakkındaki görüşleri .ile çeliştiği için, maddenin yeniden tedvinime lüzum duyul
muştur. 

Parası bol bir kimse için, karar cezaisinin müessir olmadığı, bir gün hapis yatmamak 
için binlerce lirayı gözden çıkarabileceği bir gerçektir. Fakir bir kimse içim ise bu görüşün 
tersi geçerlidir. Şu halde işverenlerin bu kanuna aykırı davranışlarını önlemek için, işlemiş 
oldukları suçlar hapis ile karşılanmalıdır. 

Eski kanunda ise yukarıda da değindiğimiz gibi, işverenler için, aşağı - yukarı bütün fiil
lerinden dolayı para cezası öngörülmüştür. Yeterli olmıyan bu müeyyide yüzünden işveren
ler korkusuzca 274 sayılı Kamunu ihlâl etmektedirler. Bunu önlemek, kamuna hürmeti sağ
lamak, işçilerin Anayasadan gelen sendika1]aşıma ve toplu sözleşme haklarını, 'kamuna saygısız
lıkların tasallutundan! kurtarmak için, para cezası yerine, hapis cezası konnmsı lüzumlu
dur. 

Madde 32, — Maddenin 1. nci bendi aynen muhafaza edilmekle beraber ikinci bendine, işçi ku
ruluşlarımın hangi tür ihtilâflarının iş nrahkemelerinde hangilerinin umumi mahkemelerde gö
rülebileceğine dair açıklık getirilmiştir. 

Uygulamada bir sürü ihtilâflara yoll açan, mahkemelerin fuzulen işgalime sebebiyet veren 
uygulamadaki aksaklığı gidermek için maddenin bu şekilde tedvini gerekmektedir. 

(İSTANBUL MİLLETVEKİLİ RİZA KUASTN TEKLİFİ) 

274 sayılı Sendikalar Kanununun bir kısım maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 

MADDE 1. — 274 sayılı Sendikalar Kanununun 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 31, 
32 nci maddeleri aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmiştir. 

274 sayılı Kanun madde metinleri 

Sendikalara üye olmak yasağı ve üyelik i ön doğan halıların askıda kalması 

Madde 4. — 1. a) Askerî şahıslar : 
b) 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı ida re, teşekkül, müessese ve bankalarda çalışan mü

fettişler ve kontrolörler ile umum müdür yardımcısı veya buna eşit ve üst kademelerdeki görev
lerde çalışanlar, 
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2 nci ve 3 ncü maddelere göre, sendika kuramazlar ve sendikalara üye olamazlar. 
2. Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeıî şahısların bu kanuna göre haiz oldukları hak 

\ e yükümler, silâh altında bulundukları süre içinde askıda kalır. Ancak, bu bemd hükmü bu kimse
lerin üyesi oldukları sendikalara aidat ödemelerini ve 14 ncü maddenin 1 nci bendinin (g) fıkra
sında zikri geçen yardımlaşma sandıklarına ödemede bulunan al arını engellemez. 

Üyeliğin kazanılması 

Madde 5. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllere üye olmak ihtiyaridir. Üye ol
mak yazılı müracaata bağlıdır. 

Madde 6. — Her üye istediği zaman üyesi buiındıığu meslekî teşekkülden çekilebilir. Çekilme 
c;dı yazlı şekilde olur. 

Gönderilen istifanamenin usulüne uygun olmaması, şüphe uyandıracak nitelikte bulunması 
hallerinde, muhatap sendikanın bir hafta içinde durumunu işçiye bildirmesi gerekir. Bir hafta 
içinde itiraz olunmazsa işçinin istifası kesinleşmiş olur. 

İstifası, süresi içinde itiraza uğramamış olan işçi, buna rağmen Sendika kayıtlarından düşme
miş ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde Sulh M'aıhlkemjesdne başvurarak istifa et
miş olduğu yolundaki beyanını tesb&t ettirir. 

Sulh Hukuk Mahkemesi durumu ilgili sendikaya bildirerek müracaatçının sendika kavutların
dan düşmesini sağlar. 

Bu işlem, işçinin başvurmasından itibaren en geç üç gün zarfında yerine getirilir. 
İşçinin bu yoldaki başvurması her hangi bir harç ve masrafa tabi değildir. 
Madde 9. —- 1. — İşçi sendikaları, aynı işyeri-.• rinde veya aynı işkolundaki işyerlerinde çalışan 

işçileri veyahut birbirleriyle ilgili işkollarında çanşan işçileri içine alır. 
İşveren sendikaları, aynı işkolunda veyahut birbirleriyle ilgili iş kollarımda çalışan işveren

leri içine alır. 
2. — a) (Sendika birlikleri, belirli bir mahal veya bölge sınırları cinde, birbirleriyle ilgili ol-

nnyan çeşitli işkollarında dahi olsa, mevcut sendikaların en az ikisinin; 
h) 'Federasyonlar, aynı işkolunda ve o işkolu ile ilgili işkollarında mevcut sendikalardan en 

az ikisinin; 
c) Konfederasyonlar, mevcut birlik, federasyon ve - Türkiye çapında faaliyette bulunmayı 

hedef tutmak şartiyle - işkolu esasına göre kurulu sendikalardan en az ikisinin, 
Üye sıfatiyle bir araya gelmeleri suretiyle kurulurlar. 
3. — Işkolları ve bunlarım birbirleriyle ilgili olanları, Danıştayca hazırlanacak bir tüzükle 

tevhit olunur. 
Tüzüğün hazırlanmasında, milletlerarası normlar ile ülkemiz şartları göz önünde tutulur. 
Danıştay, tüzüğü hazırlarken Yüksek Hâkem Kurulumun, mevcut işçi konfederasyonlarının, 

yoksa Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Birliğinin istişari mütalâalarını 
alır. Bu mütalâaların talep tarihinden itibaren en geç ongun içinde verilmesi gereklidir. 

Bu tüzüğe göre, her hangi bir işkoluna dâhil oıuayıp, bu kanuna göre sendika kurmak ve sen
dikalara üye olmak hakkına sahibolanlar, genel hizmet işkoluna dâhil sayılırlar. Genel hizmet iş
kolu, ayrı bir işkolu olarak itibar olunup, diğer bütün işikolları ile ilgili sayılır. 

Bu tüzük aleyhinde veya bu tüzüğün uygulanması ile ilgili işlemi!er aleyhinde Danıştayda 
açılacak iptal dâvaları, Danıştay Kanunundaki sürelerle bağlı olmaksızın, engeç, iki ay içinde 
karara bağlanır. 

Milletlerarası teşekküllere katılmak 

Madde 10. — Bu kanuna göre kurulan işçi NO işveren teşekkülleri, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 1 ve 2 nci maddeleri 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası ve 4 ncü maddesi ve 19 ncu 
maddesinin son fıkrası ile 57 nci maddesinin 1 t ei fıkrasındaki ilkelere aykırı faaliyet sarf et-
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miyen milletlerarası işçi ve işveren teşekküllerine serbestçe üye olabilirler ve üyelikten çekilebilir
ler. İlgili teşekkül, katıldığı milletlerarası teşekkülün tüzüğünü, katılma tarihini takibeden on 
boş gün içinde Çalışma Bakanlığına gönderir. Üyelikten ayrılma halinde de durumu ayrılma ta
rihini takibeden onibeş gün içinde aynı Bakanlığa bildirir. 

Madde 11. — 1. — Sendika kurmak ve iş bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin Yö
netim kurullarında, Haysiiyet divanlarında ve bu teşekküllerin idari, temsili ve denetlenmesi ile 
ilgili sair işlerde görev alabilmek için, sendika üyeliğinde kanunen aranan şartlardan başka 
rc^idolımafc, medeni hakları kullanmaya ehil olmak, kamu hizmetlerinden mahkûm edilmiş olma
mak, Türkçe okur - yazar olmak ve Türk vatandaşı olmak şarttır. 

2. — Türkiye'de federasyon, birlik ve konfederasyonları kuran veya bunlara katılanı meslekî 
teşekküllerin Türk teşekkülleri olması şarttır. 

Kıbrıs'ta kurulu Türk işçi teşekkülleri ile yurt dışında bulunan işçi 1 enimizin kuracağı sendi
ka veya birliklerin Türkiye'de kurulu konfederasyonlara üye olma veya katılma hakları saklıdır. 

Madde 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin genel kurullarının ve bu teşek
küllerin şubelerinin, kongrelerim toplantı oranı, üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğudur. 
Meslekî tevekkül tüzüğünde daha yüksek bir oran ıtesbit edilebilir. Oran sağlanmazsa, ikinci 
toplantı, birinci toplantı gününden en çok 15 gün sionraya bırakılır, ikinci toplantıda toplantı 
oranı aranmaz. 

2. Bilinci bendde zifcrolunan delegeler, meslekî teşekkül genel kurullarında seçilirler. Genel 
kurul bu yetkisini bir başka kurula devredemez. 

Delegelerin seçim tarz ve (usulleriyle sayıları meslekî tevekküllerin anatüzüklcrmde tesbit olu
nur. 

3. Belirli bir birlik veya federasyonla üye olmak, sendika, genel kurulunun toplantı oranına 
göre, toplanan genel kurul üyelerinin, satıl çoğunluğunun oyunun alınması ile mümkündür. 

Belli bir konfederasyona üye olmada, 9 ncu maddenin 2 nci bendinin (e) fıkrasında belirti
len sendika, birlik ve federasyonların genel kurulları için do aynı hüküm uygulanır. 

4. Birlik, federasyon ve konfederasyonun kurulmasında da 13 ncü maddenin 53 ncü bendi hük
mü uygulanır. 

5. Bir sendikanın, üyesi bulunduğu birlik, federasyon ve konfederasyondan, birlik ve fede
rasyonun da üyesi bulunduğu konfederasyondan çekilmesi hususunda bu maddenin 3 ncü bendi hü
kümden uygulanır. 

6» Milletlerarası teşekküllere katılmıa ve çekilmeler de yufcardaki bend hükümleri dairesinde 
olur. 

7. Sendikaların1 kendi aralarında, (birliklerin ve federasyonların kendi -aralarında birleşmesi 
hususunda da bu maddenin 3 ncü bendi hükmü uygulanır. 

8. Bu ımadde hükümleri uyarınca katılmıa veya birleşme halinde, birleşen veya katılan teşek
külün hükmî şahsiyeti ortadan kalkan ve (katılm.'a da kendisine katımlman teşekküllün hükmî şıalı-
hiyeti Ikalır, birleşmede ise, birleşen her iki teşekkülün hıüfcmî şahsiyeti sona ererek yeni bir hükmî 
şahsiyet meydana gietinirler. Katılmıa ve birleşmeden önceki hak ve borçlar, bu esasa göre intikal 
eder. 

Katılma ve birleşmelerde meslekî teşekkülün üyeleri, başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın ka
tılan veya birleşilen 'teşekküle intikal eder. Teşekkülün üyesi olurlar. 

9. Birleşime ile ilgili usul ve merasim hususunda 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 ncü bendleri uygu
lanır. 

Madde 14. — 1. (Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, tüzel kişi olarak genel hüküm
lere saJhiboldukları yetkilerden başka, aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunaibilirler. 

-a)- Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkartmak, 
ib) Toplu iş sözleşmesi ve umumu mukavele akdetmek, 
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c) İş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve mercilere, uzlaştırma ve hakem, kurullarına, iş mah
kemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun hükümlerine göre 'başvurmak veya mütalâa bildir
mek ve onlardan talepte bulunmak; 

d) Çalışan ile ilgili her konuda çalışanları temsilen dâvaya ve 'bu münasdbetle açtığı dâvadan 
ötürü husumete ehil olmak; 

•e) Mevzuattan, örf ve âdetler, toplu iş sözleşmesinden veya meslekin müşterek menfaatlerin
den doğan hususlarda veyahut - yazılı müracaatları üzerine - 2 nci maddenin 1 nei bendinde zik
redilen akitlerden doğan hakları ile sigorta haklarında üyelerini ve mirasçıların temsilen münfe
riden, veya ayın hukukî sobepten doğan ve aynı şahsa karşı yönetilmesi gereken dâvalarda üye
leri temsilen tek dâvada toplıyarak dâva açmak ve .açılan dâvalarda husumete ehil olmak. 

f) Kanunun ve milletlerarası andlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci gönder
mek, 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, eğitilin ve sair sosyal 
ve kültürel maksatlar için tesis veya dernek şeklinde yahut meslekî teşekkülün bir kolu halinde 
yardımlaşma sandıkları kurmak; üyeleri yararına sigorta mukaveleleri akdetmek; 

h) (İreve karar vermek ve idare etmek, 
i) İşçilerin veya işverenlerin meslekî bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın geliş

mesine ve rcel verimliliğin eoğalmaısma hizımct edecök veya genel kültürlerini genişletecek, kurs 
ve konferanslar tertiplemek, sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basımevi ve benzeri kültürel te
sisler kurmak, işçilerin boş zamanlarım iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağlamak, 

j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalışmak veya bu ğilbi teşebbüslere yardım etmek, 
veyahut bizzat kooperatifler kurmak; 

k) Mesleklerinin icrası için gerekli her türlü ham veya yarıimamül madde, eşya, alet, edevat 
ve malkinaları üyelerine kiralamak, ödünç vermek vey a hibe etmek. 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatlerini her hangi bir sekilide ilgilendireibilecek her konu 
hakkı nida incelemeye araştı ııma'lar yapmafc ve gaye ve fikirlerinin .gerçeHdeştirilmesi için her türlü 
kanuni yollardan faaliyet sarfetmek. 

m) Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, hizmetlerinde, üyeleri arasında tanı eşitliğe 
uymak zorundadırlar. 

n) Bu kanuna göre kurulan işçi teşekkülleri, gelirlerinin en az yüzde beşini üyelerinin 'bilgi ve 
kültür seviyelerini yükseltındk için kullanmak zorundadır. 

işverenler, ödemiş oldukları işçi ücretlerinin- aylık miktarı üzerinden % 1, Hükümet de, bu iş 
için ayrılacak fondan, tevsik edilmek şartiylc her üye için (50) kuruş eğitim ve kültür yardımı ya
par. 

o) Toplu iş sözleşmeleri ile işverenlerin ödiyeeeği miktar artırılaibilir. Toplu iş »özleşmesi ve 
grev kanunu hükümleri saklıdır. 

Yasak siyasi faaliyetler : 
Madde 16. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller : 
Siyasi partilerden veya onlara bağlı teşekküllerden her türlü maddi yardim alabilirler ve on

lara maddi yardımda bulunabilirler, ve onların teşkilâtı içinde yer alaibilirler; bir siyasi partinin 
adı altında meslekî teşekkül kurulaibilir. 

Madde 18. — Feshedilen veya infisah eden işçi sendikası, birliği, federasyonu veya konfede
rasyonunun malıdır. 

a) Konfederasyon ise, kendisini kuranı, birlik, federasyon veya - Türkiye çapında faaliyette 
Ibulunmak üzere kurulmuş - işkolu sendikasına; 

lb) Birlik veya federasyon ise; kendisini kuran sendikalara; 
e) -Sendika ise, bağılı bulunduğu en yakın üst teşekküle; 
'Sendikanın bağlı bulunduğu üst teşekkül yok ise, genel kurulda alınacak karar dairesinde aynı 

işkolunda kurulu başka bir işçi teşekkülüne, devredilir. 
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Feshedilen veya infisah eden işveren sendikası, federasyonu veya konfederasyonunun mail arı
nın delvri de yukardaki esaslara talbidir. 

Malların bunlardan gayri gerçek; veya tüzel her hangi bir şahsa veya toşejkkÜle veya müesseseye 
devri veyahut feshedilen teşekkülün üyeleri arasında paylaşılması yasaktır. 

Madde 30. — 1. Işjçi .teşekküllerinin yönetim kurullarımda veya başkanlığında görev al
maları dolayısiyle kendi rızaları ile işlerinden iayrılan işçiler; bu teşekkülle rdeki görevlerini, 
seçime girmemek, seçilmemek veya çekilmek suretiyle son bulması üzerine işe alınmalarını 
istedikleri takdirde, işveren bunları o andaki şartlar ile eski işlerine uygum diğer bir işe, sair 
isteklilere tercih edere'k bir ay içinde almaya raJecburdur. 

Bu takdirde, ücrette ve işten çıkarılmasında işiçinin eski kıdem hakları saklıdır. 
Bu hakkın kullanılması, teşekküldeki görevin soma ermesinden başlıya nak üç ay içinde 

mümkündür. Özel nitelikteki mevzuatla, top u iş sözleşmesi hükümleri saklı kalmak şar-
tiyle, işten ayrılma tarihinden başlryarak yöneticilik süresince bu bak devam eder. 

Yönetim' kurulundaki veya başkanlıktaki görevleri ile ilgili yüz kızartıcı cürümlerinden 
dolayı hüküm giymiş olanlar, bu haktan istifade edeımezler. 

2. İşçi teşeküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev almaları dolayı
siyle kendi rızaları ile işlerinden ayrılan işçiler, sosyal sigorta primlıerini işverene düşen 
primlerle birlikte ödemeye devam etmek şartı ile, eski işyerlerindeki sigortalılık haklarını de
vam ettirebilirler. 

3. Bir de ikinci bendlerde yazılı olan haklardan teşekkül şubelerinden yönetim' kurulu 
üyeleri ile başkanları da istifade ederler. 

4. a) Bir işyerinde' uygulanan toplu iş sözleşmesinde taraf işçi federasyonu üyesi işçi 
sendikası veya o toplu iş sözleşmesinde taraf bulunan işçi sendikası, söz konusu işyerinde 
toplu iş sözleşmesinde başkaca bir hüküm yoksa : 

I - İşyerindeki iştçi sayısı elliyi aşmıyorsa ençok sekiz; 
II - işyerindeki işçi sayısı elli ilâ ikiyüz arasında ise, en çok on altı, 
III - işyerindeki işçi sayıSı ikiyüz ilâ bin arasında ise, em çok yiımıi dört; 
IV - işyerindeki işçi sayısı binden fazla ise, ençok yirmi sekiz temsilci gösterebilir. Toplu 

sözleşme ile artırılabilir. 
Toplu iş sözleşmesinde taraf olmıyan federasyon veya sendikanın temsilci gösterme 

hakkı mevcut değildir. Ancak; işyerinde toplu iş sözleşmesi mevcut değilse o işyerinde en fazla 
üyeye sahiboılan sendika, söz konusu işyerinde temsilci gösterebilir. 

Sendika temsilcilerinin sayıları, toplu iş sözleşmesi ile yarıdan aşağı olarak tesbit edilemez. 
Bu temsilcilerden biri baştaım'silci olarak atanır. 
5. işyeri sendika teımısilcilermıin işveren tarafından iş aklinin feshi halinde, sendika tem

silcilerinin şikâyeti üzerine ilgili bölge çalışma müdürlüğünce uzlaştırmaya teşebbüs olunur. 
Uzlaştırma kabil olmadığı takdirde keyfiyet tutanakla tesbit ve durum yetkili iş Mahkeme
sine havale olunur, iş mahkemesi en geç onbeş gün içinde tarafları davet ile yaptığı du
ruşma sonunda temsilcinin istem çıkarılıp çıkarılmaması gerektiğine karar verir. İş mahkemesi 
temsilcinin işten çıkarıldığı tarihten başlamak üzere mahkemenin karar tarihine kadar geçen 
zamana ait ücretleri ve sair hakları işveren tarafından kendisine ödemir. 

Keza, temsilci hiç işine som verilmemiş gibi eski işine devam eder. Temsilcinin tekrar 
bu göreve seçilmesi veya sendika tarafından gösterilime mesi halinde iki sene müddetle çalışma 
şartlarında her hangi bir değişiklik yapılamıyaeağı gibi, işine de son verilemez. 

Temsilcilik teminatı ile ilgili olup, toplu iş sözleşmeleri ile kabul edilen bütün hükümler 
saklıdır. * 

Bu bend uyarınca bölge çalışma müdürlüğü müracaat tarihinden itibaren en geç altı iş günü 
içerisinde uzlaştırmaya teşebbüs eder. 
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Taraflar ulaşamadığı veya teşebbüs akamete uğradığı takdirde, keyfiyet üç iş günü içe
risinde yetkili iş mahkemesine bildirilir. 

îş mahkemesi, uzlaşmaya varılamadığmı gösteren tutanağın tebliğini mütaakıp en geç 15 gün 
içinde kararını verir. Bu karar kesindir. 

Madde 23. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, üyelerince ödenecek aidat 
miktarını cemiyetler konusundaki kayıtlara bağlı kalmaksızın tesbit edebilirler. 

2. Aidatların tesbiti, azaltılması veya çoğaltılması genel kurul kararı ile olur. 
3. Belli bir işyerinde çalışan işçilerin en az dörtte birinin belli bir sendikaya veya bir- arada 

hareket eden muhtelif sendikalara mensup olması halinde, bu işçileri temsil ettiğini teşvik eden 
sendika veya sendikaların yazılı müracaatı ve aidatı kesilecek sendika üyesi işçilerin listesini vermesi 
üzerine, işveren, üyelik aidatını ve toplu iş sözleşmesi, grev Kanunu gereğince o sendikaya veya 
onun mensubu olduğu federasyona ödenmesi gerekli dayanışma aidatını işçilere yapacağı ücret tedi-
yatmdan kesmeye ve hangi işçilerin üyelik veya dayanışma aidatını kestiğini bir liste halinde ilgili 
sendikaya ve konfederasyona bildirmeye mecburdur. 

Bu hükme göre üyelik ve dayanışma aidatını kesmiyen veya kestiği halde bir ay içinde sendi
kaya yatırmıyan işveren, ilgili sendika veya sendikalara karşı, kesmediği veya kesip de ilgili sendi
kaya tevdi etmediği aidat miktarının 3 mislini ödemeye mecburdur. 

4. İşverene başvuran işçi sendikası veya sendikalarının 3 ncü bendde gösterilen vasıfta olup 
olmadıkları konusunda işverenle, sendika veya sendikalar arasında anlaşmazlık çıkması takdirin
de, işverenin veyahut sendika veya sendikaların yazılı müracaatı üzerine, anlaşmazlık, müracaat 
tarihinden itibaren üç iş günü içinde Bölge Çalışma Müdürlüğünce çözülür. Bölge Çalışma Müdür
lüğünün bu konudaki kararlarına karşı ilgililer, kendilerine yapılacak yazılı bildiri tarihinden baş-
lıyarak üç iş günü içinde mahallî iş dâvalarına bakmakla görevli mahkemeye itiraz edebilirler. 
Bu itiraz, üç iş günü İçinde karara bağlanır. Mahkemenin bu konudaki kararı kesin değildir. 

Ceza hükümleri 

Madde 31. — 1. 17 nci maddenin 1 ve 2 nci bcndlerinde yazılı yasaklara aykırı hareket eden 
işverenler G aydan 1 seneye kadar ağır hapis ile, işçiler ise 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır 
para cezası ile cezalandırılır. 

2. 17 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı yasağa aykırı hareket edenler, 6 aydan 2 seneye 
kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. Söz konusu yasağa aykırı olarak yapılan malî yardıma el 
konulur ve İş Kanununun 30 ncıı maddesi uyarınca Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

3. 19 ncu madde hükümlerine aykırı hareket eden işverenlere 6 aydan, bir seneye kadar ağır 
hapis cezası verilir. 

4. 20 nci maddenin 1 nci bendi hükmüne aykırı hareket eden işveren veya işveren vekili hak
kında, 6 aydan 1 seneye kadar ağır para cezası uygulanır. İşverenin veya işveren vekilinin, 20 nci 
maddenin 1 nci bendi hükmünü aynı maddenin 3 ncü bendine aykırı hareket etmek suretiyle 
ihlâl etmesi halinde de aynı ceza verilir. 

5. 22 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı yasağa uymıyanlar ile bunların şerikleri hakkında 
Türk Ceza Kanununun 240 nci maddesi uygulanmakla beraber, yapılan malî yardım veya bağış 
kendilerine ödetilir. Söz konusu yasağa aykırı olarak bu kanuna göre kurulmuş bir meslekî teşek
küle yapılmış olan malî yardım veya bağışa el konulur ve İş Kanununun 30 ncu maddesi uyarınca 
Çalışma Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

6. 27 nci madde de söz konusu mal bildiriminin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi halinde, 
suçlu hakkında sendika yöneticiliğinden mal emniyet cezası uygulanır. 

7. 28 nci maddede yazılı defterleri tutmıyan - teşekkül tüzüğüne göre, sorumlu kişiler hakkın
da, beş yüz liradan iki bin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. Tekerrür halinde, ağır 
para cezasının âzami haddi verilir. 
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8. 29 ncu maddede yazılı bilgi ve belgeleri süresi içinde Çalışma Bakanlığına göndcrmjiyeıı 
- Teşekkülün tüzüğüne göre - sorumlu kişiler hakkında beş yüz liradan, iki bin liraya kadar ağır 
para cezasına hükmolunur. 

9. Bu bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak verenler hakkında, iki yüz liradan, iki bin liraya 
kadar ağır para cezası ile birlikte üç aydan eksik olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. 

10. 30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten men'ine karar verilmesi 
halinde, 16 ncı madde ile 1 nci maddenin 3 ncü bendi hükümlerini ihlâl etmiş olanlar hakkında, 
üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

30 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince bir teşekkülün faaliyetten men'ine karar verilmiş ol
ması halinde, eğer 16 ncı madde hükmüne aykırı olarak teşekkül tarafından, teşekküle ödenmiş 
olan bir meblâğ varsa, bu meblâğa el konulur ve İş Kanununun 30 ncu maddesi uyarınca Çalışına 
Bakanlığının tasarrufuna verilir. 

11. 30 ncu maddenin 3 ncü bendi gereğince teşekkülün faaliyetten men'ine karar verilmiş 
olması halinde, 22 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı yasağa uymıyanlarla bunların şerikleri 
hakkında, eğer fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmiyorsa, altı aydan iki yıla kadar hapis ceza
sına1 ve malî yardım veya bağışın bir mislinden aşağı olmamak üzere ağır para cezasına hükmolu
nur. 

274 madde metinleri 

Madde 32. — İşçi ve işveren sendikaları, birlikleri, federasyonları ve konfederasyonları, Me
deni Kanun ve Cemiyetler Kanununun işbu kanuna aykırı olmıyan hükümlerine tabidirler. 

Gerek bu kanun ve gerekse Cemiyetler Kanunu ile Medeni Kanunun uygulanmasından çıkıp, İş 
Mahkemesinin görevi içinde bulunduğuna dair sarahat buluıımıyan, işçi teşekküllerinin biribiriyle 
veya üyeleri ile olan ihtilâflarının hal ve rüyet mercii umumi mahkemelerdir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunda sözü geçen iş kolları tüzüğü, bu kanunun yayını tarihinden 
itibaren en çok otuz gün içinde yürürlüğe girecek şekilde hazırlanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyon Raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 30 .IV . 1970 

Esas No: 1/194, 2/84 
2/140, 2/287 
Karar No: 3 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 4 . 2 . 1970 tarihli 40 ncı Birleşiminde kurulması kabul edilmiş bulunan Geçici 
Komisyonumuz Millet Meclisi Sayın Başkanlığının yazılı çağırışı üzerine İ8 . 3 . 1970 gününde top
lanmış görev taksimi yaparak vazifesine başlamıştır. 

274 sayılı Sendikalar Kanununun bâzı maddelerini değiştiren ve bu kanuna yeni bâzı maddeler 
eklenmesini öngören Hükümet tasarısının yanında aynı mahiyette mezkûr kanunun bir kısım 
maddelerini değiştirmeyi ve bu kanuna bâzı yeni maddeler eklemeyi hedef tutan Yozgat Milletve
kili Abdullah Baştürk ve arkadaşlarına kanunun dkinci maddesine değişiklik getiren Sakarya Mil
letvekili Hayrettin Uysal-a ve İstanbul Milletvekili Eıza Kuaıs'a ait kanun teklifleri de mevcudokıp 
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Meclis Başkanlığınca Komisyonumuza havale buyrulduğu cihetle Komisyonumuzca alman prensip 
kararı gereğince tasarı ve teklifleri müştereken nazara alınarak görüşülmesi uygun mütalâa ve 
kabul edilmiştir. 

Komisyon, konunun gerek ekonomik, gerek sosyal hayatımız bakımından ve kamu düzeni ile 
işveren işçi münasıebetlerindeki denge yönünden taşıdığı önemi nazara alarak en iyi neticeyi elde 
etmenin düşünce ve amacı içinde Komisyon toplantılarına Türkiye'deki en büyük işçi örgütü 
Türk - İş Konfederasyonu ve Türkiye İşverenler Konfederasyonu temsilcilerini gerek genel mahi
yette ve gerekse maddeler üzerinde görüşlerini tesbit gayesi ile davete karar vermiştir. 

Böylece Komisyonumuz, Komisyon üyeleri, Hükümeti temsilen Çalışma Bakanı ve ilgilileri, ka
nun teklifi sahibi Yozgat Milletvekili Abdullah Baştürk, İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 
İstanbul Milletvekili Rıza Kuas ile Türk - İş Konfederasyonu ve İşverenler Konfederasyonu temsil
cileri, kanunun 2 nci maddesine ait değişikliğin müzakeresi sırasında Devlet Personel Dairesi Baş
kanı ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin iştiraki ile çalışmalarını devam ettirmiş ve sonuçlandırmış
tır. 

Komisyon 12 toplantı yapmıştır. Ortalama 6 şar saatten tüm olarak 72 saatlik çalışmada bu
lunmuştur. 

Tasarı ve tekliflerin tümünün müzakeresi ikmal edilmiş oylama sonucu maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

274 sayılı Sendikalar Kanununun 7 yıllık tatbikat görmüş bu tatbikat süresi içinde çeşitli ak
saklıklar ortaya çıkmıştır. Tasarı ve kanun tekliflerinin getirmekte olduğu değişikliklerle uygu
lamadaki güçlükler kamu düzeni bakımından olduğu kadar işçi ve işveren münasebetlerini her iki 
taraf bakımından daha barışçı ve daha dengeli bir şekilde seyrini temin edecek şekilde bertaraf 
edilmeye çalışılmaktadır. 

Genellikle birbirine uygun düşmiyen çeşitli tefsirler önlenmiş olacak kazai mercilerin kararları 
ile iştihatlarda daha tutarlı ve uygulamada hukukî bakımdan kökleşme imkânları sağlanmış ola
caktır. 

Güçlü senikacılık hedef alınmıştır. İşçi hareketi ve işverenle münasebetlerde bâzı ahvalde hu
kuk dışına çıkan hareketleri de önliyecek lüzumsuz sendika rekabeti bertaraf edilmiş olacaktır. 

Uygulamada görmekte oldukları görev ve hizmetin niteliğine paralel düşecek şekilde işçi ve 
memur ayrımına açıklık getirilmiş olacaktır. 

Yetki ihtilâfları ve yetki ihtilâflarından doğan sürtüşmeler asgari hadde indirilecektir. 
Sendikaların birikmiş fonlarının % 30 u oranında yatırıma aktarılması ekonomik büyüme ve 

kalkınmada yeni bir kaynak fonksiyonu ifa etmiş olacaktır. 
Sendikalaşmada ahlâk ölçüleri tesisi arzu edilen geleneklerin yerleşmesi ahlâkilik prensipleri ve 

genel mâkul hudutlar içinde disiplinin teessüsü temini üst kuruluşlara denetleme yetkisinin ve
rilmesi suretiyle temin edilmiş olacaktır. 

274 sayılı Kanuna getirilmekte olan değişiklikler Yüce Meclisin itibarına mazhar olur ve tasvip 
görüp kanunlaşırsa yukarda kısaca arzına çalıştığımız faydalar sağlanmış olacaktır. 

1. Mer'i kanunun 1 nci maddesi ile ilgili kanun teklif sahibi Abdullah Baştürk ve arkadaşla
rının getirdiği değişikliğe Hükümet de uymuş ve 1 nci maddede bulunan «Birlik» deyimi.tatbikat
ta değer ifade etmediğinden ve sendikanın teşkilâtlanmasını engelliyeceği nitelikte göründüğün
den madde metninden çıkarılmak suretiyle değişiklik Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

2. Mer'i kanunun 2 nci maddesi ile ilgili olarak Hükümet tasarısında bir «ek madde» ile de
ğişiklik öngörülmüş yine bu madde ile ilgili olarak Abdullah Baştürk ve arkadaşarmm ve Hayret
tin Uysal ve arkadaşlarının tekliflerinde de değişiklik talebedilmiştir. 

Hükümet tasarısı ile aynı mahiyette olan teklif sahiplerinin değişiklik öngören maddeleri ta
sarı hükmü esas alınmak suretiyle müştereken müzakere mevzuu yapılmıştır. 
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Görüşme sırasında madde kapsamına giren mevzuun tüm Devlet teşkilâtı, personel rejimi, Dev
lete bağlı müesseselerin kuruluş ve teşkilât kanunları ile maaş ve ücretler ve teadül kanunları ile 
alâkası nazara alınarak bu 'maddenin müzakeresini bütün maddelerin görüşülmesi sonuna ertelen
mesi ve bu arada ilişkisi sebebiyle Devlet Personel Dairesi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına bil
gi verilerek komisyonda temsilcilerinin hazır bulundurulması uygun görülmüştür. 

Devlet Personel Dairesi Başkanı ile Maliye Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunduğu mütaakıp 
toplantıda yapılan görüşmeler sonucu, Çalışma Bakanlığı, Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, Ma
liye Bakanlığı temsilcisinin gerek tasarı ve gerekse kanun tekliflerinde ikinci madde ile ilgili de
ğişikliği ve bu madde dlc alâkalı olarak Komisyon üyesi Şevket Yi İt naz'm verdiği önerge de nazara 
alınarak yeni ve tevhit edilmiş bir veya birden fazla mıetııin hazırlanması kararlaştırılmıştır. 

Komisyona getirilen 3 değişik metinden ikisi oylama sonucu reddedilmiş 1 numaralı metnin 
"Enver Turgut'un değişiklik talebeden önergesi nazara alınarak kabul edilmiştir. 

15öylece tatbikatta işçi ve memur ayrımının gerek sendikalaşmak, gerekse işçi hakları bakımın
dan çeşitli tefsirlere imkân veren ve güçlükler arz ederek, huzursuzluğu t evi ideden çeşitli teşkilât 
kanunları ile Devlet Personeline ait maaş, ücret, maaş ve ücretlerin teadülüne dair kanunlardaki 
maddelerin uygulanmasına bir açıklık vermek zarureti sonucu 274 sayılı mer'i Kanunun ikinci 
maddesi yerine kaim olmak üzere yeniden düzenlenmiş olan metin Komisyonumuzca kabul edil
miş, bu suretle aynı vasıftaki işleri yapan kimselerden çeşitli kanunlardaki çeşitli hükümler dola-
yısiyle bir kısmını işçi statüsüne bir kısmının da memur statüsüne tabi olmaları çelişikliği berta
raf edilmeye çalışılmıştır. Yine yevmiye almakla beraber Devletin asli ve sürekli görevini ifa 
eden ve bir nevi statü hukukuna tabi olan ve aynı zamanda Devlet teşkilâtında gördüğü görev 
itibariyle işi sevk ve idare eden ve bu hali ile işveren veya. işveren vekili sıfatı ile hareket eden 
Devlet personelinin durumunda sarahata kavuşturulmuş, Devletin kamu hizmetleri ile ilgili asli 
ve süreklilik nitelik ve ilkesi de muhafaza edilmiş 'bulunmaktadır. 

Madde 4. — Mer'i kanunun 4 ncü maddesiyle ilgili olarak sadece İstanbul Milletvekili Hıza Ku-
as'm kanun teklifinde bir değişiklik taleboluıımuştur. 

Sendikalara üye olmak yasağı ve üyelikten doğan hakların askıda, kalması şeklinde sendika is
tisnaları bakımından mer'i kanunda yer alan 4 ncü maddenin 1 nci bendinin (c) fıkrasında (Din 
ve ibadet işlerinde çalışanlar) ı çıkarmayı bu suretle Din ve ibadet işlerinde çalışanlara sendika 
kurma ve sendikalara üye olma hakkını bahşetmeyi öngören değişiklik teklifi, kamu düzeni yönün
den din ve ibadet işlerinde çalışanların kişiliklerin vicdanları ile ilgili bir konunun hizmetlisi 
bulunmaları nedeniyle Komisyonumuzca reddedilmiştir. 

Madde 5. •— Hükümet tasarısındaki bu madde ile ilgili değişiklik, komisyon, üyesi Coşkun Ka-
ragözoğlu, Abdullah Baştürk, Şevket Yılmaz ve Enver Turgut'un önergelerinin ihtiva ettiği deği
şiklikle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Maddede yapılan değişiklikle, bilhassa toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın teshiri 
sırasında, sendika üyelerinin iktisabında müracaat kâfi görülmemiş üyeliğin üye kayıt defterinin 
veya fişinin imzalanması ve teşekkülün yetkili organının kabulü suretiyle mümkün olacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Bu madde ile ilgili Hıza Kuas'm değişiklik talebi reddedilmiştir. 
/Madde 6. —• Rıza Kuas'ın teklifi Komisyonumuzca reddedilmiştir. 
Hükümet tasarısındaki 6 ncı madde eısas alınmış Şevket Yılmaz tarafıüdan verilen ve Abdul-

lah BaştürkHin iştirak ettiği önergenin ihtiva ettiği madde yetlki tesibitiride çeşitli karışıklıklara 
sebebiyet verilmesi dolayısiyle üyelikten çekilmenin ilgili teşekküle noter vasıtası ile bildirilim esi 
suretiyle mümkün olacağı husus mer'i maddenin birinci fıkrasına eklenmek ve ayrıca teşekkülden 
ayrılan ve çıkaırılan üyenin, ayrılış ve çıkarılış tarihiriin üye kayıt fişlerine veya defterine kay
dedileceği tashih olunımak şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Tasarı, Abdullah Baştürk'ün bu ımadde ile ilgili teklifi, yine ıbu madde ile ilgili 
olarak Abdııllaıh Baştürk ve Şevket Yılmaz tarafından verilmiş öııerıgeler nazara almimaik kaydı 
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ile ba'kanlıkça yeni bir metnin .hazırlanması uygun görülmüş, hazırlanıp getirilen metnin, iş haya< 
tını tedirgin eden dolayısiyle işçi ve işverenleri huzursuz kılan sendikalar arasındaki olumsuz re
kabetleri önlemek ve güçlü sendikacılığı temin etmek gayesi ile mer'i metnin 9 ncu maddesi yeri
ne kaim olmak üzere yeniden düzenlenmiş şekli ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Rıza Kuas'm bu madde ile ilgili teklifi reddolunmuştur. 

Madde 10. — Rıza Kuas'ın kamun teklifindeki 10 ncu madde ile ilgili madde teklifi müza
kere edilmiş oylanmış ve Komisyonumuzca reddolunmuştur. 

Madde 11. — Bu madde ile ilgili olarak Hükümet tasarısında değiştiği itibariyle bir madde 
mevcudolmadığı cihetle her iki kanun teklifi sahiplerinin maddeyle ilgili teklifleri müzakere edil
miş Enver Turgut tarafından verilen önerge esas alınarak, İşçi Sendikalarının işçi (niteliğine sa-
hibolmıyan kimselerin kurmalarını önlemek ve Türk - İ ş kuruluşlarının da uluslararası kuruluş
lara yönelmesini sağlamalk, bu arada Kıbrıs'ta Türk kesimindeki işçi kuruluşlarının Türk - İşçi 
hareketine kazanılması amacını güdecek şekilde madde yeniden düzenlenerek Komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

Madde 12. — Tasarıda bu madde ile ilgili bir hüküm mevcudolmadığı cihetle Abdullah Baş-
türk'ün kanun teklifindelki ilgili madde aynen Komisyonumuzca kabul edilmiş ve birinci maddede 
yapılan değişikliği uygun şekilde mer'i metnindeki, «Birlik» kelimesi çıkarılmıştır. 

Madde 13. — Abdullah Baştür'k'ün teklifi müzakere edilmiş Şevket Yılmaz tarafından verilen 
önerge kalbul edilmiştir. Bu suretle işkolu esasına göre kurulan sendikaların genel kurullarının 
üye sayısı esasına göre toplanması ve toplantı oranını teşkil etmeleri fiilen imkânsız olduğundan, 
gerek sendikalar ve gerekse federasyon ve konfederasyonların genel kurullarında bugün tat
bik edilmekte olan delege usulünün maddede yer alması sağlanımış ayrıca birinci madde
de yapılan değişikliğe uygun olarak metindeki, «birlik» kelimesi çıkarılmış ve meslekî teşekkül
lerin birleşmeleriyle ilgili hükümler getirilmiştir. 

Madde 14. — Bu madde ile ilgili madde değişikliği tasarıda mevcut bulunmadığından Abdul
lah Başfcürk'ün kanun teklifindeki ilgili madde ve madde hakkında Hamdi Hamamcııoğlu'nun, Enver 
Turgut ve Şevket Yılmaz'm verdiği önergeler görüşülerek maddenin (b), (c), (e) ve (j) fıkralarıda 
değişiklik yapılmış böylece birinci maddenin (b) fıkrasındaki «umumi mukavele» ibaresi toplu söz
leşme düzeninde fonksiyonunu kaybettiği göz önünde tutularak mer'i metinden çıkarılmış uygu
lamaya açıklık getirmek vasıtasiyle maddenin 1 nci bendinin (e) fıkrası yeniden düzenlenmiş, ay
rıca yine 1 nci bendin (j) fıkrasında yapılan değişiklikle meslekî teşekküllerin nakit mecudu-
nun % 30 undan fazla olmamak kaydı ile sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak imkânı 
sağlanmış ve madde bu şekliyle komisyonumuzda kabul edilmiştir. 

Madde 15. —• Tasarıda A'e Abdullah Baştürk ve arkadaşlarının tekliflerinde bu madde ile ilgili 
bir teklif mecvudolmamakla beraber 14 ncü maddenin (j) fıkrasında yapılan değişikliği paralel 
olarak mer'i metnin 15 nci maddesine bir fıkra ilâvesi zarureti doğmuş, bu konuda verilen Şevket 
Yılmaz'a ait önerge madde metnine ikinci bir .ukra eklenmek şeklinde komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

Madde 16. — 'Tasarıda ve Baştürk ve arkadaşlarının tekliflerinde her hangi bir madde teklifi 
olmadığı cihetle Rıza Kuas'm bu madde ile ilgili olarak siyasi partilere paralel olarak meslekî 
kuruluşların teşkilâtlanmasına imikıân veren madde teklifi işçi hareketi ve işçi bütünlüğü bakımın
dan sakıncalı görüldüğü gerekçesiyle komisyonumuzca reddedilmiştir. 

Madde 18. — Hükümet tasarısında bulunan madde esas alınarak önergelerin de ışığı altında * 
maddenin yeniden düzenlenmesi komisyonumucz a uygun bulunmuş ve karara bağlanmış, feshedi
len veya infisah eden sendika, federasyon veya konfederasyon tüzüklerinde bir sarahat bulunma-
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dığı ahvalde mallarının nerelere devredileceği hususu tashih edilerek mer'i maddeyi bu yolda ge
rekli ilâveler yapan ve tasarıdaki maddenin (a), (b), (c), (d) ve (e) fıkralarına değişiklik -geti
ren ayrıca daha önceki maddelere uygun olarak «birlik» kelimesini maddeden çıkaran yeni me
tin komisyonumuzca Ikabul edilmiştir. 

Madde 20. — Bu madde ile ilgili olarak tasarıda bir madde kaydı bulunmadığı cihetle Rıza 
Kuas'm bu madde ile ilgili teklifi müzakere edilmiş komisyonca reddolunmuştur. Abdullah Ba§-
türk ve arkadaşlarının teklifi müzakere edildikten maddeye yeni bir düzenleme şekli veren Enve" 
Turgut'un önergesine teklif sahibi olarak Abdullah Baştürk katılmış Hükümet uyduğunu belirtmiş 
ve maddenin 1, 2, 3 ve 5 ııci bemdleri yürürlükteki metinden doğan uyuşmazlık ve yanlış anlama
ları önlemek ve maddenin gayesine uygun imkânları sağlamak üzere yeniden düzenlenmiş, işçi 
teşekkülü idareciliği ile temsilciliğinin teminatı daha açık ve yeterli yükümlere bağlanmış değişik 
şekli ile komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Madde 21. —. Hükümet tasarısının getirdiği hüküm, Hükümetin de katıldığı Enver Turgut'un 
tasarı hükmüne bir fıkra eklenmesi şeklindeki önergesi ile tasarı hükmü değişiklikle kabul edil
miştir. Komisyonumuzca kabul edilen metin gereğince 275 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde ya
pılan değişiklikle sendika tarafından verilen izin yalnız bir hususa inhisar ettirildiğinden, dengesi 
sağlamak ve çelişikliği ^ortadan kaldırmak giycsiyle maddeye 2 ııci fıkra eklenmiştir. 

Madde 22. — Hükümet tasarısında bu madde ile ilgili her hangi bir hüküm mevcut değildir. 
Abdullah Baştürk ve arkadaşlarının teklifinde mevcudolan madde teklif sahibi tarafından geri 
alındığı için madde üzerinde görüşme yapılmamıştı!'. 

Madde 23. —• Hükümet tasarısı ile Abdullan Baştürk ve arkadaşlarının kanun teklifindeki 
maddeler görüşülmüş Şevket Yılmaz'in bu madde ile ilgili olarak verdiği önergeye Hükümet ve 
Abdullah Baştürk katılmış önerge komisyonumuzca kabul edilmiştir. -Önerge veçhile madde yeni
den düzenlenmiş ve yürürlükteki metnin uygulamasından doğan aksaklıklar ve bu yüzden çıkan 
uyuşmazlıklar göz önünde tutularak işverenler rarafından kesilecek aidatlara ait hükümler yeni 
esaslara bağlanmıştır. 

Madde 25. — Yürürlükteki bu madde metninde değişiklik getiren Hükümet tasarısındaki madde, 
genel kurul kongrelerinin en geç iki yılda bir toplanma müddeti tatbikatta çeşitli güçlüklere, malî 
külfetlere meydan verdiği ve sendika faaliyetle rinin verimli bir hal almasına engel teşkil ettiği 
mucip sebebiyle bu müddetin 3 yıla çıkarılması komisyonumuzca (kabul edilmiştir. 

Madde 2,6. — Bu madde ile ilgili kanun teklifinde bulunan hüküm teklif sahibi Abdullah Baş
türk tarafından geri alındığı için madde üzerinde bir görüşme yapılmamıştır. 

Madde 27. — Tasarıda bu madde ile ilgili bir hüküm mevcut bulunmadığından, Abdullah Baiş-
türk ve arkadaşlarının madde ile ilgili teklifi görüşülmüş Şevket Yılmaz'm venmiş olduğu öner
geye Abdullah Baştürk ve Hükümet katıldıklarını beyan etmişler, önerge komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. Böylece yürürlükteki maddede mevcudolan şube yöneticilerinin mal bildirme mecbu
riyeti ihtiyari hale getirilmiş ve birden fazla mal bildirimi verilmesi önlenmiştir. 

Madde 28. — Tasarıda bu madde ile ilgili her hangi bir hüküm mevcut bulunmadığından Ab
dullah Baştürk ve arkadaşlarının kanun teklifindeki madde üzerinde görüşme yapılmış, bu madde 
ile ilgili Enver Turgut'un vermiş olduğu önergeye Abdullah Baştürk katıldığını, Hükümet de 
önergeyi benimsediğini beyan etmiş önerge komisyonumuzca kabul edilmiştir. Kabul şekli ile yü
rürlükteki metin esas alınmak suretiyle uygulamaya açıklık veren yeni hükümler getirilmiş ve 
maddenin (a) bendinde değişiklik yapılmış a y ı c a maddeye (g) bendi ile «demirbaş defteri» iba
resi eklenmiştir. 
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Madde 29. — Hükümet tasarısında madde ile ilgili bir hüküm mevcut bulunmadığından Ab
dullah Baştürk ve arkadaşlarının kanun teklifindeki madde görüşülmüş, madde ile ilıgili (olarak 
Enrver Turgut tarafından verilen önergeye teklif sahibi ve Hükümet katılmış önerge (komisyonu
muzca kabul edilmiştir. Kabul şekli ile yürürlükteki maddeye üyelerin mevcudunun Çalınma Ba
kanlığına bildirilmesi kaydı ve 9 ncu fıkra ile sendika ve federasyonun, bağlı bulunduğu konfe
derasyon tarafından denetletmesi yetkisi getirilmiştir. 

Madde 30. — Bu madde ile ilgili olarak kanan teklifindeki hükmü teklif sahibi Abdullah Baş
türk geri aldığını bildirdiğinden madde üzerinde bir görüşme yapılmamıştır. 

Madde 31. —• Rıza Kuas'm teklifi müzakere sonu komisyonumuzca reddedilmiştir. Yürürlükteki 
31 nci ımadd'eyc bir fıkra eklenmesi şeklinde değişiklik öngören tasarının 2 nci maddesi ile Baş
türk ve arkadaşlarının teklifi görüşülmüş tasarı hükmü esas alınarak Abdullah Baştürk'ün telklifi 
ile madde ve ımadde ile ilgili olarak verilmiş önergeler ışığı altında yeni bir metin hazırlanması 
kararlaştırılmıştır. Hazırllanan metin komisyonumuzca kabul edilmiştir. Kabul şekli ile yürürlükte
ki 31 nci maddeye, üye aidatını süresi içinde yatırmaya işveren ile teşekkülden ayrılan üyeyi, üye 
defterine kayıt etmiyen işveren hakkında bir cezai hüküm getirilmiştir. 

Madde 32. — Rıza Kuas'm bu madde ile ilgili teklifi komisyonumuzca reddedilmiştir. Tasarı--
da bir hüküm bulunmadığı cihetle Abdullah Baştürk ve arkadaşlarının madde ile ilgili tekli
fi 'görüşülmüş komisyonumuzca kabul edilmiştir. Kabul şekli ile yürürlükteki maddeden «Birlik» 
değimi çikarılmıştır. 

Mdde 33. — Tasarıda maddeye ait bir kayıt mevcut olmadığından Abdullah Baştürk ve ar
kadaşlarının madde ile ilgili telklifi görüşülmüş 2 nci maddenin yeniden düzenlenmiş olması sebe
biyle gereği kalımıyan madde teklif sahibi Abdullah Baştürk tarafından geri alındığı için komis
yonumuzca bir karar verilmesine mahal kalmamıştır. 

Geçici maddeler : 
Geçici madde 1. — Abdullah Baştürk ve Riza Kuas'm aynı mahiyette olan teklifleri müşterek 

görüşme mevzuu yapılmıştır. Her iki teklif sahibinin tahassüs eden mutabakatı şeklinde madde 
komisyonumuzca kabul edilmiş ve işkolu yönetmeliğinin 30 gün içinde yürürlüğe girecek şekilde 
hazırlanması hükme bağlanmıştır. 

Geçici madde 2. — Abdullah Baştürk'ün bu madde ile ilgili değişiklik teklifi görüşülmüş Şev
ket Yılmaz tarafından verilen madde ile ilgili önerge kabul edilmiş teşekkül tüzüklerinin bu ka
nun hükümlerine uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi komisyonumuzca hükme bağlanmıştır. 

Tasarının yürürlük ile ilgili 4 ncü maddesi 3 ncü madde olarak komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarının yürütme ile ilgili 5 nci maddesi 4 ncü madde olarak komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Kayseri Adana Yozgat 

H. Turgut Toker Enver Turgut Şevket Yılmaz Söz hakkım mahfuzdur, 
Abdullah Baştürk 

Çorunu İzmir Kars Sivas 
Aslan Topçubaşı Söz hakkım mahfuzdur Kemal Kaya Vahit Bozatlı 

Coşkun Karagözoğlu îmzaıda bulunamadı 

Afyon Karahisar 
Hamdı Hamamcıoğlu 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİCİ 

274 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 31 nci maddesine bir fıkra ile bu kanuna 2 
geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1, 2, 5, 6, 9, 11, 1.2, 18, 14, 15, 18, 20, 21, 28, 25, 27, 28, 29 ve 82 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İşçi ve işveren mesleki teşekkülleri : 

Madde 1. — 1. Sendika, Federasyon ve 'konfederasyonlar, ıbıı ikanı in a göre işçi vsayılanl'aırm ve 
işverenlerin 'müşterek iktisadi, sosyal ve kültürel yararlarını 'korumak ve gelişltiıAmiek için kurulan 
ınesldki teşekküllerdir. 

2. Bıirinoi btcmtıto zikredilen nıoslclki tıcşcttüllerin 'kurulması S'oribeıst ve İhtiyaridir. 
3. .Butcşddcüllerin'kurucıılıığLinıla, üyeliğinde, teşekküldeki görevlere seçilmekte veya görevlerde 

yararlanmada cins, aile, ır-ik, renk, -dil, din, mezhep, inanç, siyasi düşünce ve siyasi parti 'ayrımı göze-
tllıemoz. 

İşçi sendikası üyeliği: 

Madde 2. — 1. Hizmet akdine göre çalışmayı veya nakliye mukavelesine göre esas itibariyle 
bedeni hizmet arzı suretiyle çalışmayı yahut neşir mukavelesine göre eserini naşire terk etmeyi 
meslek edinmiş bulunanlar ve âdi şirket mukavelesine göre ortaktık payı olarak esas itibariyle 
fizikî veya fikrî emek arzı suretiyle bir işyerinde çalışanlar bu mukavelenin aynı durumdaki her
kese fiilen açı'k olması kaydiylc bu kanun bakımından işçi sayılırlar, lîu kanun bakımından işçi sa
yılan kimseler, işçi sendikası 'kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 

Bu maddenin kapsamına girip do kooperatif şirketlerde ortak olanlar ile anonim şirket hisse-
darlarmdaki her hangi bir suretle imtiyazlı hisse sahibi olmıyankırın işçi sendikası kurmak ve iş
çi sendikalarına üye olmak hakları saklıdır. 

Millî Savunma Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığı Jandarma Oeııcl Komutanlığına bağlı işyer
lerinde çalışıp askerlik yükümünü yerine getirmekte olanlar dışında, katanlarm, işçi sendikası kur
ma ve işçi sendikalarına üye olmak hakları saklıdır. 

2. İşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında, haysiyet divanlarında ve diğer yönetim ve dene
tim işlerinde görev alanların, birinci bendde yazılı vasıfları kaybetmiş olsalar dahi, o göreve geti
rildikleri anda üye oldukları sendıikalardaki üyelik sıfatları devam eder. 

3. Bu maddeye dayanarak sendika kurmak ve bu sendikalara- üye olmak hakkına sahibolan-
lardan mevzuat veya toplu iş sözleşmesi gereğince bir işletmenin yönetim kurullarında veya ben
zeri kurullarda işçi temsilcisi sıfatiyle bulunanlar bu kanun bakımından işçi vasfını muhafaza eder
ler. 

4. Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince yürütülen kamu hizmetlerinde istihdam edilenler
den 365G sayılı Kanunun 19, 3G59 sayılı Kanunun 10 ncu maddelerine göre çalıştırılan hizmetli
ler, (müteferrik müstahdemler) ve 854 sayılı Kanuna ta'bi kimseler hakkında (doktorlar, avukat
lar, eczacılar, kimyagerler, mühendisler, ücretli ve aidatlı tahsildarlar, 5484 sayılı Kanuna tabi 
daktilolar, stenolar, mekanograflar, 3656 ve 3G59 sayılı kanunlara tabi olmaları gerektiği halde 
bu 'kanunların 19 ve 10 ncu maddelerine göre çalıştırılan memurlar ve 15 . 4 . 1958 tarih 4/10195 
sayılı Kararnameye tabi olanlar hariç) bu kanunla 275 ve iş kanunları hükümleri uygulanır. 

Bu bend hükmüne tabi kimselerden resmî dairede çalışanlar 275 sayılı Kanunun 20 nci mad
desi hükmüne tabidirler. 

Bir kimsenin 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olması veya kadro karşılığı üc
ret alması, hakkında bu kanunla 275 ve iş kanunları hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 
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Üyeliğin kazanılması: 

Madde 5. — 1. Bu kanuna göre kurulan mesleki teşekküllere üye olmak ihtiyaridir. Üyelik 
üye kayıt fişinin veya kayıt defterinin imzalanması ve mesleki teşekkülün yetkili organın kabulü 
ile kazanılır. 

2. İşçi sendikalarına üye olmak için bu kanuna göre işçi sıfatını taşıyan 'kimsenin onaltı yaşını 
doldurması gerekir; onaltı yaşından küçük olanlar kanuni temsilcilerinin yazılı muvafakatiyle 
üye olabaliıiei'. Ancak onaltı yaşından küçük olanlar, sendika genel kurulunda oy kullanamaz
lar. 

Üyelikten aynim ak : 

Madde G. — 1. Her üye, istediği zaman, üyesi bulunduğu mesleki teşekkülden çekilebilir. 
Çekilme noter huzurunda münferiden kimliğin tesbiti ve istifa edecek 'kişinin imzasının tasdikiy
le olur. 

Teşekkülden ayrılan veya çıkarılan üyenin ayrılış veya çıkarılış tarihi üye kayıt fişlerine ve
ya defterlerine kaydedilir. 

2. Bir teşekkülden çekilen üyenin aidatını üç 'aydan fazla ödemeye devam edeceğine dair te
şekkül tüzüğüne hüküm konamaz. 

İşini eski işyerinin bulunduğu belediye veya köy sınırları dışında başka bir yere nakleden ve
ya eski işinin dâhil olduğu işkolunun veyahut onunla ilgili işkollarmın dışında başka bir işkoluna 
aktaran yahut kendisine ihtiyarlık veya daimî maluliyet aylığı bağlanan üye için bu bend hük
mü tatbik olunmaz. 

3. İşçi veya işveren teşekkülü üyeliği vasfı kalkan şahıs aidat ödemiş veya topyekûn ödemede 
bulunmuş olduğu her nevi yardımlaşma veya ihtiyarlık sandıklarmdaki üyelik hakkını, o sandı
ğa yapmış olduğu ödemeler nisbetinde muhafaza eder. 

Bu haktan istifade edebilmesi için yapılması lüzumlu ödemelerin yekûnu teşekkül tüzüklerin-
ce tesbit edilir. Ancak, bu miktar beşyüz liradan fazla olamaz. Teşekkül tüzükleri, bu hakkın kul
lanılması için gerekli yazılı talebin üyelikten çekilme tarihinden itibaren ne kadar müddet içinde 
yapılması gerektiğini de tesbit eder. Bu müddet onbeş günden az ve iki aydan fazla olamaz. 

Sendika, federasyon ve konfederasyonların kuruluş şartları: 

Madde 9. — 1. İşçi sendikaları, aynı işyerinde veya aynı işkolundaki işyerlerinde çalışan işçi
ler veyaihut birbirleriyle ilgili işkollarında çalışan işçileri içine alır. 

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

2. a) Bir işçi sendikasının Türkiye çapında faaliyet gösterebilmesi için kurulu bulunduğu 
işkolunda çalışan işçilerin en az (1/3) ünü, 

Ib) İşçi federasyonlarının aynı işkolunda mevcut sendikalardan! en az 2 sinin ıbir araya gelme
leri ve o işkolunda çalışan işçilerin en az 1/3 ünü teınısil etmeleri ıgerekir. 

<c) İşçi konfederasyonları, (a) ve (ıb) fıkralarına göre sendika ve federasyonlardan en az 1/3 
ünü ve Türkiye'deki sendikalı işçilerin en az 1/3 ünü üye sıfatiyle bir araya gelmeleri suretiyle 
kurulurlar. 

3. İşveren federasyonları aynı işkolunda mevcut Türkiye çapında faaliyette bulunmayı aımaç 
edinmiş işveren sendikalarının en az ikisinin bir araya gelmeleri, işveren konfederasyonları dıa 
mevcut federasyon veya Türkiye çapında faaliyette bulunmayı amaç edinmiş işveren sendikaları
nın en az 'beşinin bir araya gelmeleri suretiyle kurulur. 

4. İşfcolları Çalışma Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikle teislbit edilir. Bu yönetmelik ulus
lararası normlar ve işçilerin Türkiye'de mevcut sendikalaşma durumları göz önüme alınarak ha
zırlanır. Çalışma Bakanlığı yönetmeliği hazırlarken Yüksek Hakem Kurulunun, en çok işçiyi tem-
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sil eden işçi konfederasyonu ile >en çok işvereni temsil eden işveren kanfoderasyomunun iştiraki 
düşüncelerini alır. Bu düşüncelerin talep tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde verilmesi ge
reklidir. 

İşfcolları Yönetmeliğinde yer almamış olup da bu kanuna göre seridika kurmak ve ikurulan bu 
sendikalara üye olmak hakkına saıhibolanlar Genel Hizmet İş Koluna dâhil sayılırlar. Ayrıca be
lediye hizmetlerinden hangilerinin bu iş'kokma gireceği İşkoılları Yönetmeliği ile tesbit edilir. 

Bu yönetmelik veya yönetmeliğin uygulanma siyi o ilgili işlemler aleyhinde Danıştayda açıla
cak iptal dâvaları 2 ay içinde karara bağlanır. 

ö. Sendikalar temsil ettikleri üyelerin sayılarım her yıl başında Çalışına Bakanlığına bildir
mek zorundadırlar. 

6. İşkollarında çalışan sendikalı işçilerin sayısı her yıl Çalışma Bakanlığınca çıkartılacak 
sendikalı işçi istatistiklerinde gösterilir. 

Kuruculuk - yöneticilik : 

Madde 11. — 1. Bu kanuna göre işçli sendikası kurabilmek için sendikanın kurulacağı işko
lunda en az üç yıldan beri fiilen çalışır olmak şarttır. 

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

3. Türkiye'de en çıolk işçiyi temısil eden işçi konfederasyonu veya konfederasyona bağlı sendi
kalar uluslararası meslekî teşekkül kurabilirler. 

Kıbrıs'taki Türk işçi ve işveren teşekküllerinin Türkiye'de kurulu konfederasyona üye olmak 
hakları var'dır. 

Madde 12. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin kurucuları, ilk ıgenel kurul top
lantısına kadar sevk ve idare ile görevli kimselerin ad ve soyadlarını, meslek ve sanatlarını ikamet
gâhlarını belirtmek suretiyle meslekî teşekkülün tüzüğünü mahallin en büyük mülki âmirine mak
buz karşılığında tevdi etmeye mecburdurlar. 

Tevdi ile birlikte, teşekkül tüzel kişilik kazanır. 
2. Teşekkül tüzel kişilik kazanır kazanmaz, kurucular teşekkülün tüzüğüne ve teşekkülü genel 

kurul toplantısına kadar sevk ve idare ile görevli kimselerin ad ve soyadlarını, aneslek ve sanatlarını 
ve ikametgâhlarını o mahalde yayınlanan bir gazete, o mahalde gazete yayınlanmıyorsa, en yakın 
yerde yayınlanan bir gazetede ilân ederler. Kurucular, gazetede ilânı, sadece teşekkülün adına ve 
merkezine inhisar ettirebilirler; bu takdirde, bu bendde zikri geçen vesikaların birer örneği mahal
lin en büyük mülki amirliğinin ve bölge çalışma müdürlüğünün ilân tabelâsında bir ay süre ile ası
lır. Ve basılmış nüshaları masrafı karşılığında, ilgililere tevzi edilir. Bu tevzi resme tabi değildir. 

3. Bölge çalışma müdürlükleri, işçi ve işveren teşekkülleri için Çalışma Bakanlığınca tesbit edile
cek esaslar dairesinde birer sicil tutarlar. Bu sicillerin birer örneği Çalışma Bakanlığına gönderilir. 

4. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, tüzel kişilik kazanmalarından başlıyarak bir 
yıl içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak zorundadırlar. 

5. Genel kurul tarafından ıseçilen yönetim kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin ve denetçilerin 
ad ve ısoyadlarımın, meslek ve sanatlarının, ikametgâhlarını ve tüzük değişikliklerinin ve tüzüğe göre 
şubelerin açılmasının resmî makamlara bildirilmesinde ve ilânında da bu madde hükümleri uygu
lanır. 

6. Federasyon ve konfederasyonlara katılma ve teşekküllerden çekilme kararları da., bu maddenin 
1, 2 ve 3 ıncü bendleri hükümlerine tabidir. 

Toplantı nisabı, üye olma birleşme, çekilme : 

Madde 13. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküllerin genel kurullarının ve bu teşekkül
lerin şubelerinin kongrelerinin toplantı nisabı, üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğudur. Mes-
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lekî teşekkül tüzüğünde daha yüksek bar nisap teabit edilebilir. Nisap sağlanamazsa, ikinci toplantı 
birinci toplantı gününden en çok 15 gün sonraya bırakılır. 

Yukarıdaki fıkrada zikrolunan delegeler meslekî teşekkül genel kurullarınca seçilirler. 'Genel ku
rul bu yetkisini bir başka kurula devredemez. 

Delegelerin seçim usulleriyle sayıları meslekî teşekküllerin tüzüklerinde tesbit edilir. 
2. Belli bir federasyon ve konfederasyona üye olmak genel kurul kararına bağlıdır. Bu karar 

meslekî teşekkülün üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Meslekî teşekkül tüzü
ğünde daha yüksek bir nisap tesbit edilebilir. 

3. Federasyon ve konfederasyonların kurulmasında da ikinci bend hükmü uygulanır. 
4. Bir sendikanın üye olduğu federasyon veya konfederasyondan, veya federasyonun da üyesi ol

duğu konfederasyondan çekilmesi hususunda da ikinci bend hükmü uygulanır. 
5. Milletlerarası teşekküllere üye olma ve çekilmede de ikinci ıbend hükmü uygulanır.. 
6. Sendikaların kendi aralarında, federasyonların kendi aralarında ve konfederasyonların kendi 

aralarında birleşmesi hususunda da, ikinci bend hükmü uygulanır. 
Birleşme ile ilgili usul ve merasim konusunda, 12 nci maddenin 1, 2 ve 3 neü bendıleri uygulanır. 
9 (neu madde hükümleri saklıdır. 
Meslekî teşekküllerin birleşmeleri halinde, teşekküllerden birinin tüzel kişiliği devam ediyor

sa, bu tüzel kişilik ile birleşen teşekkül veya teşekküllerin bütün hak, borç yetki ve menfaatleri 
birleştiği kuruluşa geçer. 

Birleşen meslekî teşekküller tüzel kişiliklerini kaybederek yeni bir tüzel kişilik haline geldik
leri takdirde, tüzel kişiliklerini kaybeden tüzel kişiliğe intikal eder. 

Bu madde hükümleri gereğince birleşen meslekî teşekküllerin üyeleri; ayrıca bir işleme tabi 
tutulmaksızın birleşilen veya yeni teşekkül eden kuruluşun üyesi olurlar. 

Meslekî teşekküllerin faaliyetleri,: 
Madde 14. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, (tüzel kişi olarak genel hü

kümlere göre sahiboldukları yetkilerden başka aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulunabilirler. 
a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkarmak 
b) Toplu iş sözleşmesi akdetmek 
c) tş anlaşmazlıklarında ilgili makam ve sair yargı, uzlaştırma ve hakem kurullarına, iş 

mahkemelerine ve sair yargı mercilerine, kanun hükümlerine göre başvurmak veya mütalâa bil
dirmek ve onlardan talepte bulunmak; 

d) (Çalıştırmayı doğuran hukukî münasebetle ilgili hususlarda sosyal sigortalar, emeklilik ve 
benzeri hakların kullanılmasiyle ilgili olarak üyelerin ve mirasçılarına adlî müzaharette bulun
mak; 

e) Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sötzfleşmesimden, örf ve âdetten veya mesle
kin müşterek menfaatlerinden doğan hususlarda çalışanları temsilen veyahut - yazılı müracaat
ları üzerine - 2 nci maddenin birinci bendinde zikredilen akitlerden doğan hablariyle sigorta 
haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen dâvaya ve bu münasebetle açtığı dâvadan ötürü hu
sumete ehil olmak. 

f) Kanuni veya Milletlerarası Andlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci gön
dermek ; 

g) Evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik, grev eğitim ve sair sosyal 
ve kültürel maksatlar için tesis veya dernek şeklinde yahut meslekî teşekkülün bir kolu halinde 
yardımlaşma sandıkları kurmak; üyeleri yararına sigorta mukaveleleri akdetmek; 

h) Grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek; 
i) İşçilerin veya işverenlerin meslekî bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve yatırımın gelişme

sine ve reel verimliliğin çoğalmasına hizmet edecek veya genel kültürlerini genişletecek kurs ve 
konferanslar tertiplemek; sağlık ve spor tesisleri, kütüphane, basımevi benzeri kültürel tesisleri 
kurmak, işçilerin boş zamanlarını iyi ve nezih şekilde geçirmeleri için imkânlar sağlamak; 
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j) Üyeleri için kooperatifler kurulmasına çalışmak veya bu gibi teşebbüslere yardım etmek, 
veyahut bizzat kooperatifler kurmak, veyahut nakit mevcudunun % 30 undan fazla olmamak 
ve ilgisine göre en çok üyesi bulunan işçi veya işveren konfederasyonunun muvafakatini almak 
kaydiyle sınai ve iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapmak. 

k) Mesleklerinin icrası için gerekli her tüçlü ham veya yarı mamul madde, eşya, alet, ede
vat ve makinaları üyelerine kiralamak ödünç vermek veya hibe etmek, 

1) Üyelerinin refah ve meslekî menfaatlerini her hangi bir şekilde ilgilendirebilecek her konu 
hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak ve gai'/c ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü 
kanuni yollardan faaliyet sarf eıtmek; 

2. ıBu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller, hizmetlerinde üyeleri arasında tam eşitliğe 
uymak zorundadırlar. 

3. 'Bu kanuna göre kurulan işçi teşekkülleri gelirlerinin en az yüzde beşini, üyelerinin bilgi ve 
kültür seviyelerini yükseltmek için kutlanmak zorundadırlar. 

Bu kanuna göre 
4. Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanunu hükümleri saklıdır. 

Ticaret yapma yasağı : 

Madde 15. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller ticaretle uğraşamazlar. 
14 ncü maddenin (j) fıkrası hükmü saklıdır. 

. 14 ncü maddenin 1 nci bendinin (İ) ve (I) fıkraları gereğince bu meslekî teşekküllerin kur
dukları tesislerin işletilmesinde, - üyelerinin bu tesislerden istifadesi hali hariç - kâr, bu teşekkül
lerin üyeleri ve mensupları arasında rİKtum şeklinde de olsa dağıtılamaz. 14 ncü madMenin 1 nci 
bendinin (j) fıkrası gereğince dağıtılacak risturu ibu hükme tabi değildir. 

Fesih veya infisah halinde malların devri : 

Madde 18. — Feshedilen veya infisah eden sendika, federasyon ve konfederasyon bir işveren 
teşekkülü ise malları, bu kanun veya sair kanunlar gereğince, kurulmuş başka bir işveren teşekkülü
ne devredilir. 

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

a) Türkiye çapında faaliyet gösteren bir sendika ise, üyesi bulunduğu konfederasyona, 
ıb) Federasyon üyesi bir sendika ise bağlı bulunduğu federasyona, 
c) Federasyon ise, bağlı bulunduğu konfederasyona, konfederasyon yoksa onu meydana getiren 

teşekküllere, 
d) Konfederasyon ise, diğer bir konfederasyona, 
e) Hiçbir teşekküle bağlı olmıyan bir sendika ise, aynı işkolunda kurulu en çok üyeye sahip sen

dikaya veya federasyona bu tip bir sendika ve federasyon yoksa en çok üyeye sahip konfederasyo-
ma,devredilir. 

Her türlü 'devir ilgili teşekkülün kabulüne bağlıdır. 
Malların bunlardan gayri gerçek veya tüzel herhangi bir şahsa veya teşekküle veya müesseseye 

devri veyahut feshedilen teşekkülün üyeleri arasında paylaşılması yasaktır. 

İşçi teşekkülü idareciliği ve temsilciliğinin teminatı : 

Madde 20. — 1. İşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev alarak ken
di 'talepleri ile işyerlerinden ayrılan işçiler teşekk üllerdeki görevlerini seçime girmemek, seçilmemek 
veya çekilmek suretiyle son bulması üzerine işe alınmalarını, istedikleri takdirde işveren talep 
tarihinden itibaren en geç bir ay içinde o andaki şartlarla eski işlerine veyahut eski işlerine uygun 
bir diğer işe diğer isteklilere tercih ederek almaya mecburdur. Bu takdirde ücret ve işten çıkarılmada 
işçinin eski kıdem, hakları saklıdır. 
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Bu hakkın kullanılması teşekküldeki görevin sona ermesinden başlıyarak üç ay içinde geçerlidir. 
özel nitelikteki mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümleri! saklı kalmak şartiyle işten ayrılma tarihin
den başlıyarak idarecilik süresince bu hak devam eder. 

Yönetim kurulundaki ve başkanlıktaki görevleriyle ilgili fillerinden dolayı hüküm giymiş olanlar, 
bu haktan istifade edemezler. , 

2. tşçi teşekküllerinin yönetim kurullarında veya başkanlığında görev almalarından dolayı ken
di rızaları ile işlerinden ayrılan işçiler Sosyal Sigorta primlerini veya T. C. Emekli Sandığı • aidat
larını işverene düşen paylı birlikte ödemeye devam derek eski işyerlerindeki sigortalılık ve emek
lilik haklarını devam ettirebilirler. 

3. 1 ve 2 nci bend'lerde gösterilen haklardan teşekküllerin sulbe ve maihalli sendika yönetim 
kurulu üyeleri ile baştanları da istifade ederler. 

4. Bir işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinde taraf işçi federasyonun üyesi işçi sendikası 
veya o toplu iş sözleşmesinde taraf işçi sendikası, toplu iş sözleşmesi yoksa işkolunda yetkili sendi
ka : 

İşyerinde işçi sayısı 50 yi aşmıyorsa en çok 2,50 ilâ 200 arasında ise en çok 4 200 ilâ 1 000 ara
sında ise en çok 6 000 den fazla ise en çok 8, birisi başjtemsilci olmak üzere, işyeri sendika temsilcisi 
tâyin eder. 

5. İşyeri sendika temsilcisinin akdi işveren tarafından feshedilirce temsilcinin talebi üzerine 
ilgili bölge çalışma müdürlüğü temsilcisiyle işvereni uzlaştırmaya teşebbüs eder. Uzlaşma olmadığı 
takdirde durum tutanakla tesbit edilerek bu yer için yetkili il hakem kuruluna sunulur. Kurul tem
silcisinin işine iadesine karar verirse işinden çıkarıldığı tarihten başlamak üzere ve sendika tüzüğün
de belirtilen temsilcilik süresinin devamınca iş gördürülmemiş olsa bile ücreti ve diğer bütün hakları 
işveren tarafından ödenir. Bu hüküm yeniden temsilciliğe atanma halinde de uygulanır. 

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

Taraflar uzlaşanı az veya uzlaştırma çabası akamete uğrarsa durum 3 işgünü içerisinde Bölge Ça
lışma Müdürlüğü tarafından il hakem kuruluna bildirilir. 

İl hakem kurulu uzlaşmaya varrlaımadığmı gösteren tutanağın alınmasından itibaren en geç 15 
işgünü içerisinde gerekli incelemeyi yaparak kararını verir. Kurulun bu konudaki kararı kesin ol
makla beraber işçinin kanundan ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarından dolayı mahkemeye 
başvurmak hakkı saklıdır. 

Meslekî teşekküllerin bağladığı haklardan istifade : 

Madde 21. — Bu kanuna göre kurulan işçi veya işveren teşekkülünün kendi faaliyetleri sayesin
de mensuplarına sağladığı hak ve menfaatlerin o teşekkülün mensubu olmıyanlara teşmili bahse konu 
teşekkülün yazılı muvafakatine bağlıdır. 

275 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 
Toplu iş sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 8 ncim addesi uyarınca Bakanlar Kurulunun bir 

toplu iş sözleşmesini teşmil etmesi halinde, yukardaki fıkra hükmü uygulanmaz. 

Aidat : 

Madde 23. — 1. Meslekî teşekküllere üyelerince ödenecek aidatların miktarı Cemiyetler Kanu
nundaki kayıtlara bağlı kalmaksızın kuruluşun merkez genel kurulunca tesbit edilir, azaltılır veya ço
ğaltılır. 

2. Kurulu bulunduğu işkolunda yetki almış sendikanın veya 3reit!ki alınmamış ise işyerinde çalı
şan işçilerin 1/4 ini temsil ettiğini ispat eden sendikanın yazılı talebi ve aidatları kesilecek sendika 
üyesi işçilerin listesini vermesi üzerine işveren sendika tüzüğü uyarınca üyelerin sendikaya ödemeyi 
kabul ettikleri aidatları ve «toplu iş sözleşmesi grev ve Lokavt Kanunu gereğince sendikaya veya 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 133) 



— 46 — 

senidikanm bağlı bulunduğu federasyona ödenmesi gerekli dayanışma aidatını, işçilere yapacağı üc
ret ödenmesinden kesmeye ve kestiği aidatların nevi ile tutarını ilgili sendikaya vermeye ve kesinti 
listesini sendikaya göndermeye mecburdur. 

Sendikanın üyesi bulunduğu federasyon veya konfederasyon tüzüğüne göre sendikaca üst 'kuru
luşa verilmesi gerekli aidatı, üst kuruluışun talebi üzerine işveren üst kuruluş aidatlarını sendika 
aidatlarından keserek federasyon veya konfederasyona gönderir. 

Bu bend gereğince sendika tüzüğüne uygun olarak kesilmesi istenilen, aidatları kesmiyen işveren 
ilgili sendika, federasyon ve konfederasyona karışı kesmediği veya kesmesine rağmen bir ay içerisin
de ilgili kuruluşa göstermediği miktar tutarınca sorumlu olmaktan başka aidatları sendikaya verince
ye kadar aidat toplamı üzerinden kanuni faizi ödeme zorundadır. 

Sendika, aidatlarını kesiminden doğacak masrafları işverenin talebi üzerine ödemek zorundadır. 
3. Aidat kesimi için işverene başvuran sendika veya sendikaların ikinci bendde gösterilen nite

likte olup olmadıkları konusunda işverenle sendika veya sendikaların kendi aralarında anlaşmazlık 
çıkarsa işverenin veyahut sendika veya sendikaların yazılı istemi üzerine anlaşmazlık talep tarihin
den itibaren üç işlgünü içerisinde ilgili Bölge Çalışma Müdürlüğünce çözülür. Bölge Çalışma Müdür
lüğünün bu konudaki kararlarına, kararın te'bliği tarihinden itibaren üç, işgünü içinde iş drıvalarma 
bakmakla görevli mahallî mahkemeye itiraz edilebilir. Bu itiraz tarihinden itibaren üç işgünü içinde 
kesin olarak karara bağlanır. 

Genel kurul ve şube kongreleri : 

Madde 25. — 1. Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller genel kurullarının ve sulbe kongre-
1 erinin en geç üç yılda bir toplanması : 

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

3. İki genel kurul toplantısı ve şube kongresi arasındaki devreye ait hesap raporu ile denetçi 
raporunun ve gelecek devreye ait Mitçe teklif inin genel kurul ve şube kongresi üyelerine toplantı
dan önce dağıtılması; mecburidir. 

Mal bildirimi : 

Maidde 27. — Sendikaların başkan ve yönetim kurulu üyeleri göreve seçildikten sonra üç ay içe
risinde kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki (»ocuklarının sahip bulundukları malları ve 
gelirleri gösterir yazılı bildirimi notere vermek zorundadırlar. Bu bildirimin verildiğini gösteren 
noterlikten alınacak belgeler teşekkül denetçilerine verilir. Bu belgeler seııidika yönetim kurulunun 
karar defterinin özel bir sayfasına yazılarak bu sayfa denetçiler tarafından imza edilir. 

Mal bildiriminde bulunan kişiler tekrar seçilsinler veya seçilmesinler görev sürelerinin sonunda 
yakardaki esaslara göre yeniden bildirimde bulunmak zorundadırlar. 

Bu zorunlıığa uymıyanlara. meslekî teşekküldeki idarecilik sıfatları bildirime esas olan tarihten 
itibaren bir ay sonra sona erer. 

Mal bildirimleri bir defaya mahsus verilir. Ve yöneticilerin görev süresi «sonuna kadar noterde 
saklanır. 

Bu maidde uyarınca bildirimde bulunan yönetici haşka bir göreve seçilirse ikinci bir bildiri vermek 
zorunda değildir. 

Şube yönetim kurulu üyelerinin mal bildiriminde bulunmaları ihtiyaridir. 
Mal bildirimlerinde yazılı olanlar açıklanamaz. Ancak talep uyarınca yargı mercilerine denetleme 

veya inceleme yetkisine sahip diğer makam ve mercilere iade edilmek üzere verilir. 

Sendikalardı tutulacak defter ve kayıtlar : 

Madde 28. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller aşağıda, yazılı fiş, defter ve kayıtları 
tutarlar. 
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a) (Üye kayıt defteri ve üye kayıt fişleri) sendika üyeliği üye. kayıt fişleri ve üye kayıt 
defteri ile tevsik olunur. 

Bu defter ve fişlere üyelerin kimlik adresleri, çalıştıkları işyerleri sendikaya giriş ve çıkış tarih
leri kaydedilir. 

b) Yönetim kurulunun tarih sırasiyle ve müteselsil numaralarla kayıtlanmış ve altı imza edil
miş kararların yazılmasına mahsus karar defteri, 

c) Gelen ve giden evrakın tarih ve numara .sırasiyle kaydedileceği gelen ve giden (evrak ka
yıt defterleri), 

d) Gelen evrakın aslı giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları, 
e) Zimmet defteri, 
f) Gelir ve gider defterleri, 
g) Demirbaş defteri, 
h) Yönetim kurulunu bir zabıtla tesbit edeceği numaralanmış ve idare heyetince mühürlenmiş 

varidata ait kopyalı makbuzlarla sarfiyatın fatura, evrak kaydiyesinin, muhafazasına mahsus dosya
lar, 

i) Bilanço, demirbaş, envanter ve kesinhesap defteri ile üye kayıt, karar, aidat, kongre divan 
başkan ve kâtiplerinin imza edecekleri genel kurul kararlarının yazılmasına mahsus defterlerin 
kullanılmadan önce noterlikçe tasdikli olması mecburidir. 

Bilanço ve çalışma raporu ve sendikaların denetimi : 

Madde 29. —• Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller her hesap veya bütçe devresine ait 
bilanço ve hesaplarını ve çalışma raporlarını aidolduğu devreyi takiben üç. ay içinde Çalışma Bakan
lığına ve bağlı bulundukları konfederasyona gönderirler. Bu bilanço ve hesaplar meyanmda, teşek
külün o devre içindeki : 

1. Gelirleri ve gelir melihaları, 
2. Giderleri ve sari yerleri, 
3. Başkana ve idarecilere verilen ücretlerle memur ve müstahdemlere ödenen meblâğlar, 
4. Para mevcudu, 
5. Demirbaş mevcudu, 
6. Gayrimenkul mevcudu 
7. Üyelerinin mevcudu, 
8. Çalışma Bakanlığınca sendikanın malî durumu ile ilgili olarak istenecek sair bilgiler de 

bulunur. 
9. Ayrıca bu teşekküllerin gelir ve giderlerini, giderlerinin sarf yerlerini ve her türlü faaliyet

lerini. bağlı bulundukları konfederasyon denetliyebilir. 

Diğer kanunların uygulanması : 

Madde 32. — İşçi ve işveren sendikaları, federasyonları ve. konfederasyonları, Medeni Kanun 
ve Cemiyetler Kanununun işbu kanuna aykırı olmıyan hükümlerine tabidirler. 

MADDE 2. — 274 sayılı Kanunun 3L nei maddesine aşağıdakin bend eklenmiştir. 
13. 9 ncu maddenin 5 nei bendinde yazılı mecburiyete uymıyanlarla, 23 ııcü madde gere

ğince kesilen üye aidatını süresi içinde ilgili meslekî teşekküle yatırınıyan işverenler ve 6 ve 
28 nei madde gereğince teşekkülden ayrılan üyeyi deftere kaydetmiyenler hakkında 500 liradan 
2 000 liraya kadar ağır para cezası hükmedilir. 

tşkolları Yönetmeliğinin yürürlüğe girişi : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunda sözü geçen İşkolları Yönetmeliği bu kanunun yayımı tari
hinden itibaren en çok 30 gün içinde yürürlüğe girecek şekilde hazırlanır. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanuna göre kurulan meslekî teşekküller en geç ilk genel kurulunda 
tüzüklerini bu kanunun hükümlerine uydurmak zorundadırlar. 

Yürürlük : 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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