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Sâyfâ 
Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Ka-

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

İstanbul Milletvekili Ali Haydar Er
doğan, İmar Affı Yasası uygulamaları, 

İzmir Milletvekili Necoar Türkcıaın, 
ödemiş ve yöresindeki patates üreticile
rine Hükümetçe destek sağlanması, 

M. Turan Bayazıt da, devlet adam
larının taşımaları gerekli nitelikleri, 

Konularımda gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

Libya'ya ve Amerika Birleşik Devlet
lerine gidecek olan Başbakan Turgut Özal' 
m dönüşüme kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet 
Kaya Erdem'ıin, 

Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı 
Yusuf Bozkurt Özal'ın dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığınla, Devlet Bakanı Adnan 
Kahveci'nin, 

Libya'ya gidecek olan Sanayi ve Tica
ret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşüne ka
dar 'Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Dev
let Bakanı Yusuf Bozkurt özal'ın, 

Hollanda ve Belçika'ya gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Ercan Vuralhaın' 
in dönüşüne kadar Millî Savunma Bakan
lığına Bayındırlık ve İskân Bakanı İsma
il Safa Giray'in, 

Yunanistan'a gidecek olan Dışişleri 
Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne ka
dar Dışişleri Baikaınlığına, Devlet Bakanı 
Ali Bozer*in, ' 

İftfpt 
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (1/441) 
(S. iSayısı : 60) 240:346 

Lüksemburg'a gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Ekrem Pakdemirıli'ınin dönüşüne 
kadar Ulaştırma Bakanlığına, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın, 

Vekilıliık etmelerinim uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulum bilgiısine sunuldu. 

İçel Milötvekiıli M. İstemiham Talay 
ve 22 arkadaşının, üniversite sorunlarınım 
ve gençlik hareketleriniim medenilerimi ve bu 
konuda ataması gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla bir Meclis araştırma
sına ilişkin önergesi (10/24) ile, 

Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 36 ar
kadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık yapı
lan zamların medenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkim öner
gesi (10/25) 

Genel Kurulum bilgisine sunuldu; 
önergelerin gündemde yerini alacağı ve 
öngörüşmelerimim sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

Ölüm cezasına hükümlü Serdar Baş 
hakkımdaki dava dosyasının geri verilme-
sime ilişkim Başbakanlık tezkeresi okun
du; Adalet Komisyonumda bulumam dos
yanın geri verildiği açıklandı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
9.3.1988 tarihli ve 46 sayılı Kararı ile 
19.3.1988 günü saat 17.00'den itibaren 4 
ay süre ile uzatılması onaylanan Bingöl, 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, istanbul, 
Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerindeki 
olağanüstü halin, 19.7.1988 günü saat 
17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süre 
ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tez
keresi 'kabul edildi. 

1 - 3 Haziran 1988 tarihleri arasında 
Madrit'te yapılacak olan «Kuzey - Güney 
Dayanışması ve Bağlılığı» konulu konfe
ransa vaki resmî davet üzerine Türkiye 
Büyük Millet Meclisimi temsilen katıla
cak olan 5 kişilik delegasyonun; Anava
tan Partisinden 3, Sosyaldemökrat Halkçı 
Partiden 1 ve Doğru Yol Partisinden 1 
milletvekili olmak üzere iteşekkülünün 
Başkanlık Divanınca uygun görüldüğüne 
ilişkin Başkanlık tezkeresi ile, 

Başbakan Turgut özal'ın, Libya'ya ve 
Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı 
resmî ziyaretlere, ekli listelerde adları ya
zılı parlamenterlerin de katılmalarının 
uygun görüldüğüne İlişkin Başbakanlık 
tezkereleri ve ekli listeler, 

Kabul edildi. 
Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler 

ve 33 arkadaşının, ülkemizin sahip oldu
ğu çevre değerlerini korumak ve mevcut 
çevre sorunlarını gidermek için gerekli 
tedbirleri tespit etmek ve bir çevre poli
tikası oluşturmak amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 
üzerindeki öngörüşımeler tamamlandı; bu 
hususta Meclis araştırması yapılması ka
bul edildi. 

Kurulacak komisyonun : 
9, üyeden teşekkül etmesi; 
Çalışma süresinin, komisyona üye se

çimi tarihinden itibaren 3 ay olması ve 

Gerektiğinde, Ankara dışında da ça
lışması, 

Kararlaştırıldı. 

Daha evvelce alınan karar gereğince, 
25 Mayıs 1988 Çarşamba günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
19.11'de son verildi. 

Başkanvekii 
Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

25 . 5 . 1988 Çarşamba 

Tasarılar 
1. — Avrupa İnsan Haklarım ve Ana 

Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 8 
Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/450) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 24.5.1988) 

2. — Kara Sınırlarının Korunması ve 
Güvenliği Hakkında Kanun Tasarısı 

(1/451) (İçişleri ve Millî Savunma komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.5.1988) 

Tezkereler 
1. T- Ali Kızılkaya Hakkındaki Ölüm 

Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/537) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.5.1988) 
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2. — Balıkesir Milletvekili Önder Kır -
lı'nın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/538) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.5.1988) 

3. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si (3/539) (Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.5.1988) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Ül
kü Söylemezoğlu'nun, Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/540) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.5.1988) 

5. — Bingöl Milletvekili llhami Bini-
ci'nin, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkere
si (3/541) (Anayasa ve Adalet Komisyon
ları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.5.1988) 

6. — Şanlıurfa Milletvekili Mustafa 
Demir'in, Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/542) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.5.1988) 

7. — Manisa Milletvekili Ümit Canu-
yar'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezke
resi (3/543) (Anayasa ve Adalet Komis

yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.5.1988) 

8. — Elektrik İşleri Etüd İdaresi Ge
nel Müdürlüğünün 1987 Malî Yılı Bilan
ço ve Faaliyet Raporlarının Sunulduğuna 
ilişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/544) 
(Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.5.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Samsun Milletvekili İrfan De-

miralp'in, televizyon programlarında yer 
alan sinema sanatçılarının seçimindeki 
kıstasa ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/166) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.5.1988) 

2. — Samsun Milletvekili İrfan Demi-
ralp'in, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve 
Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı yaprak tütün işletmelerinde çalışan 
geçici işçilerden bazılarının işe alınmadık
ları iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/167) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.5.1988) 

3. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-
soy'un, Amasya İli Gümüşhacıköy İlçesi
ne bağlı bazı köylere telefon bağlanması
nın geciktirildiği iddiasına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/168) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.5.1988) 

4. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulu-
soy'un, Amasya İli Saraydüzü mevkiin
deki Hamdullah Efendi Türbesinin Cu
ma günleri haricinde kapalı tutulmasının 
nedenlerine ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/169) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 24,5.1988) 

- 234 -
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : BaşStanvekıli Abduttıalim Araş 

KÂTtP ÜYELER : Mustafa Ertuğnıl Ünlü (Bursa), Nurhan Telklnel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Miıllet Meclisinin 70 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretliyle 
yoklama yapılacaktır. 

(İstanbul Milletvekili Recep Ercüment 
Konukman'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı konuşma talepleri var
dır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — Sivas Milletvekili Yılmaz Al tuğ' 
un, Avrupa Konseyi Hukuk işleri Ko
misyonunun 16 Mayıs 1988 tarihli Lozan 
toplantısında kabul ettiği göçmen işçiler 
ve ailelerine daimî iskân hakkı verilmesi 
hakkındaki karar tasarısına ilişkin gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Avrupa Konseyi Hukuk 
İşleri Koımlisyonu ile 16 Mayıs 1988 ta
rihli Lozan toplantısında göçmen işçiler 
ve ailelerinin daimî Akametleri hakkında 
Sivas Milletvekili Profesör Doktor Yılmaz 
Altuğ gündem dışı söz istemişlerdir; ken
dilerine söz veriyorum; buyursunlar. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Altuğ, gündemi'mizin dolu olu
şu ve yoklama için vakit geçirişimiz se
bebiyle, sürenizi uzatmamanızı rica edi
yorum. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; Avrupa Konseyi 
içinde göçmen işçilere daimî ikamet hak
kı verilmesi hususunda hir çalışma vardı. 

Aşağı yukarı üç sene evvel beni bu ça
lışmaya raportör tayin ettiler. Üç senelik 
bir çalışıma sonucunda bir tasarı sureti 
sundum. Bu tasarı sureti, içinde bulun
duğumuz Mayıs ayının 16'sında Lozan'da 
ittifakla kabul edildi, bu konuda sizlere 
'kısa bir bilgi vermek istiyorum. 

Göçmen İşçilerin Hukukî Statüsü Söz
leşmesinde -kıi, buna Türkiye taraftır göç
men işçinin tarifi yapılmaktadır. Göçmen 
işçi şöyle tarif ediliyor : Âkit, taraflar
dan birinin ülkesinde, diğer âkit bir dev
letin vatandaşına ücretli, para mukabili 
çalışması hakkında izin verildiği takdirde 
bu işçiye «göçmen işçi» ismi veriliyor. 
1977 yılında kabul edilen bu sözleşmeye 
Türkiye ile birlikte -1977 yılında kabul 
edilmekle beraber, 1983 yılında yürürlüğe 
girmiştir- Fransa, Hollanda, isveç-, Porte
kiz ve İspanya taraf bulunmaktadırlar. 
Şimdi, 'asıl mesele, bugün Avrupa Kon
seyi içimde ıkaç milyon göçmen lişçinin 
bulunduğunun itam olarak bilinmemesidir. 
Bu türlü saifclerden ileri geliyor. ıBazı 
iki vatanlı kişiler var. Bu bakımdan, aşa-
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ğt yukarı, bunların 15 milyon kadar ol
dukları -ilk nesil çocukları dahil olma
mak şartıyla- tespit edilmiştir. 1983'te 
Portekiz'de Funcharda yapılan bir kong
rede 15 mili yon göçmen işçinin bulundu
ğu tespit ediliyor. Tabiî bu 15 milyon 
göçmen işçi arasımda bizim 2 milyon ka
dar işçimizin de bulunduğunu s öyleme -
imiz gerekli. 

Bu kimselerin bir kısmı gittikleri ül
kelerde -bilıiyorsunuz- senelerce oturuyor
lar; fakat maalesef hep ikinci sınıf vatan
daş muaımıeie&j görmektedirler. Bazı ımıillî 
mevzuatlar bunların durumunu iyi bir 
hale sokuyor; fakat bazıları da güvensiz
lik içinde tutmaktadır. Bu balkımdan, bil
hassa Avrupa Konseyi üyesi devletler ara
sında biır işsizlik dalgalanması olduğu tak
dirde, bu işçilerin durumu hemen öne 
gelmekte ve maalesef bunları dışarı at
mak en kolay çare olarak, çözüm olarak 
hatıra gelmektedir. Görülüyor ki, bu iş
çiler, mevcudiyeti kendilerine alit olma
yan birtakım sebeplerle bir güvensizlik 
içinde ve tehlikeli bir durumda bulum-
maktadıırlar. işte bu güvensizliği kaldır
mak için birtakımı çareler düşünüldü. 

Bu İşçilerin ne gibi sıkıntıları vardı, 
bunları kısaca söyleyeceğimi. 

BAŞKAN — Sayın Altuğ, toplantıda 
varılan neticeyi anlatabiliırseniz sürenizi 
ancak doldurabilirsiniz. Ben bunu rica 
edeceğim. 

YILMAZ ALTUÖ (Devamla) — 
Hayhay efendim. 

Teklif ettiğimiz ve littii fakla kabul edi
len hususları arz edeyim. 

«Genel Kurul, 
1. Milyonlarca göçmen işçinin ve 

ailelerinin, Avrupa Konseyi üyesi devlet-
derin ülkelerinde beş yıldan fazla otur
duklarına ve fiilen bu devletlerin daimî 
mukimi bulunduklarıma, buna karşılık hu-
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kukî drumlaırınım ve haklarının ancak ge
çici mukimlerimki olduğunu dikkate ala
rak, 

2. Bu göçmen işçilere ve ailelerine 
menşe ülkelerine dönme insiyatiflerini 
öneren, politikaların çok sınırlı başarı 
kazandığımla da dikkat ederek, 

3. Avrupa Konsey i üyeleri, ülkelerim
de yerleşmiş göçmen işçilerijn çoğunun 
oralarda kalmak istediklerini hatırlatarak, 

4. Hepsi de Avrupa Konseyi üyesi 
devletlerin, göçmen işçilerin ve aileleri
nin haklarını koruma hakkındaki kaırar-
lilıiklarına delili olan 1955 tarihli Avrupa 
t kamet Sözleşmesini, 1961 tarihli Av
rupa Sosyal Sözleşmesini ve 1977 tarihli 
Göçmen işçilerim Hukukî Durumuma Daıiır 
Sözleşmeyi hatırlayarak, 

5. Avrupa - İnşam Hakları ve Ana 
Hürriyetlerini onaylarken, devletlerin ken
di yetkilerine tabi, herkese ayını hakları 
sağlamayı taahhüt ettiklerini hatırlayarak, 

6. Buna rağmen, insanın bu haklar
dan göçmen oldukları içlin yararlanama
dıklarını dikkate alarak, 

7. Avrupa Konseyi üyesi devletlerin, 
ülkelerindeki bütün mukim kşilere ana 
haklarımın etkili bir teminatının verilme
si İçin gerekli tedbirlerin alınması dikka
te alınarak, Bakamlar Komitesine şunları 
tavsiye eder : 

a) 1955 Avrupa İkamet Anlaşmasını, 
1961 Avrupa Sosyal Sözleşmesini ve 1977 
Göçmen İşçilerim Hukukî Durumuma Da
ir Avrupa Sözleşmesıimıi şimdiye kadar 
onaylamamı ıs. üye devletleri, onaylamaya 
davet etmek, 

•b) Vatandaşlık dikkete alınmaksızın 
göçmenlere, ülkelerimde en aşağı beş yıl 
yaşadıkları takdirde daimî ikamet hakkı 
tanımak, 

e) Göçmen işçinin sadece eşi ve ço
cukları ile değfi'l; fakat ana ve babasını 
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da içeren aile birleştirmesi hakkını tanı
mak, 

d) Boşanma, ölüm veya terki takiben, 
ülkede kalan eskıi eşe de daimî ikamet 
hakkı 'tanımak, 

e) Daimî ikamet hakkını haiz göç
mene hareket serbestisi, iş bulmak, kamu 
hizmetleri dışında iş komiteleriinde ve 
sendikalarda hizmet etmek dahil olmak 
üzere, çalışma şartları, sosyal yardımları 
da almak ve meslek eğitimime ıkatılmak 
haklan konularında eşit muamele husu
sunda bir garanti vermek, 

f) Daimî (ikamet hakkı olan yaban
cılara mahallî seçimlerde seçilmek ve seç
me hakkı tanımak. 

Genel Kurul, bu bakımdan yabancı
ların mıahallî seviyede kamu haiyatına ka-
tıılrnaları hakkındaki sözleşmenin müm
kün olduğu surette aktedilmeslini ümit 
eder, Bakanlar Komitesinin bir eksper
ler komitesine yukarıda tespit edilen il
keleri içeren bu göçmen işçilerin Dalimî 
İkamet Hakkı Sözleşmesinin hazırlanma
sı için talimat vermesini tavsiye eder. 

Değerli üyeler, bu tasarının geçmesi 
pek ümit edilmiyordu; fakat, oybirliği lile 
geçti. Yalnızca, ana baba hakkı ile il
gili hükme 'Norveç itiraz etti; onlara da 
şunu söyledik : «Ben Türkiye bakımın
dan konuşuyorum, bizim Türk insanı pek 
öyle başka memleketlere gidip de yer
leşmek arzusunda değildir. Çok nadir hal
lerde ana veya baba gelebilir. Bu bakım
dan, endişe etmeyiniz.» Buna mukabil 
oylama oldu ve tasarı ittifakla kabul 
edildi, Şimdi bu genel kurulda kabul edi
lecek -inşallah edilir, çoğunlukla geçece
ğini tahmin ediyorum- dah sonra da Ba
kanlar Komiteslimde karar kabul edilirse, 
bu hak, bilhassa gurbetteki işçilerimizi 
koruyacak bir haktır. 
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Bu gelişmeleri sizlere bildirmek iste
dim; saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2. — Edirne Milletvekili İsmail Üğ-

dül'ün, süne zararlısı ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığının bu konudaki 
çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sa
yın İsmail Üğdül, süne zararlısı konu
sunda gündem dışı söz istemişlerdir, ken
dilerine söz veriyorum. 

Sayın Üğdül, sürenizi uzatmayınız ve 
metin dışına çıkmayınız. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üye
leri; gündem dışı yapacağım konuşma se
bebiyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu yıl, hepimizin bildiği gibi, yağış
lar çok iyi, dolayısıyla mahsulün de iyi 
olacağı meydanda; yalnız, bizi endişeye 
sevk eden önemli bir olay, süne meselesi
dir. 

Süne, yurdumuzun hemen hemen her 
bölgesinde görülebilen ergin yoğunluğu
nun fazla olduğu yer ve yıllarda hubu
batta yüzde 100'e kadar varan nispette 
kayıplar meydana getirebilen bir zararlı
dır. Tarihî devirlerden bu yana belirli 
aralıklarla zaman zaman Güney ve Gü
neydoğu Anadolu 'bölgelerinde; Adana, 
Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, 
Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve 
Şanlıurfa illerinde zarar yaptığı görül
müştür. 

1982 yılından itibaren bulunduğu bi
linmekle beraber, ancak 1987 yılında ilk 
defa Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri 
hububat ekilişlerinde mücadele yapılması 
gerekli yoğunluğa ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yurdumuzda, çiftçilerimizin ve köylüleri
mizin 'büyük bir kısmı hububat ekimi 
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yapmaktadır. Trakya çiftçisi de aynı du
rumdadır. 1987 yılında süne zararlısı tes
pit edilmiş ve çeşitli çalışmalar yapılmış
tır. Yalnız, burada önemli olan husus, 
problemin saptırılarak istismar edilme 
meselesidir. Ben, Ibu konuya değinmeden 
geçemeyeceğim. 

1987 yılında süne zararlısı tespit edil
diği zaman, hakikaten, bakanlık ve men
supları bu işin üzerine eğilmişlerdi. Yal
nız, ıbu konuda meydana gelen zararı çok 
fazla göstererek, ibunu zaman zaman se
çim meydanlarında dile getirenler; süne 
aracılığıyla, süneyle yakın alâkası olan 
çiftçiden oy sebebiyiyle medet umanlar 
olmuştur. 

Süne zararlısı yüzde 90 dolaylarında 
bir tehlike arz ederken, yapılan çalışma
lar neticesinde, 'bu zarar yüzde 4,6'ya ka
dar indirilmiştir. Yalnız, ters anlaşılan 
'husus şudur : Toprak Mahsulleri Ofisi, 
'buğdayı eskiden beri bir bareme göre 
alıyordu. Bu barem olayı, hububatın 
içinde bulunan ya'bancı madde ve zarar
lıya göre ayarlanan bir olaydır. Bu yüz
den, ilk zamanlar süneden yüzde 4 ci
varında zarar gören bir buğday tanesi 
dahi yemlik sınıfına kabul edilip o şekil
de değerlendiriliyordu; fakat bu, bila-
nara bizim ve sayın bakanlığın çalış
maları neticesinde değiştirilmiş ve bütün 
feryatlara, bütün bağırışlara rağmen, 
Trakya'da buğday 94 İra, 95 lira ortala
ma fiyatla alım görmüştür. 

Şimdi, burada, bu konuyu bilen de 
bilmeyen de konuşuyor, «Efendim, bu 
süne ilaçlaması yapılırsa arılar ölecek, ay-
çiçeklerinde verim düşecek» şeklinde. Bu
gün, ilaçlama olayında her şeyin fazlası 
zararlıdır ve bu ilaçlama yapılırken çiftçi
lerimize, köylülerimize •hayvanlarını -arı
lar dahil- muhafaza etmeleri müteaddit 
defalar söylenmiş; bu şekilde, bir zarar

lıyı yok ederken bize faydalı, olan, ya
rarlı olan bazı kesimleri de kollamak için 
tedbirler alınması söylenmiştir; ama, de
diğimiz gibi, bu konularda hele hele «Arı
lara zarar vermeyecek ilaç vardır» diye
rek meydanlara çıkmak da yanlıştır. Bu, 
bir yerde -bana göre- bir firmanın ilacı
nın reklamını yapma gibi bir durum gös
teriyor. O bakımdan, bu konulara dikkat
lice, istismar etmeden bakmanın, hem 
çiftçimiz için, hem bu mücadeleyi veren 
personel ve uzmanlar için yararlı olacağı 
inancındayım. 

1987 yılında mücadelenin yapıtoadı-
ğını söyleyebilmek, devlete, uzmanlara, 
bu olayda emeği geçenlere bir inançsızlık 
-tabirimi mazur görün- bir saygısızlıktır. 
Konu, Trakya'da çok fazla istismar edil
diği için, bu bölgede daha önceki yıllara 
inerek süne zararlisı ile mücadele edildi
ğini bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Süne zararlısı', Trakya hububat tarla
larında her zaman görülmesine rağmen, 
doğal parazit ve peradatörlerinin baskı al
tında tutması nedeniyle ekonomik önemi 
haiz bir zarar yapmamaktaydı, ilk kez 
1983 yılında ve Trakya'nın bazı yörele
rinde lokal sahalarda süne kesafetinde 
artışlar görülmesi üzerine konuya eğiml
im iş, hububat alanlarında malî imkânlarla 
sürveyler yapılmıştır. Yapılan sürveyler 
sonucunda, Keşan İlçesinin bazı kesimle
rinde sünenin ergin yoğunluğunun yük
sek olduğu belirlenmiştir. Ancak, daha 
sonra yapılan yumurta parazitlerime, sür-
veyteriinde, süne yumurtalarının yüzde 90' 
ından fazlasının parazitli olduklarının tes
pit edilmesi üzerine mücadeleye gerek gö
rülmemiştir. Hasat dönemlerinde de mah
sulde herhangi bir zarar görülmemiş ve 
üreticilerden bu yönde herhangi bir şikâ
yet alınmamıştır. 

1984/1985 yıllarında da benzer çalış
malar yapılmış ve süne kesafetinin önem-
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siz miktarda olduğu ve yumurta para-
zitlenmeleriınin çok yüksek olduğu belir
lenmiştir. 1986 yılında yapılan sürveyler-
de, Keşan İlçesinde, 1983 yılında görü
len duruma benzer şekilde, bazı tarlalar
da süne ergin kesafetinin yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Aynı yıl yapılan sayımlar
da, bu tarlaların bazılarında yumurta pa-
razitlenmesinin geçen yıllara göre düşük 
olduğu belirlenmiş ve konuyla 'ilgili ola
rak mülga Ziraî Mücadele Araştırma 
'Enstitüsü .Müdürlüğünden; yani istanbul' 
dan uzman çağrılmıştır. Gellen uzmanca 
verilen raporda da ilk tespitler doğrulan
mıştır; ancak, bu durumun önemsiz bir 
sahada olması ve parazitlenmenin genel
likle yüksek olması sonucu parazitin de 
korunması amacıyla ilaçlı mücadeleye ge
rek görülmemiştir. Aynı yıl hasat döne
minde bazı tarlalarda elde edilen buğday
lardan imal edilen' unların ekmek yapı
mına uygun olmadığı şeklinde bazı un 
fabrikalarından şikâyetler alınması üze
rine, 'Bakanlıkça konunun daha geniş bir 
çalışmayla takip edilmesi bildirilmiştir. 

1986 yılının sonunda Trakya'daki üç 
ilin tarım teşkilatlarının, bakanlık yetki
lilerinin ve konu uzmanlarının katıldığı 
bir toplantı yapılarak, Trakya süne prob
lemi üzerinde durulmuş ve Edirne, Te
kirdağ ve Kırklareli illerinde ve bu illerin 
dışında teknik eleman, şoför ve araç tak
viyesi yapılarak, bütün köyleri tek tek ta
ramak suretiyle sürvey yapılması karar
laştırılmıştır. Kurulan ekipler, Trakya'nın 
bütün 'İÜ, ilçe ve köylerindeki hububat 
alanlarını tarayarak geniş bir sürvey ça
lışması yapmışlardır. Yapılan sürveylerin 
sonunda, sünenin büyük bir salgın yap
tığı belirlenmiştir. Bu sürveylerin' sonuç
ları 15 - 16 'Mayıs 1987 günleri Tekir
dağ'da, Trakya'daki üç 'ilin katılımıyla 
değerlendirilmiş; bu toplantıda : Edirne' 
deki 350 bin dekar sahada uçakla... 

İBAŞKAN — Sayın Üğdüf, toparlayı
nız efendim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sa
yın Başkanım, toparlıyorum; yalnız, arz 
etmek İstediğim konu şu : Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı, 1987 yılında sü
ne için elinden! gelen mücadeleyi en iyi 
şekilde vermiştir; fakat, bütün bu çalış
malara teşekkür edilmesi gerekirken, bu 
konu büyük oranda istismar edildiği için, 
ben hem Trakya yöresinin bir milletveki
li olarak bu çalışmalarda emeği geçenle
rin hakkının korunması, hem de Tarım 
Orman ve Köyişferiı iBakanlığı uzmanla
rının hakikaten üstün gayret göstererek 
yaptıkları bu çalışmalarda haklarının ve
rilmesi için, kısa da olsa, söz aidim. 

1988 yılında da her türlü çalışmalar 
yapılmaktadır ve öyle tahmin ediyoruz 
ki, süneyle mücadelede başarı sağlana
caktır ve bu mücadele hayırlı olacaktır; 
Anavatan İktidarını kötülemekten başka 
sermayesi olmayanlar da bu konuyu in
şallah bu yıl istismar edemeyeceklerdir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım, sağ olun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, (6/90) numaralı sözlü sorusu
nu geri aldığına ilişkin önergesi (4/28) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri 
verilmesi hakkında önerge vardır; okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gündemin «Sözlü Sorular» kısmının 
75 inci sırasında yer alan (6/90) esas nu
maralı sözlü soruma, yazılı cevap aldı-
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ğımdan, önergemi geri alıyorum. Gere
ğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Şinasi Altıner 

Zonguldak 

1. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 
ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/423) (S. Sayısı : 56) 

BAŞKAN — Birinci sırada, 1918 Sa
yılın Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmele
rine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon?.. Yok. 
'Ertelenmiştir, 
2. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bu 
Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/441) (S. Sayısı : 
60) (1) 

BAŞKAN — İkinci sırada yer alan, 
2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hü
kümlerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal' İşler Ko
misyonu Raporunun müzakeresine geçi
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini at
mışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım : Komis-

(1) 60 S. Sayılı Basmayan tutanağa 
eklidir. 

BAŞKAN — Soru önergesi geri ve
rilmiştir. 

Gündemin, «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer Iş-
3er» kısmına geçiyoruz. 

yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakere
lere geçiyoruz. 

Söz sırası, Sosyaildemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Abdullah Baş-
türk'ündür, 

Buyurun Sayın Baştürk. (SHP sırala
rından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ABDULLAH 
'BAŞTÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın [milletvekilleri; Meclisimize sunu
lan çalışma hayatına ilişkin yasa değişik
likleri, ANAP Hükümetinin demokrasiye 
yaklaşımındaki ikiyüzlülüğünü bir kez 
daha gözler önüne seren yeni bir örnek
tir. Getirilen değişiklikler, sendikal hak 
ve özgürlüklerin özüne yönelik değildir. 
Bunlar, işçilere temelde yeni bir hak sağ
lamayan biçimseli rötuşlardır. Yine, geti
rilen bu değişiklikler basımdaki yaygın de
yimi ile «makyaj» niteliğini bile taşıma
yan maddelerden ibarettir. 

önerilen değişiklikler demokratik de
ğildir, çağdaş değildir, gerçekçi değildir, 
Biati Avrupa standartları ile uyumlu de
ğildir, Uluslararası çalışma örgütü 1LO' 
nun ilke ve kararlarıyla da uyum içinde 
değildir. iBu değişikliklerden amaç, sen
dikal hak ve özgürlüklerin önüne 12 Ey
lül! 1980 askerî darbesi ile konan ipoteği 
kaldırmak da değildir. Amaç, haziran
daki genel kurul öncesinde birkısım bi-

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 
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çimsel değişiklikler ile, İLO'yu kandır
maya ve zaman kazanmaya yöneliktir. 

Sayın milletvekilleri, ANAP yetkilile
ri IıLO'ya taahhüt mektupları vererek, 
durumu bugüne kadar geçiştirmiştir. An
cak, uluslararası ilişkiilerdeki ahde vefa 
ilkesi çiğnenerek, taahhütlerini de yerine 
getirmemiştir. ANAP İktidarı' bu kez 
İLO'nun boş taahhütlere kulak asmaya
cağını bildiğinden, Türkiye'nin muhtemel 
bir kara listeye alınmasını önlemek için, 
önemsiz, biçimsel yasa maddesi değişik
likleriyle İLO'yu atlatmaya çabalamak
tadır. Oysa, İLO'nun Türkiye'yi özel lis
teye almasının ve yıllardır izlemesinin ne
deni olan sendikal kısıtlamalar, öncelikle 
yasalardan değil, 1982 Anayasasından 
kaynaklanmaktadır. ANAP ise, SHP ve 
Doğru Yol Partisinin bu alandaki anaya
sa değişikliği isteyen demokratik yakla
şımına da kesinlikle karşı çıkmaktadır. 
Oysa, İLO'nun Türkiye'yi özel listeye al
masının ve yıllardır izlemesinin nedeni 
olan sendikal kısıtlamaların öncelikle ya
salardan da kaynaklanmadığını bilmemi
ze rağmen, ANAP İktidarının Çalışma 
Bakanı, biçimsel olarak getirilen bu de
ğişikliklerin eleştirilerine bile kulak asıl
madan getirdiğini, getirilen bu değişiklik
lerin demokratik işçi haklarını tanımaya 
yönelik olmadığını bir kez daha kanıtla
mıştır. 

Sayın Özal, konuşurken demokrasi ha
varisi kesilmekte; ancak, iş somut adımlar 
atmaya gelince tüm totaliterliğini gözler 
önüne sermektedir; çünkü, ANAP ve 
Özal yönetimi, 1980 askerî darbesinin, 
getirdiği, işçi sınıfı ve sendika düşmanı 
tavrının sivil görünümünün devamıdır. 
ANAP yönetimi, Millî Güvenlik Konse
yini ouşturan beş generalin getirdiği an
tidemokratik, otoriter çerçeveye sonuna 
kadar sahip çıkmakta; bu antidemokratik 

çerçeveyi alabildiğince kullanarak, hun
harca, işçileri sömürmeyi devam ettirmek 
istemektedir. 

Sayın milletvekilleri, 24 Ocak Karar
ları, ancak 12 Eylül askerî darbesi ile uy
gulanmaya konulabilirdi; bu hususu sık 
sık Sayın Özal da dile getirmektedir. Bu 
cümleden olmak üzere, 12 Eylül'den son
ra işçileri sindirmeye yönelik bir plan 
adım adım uygulandı. Egemen sınıfın 
bu alandaki istekleri, devlet terörü uygu
lanarak tek tek yerine getirildi. DİSK, 
faaliyetten alıkonuldu; yöneticileri ve 
üyeleri yargılanıp, dört yıl hapishanede 
tutuldu. DİSK ve Türk - İş üyesi işçiler 
üzerindeki gözdağı ve baskı sürdürüldü. 
Kazanılmış haklar geri alındı. İşçi sendi
kaları, İLO kararları1 ve Batı Avrupa 
standartlarına aykırı biçimde, iktidarla
rın denetiminde sıradan birer dernek ha
line getirildi. 1,5'milyon dolayındaki me
murun sendikalaşma hakkı inkâr edildi. 
Grev hakkı, kullanılmayacak derecede sı
nırlandırıldı. Sendikalara ve yöneticilerine 
genel siyaset yasağı getirildi. Toplu pa
zarlık ve sözleşme düzeni yok edildi. Ta
rafların özgür iradesini yaşama geçirecek 
sözleşme ortamı yerine, işveren kuruluş
larının dayatmalarını formüle eden bir 
yapı yerleştirildi Serbest pazarlık kuru
munun yeri resmî hakem, müessesesi ile 
dolduruldu. 

Sonuç olarak; 12 Eylülden bu yana 
işçilerin reel ücretleri, yüzde 60 oranın
da düşürüldü. Üstelik, doların, Türk Li
rası karşısındaki değerinin yaklaşık otuz 
misli arttığı bir dönemde bu operasyon 
gerçekleştirildi. Ücretlerin maliyet için
deki payı, yüzde 33'ten yüzde 17'ye in
dirildi. Diğer yandan, 1983'te ANAP yö
netimi işbaşına geldiğinde, maaş ve üc
retlerin mirî gelir içindeki payı, yüzde 
20 dölaylan-ıda idi. Bu pay, 1988'de yüz-
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de 14'e indirildi. Buna karşılık beş yıllık 
ANAP yönetiminde kâr, rant ve faizle
rin 1983'te yüzde 5 olan payı, 1988'de 
yüzde 70'e fırladı. İşsizlik lise yüzde 20' 
İlere ulaştı. İşte, ANAP iktidarının: işçi ve 
emeklilere getirdiği yıkıntı budur ve 
ANAP yönetimi, bu tablo kötüleşerek 
ısürsün diye, egemenlerin çıkarları gelişe
rek devam 'etsin diye demokratik sendikal 
hak ve özgürlükleri tanımak istememekte-
ıdir. Böylece Sayın Özal, MİESS başkanı 
iken yapamadıklarının intikamını bugün 
almak istiyor. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi, ku
rum ve ilkeleriyle bir bütündür/Demok
rasinin azı ya da çoğu olamaz ve de de
mokrasinin olmazsa olmaz koşulları var
dır. Sendika hakkı, toplu sözleşme ve 
grev hakkının oluşturduğu üç temel hak, 
demokrasinin varlığını borçlu olduğu, ol
mazsa olmaz koşulunu oluşturur. 

Sendika kurma, bunlara serbestçe üye 
olabilme, dilediği sendikayı seçebilme, 
serbest pazarlık ve grev hakları, sosyal 
halklar sisteminin belkemiğini oluşturur. 
Öyle İki, bu halklar olmadan klasik hak
lar ve siyasal demokrasinin d!e kurulup 
yaşjatılıması mümkün olamaz. 

Sendikal halkların kısıtlandığı yerde, 
insan hakları da kayıtlanmış dernektir. 
Bu hakların yaşama geçirilmediği yerler
de ise, demokrasinin varlığından söz edi
lemez. Bilindiği gibi, sendikalar çağdaş 
toplumlarda siyasal iktidarları çeşitli bi
çimlerde etkileyen baskı gruplarıdır. Bir 
toplumda sendikalların siyasî etkinlikte 
bulunma düzeyi ne ise, özgürlüklerin ve 
demokrasinin düzeyi de o kadardır. 

Bu nedenle, AET üyesi üliekalerim hiç
birinde sendikalar için getirilmiş bir ge
nel! siyaset yasağı yoktur; çünkü, çağı
mızda ekonomik alanla siyasî alan iç içe 
geçmiş durumdadır. Bu nedenle, ya özüy

le ve sözüyle demokrat olursunuz, ya ida 
somut işlevinizle demokrat olmadığınızı 
ilan edersiniz. Sayın özal'ın yapmakta 
olduğu, bunun ikincisidir. 

'Hükümet olarak, «Çalışma yasaiarın-
diaki rötuşları Yüce Meclise sunarken, 
çalışma yaşamıını ilgilendiren yasaları 1LO 
kurallarına uyarlayacağız» dediniz. Peki, 
nedir İILO ilkeleri? iBir ide buna bakalım. 
Bu ilkeler, Türkiye Cumhurlyetinıin de 
onaylayarak, ILO'ya üye olduğu, 1919 
tarihli iPhiladölphia Bildirişimde yaşama 
geçirilmiş, daha sonraki sözleşme ve tav
siye kararlarıyla ayrıntıları düzenlienmiş-
tıir. İLO ilkeleri saptanırken Türk hükü
metlerinin de temsilcileri bunları onayla
mıştır. 

İUO'nun temel İlkeleri şunılardır : 
İşçilerin ve işverenlerin, daha önce

den izin aüımaksızın, kendi iradeleriyle, di-
ledilklıeri sendikayı kurma, diledikleri sen
dikaya üye o'ma hakları vardır. 

tşçi sendikaları ve işveren kuruluşla
rı, tam bir özgürlük içinde, anatüzük ve 
yönetmeliklerini oluşturma, kendi temsil
cilerini seçme, kendi yönetimlerini ve et
kinliklerini düzen'leme, kendi programla
rını oluşturma hakkına sahiptirler. 

tşçi sendikaları ve işveren kuruluşla
rımın, federasyon ve konfederasyon biçi
minde örgütlenme ve özgürce, uluslara
rası kuruluşlara üye olma ve uluslararası 
faaliyetlere katılma hakları vardır. 

İşçi -sendikaları ve işveren kuruluşla
rının, idarî makamlarca çalışmadan alı-
kommaya ve kapatılmaya karşı korunma 
hakları vardır. 

Bü. ilkelere ne 1982 Anayasasında, ne 
İlgili yasallarda, ne de bugün Meclisimize 
sunulan değişikliklerde uyulımaımıştır. 

Burada hemen bir hatırlatma yapa
yım : İLO bir işçi kuruluşu değildir; ÎLO 
Birleşm;ş Milletlerin bünyesinde çalışma 
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yaşamına ilişkin uluslararası standartları 
saptayan bir uzmanlık (kuruluşudur. Yüz
de 50'sini hükümet temsilcilerinin, yüzde 
25'ini; hükümetin atadığı işveren kuruluş
larının ternsiilc iterinin, diğer yüzde 25'inin 
ide yine hükümetin atadığı işçi temsilleile
rinin oluşturduğu bir üçlü yapı içinde ça
lışır. (Bugün dünyada tüm demokratlar bu 
kuruluşa saygı gösterirler. 

Türkiye, 1932 yılında, Atatürk'ün ça
basıyla İLO üyesi olmuştur. Bir ülke, al
tına imza attığı uluslararası anlaşmalara 
uymaklla yükümlüdür. 'Uluslararası ant
laşma hukukunda ahde vefa temel bir il
kedir. (Eğer karşı iseniz, istemiyorsanız, 
bu Ikuruluşa üye olmayabilirsiniz; ancak, 
üye olduktan sonra, bu kuruluşla birlikte 
saptadığınız ülkelere uymak zorundasınız; 
ıama,' Sayın General Evren, Sendikalar 
Yasasının Millî Güvenlik 'Konseyimde tar
tışılması sırasında, «Biz, hiçbir teşkilat
tan çekıiramiyoruz, İLO imiş, bilmem han
gi teşekkülımüş, bize bunlar tesir edemez» 
diyebilmiştir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Doğrudur. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Devamla) 
— 28 Maziran 1987 tarihli Cumhuriyet 
gazetesi yazmaktadır. 

İLO Ülkelerine ya uyarsınız, ya da uy
mazsınız; ama uymayacaksanız İLO üye
liğinden çekilirsiniz. (SHP sıralarımdan 
a'kışlar) 

Sayın miilletvekillleri, bugün çağ at
ladığını iddia eden özal iktidarı, bu ba
kış açısında çalışma hayatını yorumla
dığına göre, çağdaş değildir. Batı Avru
pa'da toplumun temel direklerinden biri 
kabul edilen işçi sendikalarıma tanınan, 
çağa uygun hakları tanımak istemeyen 
bir iktidar elbette ki, çağdaş olamaz, Özal 
yönetimi, iddia ettikleri gibi, liberal da 

değildir. Kâr, faiz ve fiyatları serbest bı
rakıp, ücretlere .müdahale eden; ücretleri 
antidemokratik baskılarla gerileten bir 
yönet.'ım, elbette ki, liberal olamaz. Özal 
yönetimi demokrat da değildir. Sermaye 
sınıfına her türlü çalışma olanağı yara
tırken; işçi sınıfına ve onun sendikal ör
gütlerini kıskaca alan, sendikal hak ve 
özgürlükler üzerine konan ambargomun 
kalkmasına rıza göstermeyen'; tüm anti
demokratik Anayasa ve yasa maddelerime 
sahip çıkan bir yönetim, elbette ki, dle-
(mokrat olamaz. Türkiye tarihinde işçi 
halkları konusunda zaman zaıman çağdaş
lık örnekleri verilmiştir. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Biraz 
da kendinizden bahsedin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

ABDULLAH, BAŞTÜRK (Devamla) 
— Örneğin, Atatürk'ün öncülüğümde top
lanan... 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Rahatsız mı oldun? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Sütten 
çıkma kaşık gibisiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Kes 

ulan, kes! 
NEVZAT AKSU (Çorum) — Ulan 

sensin f 

RIZA YEL'MAZ (Ankara) — Sütten 
çıkma me demek? (SHP sıralarından gü
rültüler) 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Ulan 
sensin! 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, siz 
ceza alimak mı istiyorsunuz? 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Devamla) 
Bir şey mi oldu kardeşim? 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 
Sayın Baştürk... 
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NEVZAT AKSU (Çorum) — Biraz 
•da kendinizden bahsedin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, ismi
nizi lütfeder imisiniz? Size gerekli ihtarı, 
gerekeni yapayım. 

Tahammül edemiyorsanız dışarıya cı
lkın. 

Lütfen efendim... ı(SHP sıralarından 
«Bravo Başkan» sesleri, alkışlar) 

Devam ©din Sayın Baştürk. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Devamla) 
— Türkiye tarihinde işçi halkları konu
sunda zaman zaman çağdaşlık örnekleri 
verilmiştir. Örneğin, Atatürk'ün öncülü
ğümde toplanan İzmir İktisat1 Kongresin
de, î Mayısların işçi bayramı olarak kut
lanmasının kararı alınmıştır. Rahmetli 
Adnan Menderes, 1 Mayıs 1960'da rad
yodan işçilere «eslenerek, î Mayıs işçi 
bayramlarını kutlamıştır. 1971 öncesinde 
çok eleştirdiğimiz Sayın Süleyman Demi
re! hükümetleri döneminde 4 adet İLO 
sözleşmesi onaylanmıştır. Bugün moillalla-
rın yönettiği İran'da bile kutlanan 1 Ma
yıslar, ülkemizde yasaık zincirleri altında 
tutulurken, kendinize demokrat süsü ve
remezsiniz. '(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 1988 yılı, İLO' 
nun en önemli! sözleşmesi olan 87 sayılı 
Sendika Özgürlüğü Sözleşmesinin: kabul 
edilmesinin 40'ıncı yılıdır. 87 sayılı Söz
leşmenin 40 inci yıllında Türkiye, bu söz
leşmeyi kabul etmemenin ayıbını taşı-
ımaktadıır. 87 sayılı Sözleşmeyi imzalama
yanlar arasında, bugün, İran, Irak, Gü
ney Afrika, Tanzanya, Zaire gibi ülkeler 
kalmıştır. Yönetimin demokratilkleştiril-
d'iği iddiasıyla Avrupa Topluluğuna üye
lik başvurusunda bulunan Türkiye, anı
lan ülkelerle 'birlikte, 87 sayılı Sözleş
meyi onaylamamakta direnmektedir. 
ANAP yönetiminin evrensel insan hakla
rına, işçilere ve altına imza koyduğumuz 

İLO bildirisine bir nebze saygısı varsa, 
87 sayılı Sözleşmeyi Meclise getirir; hep 
birlikte onaylarız. 

ANAP yönetimini, 87 sayılı Sözleş
meyi Meclisimize sunmaya davet ediyo
rum. 

Gönül isterdi ki, ne İLO'nun, ne AET' 
nin ve ne de diğer uluslararası kuruluş
ların baskı ve zorlaması olmuaksızın, hak
kımız olan sendikal hak ve özgürlükler 
Meclisimizin kendi iradesiyle tanınır ve 
böylece de demokratikleşme süreci başla
tılmış olabilirdi. 

BAŞKAN — Sayın Baştürk, süreniz 
doldu; toparlamaya çalışın. 

ABDULLAH BAŞTÜRK (Devamla) 
—• (Bitiriyorum. 

Sayın mi İle tvek illeri, özal yönetiminin 
işçi ve sendika düşmanlığı, yalnızca ulu
sal düzeyde de değildir; bu düşmanlık, 
uluslararası düzeyde de sürmektedir. Bir 
örnek vereyim : Bugün, sendikalar, ulus
lararası! düzeyde bir toplantıya katılmak 
isterse ya da yabancı bir sendikacıyı Tür
kiye'ye davet etmek isterse, öncelikle, 
hükümetten, pasaport dışında özel izin 
a'lımak zorundadır. Bu durum ÎLO ilke
leriyle, kararlarıyla bağdaştırıiaımaz. Böy
lesine bir toplantıya katıldığı için Türk -
İş üyesi bir sendikanın yöneticileri hak
kında dava ikame edilmiştir. 

Sayın ANAP yönetimi ve değerli mil
letvekilleri; Türkiye 193'2'dıe ILO'ya üye 
olmuştur. 56 yıl sonra bugün, İLO Tür
kiye'yi sürekli gündemde tutmaktadır. 
Haziran 198-8 Gendi Kurulunda Türki
ye'nin durumu de alınacaktır. Getirilen 
yasa değişiklikleri İLO'yu tatmin etme
yecektir. Avrupa Parlamentosu bir bildi
ri yayınlayarak 1 Mayıs 1980 nedeniyle 
girişilen baskıları protesto ederken, sen
dikal hak ve özgürlüklerin tanınmasını da 
bir kez daha istemiştir. 90 milyon üyeli 
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Uluslararası Hür Dünya İşçi Sendikalla
rı Konfederasyonu, sürekli olarak, Özal 
yönetimini, işçi halkları nedeniyle sorgu
lamaktadır. Amerikan İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu AFLCIO, sendika öz
gürlüğü ve sosyal haklara getirilen yasak
lar nedeniyle, Türkiye'nin, özel listeye 
alınarak yaptırım uygulanmasını istemek
tedir. Batı Avrupa Sendikaları Konfe
derasyonu da, yönetimin an t i sendikal tav
rından dolayı Türkiye'yi sürekli olarak 
gündemde tutmaktadır. Son genel kuru
lunda da aşağıdaki açıklayacağım kara
rı almıştır. DİSK ve Türk-îş üyesi de
legelerin 15 gün önce katıldığı Avrupa 
'Sendikaları! Konfederasyonu ASK'ın 
Stockholm'deki kongresinde 35 milyon 
Batı Avrupa işçisini temsil eden delege
ler, oybirliğiyle şu kararı almıştır. 

«1. 1 Mayıs gösterilerinde işçi ve 
temısilcilıeniıne yönelik şiddet uygulamala
rını protesto ediyoruz. 

2. Türk Hükümeti ÎLO'ya karşı va
atlerini tutmamıştır. 

3. Temel halk ve özgürlükler güven
ce altına alınmadığı sürece Türkiye'nin 
Batı demokrasileri içinde yeri olmıaya-
calktır. 

4. Temel hak ve özgürlükler güven
ce altına alınmadığı sürece, Türkiye'nin 
iBatt demokrasileri içerisinde yeni olma
dığı gibi, Avrupa Topluluğu üyeliğine de 
karşı çıkılacaktır.» 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 51, 
52, 53, 54 ve 55 inci maddeleriyle, beş 
generalin kabul ettiği 2821 ve 2822 sayılı 
Çalışma yasaları yürürlükteyken, Avru
pa topluluğu bizi üyeliğe kabul etmez. 
Anayasayı değiştirmeden, çalışma yasak
larında köklü değişiklik sağlayamazsınız. 
Ancak, bazı rötuşlar yapabilirsiniz, bun
ları da Avrupa'ya, ÎLO'ya değişiklik di
ye yutturmak mümkün değildir. ANAP 

yönetimi, hiçbir kuruluşu aldatma heve
sine kapılmasın. Kimse bize basketbol 
sahasında futbol oynatmayacaktır. Av
rupa Topluluğuna üye olmak için baş
vurduğumuz şu günlerde, herkes sizden 
Batı Avrupa'nın demokratik kurallarına 
uymanızı beklemektedir. 

Şu anda işçi sınıfının karşısında en 
büyük öğretmen Sayın özaTdır. tşçi sı
nıfımız, 1961 Anayasasının sağlamış ol
duğu nispî özgürlükler ortamında çıkarı
lan sendikal yasalardan sonra, 25 yılda 
elde edemediği deneyimi 'Sayın Özal sa
yesinde kazanmıştır. Sömürünün bu de
recesiyle, demokrasi dişiliğin, çağdışılı-
ğın, işçi ve sendika düşmanlığının bu bo
yutu ile 12 Eylül paşaları! ve Sayın Özal 
işçi sınıfına çok şey öğretmiştir. O kadar 
ki, artık, bir grup işçi değil, İşçi sınıfı 
kitle halinde «Genel grev» diye haykır
maktadır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, rüzgâr ekliyor
sunuz fırtına biçeceksiniz. İşçi sınıfı de
mokratik mücadele ile sizi ve sizin gibi 
düşünenleri yenecektir. Anayasanın ilgili 
maddeleri değişmedikçe sendika özgürlüğü 
ve sosyal haklarda bir gelişme sağlana
maz. Asikerî darbelere sahip çıikan bu 
ANAP çoğunluğu ile de elbette anayasa 
değiştirilemez. Çözüm, yalnızca işçilere 
değil, tüm çalışanlara sendikalaşma ve 
grev hakkının tanınmasıdır. Bu açıdan, 
sayın ANAP'lılar, sendikal hak ve özgür
lükleri Batı Avrupa düzeyine çıkarmak 
üzere, aralarında anlaşan SHP ve Doğru 
Yol Partisinin ortak çalışmalarına kulak 
veriniz. 

SHP olarak, uyarı görevimizi yenili
yor ve diyoruz ki, uyguladığınız ekono
mik, sosyal ve kültürel politika ile eme
ğe karşı uyguladığınız aşırı sömürü ve ta
lan düzeniyle, tarihteki yeriniz, benzer
lerinizin yeri olacaktır; ancak, ne yapılır-
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sa yapılsın, halikımız ve onun bir parçası 
olan işçi: sınıfı, bugünleri aşacaktır. • Tür
küye işçi sınıfı, gerçek hak ve 'özgürlükle
re mutlak sahip çıkacaktır; bundan da 
kuşku duymayınız sayın ANAP'lılar. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Baştürik. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mehmet Akdemir; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET 
AKDEMİR ^Gaziantep) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisim değerli üyeleri; biraz 
önce konuşan, iSosyaldemofcrat Halkçı 
Parti sayın isözcüsünün konuşmalarını 
dinledikten sonra, Türkiye'de gerçekten 
kara bir tablomun olduğunu müşahede et
mek durumunda kaldık. Gerçekte, söy-
yediklerinin yüzde 99,9'u ıdoğru değildir; 
ancak, ben bu konuya -grup adına gö-
reVlendiri'mediğiım için- girmek istemi
yorum. 

'Değerli milletvekilleri, sosyal güven
likte temel bakış 'açısı toplumun her ke
siminim sosyal güvenliğe Ikavuşturulması-
dır. Yoksa, bir grubun daha fazılla imkân 
sağlamasıyla geniş kitlelerin sosyal gü
venlikte mahrum kalması, hem sosyal 
adalete, 'hem de bu konuda yapılmış olan 
sosyal tercihlere aykırı düşer. 

ıBu düşünceden hareketle Çalışma ve 
Sosyal! Güvenlik Bakanlığınca hazırla
nan ve1 Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunca 
değiştirilerek kaibul edilen 2821 sayılı 
Sendikalar Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinim 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısıyla, 
2821 sayılı Sendikalar Kanununda ya
pılan değişiklikler hakkında, Anavatan 

. Partisi Grubu adına 'bilgi sunmak ama-
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cıyla huzurunuzda bulunmaktayım. Bu 
vesileyle, Yüce Heyetinizi derin saygı
larımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, demokratik 
parlamenter düzenle idare edilen ülke
lerde emeğin hakikinin verilmesi ve sos
yal ibarışın sağlanması 'amacıyla hür 
sendikacılık benimsenmiş, grev ve lokavt 
hakkı tanınmıştır. Ülkelerin sosyal, si
yasal ve ekonomik durumları da göz 
önüne alınarak, zaman zaman sendika
lar kanunlarında değişikliklere ihtiyaç 
duyularak, bu yönde çalışmalar yapıl
maktadır. Ülkemizde de bu yöndeki ça
lışmalara sık silk rastlanmıştır. Bu ne
denle de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca hazırlanan ve yüce huzu
runuza getirilen yasa tasarısı hakkında 
kısa, özet ibilgi sunmak istiyorum. 

Tasarının hazırlanmasında uygulama
daki aksaklıklardan başka, işçi ve işve
ren kesimimin değişiklik taleplerinin, yar
gı içtihatlarının ve doktrinde tileri sürü
len görüşlerin göz önünde bulundurul
duğu anlaşılmaktadır. Getirilen değişik
liklerde, maddelerin kendi içinde ve ilgili 
(bulunduğu diğer maddelerle tutarlı bir 
bütün oluşturmasının hedef alındığı gö
rülmektedir. 

Bu ıgenel açıklamamın ışığı altında, 
2821 sayılı Sendikalar Kanununda özet
le şu değişiklikler yapılmaktadır: Sen
dika kurucusu olabilmek için o iş ko
lunda fiilen çalışır olmak yeterli sayıl
mış; ayrıca 2822 sayılı Kanunun ilgili 
maddelerine göre hüküm giymemiş ol
mak şartı 'da toplam 6 ay veya daha faz
la hüküm giymemiş olarak değiştiril-
miş, böylece bir gün dahi mahkûm olan
ların sendika yüneticisi olmalarım 
engelleyen hüküm değiştirilerek ko
laylıklar sağlanmıştır. Sendika yöne
ticilerine, kamu kurum 'veya kuruluşla-
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rıyk, bunların katıldıkları teşebbüs veya 
ortaklıkların yönetim veya denetim ku
rlularında görev aldıkları takdirde ilgili 
kamu kurum veya kuruluşlarınla aut 
kanunlarda hüküm bulunmaması halinde 
sendikadaki veya konfederasyonlardaki 
görevlerinin de devam etmesi imkânı 
sağlanmış, her iki görevin birlikte yü
rütülmesine engel olan eski uygulamaya 
son verilmiştir. Yönetim kurullarına yet
ki verilerek sendika şubelerinin açılma
sı kolaylaştırılmıştır. 

Sendika genel kurularındaki seçimin 
devamı sırasında yapılan işlemler ile se
çim sonuçlarına yapılacak itirazlara açık
lık getirildiği; sendika, sendika şubesi 
ve konfederasyonların seçimlerine karış
tırılacak usulsüzlüklerin ve hilenin ön
lenmesini teminen, kanunun 52 nci mad
desine göre, ilgililere başvuru hakkı ta
nındığı görülmüştür. Aynı maddede ya
pılan değişiklikle sendika yöneticilerin
de aranan 10 yıllık çalışma süresinin he
sabında, sosyal güvenlik kuruluşlarına 
ödenen prime esas gün sayısının dikka
te alınacağınım öngörüldüğü ve böyle
ce, 10 yılın hesabında esneklik getiril
miştir. Birden çok sendikaya üye olun
ması halinde, bütün üyeliklerin geçersiz 
olacağına dair hüküm değiştirilerek, son
raki üyeliklerin geçersiz olacağı esası 
kabul edilmiş, yetki tespitinde karşılaşı
lan güçlüklerin giderilmesine çalışılmış, 
ilk iradeyle belirlenen üyelik korunmuş
tur; ayrıca, üyeliğin işverene bildirilme
si zorunluluğu kaldırılmış, böylece, sen
dikaların işyerlerindeki örgütlenme sıkın
tılarının da giderilmesi amaçlanmıştır. 

Sendika üyeliğinden çekilenlerin, çe
kilmenin hüküm doğuracağı 3 aylık sü
renin bitimlinden önce başka bir sendi
kaya üyelik için başvurması halinde, yeni 
üyeliğin kazanılabileceği tarihe açıklık ge-
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tirilmiş, 3279 sayılı Kanuna göre, sigor
talı olarak çalışırken emekli olanlardan, 
sosyal güvenlik destek primi ödeyerek si
gortalı bir işte'çalışanlar da işçi sayılmış 
ve sendikalara üye olmaları sağlanmıştır. 
Sendikaya üye olmaları veya olmamaları 
sebebiyle işten çıkarılan veya farklı mua
meleye tabi tutulan işçiler lehine, ücre
tinin 1 yıllık tutarından az olmamak üze
re, teminata hükmedileceği .imkânının ge
tirilmiş, böylece sendika hürriyeti korun
muş ve teminat altına alınmış oldu. 

Siyasî faaliyetler tanımına açıklık ge
tirilerek, hangi tür faaliyetlerin siyasî faa
liyet sayılmayacağı belirtilmiştir. 

(Sendikaların, gelirlerinin bir kısmını 
sosyal amaçla barcayabilmelerine ve iş 
ve işçi Bulma Kurumuna devredilmek 
üzere, meslekî eğitim tesisi yaptırmaları
na veya bu amaçla bağışta bulunmaları
na imkân tanınmıştır. 

Sendika ve konfederasyonların feshi, 
infisahı veya kapatılmasında, gelir ve 
mallarının Hazineye devrine dair esas 
kaldırılmış, iradeleriyle bir başka kuru
luşa devir imkânı 'getirilmiş, bazı haller
de Cse, meslekî eğitimde kullanılmak üze
re iş ve işçi Bulma Kurumuna devri 
amaçlanmıştır. 

Sendika ve konfederasyonların her yıl 
denetlenmesi yerine, olağan genel kurul 
döneminde en az bir defa denetlenmesi 
esası getirilmiş; denetlemede kanun, tü
zük ve genel kurul kararlarının esas alı
nacağı belirtilmıiştir. 

Genel kurulu zamanında toplantıya 
çağırmayan yönetim1 kuruluna işten el' 
çektirilmesi içlin sendika üyeleri yanında 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
da iş Mahkemesine müracaat hakkı ta
nınmıştır. 

Sendika gelirlerini amaçları dışımda 
harcayan yöneticilere de para cezası ve
rilmesi öngörülmüştür. 
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Yetki .belgesini alan işçi sendikasına 
da üyelik atfdatı kesilmesi imkânı sağlana
rak, güçlü sendikacılığın hedef alınması 
öngörülmüştür. 

Öğrencilerim ve din ve ibadet işlerinde 
çalışanların sendikaya üye olmaları sağ
lanmıştır. 

Yetkili sendikanın tespitinde karşıla
şılan aksaklıklarım ve usulsüzlüklerin gide
rilmesine ilişkin olarak, evvelce üsteler 
halinde bildirilmiş olan üyeliklerin, no
ter kanalıyla bildiriimes'i esası kabul edil
miş, böylece, yetki sistemimi olumsuz 
yönde etkileyen gerçeğe aykırı bildirimle
rin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Tasarının, görüşülmesi sırasında belir
teceğiniz değerli görüşler ve katkılarınız
la daha da iyileştirileceğine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan İk
tidarı devrinde sosyal güvenlikle ilgili 
düzenlemeler hakkında kısa bilgi verme
den ayrılmak istemiyorum. Hepinizin ma
lumları olduğu gibi, yıllardır tarımda ken
di adına ve hesabına çalışanlarla, bir hiz
met aiktine istinaden geçici olarak çalışan
ların sosyal güvenlik kapsamına alınma
larına, Anavatan Hükümeti sırasında baş
lanılmıştır. 1984 yılında Konya ve /Kır
şehir, 1985 yılında Ankara, Çankırı, Es
kişehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, 
Yozgat illerinde; 1986 yılında Afyon, Ay
dın, Denizli, İzmir, Kütahya Manisa 
Muğla, Uşak illerinde; 1987 yılında Amas
ya, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, 
Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Gazian
tep; 1988 yılında Balıkesir Bilecik, Bursa, 
Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, 
Kocaeli Sakarya ve Tekirdağ illerıimdeki 
toplam 38 ilde bu uygulama halen de
vam etmektedir ve ilgili kanuna göre 1994 
yılına kadar bütün lillerimiizin tarım si
gortası kapsamına alınması gerekmekte 
iken; ancak, şunu memnuniyetle ifade et-
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rnek isterim ki, tarım sigortası kapsamına 
alınma durumu Sayın Bakanlığımızın gay
retleriyle 1990 yıllılarına alınmıştır. 

Bağ-Kur, yıllardır kendi sigortalısı
nın da pek fazla bir şey beklemediği ve 
hatta güven duymadığı bir kurum idi. 
Bunun da kanaatimce en büyük sebebi, 
sigortalıların ve emeklilerin, sağlık hiz
metinden yararlan anlamalarıydı. Hükü
metimiz, bu konuda da akılcı politika
lar üreterek, çıkarmış olduğu bir kanun
la, bu kesime de sağlık hizmeti götürme
yi tasarlamış, 1986 ve 1987 yıllarında 31 
ilde, 1988 yılımda da geri kalan 36 ilde 
uygulamaya geçilmek suretiyle, çok bü
yük bir hizmetin sunulması artık gerçek-
leştirikniştir. Böylece yıllardan 'beri her 
türlü sağlık hizmetinden yoksun bulunan 
aile fertleriyle beraber 9 milyon vatanda
şımız Sosyal Sigortalar Kurumu ve devlet 
hastaneleriyle diğer sağlık tesislerinden 
muayene ve tedavilerini yaptırma imkânı
na sahip olmuşlardır. 

Bağ - Kur sigortalılarının aylıklarına 
da yıllar itibarîyle hiç de küçümseneme
yecek oranda artışlar sağlanmıştır; ancak 
yine de yeterli aylık aldıklarını söylemek 
mümkün değildir. Bunun da başlıca se
bebi, henüz 15 yıllık maziye sahip bulu
nan bu kuruluşumuzun, bugün 330 bin 
civarında emeklisi bulunmaktadır. Bu
nun yanı sıra da, yüzde 50'ye yakın bir 
bölümü, 10 yıllık hizmetlerini prim öde
meden değerlendirmek suretiyle emekli 
olmuşlardır. Bu uygulama, kurumun ak-
tuer dengesini olumsuz olarak etkilemiş
tir. Öte yandan, halen Bağ - Kur'un 350 
milylar lira prim alacağı bulunmaktadır. 
Hükümetimizin, bu alacağın kısa sürede 
tahsili için çıkarmış olduğu ve sigortalı
lara yeni bir imkân veren kanun hükmün
deki kararnameye göre, prim borçlarının 
aslını 31 Mayıs 1988 tarihine kadar öde-
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yen sigortalıların gecikme zammı ve faiz
den doğan borçlarının 1 yıla kadar erte
lenmesi hususundaki fırsat ve imkânı çok 
iyi değerlendireceklerini umuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
şimdi de, Sosyal Sigortalar Kurumu ile 
ilgili görüşlerimi kısaca arz etmek istiyo
rum. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, 3. milyon 
civarında sigortalısı, 1 milyon 300 bine 
yakın emekli, dul ve yetimi ile Türkiye' 
nin en büyük sosyali güvenlik kuruluşu
dur. Sosyal Sigortalar Kurumu, nüfusu
muzun yaklaşık yüzde 40'ına sağlık hiz
meti vermektedir. Böylece, ülkemiz sağ
lık sektöründe çok önemli bir konuma 
sahip bulunmaktadır. 350 civarında ya
taklı ve yataksız sağlık tesisi, 22 bin ci
varında hasta yatağı, 3'6 bin civarında sağ
lık personeli bulunan bu güzide kurumu
muzun, sağlık personeli açığının süratle 
giderilmesi gerekmektedir. Kanaatimce, 
idarî ve malî yönden özerk bir kuruluşun 
'daha esnek kurallara tabi olması, böyle
ce kendi öz kaynaklarını daha akılcı bir 
şekilde kullanmasına imkân Verilmesini 
sağlayacaktır. 

'So3Val Sigortalar Kurumundan aylık 
alanlar, yıllardan beri sosyal yardım zam
mı miktarının, memur emeklilerinin al
tında alma'sından dolayı haklı olarak şi
kâyet etmektedirler. Bu sene, Hükümeti
miz, ilk defa bu eşitlemeyi sağlamış bu
lunmaktadır. Reform niteliğindeki uygu
lamayı gerçekleştiren Sayın Bakana, hu
zurunuzda teşekkürü bir b'orç bilmekte
yim 

Yine, işçi emekli aylıkları miktarları
nın ek göstergesi - 1 - 4 dereceler hariç -
devlet memurları emeklilerinin aylıkları
nın üzerinde tespitine ilişkin yasal düzen
leme ve uygulamalar da Hükümetimiz 
zamanında gerçekleştirilmiştir. Bununla, 

işçi emeklilerimizin aylıklarının yeterli ol
duğunu söylemek istemiyorum; ancak, 
sosyal sigorta, nimet - külfet dengesinin 
göz önünde tutulduğu, aktuer hesapların 
bugün ve gelecek itibariyle gayet hassas 
bir terazide ölçüldüğü bir kavram ve ku
rumdur. 

Devlet tarafından finanse edilmeyen, 
kendi öz kaynaklarını değerlendirerek ya
şamını sürdüren bir kurumun, güvenirli
lik ve likidite esaslarına göre çalışması ge
rekmektedir. Bugün Sosyal Sigortalar Ku
rumunun 250 milyar civarında kamu ve 
özel sektörden prim alacağı bulunmakta
dır. O alacağın tahsili için bir yandan 
cezaî müeyyideler artırılmış, bir yandan 
tahsilatı (hızlandırıcı uygulamalar yapılmış 
ve son olarak da prim aslını 22 Mayıs 
1988 tarihine kadar ödeyen işverenlerin 
igeeikme zammı ve f aizden doğan borçları 
2 yıla kadar ertelenmiştir. İşverenlerimi
zin, bu imkânı çok iyi değerlendirecekle
rini ummaktayım. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigorta
lar Kurumu, sigortalılarına sigorta hiz
metleri yanında, konut sağlama yönün- f 

den de hizmet ifa etmektedir. Önceki yıl
larda ya kendisi toplu konut yapmak ya 
da kooperatifler aracılığıyla üyelerine kre
di vermekteydi. Son yıllarda akılcı bir po
litika uygulanmış ve Toplu Konut Fonuy
la işbirliğine girişilmiştir. 750 bin lira olan 
faizsiz kredi miktarının 1 milyona çıka
rılması; inşaatları yüzde 70 seviyesine gel
miş ve küçük katkılarla bitirilebilecek 
16 bin konut için 500 bin lira ek kredi 
sağlanması memnuniyetimizi mucip ol
muştur. 

Bugün ülkemiz dışında, çeşitli ülke
lerde çalışan işçilerimizin sorunlarına hü
kümetimizin gösterdiği yakın ilgi ve yar
dımlar gerçekten takdire değer bir sevi
yeye gelmiştir. Hemen her bakanlık ve ku-
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ruluş, üzerine düşen görevi yerine getir
mek üzere ciddî bir çalışma temposu 
içerisindedir. Yurt dışındaki işçilerimizin 
çalışma koşulları ve sosyal güvenlikleri 
konusunda her gün yeni bir adım atılmak
tadır. Yurt dışında çalışma sürelerinin de
ğerlendirilmesi amacıyla çıkarılan 3201 sa
yılı Kanun, önemli yenilikler getirmiştir. 
Ancak, yaptığım tespitlere göre, işçileri
miz, özellikle borçlanmak için yurda ke
sin dönüş yapma zorunluluğundan şikâ
yet etmektedirler. Gerçekten, yürürlükteki 
kanuna göre, hizmet değerlendirmesi için 
kesin dönüş şartı karşısında işçilerimiz, 
'Kem işlerini bırakıp bırakmama konusun
da karar verememekte, hem de bulunduk
ları ülkelerdeki vergi mevzuatının sağla
dığı vergi iadesi hakkından mahrum bı
rakılmaktadırlar. Kanaatimce, bu soru
nun süratle çözümlenmesinde büyük fay
dalar bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce ko
nuşan değerli hatip arkadaşımızın Sendi
kalar Kanununda yapılan değişiklikleri 
yeterli görmedikleri ve bu yönde ILO 
standartlarına uygun düzenlemeler yapıl-

* masını istemesini haklı görmemek müm
kün değil; ancak, ülkemiz, demokratik 
parlamenter düzen içerisinde Anayasa ve 
yasalara bağlı bir ülkedir; dolayısıyla 
Anayasada yapılacak işçi haklarına yö
nelik olan her türlü değişikliğin yanında, 
Anavatan Partisi mutlak olacaktır; an
cak, bunlar Anayasayı rafa kaldırarak de
ğil, Anayasayı Yüce Mecliste değiştire
rek olacaktır. Nitekim, bu yönde kendi
lerinin bahsetmiş oldukları - iki muha
lefet partimizin değerli üyelerinin - bir 
araya gelerek Anayasanın hangi madde
lerinde ve işçi haklarına yönelik hangi 
maddelerinde yapılması gereken değişik
likler de elbette görüşülecektir. Bu gö
rüşmelerde uyum sağlandığı ve anlaşma 
olduğu takdirde, Anavatan Partisi işçi-
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nin emeğinin kesin olarak yanındadır; an
cak, işçinin emeğinin sömürülmesinin kar-
şısındadır. Dolayısıyla 1 Mayıslardan 
bahseden değerli hatibimiz ve arkadaş
larımız, 1 Mayısların kara Mayıslar oldu
ğunu, kara günler olduğunu unutmakta
dırlar. Halbuki, biz, 1 Mayısların bahar 
'bayramı, işçi bayramı veya bayram mı, 
foayram değil mi münakaşasından ziyade, 
işçinin emeğinin verilmesi yönünde hare
ket etmek istiyoruz. İşçinin emeğinin lafla 
sömürülmesinin yanında değiliz. 

Bu nedenle ve bu hislerle, hepinize 
derin saygılarımı ısunüyorum. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa

yın Cavit Erdemir; buyurun efendim. 

DYP GRÖBU ADINA H. CAVtT 
ERDBMlR (Kütahya) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 2821 sayılı Sen
dikalar Yasasına değişiklik getiren kanun 
tasarısı sebe'bİyle Doğru Yol Partisi Gru
bu adına fikirlerimizi sizlere arz etmeye 
çalışacağım. Bu sebeple, hepinize en de
rin 'hürmet ve saygılarımı sunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, gerek 2821 
sayılı Sendikalar Yasası, gerekse 2822 sa
yılı Toplu İş, Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Yasası ve 1982 tarihli Anayasanın çalış
ma hayatını düzenleyen hükümleri, öte
den beri tartışılır olmuştur. Tartışılır ol
muştur, zira temel yasa olan 1982 Anaya
sasının çalışma hayatını düzenleyen mad
deleri, işçi hak ve özgürlüklerini son de
rece kısıtlayıcı bükümler -getirmektedir. 
Getirmektedir, zira bu hükümler ile sen
dikaların kuruluş ve etkinlik amacı da
raltılmış, faaliyet alanı çalışma ilişkileriy
le sınırlandırılmıştır. 

• Temel Yasa olan Anayasanın belir
lediği esaslar dairesinde çıkarılan 2821 sa
yılı Yasa, sendikal hak ve özgürlükleri 
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daha da kısıtlayıcı hükümler getirmiştir. 
Bu düzenlemelerin doğal sonucu olarak, 
işçi kesimi bugün fevkalade büyük 
sıkıntılar içerisine girmiş bulunmaktadır. 
Hayat şartları, her kesim için oiduğu gi
bi, işçi kesimi için de büyük zorluklar arz 
etmektedir, tşte bu nedenledir ki, «1982 
Anayasası, çalışanları koruyamayan bir 
Anayasadır» demek durumunda kalmak
tayız. Keza, 2821 sayılı Sendikalar Ya
sası da çalışanları, işçileri, sendikaları ko
rumayan bir yasadır. Bu koruyamama 
durumu, gerek Anayasanın çalışma ha
yatını düzenleyen maddelerinin ve gerek
se 2821 sayılı Sendikalar Yasasıyla, 2822 
sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Yasasının değiştirilmesi; ama mut
laka gerçek manada değiştirilmesi ihtiya
cını gündeme getirmiştir. 

Bu gündeme geliş, bugünün meselesi 
değildir. Bu yasaların yürürlük tarihi olan 
1982 ve 1983 yıllarından beri bu sorun
lar tartışılmaktadır. Alın, terinin, el eme
ğinin karşılığını verelim mi, vermeyelim 
mi? Aslında bu konu, tartışılacak bir ko
nu bile değildir. Alın terinin, el emeğinin 
karşılığı mutlaka verilmelidir. Bu husus
ta 2821 sayılı Yasa, 2822 sayılı Yasa ve 
bu yasaların kaynağı olan Anayasada ya
pılacak mutlak değişikliklerle, mutlaka 
halledilmelidir. 

Bugün iktidar, alın terinin, el emeği
nin karşılığının alınmasını sağlayacak ya
sal düzenlemelere karşı mıdır, değil mi
dir? Getirilen bu tasarı ve bilahara görü
şülecek olan 2822 sayılı Toplu İş Sözleş
mesi Grev ve Lokavt Yasasında bazı de
ğişiklikleri içeren yasa tasarısı, istenen, 
özlenen sonucu doğurabilecek midir? 

Sayın milletvekilleri, bizim kanaati
mizce, ne 2821 sayılı Yasada öngörülen 
değişiklikler ve ne de 2822 sayılı Yasada 
öngörülen değişiklikler ihtiyaca cevap ve

rebilecek nitelikte değildir; istenilen nite
likte olması da mümkün dğildir. Çünkü, 
asıl sorun, 1982 Anayasasının altında yat-
maktadır. Yani, 1982 Anayasasının çalış
ma hayatını düzenleyen hükümleri yeni
den ele alınıp tanzim edilmedikten sonra 
bir neticeye ulaşılması mümkün değildir. 

Bu nedenledir ki, yapılacak olan de
ğişiklikler tamamen sathîdir, meselenin 
köküne ve özüne inmekten uzaktır, ikti
dar grubunun sunduğu bir aldatmacadan 
ibarettir. 

Bugünkü i'ktidar «Bu Anayasayı biz 
yapmadık» diyebilir. Nitekim, bunu za
man zaman tekrarlamaktadır. Evet, bu
günkü iktidar bu Anayasayı yapmamış
tır; ama bugün elinde, bu Anayasayı mu
halefetin de yardlmı ve desteğiyle hemen 
değiştirebilecek güç bulunmaktadır; ama 
beş senedir bunu yapmamıştır, yapmaya 
da yanaşmamaktadır. İşte bugün görüş
tüğümüz bu kanun tasarıları da Anayasa 
değişikliği yapılmadan ve meselenin özü
ne inmeden buraya getirilmiştir. Onun 
için, bunu bir aldatmacadır diye tavsif 
ediyor, sunuyoruz. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Gerçekten, bu getirilen yasalar, yasa 
tasarıları iktidar grubunun niyetini açık
ça ortaya koymaktadır. Gerek kamuoyu
na, gerek işçi kesimine ve gerekse ulus
lararası kuruluşlara karşı takınılan tavır 
aynen devam etmektedir. Beş senedir, de
vamlı surette, değişiklik yapılacağı vaa
dinde bulunulmuş; fakat bunların hiçbiri 
yerine getirilmemiştir. Kamuoyu beş se
nedir meşgul edilmiş; ama beş senedir 
bu değişiklikler gerçek manada Yüce 
Meclise getirilmemiştir. 

İktidar partisi, 1986 yılından başlaya
rak, milletlerarası çalışma teşkilatına bir
çok taahhütlerde bulunmuştur ve o ka
dar enteresandır ki, bu taahhütlerde, ön-
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çelikle Anayasa değişikliği yapılması ge
rektiği birçok kere söylenmiş ve vurgu
lanmıştır. 

Daha önceki dönemlerde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevlerinde 
bulunan bakanlar, yani Sayın Kalemli 
ve Sayın Taşçıoğlu, uluslararası çalışma 
örgütünün prensiplerine ve normlarına 
tam olarak uygun değişikliklerin yapıla
cağını, üçlü görüşmelere gidileceğini, bu 
hususta örgütün de kendilerine yardımcı 
olmalarını talep etmişler ve vurgulamış
lardır. Ancak, bu değişiklikler hiçbir za
man yapılmadığı için, Türkiye 1987 yılın
da da, işçi hakları, çalışanların ihayatı, ça
lışma hayatı bakımından kara listeye alın
maktan kurtulamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bugün bu Yüce 
Meclise şu anda getirilen tasarılar da der
de deva değildir. Zira, Sayın Bakan da
hi, ümidini, Mecliste yapılacak görüşme
lere bağlamış bulunmaktadır. Çünkü, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ola
rak hazırladıkları tasarılara, - gazeteler
den öğrendiğimize göre - Bakanlar Kuru
lunda Sayın Bakan dahi bütün çabasına 
rağmen bir türlü sahip çıkamamıştır. 
Hatta hatta, buna, komisyonda bile sa
hip çıkılamamıştır. işte bu haliyle bu ta
sarı buraya gelmiştir. 

Ancak, Mecliste verilecek değişiklik 
önergelerinden de bir sonuç 'alınması, 
daha öne© de belirttiğimliz .gibi, mümkün 
değildir. Görünen köy kılavuz .istemez; 
durum açıkça bunu göstermektedir. 

«Temelde Anayasamın hükümleri yat
maktadır» dedik. Bu durumda, 1988 yılı 
haziran ayında (bir hafta sonra) yapıla
cak Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Kon
feransında, ülkemiz, maalesef, gerek ülke
miz olarak, gerekse çalışanlar olarak yi
ne güç durumda kalacaktır. Tabiî ki, bu
nun tüm ve tek sorumlusu iktidar gru
budur. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, mad
deler üzerinde yapılacak görüşmeler sıra
sında da belirtilebilecek olan bir duru
ma değinmeden geçemeyeceğiz. Tasarıda , 
2821 sayılı Sendikallar Kıanunuma bir mad
de eklenmesi öngörülmektedir. Söz konu
su geçici maddeyle, sendikalarım bir yıl 
içerisinde üyelerinin noter kanalıyla ye
niden bildirilmesi zorunluluğu 'getirilmek
tedir. Bu, gerek işçilere ve gerekse sendi
kalarla yeni bir külfettir, istatistikler bu
güne dek yayınlanmış, ihtilaflar yargı yo
luyla giderilmişken, 'bu maddeyle yeni ye
mi masraflar açılmasını, yeni külfetler ge
tirilmesini de anlamak mümkün değildir; 
zira bu masraflar, yine işçimizin, çalışa
nın sırtına yüklenecektik. 

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Par
tisi Grubu olarak bizler, esas meselenin 
Anayasanın çalışma hayatını ıdüzenleyen 
maddelerimde yatmakta olduğunu bir kez 
daha vurguluyoruz. Anayasamın konuyla 
ilgilli maddeleri yeniden düzenlenmeden, 
gerekli 'tashihler yapılmadan bir neticeye 
varılması mümkün değildir. Sayın Baka
nın da bu görüşümüzü paylaştığı İnancın
dayız; en azından beyanatlarından bu ne
ticeyi çıkartmaktayız. 

Öte yandan, gerek Anayasada ve ge
rekse Siyasî Partiler ve Seçim Yasala
rında değişiklikler yapılması yolunda 
Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti ve Doğru Yol Partisi gruplarımda 
çalışmalar yapıldığı yüksek malumlarınız
dır. Partiler arası alt komisyonlar ku
rulmuş ve çalışmalar devam etmektedir. 
Fevkalade iyi niyetli olarak katıldığımız, 
desteklediğimiz ve ortak çalışmalardan da 
çok ümitli olduğumuz bir ortamda, alel
acele getirilen bu Yasa Haşarılarını anla
makta müşkülat çekmekteyiz. Partiler 
arası ortak komisyonlarda Anayasa deği
şikliklerinin ele alınacağı bir1 ortamda, tyu 
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neticeler, bu komisyonların çalışmaları 
mutlaka beklenmeliydi. Özellikle Anaya
sadaki, çalışma hayatını düzenleyen hü
kümlerin yeniden düzenleneceği ümidi, 
bizi, bu düşüncelere sevk etmektedir. Bu 
şekilde bir davranış, temelde tüm (işçile
rin, sendikaların, konfederasyonların, mu
halefetin karşı olduğu uluslararası ölçüle
re, normlara uygun olmayan tasarılarla da 
Yüce Meclisin meşgul edilmemesini sağ
lamış olacaktır. 

Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; 
konuşmamızın başında da belirttiğimiz gi
bi, Hükümetçe sevk edilen 2821 sayılı Sen
dikalar Yasasında değişiklikleri öngören 
tasarı, gerçek ihtiyaçlara cevap vermeyen, 
verebilmesi de mümkün olmayan blir ta
sarıdır. Temelde, Anayasa değişikliği yat
maktadır. Bizler, sendikal hak ve özgür
lükler üzerinde bulunan karabulutların 
tamamen kaldırılmasından yanayız. Bu ta
sarıdan bir sonuç alınmasını da umma
maktayız. 

Değerli milletvekilleri, maalesef, beş 
yıldan beri tatbikatını gördüğümüz Ana
vatan iktidarı, hep yasaklardan yana ol
muştur; 6 Eylül\Ie siyasî yasakların kal
dırılması gerektiği anda, siyasî yasaklarım 
kaldırılmaması için büyük çaba göster
miştir. İşçilerin haklarımın korunması, ça
lışma hayatınım gerçek manada düzemle-
nebilmüsi de, (işçi hakları üzerindeki 
yasakların kaldırılmasıyla orantılıdır, öl
çülüdür. İşçi İraklarında, Sendika Yasala
rımda, Toplu İş Sözleşmesimde, Grev ve 
Lokavt Kanunlarımda ve Anayasada bu
lunan yasaklar kaldırılmadıkça, çalışma 
hayatınım düzene girmesi, hür iradeye da
yanan, serbestiye dayanan sendikal faa
liyetim, yapılması mümkün değildir; ama 
görüyoruz ki, siyasî yasaklarım kalkma
sından yana olmayan Anavatan İktidarı, 
bu defa da, beş yıldır sendikalar üzerim

deki yasaklarım, işçi hakları üzerindeki 
yasakların kalkmaması için elimden gelen 
çabayı göstermekte ve beş yıldır da ge
rek Millet Meclisimi, gerekse efkârıumu
miyeyi çeşitli yollarla oyalamaktadır. O 
sebeple, biz bugün getirilen bu tasarının, 
Sendikalar Yasasına; çalışma hayatıma, 
işçi hayatıma işçi haklarına serbest bir 
rejim getireceği kanaatinde olmadığımızı 
bilhassa üzerine 'basarak belirtiyoruz. 

Tasarı buradan kanunlaşarak çıksa bi
le, yine de kısıntılı bir düzen devam ede
cektir. 1980 öncesindeki Anayasa ve Ana
yasaya dayanarak yapılmış çalışma haya
tını düzenleyen mevzuata tepki olarak ve 
bir ifrat sekilinde bu defa buraya çalışma 
hayatımı, işçi haklarını fevkalade sıkıntı
ya düşüren, kesintiye uğratan, birtakım 
yasaklar getiren mevzuat getirilmiştir. 

Demim' de sözlerimizin başımda belirt
tik:; Anayasa ve buna dayanarak yapılan 
diğer mevzuatı hakikaten Anavatan Gru
bu getirmemiştir; ama bugün gerek Ana
yasayı değiştirerek, gerekse bu Anayasaya 
dayanarak yapılan Sendikalar Yasasını, 
Toplu İş Sözleşımesi Grev ve Lokavt Ya
sasını değiştirerek, serbest iradeye daya
nan, sendika hayatını getiren bir düzem 
getirmek suretiyle, memlekete, millete, 
işçi kesimime, çalışma hayatına em faydalı 
bir harekette bulunulmuş olacaktır, bu 
şeref size ait olacaktır, bunu bilhassa bu
rada belirtmek üterim. 

Bildiğiımiz kadarıyla, Anavatan İktida
rı liberal ekonomiyi savunmakta ve 'bunum 
uygulamasını yaptığını iddia etmektedir. 
Halbuki, liberali ekonomi aynı zamanda 
serbest sendikal teşkilatlanmayı ve eşit 
pazarlık hakkını getirir. Bir taraftan li
beral ekonomiyi savunuyorsunuz; ama bu
mun neticesi olması gereken müesseseleri, 
hep, bir kenara koymakta devam ediyor
sunuz. 
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Yine, Anavatan iktidarından bugüne 
kadar gelen bazı sözlerle, işçi takılarının 
geliştirilmesıinin iktisadî zorlukları artıra
cağı inancı yer almaktadır. Bugünkü enf
lasyon, bugünkü iktisadî bunalım, sadece, 
Hükümetin kusurudur; işçi haklarının 
verilmesinin veya bugünkü işçi ücretleri
nin -ki, enflasyonun çok altındadır- bu 
bunalımla, bu krizle, bu sıkıntıyla hiçbir 
ilgisi yoktur. 12 Eylül 1980'den beri, ça
lışanların, ©melkli dul ve yetimlerin ge
lirlerinde büyük biır gerçek düşüş vardır. 
Demek iki, enflasyonun sebebi, çalışanla
rla ödemen ücret değil, Hükümetin takip 
ettiği iktisadî politikanın tıa kendisidir. 

Değerli milletvekilleri, İkinci Özal 
Hükümeti kurulduktan sonra, bu hükü
mette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı görevimi yüklenen Sayın İmren 
Aykut Hanıımefendi, bakanlığının ilk 
günlerinde, hakikaten, çalışma hayatı ve 
işçi baklan konusunda ümit veren söz
ler söylemiş, demeçlerde bulunmuştu; 
'ama, aradan - çok uzun zaman geçme
di - beş ay gibi kısa bir zaman geçme
sine rağmen, Sayın Balkanın bu ümit ve
ren sözleri, bu ümitli hali maalesef ge
ride kaldı ve bu nedenle heş ay evvel 
Sayın Bakana ümit bağlayan işçilerin, bu
gün sükûtu hayale uğramaları karşısında, 
üzülmemek mümkün dbğMir, 

Sayın Balkanın dünkü gazetelerde çı
kan şu sözlerine de değinmek istiyorum: 
«Koskoca bir Türk Ulusunun, artık, 
onuru söz konusudur. Bu onuru kimseye 
çiğnettirmeyeceğim. Artık, bundan son
ra eğer hâlâ hangi kesim bir şeyleri ile
ri sürüyorsa, fevkalade (kötü niyetlidir.» 

Türk Milletinin onuru adına hu söz
lere katılmamak mümkün değil. Bu söz
leri, sadece hu yönüyle takdir ediyo
rum; 'ama Milletlerarası Çalışma Teşki
latı - ki, biz bu teşkilatın içindeyiz - de-
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min ıbunada 'belirtildiği gibi, Birleşmiş 
Milletler Teşkilatına bağlıdır ve bu teş
kilat, kendi üyeleri larasında, çalışma ha
yatının düzenli olup olmadığını, işçi 
haklarının korunup korunmadığını kont
rol ©den, bu yönde yol gösterıen bir teş
kilattır. Bu teşkilat iyi niyetlidir. Yani, 
Türkiye'ye, Türk Hükümetime, Anava
tan İktidarına işçi hakları için önerdiği 
şeyler kötü şeyler midir? Hayır, Sadece 
ve sadece, sendikal hayatın düzenli ol
ması, çalışma hayatının düzenli olması 
için iyi niyetle yapılmış birtakım teklif
lerdir. Mademki biz, bu teşkilatın üye
siyiz ve hu teşkilat tarafımdan bize öne
rilen kötü niyetli olmayan 'birtakım is
tekleri yerine getirmek durumundayız. 

Değerli milletvekilleri, bize intikal 
eden bilgilere göre, MilleStlerarası Çalış
ma Teşkilatı, geçen seneki toplantısın
da bakın neler istemiş: «Sendikaların 
yetki alabilmeleri bakımından, aynı iş
kolunda işçilerin yüzde lO'u, işyerinde 
ise yüzde 50+1'i oranında temsil ©dil
mesi şeklindeki 'baraj kaldırılsın» demiş-
ûti Bunlar, sendikal hareketlerin ve faa
liyetlerin daha rahat yapılabilmesi için, 
tekelleşmeyi önlemek için kanunlarla 
konulmuş olan ve Batıda da 'tatbik edilen 
birtakıma kaidelerdir. Daha önceki mev
zuatımızda da 'böyleydi; ama demin he-
lirttiğim gibi, 1980 öncesine bir tepki 
olarak bu hükümler değiştirilmiş ve bu
günkü sistem getirilmiştir. 

Bildiğimiz kadarıyla ve inşallah, Sa
yın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nı burada görüşlerimizin tersine bir be
yanda bulunurlar; zina duyduğumuza 
göre Hükümet, Türkiye şıartlarınım buna 
uygun olmadığı kanaatindedir. 

«Grev yasaklarının kapsadığı işfcol-
ları geniştir» diyor, IUO. (Milletlerara
sı Çalışma Teşkilatı) Hakikaten geniştir 
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ve bugün, 'bu taslakla getirilen birkaç 
konudaki değişiklik de tatmin edici de
ğildir, daha genişinin getirilmesi lazım
dır. 

Yöneticilik yapmak için 10 yıllık iş
çilik yapmak şartı, 'bence evvelemirde, 

(bırakınız ILO'yu '(Milletlerarası Çalışma 
Teşkilatını) Anayasaya aykırıdır ve seç
me seçilme hakkını önleyen bir madde
dir. Ne demök 10 yıl işçi olmak? Belki 
1 yıllık işçidir; ama fevkalade iyi bir 
sendikacıdır, yöneticidir. Bu kişinin 10 
yıl dolmadan - hatta bir bakıma körelme-
den - kendisinden istifade etmemiz ni
ye mümkün olmasın? 

Üst üste 4 dönem seçil dikten sonra 
seçilme yasağı. Bunu da aynı şekilde 
seçme ve seçilme hakkına aykırı kabul 
ediyoruz, Anayasaya aykırı kabul edi
yoruz. 

(Denfetim meselesine gelince: Denetim
de de gerekli değişikliklerin yapılması la
zımdır. 

Değerli 'milletvekilleri, ne zamanki 
demokrasi askıya alınmıştır, demokrasi 
arabasının (tekerine taş konmuştur, bu
nun bedelini önce işçiler ödemiştir, çalı
şanlar ödemiştir, bunların dul ve yetim
leri ödemiştir. 

Bilimsel bir 'araştırmaya göre, de
mokrasimin arızalandığı dönemlerde işçi 
ücretlerindeki artışın, fiyat artışlarının 
gerisinde kaldığı matematiksel olarak 
belirlenmiş. Bu araştırmaya göre, 12 
Mart ve 12 Eylül dönemlerinde' ücret ar
tışı ile fiyat artışı arasındaki farkın ne
gatif olduğu görülmüştür. Bu bilimsel 
araştırmaya göre, 1968'den 1970 yılına 
kadar ücret artışları, fiyat artışlarından 
fazlaydı. 12 Mart döneminin başladığı 
19711 yılında ücret artışı fiyat artışının 
4,4 puan gerisinde kaldı. 1973 yılından 
sonra, tekrar aradaki fark ücretlerin le
hine gelişti. 
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12 Eylül harekâtının olduğu 1980 
yılında da, ücret artışları fiyat artışla
rının 487,6 puan gerisinde kaldı. Demin 
de belirttiğimiz gibi, demokrasi arızalan
dığı zaman 'bedelini işçi ödüyor. İşte 
demokrasi arızalanmış, işçinin geliri düş
müş. Demokrasi 'arızalanmış, mevzuatlar
da tam tersine değişiklikler yapılarak, 
işçi hakları, sendikal haklar vesaire geri 
alınmış,; 

Demokrasinin, işçimin geliriyle, Jok-
masıyla çok yakın ıbir ilişkisi olduğu 
böylece meydana çıkmaktadır. Demokra
siyi korumak loikmayı korumak demek
tir. 

Değerli milletvekilleri, bu düşünceler
le, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyo
rum. (DYP ve SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞ/KAN — Teşıekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde gruplarım 

sözcüleri konuşmalarını tamamlamışlar
dır. 

Şahsı adına konuşmalara geçiyoruz. 
Sayın Ömer Çiftçi, buyurun. 
ÖMER ÇİFTÇİ: (Ankara) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin saygın üyeleri; 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Dayanağını, 1982 Anayasasının, an
tidemokratik, otoriteler, uluslararası so
runlara aykırı ve anayasaeılık tekniğine 
yabancı hükümleriınden alan 2821 sayılı 
Sendikalar Kanunu, bugün, çalışma ya
şamındaki sıkıntıların başlıca nedenlerin
den biridir. 1982 Anayasasının temel hak 
ve özgürlükler ve sendikal alanlardaki 
otoriter felsefesini yansıtan bu yasa, ba
zı maddeleri bakımından zaten ölü doğ
muş, bazı maddeleri bakımından ise, sen
dikaları bir süs çiçeği haline getirmiş
tir. 

Tarih içinde, işçi sendikaları, güçleri, 
sermaye karşısında emeğin hak ve çı-
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karlarını korumak, işçilerin yaşam dü
zeylerini yükseltmek ve iş güvenliğini 
sağlamak üzere doğmuş ve gelişmişler
dir. 

İşçi sendikaları, bir sınıf olarak, iş
çilerin yaşam mücadeiesindeki en büyük 
dayanaklarından birisidir. Sendikal hak 
ve özgürlüklerin gelişmesi tarihi, aynı 
zamanda, çağdaş demokrasilerin de ta
rihi olmuştur. 

"Demoikrat'ik 'bir düzenin en şaşmaz 
Ölçütlerinden biri, işçilerin sendikal öz-
gürlüıkleriniin düzeyidir. Sendikasız bir 
demokrasi düşünülemeyeceği gibi, gerek
ti hak ve özgürlüklerden yoksun kılın
mış, göstermelik sendikaların olduğu ye" 
de, çağdaş 'bir demokrasinin vıarlığından 
da söz etmek mümkün de'ğildir. İşçile
rin sermaye karşısında güçlü, bağımsız 
ve demokratik sendikalar içinde örgüt
lenmesi, ekonomik demokrasinin oldu
ğu kadar, siyasal demokrasinin de vaz-
geçilımez koşuludur. 

Gerçek demokrasinin taraftan olmak 
demek, öncelikle toplumsal sınıf vö 
katmaların kendi 'kitle örgütlerini özgür
ce kurabilmelerine taraftar olmak de
mektir. Örgütsüz bir halk özgür olamaz. 
Özgürlükten yoksun insanların oluşturdu
ğu bir toplumun ise, demokrasiyle hiç 
alakası yoktur. İşçi sendikalarından yok
sun ya da onlardan ürken biır toplum, 
aslında demokrasiden korkuyor ve t'"^ 
küyor demektir, Çünkü demokrasinin ete, 
kemiğe bürünmesi ve toplumsal yaşama 
kök salması, öncelikle örgütlü halk top
luluklarının hak arama ve ülke yöneti
minde söz sahibi olabilme özgürlükleri
nin varlığına ıbağlıdır. 

Demokrasiyi güçlendirmenin yolu, 
halikın doğrudan örgütijerini ve bu arada 
işçi sendikalarını güçlendirmekten geçer. 
Ne yazık ki bugün ülkemizde yürürlük

te bulunan 2821 sayılı Sendikalaır Kanu
nu, sendika kurma ve sendikal faaliyet
te bulunma haklarını güvenceye alıp, bu 
yoldan demokratik bir toplum yapısı 
oluşturmaya katkıda bulunacak yerde, -
işçilerin sendikal örgütlenmesini güçlen
diren, sendikaların faaliyetlerini kısıtla
yan, işçilerin sendikal eğitimini yasak
layan, sendikaların elini, kolunu ve ağ
zını bağlayarak, onları işçilere hiçbir şey 
sağlamayacak biçimde kötürümlestiren 
ve böylece bir işçinin sendika üyesi ol
masını yararsız, 'kapsız ve gereksiz kı
larak, onu örgütlenme yolunda caydı
ran, 'bir yasaklayıcı imaddeler yığınıdır. 

Bu yasa var olduğu sürece, güçlü, 
üyeleri nezdinde itibarlı, demokrasinin 
güçlenmesine katkıda 'bulunan ve ülke
mizin uluslararası düzeyde1 saygınlığını 
artırıcı, gerçek işçi sendikalarına kavuş
mak mümkün değildir. Kanun koyucu
nun asıl amacının da zaten bu olup ol
madığım tartışmak da günümüzün ko
nusu değildir; ama çağdaş uygarlık dü
zeyine ulaşmayı ve 5leri demokratik ül
kelerle aynı topluluk içinde bulunmayı 
kendisine hedef seçmiş bir ulus, önce
likle işçil;erin özgür iradeleriyle kurup 
yaşattığı, otoriter kayıtlamalardan kur
tulmuş, üyeleri nezdinde saygın ve güç
lü sendikalar için gerekli ortamı yarat
makla görevlidir. 

2821 sayılı Kanun, zaten Anayasayla 
getirilmiş sayısız yasaklara ilaveten, sen
dikalar bakımından bir dizi yeni yasak
lar getirmiştir. Bunlardan birisi, sendi
kaların ve sendikacıların, ülkenin genel 
sorunlarıyla ve hatta işçileri doğrudan 
İlgilendiren siyasal tartışma konularıyla 
ilgili tavır ve tutum izlemesini yasak
layan hükümlerdir. Hiç kuşkusuz, bir 
ülkede siyasal iktidara talip olan v© bu 
amaçla dar ianlamdıa siyasal etkünlikler-
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de bulunan örgütler, siyasal partilerdir.. 
Ancak, genel anlamda siyasal faaliyet 
ve politika, her yurttaşın katılabileceği 
bir hak lalanı değil, aynı zamanda de
mokratik bir görev konusudur da. Dev
let yetkisi kullanan bazı kamu görev
lileri için getürilelbilecek bazı özel sınıf
lamalar dışında, hiç kimsenin politik 
faaliyetten yasaklanması düşünülemıez. 
Halkın siyasal faaliyetlerini dışlamak, 
aslında demokrasiyi dışilamalktır, halkı da 
demokrasiden dışlamaktır. Halıksız siya
set olmayacağı gibi, siyasetten dışlan
mış özgür halik da söz konusu değildir. 

Değerli milletvekilleri, 2821 sayılı Ya
sanın 37 nci madde'sindeki düzenlemey
le, sendikaların herhangi bir kademesin
de görev üstlenen yöneticinin, bir siyasî 
partünin yönetim organlarında herhangi 
bir biçimde görev alması halinde, sendi
kadaki görevi kendiliğinden soma ermek
tedir. Bu hüküm, işçileri ve sendika yö-
neticilerinli temel bir yurttaşlık hakkın
dan mahrum etmektedir. Siyaset alanını 
işçi önderlerine kapatmakta ya da si
yaset alanında başarılı olan işçileri sen
dika yönetimlerinden uzaklaştırmakta
dır. Yeni düzenlemelerle, sendikaların 
diğer demokratik meslek kuruluşları ve 
derneklerle, her ne surette olursa olsun, iliş
ki Ikuranası da yasaklanmıştır. Sendikala
rın ve işçi İMerllerinin siyasal partiler 
•içindeki ağırlığını yok etmeye, sendika
ları ülkenin can alıcı sorunlarını izle
mekten alıkoymaya ve ayrıca toplumdaki 
diğer halk kesimi örgütleriyle dayanışma 
içinde bulunmaktan yasaklamaya yöne
lik bu hükümler, sendikaları demokra
tik işlevlerini yerine getirsin-diye değil; 
tam aksine, toplumdan soyutlanıp, ku
rusun, bitsin ıdiye düşünen bir zihniyetin 
sonucudur.! 

2821 sayılı Sendikalar Kanunu, sen-
idika kurmak, sendika yöneticisi ve işçi 

temsilcisi olmak ve sendika yönetimine 
seçilebilmek konusunda bir dizi fiilî ça
lışma süreleri koşulu getirmektedir. Bu 
koşullar, sendika kurmayı ve sendika 
yöneticisi bulmayı anlamsız bir aşırılıkla 
güçlendirdiği gibi, kişinin temel hak ve 
özgürlüklerini de yok etmektedir. 

Örneğin, yasanın 14 üncü maddesi, sen
dikanın zorunlu organlarına seçilebilmek 
için bir işçinin en az 10 yıl bilfiil çalış
mış olması şartını getirmektedir. Türki
ye gibi, sendikacılığın henüz yenli sa
yılabileceği ve nüfusun genç olduğu bir 
ülkede, öngörülen bu fiilî çalışma koşu
lu, gereksiz bir zorlamadır. 10 yıl fiilî 
hizmeti bulunmayan genel müdürlerin 
ve bakanların görev yaptığı bir ülkede, 
çift pasaportlu genel müdürlerin görev 
yaptığı bir ülkede, sendika genel yöne
tim kurulu için 10 yıllık çalışma ko
şulu aramak makul görülemez. 

, Sendika yöneticisinde 10 yıllık çalış
ma koşulu aranmasının amacı, sendika
ların deneyarnli yöneticilerle yönetilmesi
nin sağlanması olmamıştır. Çünkü, ka
nunun bir başka maddesinde, sendika 
yönetic ilerinin görev süresine sınırlandı
rılma getirilmiştir. Buna göre, bir yöne
tici üst üste1 dört defadan fazla yönetim 
organlarına seçilemezler. Bu sınırlama, 
deneyimli sendika liderlerini, üyeler is
tese bile, kanun zoruyla sendikal hiz
metlerden uzaklaştırmak sonucu yarat
maktadır, Böylece, sendikaların kurum
laşmasına, işçi liderlerinin kendi görev
lerinde deneyim kazanmasına ve bu de
neyimlerinden sendikaları yararlandırma
sına olduğu kadar, seçme ve seçilme hak
kına da aylandır. Bu hükümler, sendi
ka yöneticilerini âdeta bir kamu görev
lisi gibi düşünmenin ifadösi niteliğinde
dir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekillerS; 
2821 sayılı Sendikalar Kanununun 47 
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noi maddesi, sendikalar üzerinde devle
tin sıikı 'bir idarî ve malî denetimini ge
tirmektedir. Sendikalar, gelirleri kendi 
üyelerince ödenen ödentilerden oluşan 
kuruluşlardır. Kuşkusuz, bu gelirlerin, 
halk ve çıkanlarını sağlayıcı 'biçimde dü
rüstçe ve etkim biçimde kullanılması ge
reklidir. Yapılan harcamaların amaca 
uygun kullanılıp kullanılmadığının de
netlenmesi de elbette doğaldır. Ancak, 
bu denetimin devlet eliyle yapılması hem 
demokratik bakımdan yanlıştır, hıem de, 
şimdiye kadar olduğu gibi, bazı beğe
nilmeyen sendika ya da sendika, yöne
ticileri üzerinde bir tehdit aracı olarak 
kuianılabilmektedir. 

•Çünkü, ülkemizde sendikal örgütlen
me biçimi ve bakanlığın örgütsel ve 
personel olanakları karşılaştırıldığında, 
her sendikanın yılda bir kez denetlenece
ği yolundaki hükümüyle açığa vurulan 
amacın gerçekleşmesine olanak yoktur. 
Böylesi bir denetim ıflte sendikalarda ma
lî düzen kurulamaz. Nitekim, 1983 yılın
dan bu yana kötüye kullanma olayların
da herhangi bir azalma sağlanamadığı 
gibi, yargıya intikal eden dava sayısı da 
çoğalmıştır. 

-Sendikaların malî denetimlerini en et
kin ve en demokratik biçimde sağlayacak 
yol, otokontroldür. Yani, sendikanın biz
zat kendi iç denetimidir. Bu ise, sendi
kaların güçlü, demokratik, kurumsallaş
mış ve kendi faaliyetlerini engelsizce yü-
n'itebilen bir yapıya kavuşturulmasıyla 
olanaklıdır Üyelıerin en geniş anlamda 
hak ve hukukunu koruyup güçle'ndir-
ınekten bizzat kanunlarca alıkonulmuş, 
göstermelik ve içi boş kuruluşlar halir^ 
getirilmiş ve üyelerinin gözünde itiba
rını yitirmiş bir sendikanın güçlenmesi
ne ve kurumsallaşmasına ve dolayısıyla 
kendi iç denetimini kurabilmesine tabiî 
ki, olanak yoktur. 

Böyle bir sendikayı, yine göster
melik biçimde kalacağı keski olan bir 
devlet denetimine tabi tutmanın gerçek 
denetimle de 'ilgisi yoktur, özünden sağ
lıksız bir kuruluşu, devlet denetimleriyle 
sağlıklı hale getirmek ütopyadır. 

Yasanın öngördüğü denetim, olsa ol
sa, siyasal iktidarların sendikal düzene 
ve 'sendikaların iç işlerine müdahale etme 
fırsatı verir ki, bu da, sendikaların ba
ğımsızlığı ilkesini kökünden yök eder. 

BAŞKAN — Sayın Çiftçi, toparla-
yıınız efendim. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Biti
yor efendim. 

Sonuç olarak, 1982 Anayasasının oto
riter felsefesini yansıtan, çalışanların 
önemli bir bölümünü sendika hakkından 
yoksun bırakan, emek ve sermaye ara
sındaki demokratik dengeyi gözetmeyen, 
işçi sendikalarını güçsüz ve etkisiz kı
lan, sendikal faaliyetleri, hak arama öz
gürlüğünü yok edecek bir biçimde da
raltan, seçme ve seçilme özgürlüğünü sı
nırlayan, sendikaları siyasal iktidarların 
tehdit ve tek yanlı tasarruflarına maruz 
bırakan, uluslararası standartlara aykı
rı olan ve beş yıllık uygulama sonucun
da sorunları çözmek yerine mevcutlara 
yenilerini de ekleyerek ağırlaştıran 
7.5.1983 tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanunu ve değişiklikleri yürürlükten 
(kaldırılarak - şahsî önerim - 24.7.1963 
tarih ve 274 sayılı Sendikalar Kanunu
nun, tüm değişiklik hükümleriyle birlik
te, yeniden, şiimdilik yürürlüğe konulma
sı gerekli olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu nedenle Tür
kiye'nin çalışma yaşamında emek ve 
.sermaye arasındaki demokratik dengeyi 
kurabiltnek ve böyleJce bir yandan üret
kenliği öte yandan da toplumsal gelir 
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dağılımındaki adaleti sağlayabilmek için 
2821 sayıılı Sendikalar Kanununun tü
müyle yürürlükten kaldırılması zorunlu
dur. Şu anda getirilen 17 - 18 maddelik 
değişifcik yasası makyajdır, göstermelik
tir, aldatmacadır; uluslararası kuruluşla
rı aldatmacadır, işçileri aldatmacadır, 
sendikacıları aldatmacadır. Türk toplu
mu ve uluslararası kurumlar ıbunu yut-
mamakıtadiır, aldanmamaktadır. Bu böy
le biline. 

'BAŞKAN — Sayın Çiftçi, rica ediyo
rum, 'bitirimiz. 

ÖMER ÇflFTÇl (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkan. 

'Biz Anayasanın çalışanlarla ilgili tüm 
(51, 52, 53, 54, 55, 82 vesaire) maddeleri 
değişmedikçe bu maikyaj yasalarıyla da 
hiç'bir yere varılmayacağından yanayız. 
Türkiye'nin onurunu, Türkiye işçi sınıfı
nın temsilcileri, sendikacıları ve işçileri, 
Sayın Bakan ve onun zihniyetinden daha 
iyi koruyacaktır uluslararası' forumlarda. 

Hepinize saygı duyuyorum, teşekkür 
ediyorum^ (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet adına, Sayın Bakan; buyu

run, (ANAP sıralarından alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (İs
tanbul) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla se
lamlayarak sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Sayın Baştür'k'ün çok ciddî bilgi nok-
sanıyla veya çok maksatlı yanlışlarla 
dolu konuşmasını hayretle dinledim. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

ANAP İktidarı için kullandığı, yersiz, 
haksız ve çirkin, «İkiyüzlülük» ifadesi
ni, aynen kendisine iade ediyorum. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

işçi haklarının savunucusu rolü oy
nayarak, işçi sorunlarını 'birtakımı siyasî 
ve ideolojik maksatlarına alet etmek iste
yenlere fırsat vermeyeceğimizi, bir kere 
daha ifade ediyorum. (ANAP sıraıların-
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Lütfen samimî olalım. Burada, vak
tiyle kanun teklifleri vererek sendika 
kurmayı âdeta imkânsız bale getirmek 
isteyenlerin, sendika özgürlüğü adına ko
nuşma halkları yoktur. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Biraz sonra, yapılan değişikliklerin 
önemsiz ve yüzeysel değil, çok ciddî de
ğişiklikler olduğu görülecektir. Yine gö
rülecektir ki, bu kanunda ILO ilkeleri
ne uygun olmadığı ileri sürülen hüküm
ler de, Anayasadan kaynaklanan bir iki 
husus dışında, tamamen, ILO ilkelerine 
uygun hale getirilmiştir. Biz, her fırsat 
ve vesile ile işçi haklarında geliştirme 
ve iyüeştirmeler yapıyoruz. Bu, «yeter
siz» denir, «yeterli» denir; ama, gerçek 
olan şudur ki, hangi ölçüde olursa ol
sun, bir gelişmıö ve ilerleme yapılmakta
dır. 

Bu tasarı komisyonda görüşülürken, 
her iki muhalefet partimizin üyeleri, da
ha başlangıçta komiyonu terk etmişler 
ve -bir (katkıda bulunmaktan kaçınmış
lardır. işçi hakları, komisyonda bulun
mayarak, Genel Kurulda 'bulunmayarak 
savunulamaz; komisyonu terk edip, Ge-
n;ej Kurulu terk edip, dışarıda palavra 
atılarak da savunulamaz. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Ben, milletvekili arkadaşlarıma, bu 
kürsüden, defalarca, eleştirilerini ve öne
rilerini istediğimi, bunlara daima ciddi
yetle bakıp nazarı itibara alacağımı söy
ledim; ancak, şu ana kadar, gündem dı
şı konuşmalarında söyledikleri bazı hu
suslar dışında, bir tek önerilerini de al
mış değilim. 
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Muhterem arkadaşlarım, şimdi, ka
nunda yapmak istediğimiz değişikliklerin 
ayrıntılarma girmek istiyoırum.j 5.5.1983 
tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanu
nunda, 28.8.1983 ve 29.11.1983 tarihle
rinde olmak üzere iki def a, uygulama da 
karşılaşılan güçlüklenin giderilmesini te-
minera değişiklikler yapilmıştır. Bu defa 
ise, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 
uygulanmasında bugüne kadar görülen 
aksaklıkların giderilmesi, ülkemizce de 
kabul edilmiş olan uluslararası Çalış
ma Teşkilatı normlarıma uygunluk sağ
layacak değişikliklerin yapılması, iş
çi - işveren (kesimlerimin taleplerinin 
karşılanabilmesi, sendikal hürriyetlerin 
daha da ıgeniışldtülebilırnesi amacıyla bu 
kanun tasarısı hazırlanarak Yüce Mec
lise sunulmuştur. Tasarının hazırlanma
sında, işçi - işveren 'kesimlerinin görüş
leri, üniversite üyelerimin görüşleri ve 
yargı kararlarından yararlanılmıştır. Ge
tirilen değişikliklerde, maddelerin kendi 
içinde ve kanunun diğer maddeleriyle bü
tünlüğü, çalışma hayatının düzenlenme
sinde ve çalışma 'barışının korunmasında 
devletin işçi - işveren ilişkilerinde denge
leyici rolü gözefcilmiştir. 

4.5.1988 tarihinde Bakanlar Kuru
lunda görüşülerek Meclise şevki karar
laştırılan ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
nun 10.5.1988 tarihli 9 uncu birleş iminde 
kabul sedlerek 'Meclis Genel Kurulunun 
onayına sunulan, 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi Bazı Hükümlerinin Kaldırılma
sı ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısında şu deği
şiklikler yapılmaktadır. , 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun, 
değiştirilmesi istenilen 5 inci maddesi, 
kurucularda aranacak niteliklerle ilgili

dir. Bu niteliklerden bir tanesi, «Sen
dikanın kurulacağı işkolunda en az bir 
yıldan beri fiilen çalışır olmak» şartı
nın kurucuda aranması idi. Oysa, bu 
şart /bakımından Anayasamızda bir kı
sıtlama 'bulunmamaktadır. Teşkilatlan
ma hürriyetiyle yakından ülgLsi olan bu 
şartın, «Sendikanın kurulacağı işkolun
da fiilen çalışır olmak» şeklinde değiş
tirilmesi suretiyle kuruculuk şartlarından 
olan «çalışma» şartında kolaylık sağlan
mıştır. 

Diğer taraftan, 'kurucu olabilmek ivin, 
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanununun 68, 70, 77 ve 79 uncu mad
delerine göre de hüküm giymemiş ol
mak gerekmektedir^ Bu maddelerdeki 
cezalar ise!, 'bir aydan 'bir yıla kadar 
değişen hapis ve muhtelif para cezaları 
idi. Bu duruma göre, bir işçi, cezanın 
tabanından veya bir madde ihlalinden 
hüküm giyse dahi, sendika kurucusu 
olamıyordu. Getirilen değişiklikle, kuru
cu olabilmekteki hüküm giymiş olma 
haili, «Toplam altı ay ve daha fazla 
hüküm giymiş olmak şarttır» denilmek 
suretiyle, taban ceza miktarı altı aya 
çıkarılmış ve kuruculuk bu bakımdan 
kolaylaştırılmıştı r. 

Maddede yapılan değişikliklerle, teş
kilatlanma hürriyetinin korunmasına iliş-
ikin Uluslararası Çalışma Teşkilatı norm
larına da uyum sağlanmıştır. 

Yine, teşkilatlanma hürriyetini ilgi
lendiren 9 uncu maddenin altıncı fıkra
sında, yöneticiler bakımından da bir iyi
leştirme yapılmıştır. Buna göre, kamu 
,kurum ve kuruluşlarıyla bunların katıl
dıkları teşebbüs veya ortaklıkların yö
netim ve denetim kurullarında görev alan 
sendika yöneticilerinin görevlerinin de
vamına, o kuruluş kanununda hüküm 
bulunması suretiyle imkân sağlanmış
tır. 
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Maddeye eklenen bir fıkra ile de, iş-
.:>rem sendikalarının genel kurul, yöne

tim kurulu, disiplin 've denetim kurulla
rının teşkilinde karşılaşılan güçlüklerin 
giderilmesine çalışılmıştır. 

Kanunun 11 'inci maddesine göre, sen
dika genel kurulunun görevlerinden biri» 
şube açma, birleştirme ve kapatma teş
kil etaefctedir. Her şube açılışı için ge
nel (kurul yapma yerime, kuruluş yönetim 
kurutlarının bu konuda genel kurul ka
rarıyla yetkili kılınmaları, teşkilatlanma 
hürriyeti bakımından daha uygun düş
tüğünden 11 indi maddenin alt bendin
de yapılan değişiklikle yönetim kurulu
na yetki verilmesi suretiyle şube açma
ya kolaylık sağlanmıştır. 

2821 sayılı Kanunun seçimlerde uy
gulanacak esasları düzenleyen 14 üncü 
maddesi de, yine1 teşkilatlanma ile ilgi
lidir. 

Maddeye göre, sendika, sendika şu
besi ve konfederasyonların genel kurul-
ları seçimlerimin, kanun ve sendika tüzü
ğünün öngördüğü esaslarla göre 'yürütül
mesi, yönetimi ve oyların tasnifinde, seçi
mim yapıldığı yerin seçim kurulu görevi
dir. Uygulamada, seçime katılanların ka
nun ve tüzüğün aradığı şartlara haiz ol
madığı hususunda, seçim hâkimimce yeter
li ılncelemenim- çoğu zaman yapılamadığı 
veya hâkime yanıltıcı belgelerim ibrazı 
suretiyle, seçilmemesi gereken kişilerin 
seçildiği görülmüştür. Diğer taraftan, mad
dede seçim kurulu hâkimimden söz edil
mesi sebebiyle, adlî yargı mercileriyle, 
seçim kurulları arasımda olumsuz görev 
uyuşmazlıkları doğmuş; bunun sonucun
da, seçilmemesi gereken kişiler bakımın
dan yasal bir işlem yapılamaz hale gel
miştir. îyi niyet kurallarıma da aykırı dü
şen bu halin önlenmesini temümen, 14 ün
cü maddenin 11 inci fıkrasına eklenen 
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bir cümle ile bu hususun giderilmesii de 
sağlanmıştır. Maddemin 14 üncü fıkrasın
da yapılan değişiklikle de çalışma süresi
nin tespitimde, sosyal güvenlik kurumları
na prim ödemen günlerin de nazara alın
ması imkânı getirilmekte ve uluslararası 
normlara uygunluk sağlanmaktadır. 

2821 sayılı Sendikalar Kamununum 22 
nej maddesi üyeliğim kazamıknıası hakkım
da olup, teşkilatlanma hürriyeti ile bu 
maddenin yakından ilgisi vardır. Anaya
samız 51 inci maddesinin 5 linçi fıkrasın
daki, işçiler ve işverenler aynı zamandan 
•birden fazla sendikaya üye olamazlar hük
mü doğrultu s unda, maddenin ikinci fıkra
sında da, aynı zamanda birden çok sen
dikaya üye olunamayacağı hususu belir
tilmiş ve aksine hareketim müeyyidesi ola
rak da, tüm üyeliklerim geçersiz olacağı 
hükmü ile gösterilmiştir. Bu müeyyide, 
sendika üyesıimim iradesi nazara alınmadı
ğımdan, sendikalara serbestçe üye olma 
hürriyetime aykırı düştüğü gibi, uygulama
da hükmüm kötüye kullanılarak yetki tes
pitinde ihtilaflara neden olduğu hususu da 
tarafımızdan tespit edilmiştir. Bu duru
mun önlenmesi ve bakanlık bilgiişlem 
kayıtlarıma işlenmiş olan ilk irademin na
zara alınabilmesini tem inen, ımaddenim 
ikinci fıkrasına «birden çok sendikaya üye 
olunması halinde sonraki üyelikler ge
çersizdin) cümlesinin ilavesiyle mesele 
halledilmiştir.' Ayrıca, dördüncü fıkradaki 
işçi sendikası üyeliğinin işverene bildiril
mesi zorunluluğu kaldırılarak, bazı işyer
lerinde görülen sendikalı işçi çıkarma ha
linin önlenmesine çalışılmakta; 'buna mu
kabil 2822 saydı Toplu tş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununda, yetki tespi
ti sırasında işverene bu imkânın tanın
masını tem inen, üyeliklerin topluca ancak 
o aşamada işverene bildirileceği hükmü 
getirilmektedir. 
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Üyeliğin, sona ermesiyle ilgili düzen
leme, 2821 sayılı Kanunun 25 inci mad
desinde 'yapılmıştır. Maddenin ikindi fık
rasına göre, üyelikten çekilme notere baş
vuru tarihinden itibaren 3 ay sonra geçer
li olacaktır. Bu hükümle güdülen amaç 
yetki tespiti için Bakanlığımızda kurulmuş 
olan Bilgiişlem merkezine gelecek üye
lik kayıtlarının sağlıklı akımının üç aylık 
«üre İçerisinde sağlanabileceğinin düşünül
mesidir. Uygulamada bu üç aylık süre 
içerisinde başka bir sendikaya üye olun
ması halinde, bu sürenin sonunda yeni 
sendika üyeliğini kazanılacağı görüşü be
nimsenmiş, durum yargı kararlarıyla da 
aynı doğrultanda belirlenmiştir. Bu hale 
açıklık getirilmesi ve yetki ihtilaflarıma 
meydan verilmemesi bakımından, ikinci 
fıkraya «Çekilenin bu üç aylık süre içeri
sinde başka bir sendikayla üye olması ha
linde, yeni sendika üyeliği bu sürenin bi
timi tarihinde kazanılmış sayılır» hükmü 
ilave edilmiştir. 

Maddenin dördüncü fıkrasında yapı
lan değişiklikle de, 3279 sayılı Kanunla, 
sigorta destek primi ödemek suretiyle ça
lışmalarını sürdüren emekli işçilerin sen
dika üyeliği ve yöneticilMed, mezkûr ka
nunun yarattığı hizmet akdine müsteniden 
çalışma imkânına uygun olarak sağlan
maktadır. Ayrıca emeklilerin 'teşkilatlanma 
hakkının sınırlam'dırılamayacağı şeklindeki' 
Uluslararası Çalışma Teşkilatı prensibine 
de, yapılan değişiklikle uygunluk sağlan
mıştır. 

Sendika üyeliğimin teminatıyla ilgili 31 
inci maddede, işçilerin sendikal faaliyet
lere katılmalarımdan dolayı işten çıkarıl
maları halinde, ücretin bir yıllık tutarın
dan az olmamak üze.re tazminata hük-
medileceği belirtilmektedir. Maddenin ta
mamı incelendiğinde, işçinin sendikaya 
üye olması veya olmamasını kapsayacak 
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şekilde sendika üyeliğinin korunduğunum 
görülmesine rağmen, yargı mercilerince 
«Sendikal faaliyet üyelikten sonra başlar», 
şeklindeki kanuna, doktrine ve uluslar
arası normalara ters düşen kararlar ve
rilmesi sebebiyle, maddenin beşinci fık
rasına «Sendikaya üye olmaları veya ol
mamaları» ifadesi eklenerek, İş Kanunun
daki kötü niyet tazminatı yerine, 31 inci 
maddede düzenlenen ve yukarıda sözü 
edilen özel tazminattan sendika üyesi 
işçilerin de faydalanacağı hususuna açık
lık getirilmektedir. 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 37 
nci maddesinde, Anayasamızın 52 nci 
maddesi doğrultusunda, sendika ve kon
federasyonların siyasî amaç güdemeye-
cekleri ve siyasî faaliyette bulunamaya
cakları hususu açıklanmaktadır. Ancak, 
maddenin ikinci fıkrasının sonunda, üye
lerin münhasıran ekonomik ve sosyal 
hak ve menfaatlerinin korunması ve ge-
ıliştirilmesi amacıyla yapılacak meslekî 
faaliyetlerin siyasî faaliyet sayılamayacağı 
hususu da belirtilmiştir, üyelerin mün
hasıran ekonomik ve sosyal hak ve 
menfaatlerinin korunması ve geliştirilme
si hususu meslekî deyimini de kapsayan 
bir ifade olduğundan, yoruma müsait bu 
ifadenin metinden çıkarılması ve diğer 
taraftan, «Siyasî faaliyetler» ifadesi si
yasî açıklamaları da ifade ettiğinden, üye
lerin münhasıran ekonomik ve sosyal hak 
ve menfaatlerinin korunmasıyla ilgili 
açıklamaların da siyasî faaliyet sayıla
mayacağı hususuna açıklık getirilerek, 
sendikal faaliyetlerde yanlış anlama dola
yısıyla yapılacak kısıtlamalar önlenmek
te ve ortadan hu kısıtlamalar kaldırıl
maktadır. 

44 üncü maddede yapılan değişiklik
le, sendika ve konfederasyon gelirlerinin, 
İş ve işçi Bulma Kurumuna devredilmek 
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üzere, meslekî eğitim tesisleri yaptırma
da veya bu amaçla bağışta bulunmada da 
(kullanılabileceği esası getirilmekte; ayrı
ca Vergi Usul Kanununa göre, demir
başların kaydıyla ilgili düzenleme yapı
larak, gelirin yüzde 5'i sınırı içinde sos
yal amaçlı harcama imkânı sağlanmak
ta, bu konudaki sendika şikâyetleri de 
giderilmektedir. 

46 nci maddede yapılan değişiklikle, 
feshedilen veya infisah eden sendika veya 
konfederasyonların mal varlığının Hazi
neye devrine dair düzenleme değiştiril
mekte, Uluslararası Çalışma Teşkilatının 
normlarına uygun olarak para ye mal
ların tüzükte veya feshe karar veren ge
nel kurul kararında belirtilmesi suretiy
le, sendikadan sendikaya; konfederasyon
dan konfederasyona devri prensibi ge
tirilmektedir. Mal varlığının ilgili kuru
luşça kabul edilmemesi veya kuruluşun 
kapatılması halinde işçileri mesleğe yö
neltmek, işçilerin meslekî eğitimi ve re
habilitasyonunda kullanılmak üzere, tş ve 
itşçi Bulma Kurumuna devri esasının ge
tirilmesi suretiyle de işçiye ait para ve 
maların yine işçiler için kullanılması ger
çekleştirilmektedir. 

47 nci maddenin ikinci fıkrasında ya
pılan değişiklikle, her yıl yerine olağan 
genel kurul döneminde denetim yapılma
sı esasının getirilmesi suretiyle, denetim
de karşılaşılan sıkıntılar ortadan kaldı
rılmaktadır. 

Üçüncü fıkrada yapılan değişiklikle 
de, uygulamada yanlış anlamalara mey
dan veren «kuruluşların amacına uygun
luk» deyimi metinden çıkarılmakta; mad
denin beşinci fıkrasındaki değişiklikle de, 
denetimde karşılaşılan, üçüncü kişilerin 
belge ibrazından kaçınmaları imkânı or
tadan kaldırılmaktadır. 

53 üncü maddede yapılan değişiklik
le, genel kurullarım zamanında yapma
yan sendikaların denetlenmesinde bakan
lığımıza da yetki verilmektedir. 

61 inci maddenin birinci fıkrasında 
yapılan değişiklikle, toplu iş sözleşme
sinin tarafı olan işçi sendikası dışında 
yetki belgesini alan sendikalara da işve
rence aidat kesilmesi hükmü getirilmek
te ve böylece, yetki alan sendikalara da, 
üyelik aidatlarının tahsili ve sendikala
rın güçlenmesi bakımından kolaylık sağ
lanmaktadır. 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 21 
inci maddesinde yapılan değişiklikle üçün
cü ve dördüncü bentlerinde yer alan, din 
ve ibadet işlerinde çalışanlar ile işçiler
den, aynı zamanda eğitim de yapanların 
sendikaya üye olabilmelerine imkân sağ
lanmakta ve böylece, maddenin sendika 
hürriyetine ve uluslararası normlara 
uyumlu hale getirilmesi sağlanmaktadır. 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun ge
çici 2 nci maddesiyle, eski sendika üye
liklerinin listeler halinde bildirilmesi esa
sı getirilmiş idi. Bu uygulama, gerçeğe 
aykırı olan üyeliklerin bildirilmesine se
bep olmuş; üye listelerinde işçi olmayan, 
çalışmayan, emekli olan kişilerin dahi 
üye olarak gösterildikleri; sendikalarca, 
iş yerlerine ilişkin yapılan üye sayıları 
bildirimlerinin iş yerinde çalışan işçi 
sayısından daha fazla olduğu gözlenmiş
tir. Bu durum, bakanlıkça düzenlenen ve 
yayımlanan istatistiklerde, keza işyerinde 
çalışan üyeler yönünden, gerçeği yansıt
mayan sonuçlarm doğmasına ve yetki 
sisteminin sağlıksız işleyişine sebep teşkil 
etmiştir. Belirtilen sakıncaları kaldırmak 
için, 2821 sayılı Kanunun 22 nci madde
si hükmüne de uygun olarak, eskiden lis
te halinde bildirilen üyeliklerin noter ka
nalıyla bildirimi esası kabul edilmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bugün huzurunuza gelen ve az önce ay
rıntılarıyla açıklamaya çalıştığım 2821 sa
yılı Sendikallar Yasamızda değişiklik ya
pan yasa tasarısı ile, (gündemimizde bun
dan sonra yer alan 2822 sayılı Toplu iş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasında 
Değişiklik Öngören Tasarının yüce Mec
lisimizce onaylanması halinde, bugüne 
kadar çalışma hayatının taraflarınca is
tenen değişikliklerin önemli bir bölümü 
^gerçekleştirilmiş; ayrıca, Uluslararası 
Çalışma Teşkilatının üzerinde durduğu 
bir çok nokta yerine getirilmiş olacaktır. 

Türkiye, Uluslararası Çalışma Teşki
latının en eski üyelerinden biri olup, bu 
(teşkilatla iılişkilerimiz daima iyi bir dü
zeyde tutulmuştur. Ancak son yıllarda, 
Türkiye, hak etmediği halde, bu kuru
luşta karalanmak, küçük düşürülmek is
tenmiştir. Oysa ülkemizde, çalışma haya-
Itının içinde bulunduğu koşullar ve mev
zuatımız, IUO'ya üye 150 kadar ülkenin 
en az 100 tanesinden çok daha ileri ve 
çağdaştır. Bu yû da ILO'nun genel ku
rulu 1/22 Haziran tarihleri arasında Ce
nevre'de yapılacak ve Türkiye başkan
lığında, işçi işveren ve hükümet temsil
cilerinden oluşan bir heyet tarafından 
temsil edilecektir. Bu defa çalışma haya
tımızda sağlanan büyük gelişmelere, kat
kılarınızla daha da olgunlaşacağına inan
dığım görüşmekte olduğumuz yasa de
ğişikliklerine rağmen Türkiye'nin kara
lanmaya kalkışılması halinde, yalnız mü
dafaada kalmayacağımızı, bizim de hak
lılığımızı kararlılıkla ortaya koyacağı
mızı, huzurlarınzda belirtmek istiyorum. 
(ANAP sıralarından «(Bravo» sesleri, al
kışlar) Çünkü, artık bu sorun bir millî 
haysiyet meselesi haline gelmiş bulun
maktadır. 

Ülkemizi dışarıda kötülemenin, her 
yabancı kuruluşa, her yabancı ülkeye şi-
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kâyet etmenin hiç kimseye yarar sağla
mayacağı bilinmelidir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Sorunlarımızı, kendi aramız
da konuşarak, görüşerek ve güzel bir 
şekilde çözebileceğimiz ortadadır. Bunun 
en son ve açık örneği de huzurlarınıza 
gelen bu tasarıdır. 

Sayın Başkan ve sayın milletvekileri; 
bu duygu ve düşüncelerle, tasarının mem
leketimiz, işçilerimiz ve sendikalarımız 
için hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
hepinizi tekrar saygıyla selamlarım. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Tasarının tümü üzerinde başka söz 
isteyen?.. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Buyurun. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, sayın m illet vekilleri; ta
sarı ile ilgili olarak Sayın Bakanın ko
nuşmalarını endişeyle izledik. (SHP sıra
larından alkışlar; ANAP sıralarından 
«Vay anam vay» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, hatip öyle gö
rüyor, öyle söylüyor. Lütfen efendim. 
(ANAP sıralarından gülüşmeler) 

FUAT ATALAY (Devamla) — Ne 
zaman ki Türkiye'de gerçekler dile geti
rilir, size göre, bu gerçekler yüzde 99.9 
gerçek dışıdır ve size göre, Türkiye'de, 
ancak karanlık güçlerin, dış güçlerin bu 
konudaki istekleri dile getirilmektedir. 

BAHRİ KİBAR (Ordu) — Kime me
saj veriyorsun, kime?.. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Par
timiz adına, Türkiye'deki sıkıntıları dile 
getiren, işçi sınıfının içerisinde bulundu
ğu durumu dile getiren Sayın Bıaştürk'un 
konuşmalarına karşılık ve Türkiye'de ara 
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rejimin ortaya koyduğu gerçekler orta
da iken, TÜRK-İŞ yönetiminin, bu tasa
rılara yaklaşımı ortada iken, yıllardır 
Türkiye'deki çalışanların temsilcilerinin 
'bu konudaki talepleri ortada iken, Sayın 
Bakanın çıkıp, 'bu konudaki muhalefet 
»düşüncelerini «palavra» olarak değerlen
dirmesini esefle karşılıyoruz. 

Sayın Bakana sormak istiyoruz; Ulus
lararası Çalışma Örgütünün şimdiye ka
dar genel planda, uluslararası sözleşme 
planında ortaya koyduğu anlaşmaları 
Türkiye Cumhuriyeti siyasal hükümetle
ri, iktidarları neden imzalamamıştır? 
Uluslararası Çalışma Örgütünün çalışma 
düzeninin esas prensiplerini belirleyen 
ana sözleşmelerin çoğu halen Türkiye 
tarafından imzalanm'amıştır. Bu konuda
ki endişeler, bu konudaki talepler, de
vamlı olara'k dış güçlere şikâyet olarak 
değerlendirilmektedir. Bu konudaki eleş
tiriler gündeme getirildiği zaman, komis
yonlarda, parlamentoda gündeme getiril
diği zaman, Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
yetkilileri, hükümet mensuplarını açıkla
maları, tatminkâr değildir değerli millet
vekilleri. Denilmektedir ki, ILO'ya ka
yıtlı diğer birtakım ülkeler tarafından da 
bazı sözleşmeler imzalanmamıştır ve bu 
konuda sayısal birtakım örnekler veril
mektedir; denilmektedir ki, «Falan ülke 
30 civarında sözleşme imzalamış, Türki
ye averaj itibariyle iyi bir noktadadır.» 

Hani çağ atlıyorduk; hani Sayın Baş
bakanımızın deyimiyle, Türkiye gelişmiş 
ülkeler seviyesindeydi? (ANAP sıraların
dan gürültüler) 
" MEHMET MÜKBRREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Hepimizin Başbakanı... 
Sizin Başbakanınız kim? 

FUAT ATALAY (Devamla) — Bü
tün bunlar gerçeklerin, siyasal iktidarı
nız tarafından değiştirilemeyeceği gerçe
ğini ortaya koymaktadır. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Allah 
huyunuzu kurutsun; vazgeçin bu huyu
nuzdan. 

FUAT ALATAY (Devamla) — O 
dediğiniz lafı aynen size iade ediyorum' 
sayın milletvekili. (ANAP sıralarından 
«Ne dedi? sesleri) Ne dediğini siz duy
dunuz. 

Bu tasarılarla getirilen hükümleri bu 
Parlamentoya uyguladığımız takdirde, 
sanıyorum, Sayın Bakanın da bakanlık 
niteliği ortadan kalkar. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Belli 
sloganlar... 

FUAT ATALAY (Devamla) — O 
halde, getirin, 10 yıllık milletvekilliği şar
tıyla Bakanlar Kurulu üyeliğinin önemli 
bir kıstas olduğunu ortaya koyabilirsiniz. 
Bir taraftan, işçilerin demokratik müca
dele taleplerini şu veya bu şekilde yasa 
dışı olarak ortaya koyacaksınız; arkasın
dan, Türkiye'de demokrasi havarisi kesi
leceksiniz... Böyle şey olmaz! Her zaman 
dediğimiz gibi, çifte standartla bir yere 
gidilemeyeceği aşikârdır, açıktır. Bu an
lamda Uluslararası Çalışma örgütünün 
toplantısı gündemde iken, böyle alelusul 
yöntemlerle Türkiye komuoyunu aldat
maya dönük davranışların ne olacağı 
aşikârdır. Uluslararası planda, 1 Mayısın 
işçilerin bayramı olarak kutlanmasını da
hi hazmedemeyen siyasal iktidar, kalkıp 
işçilerin yaşamlarının düzeltilmesi konu
sundaki esas düzenlemeleri yapmaktaki 
acziyetini ortaya koymaktadır. (ANAP 
sıralarından «Kime mesaj veriyorsun?» 
sesleri) Kime mesaj verdiğimiz açıktır. 
Biz, Türkiye emekçi halkına mesaj veri
yoruz. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Türk 
halkını tanımıyorsunuz ki. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Tür
kiye emekçi halkının, baskılarla, bu sö-
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mürü düzeniyle bir yere gidemeyeceğini 
ortaya koyuyoruz. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — tşçiyi 
sömürmeyin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

FUAT ATALAY (Devamla) — Siz
ler hazmedemeyebi'lirsiniz; Türkiye emek
çi halkının içerisinde (bulunduğu durum 
ortadadır. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
FUAT ATALAY (Devamla) — Gi

derek sömürünüzü devam ettirin; arka
sından demokratik plandaki düzenleme
leri ortadan kaldırın ve bunu Anayasa 
çerçevesinde, Anayasanın şemsiyesi al
tında ortaya koyun!.. Eğer, Türkiye'de 
çalışma yaşamının düzenlenmesi konu
sundaki *emell düzenlemelere taraf iseniz, 
çağdaş olmanın gerdklerini yerine getir
meye taraf iseniz; gelin, bu Parlamento 
çatısı altında, Anayasanın antidemokra
tik hükümlerini hep birlikte değiştirelim. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) 
— Şimdi yapılan ne? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

FUAT ATALAY (Devamla) — Yok, 
buna niyetiniz yoksa... 

BAŞKAN — Niçin tahammül edemi
yorsunuz efendim? 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, hu zeminde ne tartışı^ 
hyor (bunun farkında değil konuşmacı. 

BAŞKAN — Efendim, siz onun far
kında değilsiniz; hatip kendi görüşünü, 
kendi felsefesini anlatıyor. Siz de dinle
yeceksiniz. 

Devam edin eferidim. 

FUAT ATALAY ı(Devamla) — Tür
kiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, 
demokrasinin gereği temel düzenlemele

ri ortaya koymaya hazırsanız, gelin 'bunu 
yapalım. Bir taraftan, demokrat geçine
ceksiniz, öte yandan 12 Eylül döneminin 
5 generalinin ortaya koyduğu Haşarıları, 
yasaları önemli kıstas olarak kabul ede
cek ve bu konudalki niyetlerinizi ortaya 
koyacaksınız... Böyle şey olmaz sayın 
milletvekilleri. Demokrasi.... 

MEHMET MÜKERREİM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — O 5 general oylandı; 
5 general yok burada. 

FUAT ATALAY (Devamla) — De
mokrasinin, şu veya bu ülkeye göre deği
şik şekli olmaz. Demokrasi evrenseldir; 
bu anlamda, demokrasinin gerekli kıldığı 
ana kıstaslar da evrenseldir. 

Bu çerçevede, Sayın Balkanın konuş
malarını esefle karşıladığımızı bildiriyor, 
Türkiye emekçi halkının, gerçekleri her 
zaman olduğu gibi bundan sonra da or
taya koyacağını bildiriyor, Genel Kurul 
üyelerini saygıyla selamlıyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakere

ler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Maddelerine geçilmesi kaibul edil
miştir. 

1 inci madldeyi okutuyorum : 
2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hü
kümlerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — 2821 sayılı Sendika

lar Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki 
şekilde dbğiştirilimişitir. 

«Kurucularda aranacak nitelikler 
Madde 5. — Sendika kurucusu ola

bilmek için; Türk vatandaşı, medenî hak
ları kullanmaya ehil ve sendikaların ku-

— 2*6 — 



T. B. M. M. B : 70 25 . 5 . 1988 0 : 1 

rulacağı işkolunda fiilen çalışır olmak; 
kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş 
'bulunmak; Türkçe okur - yazar olmak; 
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, dolandı
rıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 
suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı 
dışında kalan kaçakçılık suçlarından bi
riyle veya herhangi bir suçtan dolayı ağır 
hapis veya takrirli suçlar hariç toplam 
bir yıl veya daha fazla hapis cezasına 
hüküm giymemiş bulunmak; Türk Ceza 
Kanununun ikinci kitabının birinci ba
bında yazılı suçlardan veya bu suçların 
işlenmesini alenî olarak tahrik etme suç
larından veya Türk Ceza Kanununun 312 
nci maddesinin ikinci fıkrasına yazılı 
halikı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge 
farklılığı gözeterek kin veya düşmanlığa 
açıkça tahrik etme suçlarından veya Türk 
Ceza Kanununun 536 ncı maddesinin bi
rinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı 
eylemlerle aynı Kanunun 537 nci mad
desinin 'birinci, ikinci, üçüncü, dördün
cü ve beşinci fıkralarında yazılı eylem
leri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemek
ten mahkûm olmamak; ayrıca Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 79 uncu 
maddelerine göre toplam altı ay veya 
daha fazla veya 68 inci maddesine göre 
hüküm giymemiş olmak şarttır. 

İşveren sendikasının kurucusunun tü
zelkişi olması halinde tüzelkişiyi temsil 
eden gerçek kişide de işkolunda fiilen 
çalışma şartı hariç yukarıdaki bütün şart
lar aranır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sa
yın Kâzım Özev, buyurun efendim. 

HÎKMET ÇETÎN (Diyarbakır) — 
Grup adına, Sayın ismail Hakkı Önal 
konuşacak efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Önal. 
SHP GRUBU ADINA ÎSMAÎL 

HAKKI ÖNAL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; önce, bir ko
nuyu belirtmek istiyorum : Sayın Ba
kan konuşmasında, muhalefet partileri
nin, çalışma yasaları komisyonda görü
şülürken komisyonu terk etmek suretiyle 
herhangi bir katkıda bulunmadıklarını 
dile getirdiler. Hemen arkasından da, 
«tşçi haklarının dışarıda palavra sıkarak 
korunamayacağını» söylediler. (ANAP 
sıralarından «Doğru» sesleri) 

Doğrusunu isterseniz, ben gerçekten 
hanımefendi olarak tanıdığım Sayın Ba
kana «palavra» deyimini yakıştıramadım; 
çünkü, biz, bütün yaşamımız boyunca 
işçi sınıfına, işçiye, emekçiye hizmet et
tik; onlarla birlikte olmaya çalıştık, po
litikayı da onların içinden çıkarak yap
tık. Bu nedenle, bizim palavra atıp at
madığımızı en iyi ölçecek düzeyde olan
lar, yine işçilerdir, emekçilerdir, çalışan 
halk kesimleridir. 

Öyle anlaşılıyor ki, işçi haklarını sa
vunmak, işçilerle diyaloga girmek yeri
ne işveren konfederasyonlarıyla, özellik
le işveren örgütleriyle birlikte kapalı ka
pılar ardından hazırlanan tasarıları Yü
ce Meclisin önüne getirmekle oluyor (!) 
Biz, buna da karşıyız sayın milletvekil
leri. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Bunlar, modası geçmiş laflar. 

ÎSMAÎL HAKKI ÖNAL (Devamla) 
— Bir taraftan... (ANAP sıralarından 
«Maddeye gel» sesleri) 

Sayın Başkan, konuşacak mıyım? 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 

ÎSMAÎL HAKKI ÖNAL (Devamla) 
Bir taraftan ekonomik politikada ulus
lararası ekonomik kuruluşlara teslim ola
caksınız; öbür taraftan demokratik alan-
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da, demokraside, Avrupa platformunda 
yapılan temasları ve yapılan uyarıları 
ülkeye müdahale olarak kabul edecek
siniz. Bu, doğrudan doğruya çifte stan
darttır. Bu, samimiyet değildir, içtenlikti 
olmak anlamına gelmez. 

Değerli milletvekilleri, Uluslararası 
Çalışma Örgütünün (ILO) nun örgütlen
me özgürlüğüne ve bu hakkın korunma
sına ilişkin 1948 tarih ve 87 sayılı sözleş
mesinin sendika özgürlüğünü düzenle
yen birinci bölümünde yer alan 2 nci 
maddesi, çalışanlara herhangi bir ayırım 
gözetmeksizin ve önceden izin almaksızın 
diledikleri örgütleri kurma hakkını tanı
mıştır. Esasen, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasında yer alan sendika kurma 
özgürlüğünün çalışanlar yönünden yaşa
ma geçirilebilmesi için, kayıtlamaların 
olabildiğince dar tutulması zorunlu bu
lunmaktadır. Oysa, 2821 sayılı Sendikalar 
Yasasının sendika kurucusu olabilmek 
için gerekli koşulları düzenleyen 5 inci 
maddesinin her satırında ayrı bir kısıt
lama getirilmiştir. Hükümetlin hazırladı
ğı tasarıdaki, o iş kolunda en az bir yıl
dır çalışır olmak koşulunun kaldırılma
sı yönündeki değişiklik, sendika kurma 
özgürlüğünü güvenceye bağlamak bakı
mından hiçbir şekilde yeterli değildir.-
Sadece bir yıllık çalışmış olma koşulu
nun kaldırılması ve diğer kayıtlamaların 
aynen korunması, aslında bir aldatmaca
dır. 

Çünkü, daha önceki mevzuatta yer 
alan üç yıllık çalışma koşulu, Anayasa 
Mahkemesinin 8.9.1972 tarih ve 1972/48 
esas sayılı kararıyla zaten iptal edilmiş
ti. Hükümet, yeni tasarıyla bir yıllık ça
lışma koşulunu kaldırmadığı takdirde, 
Anayasa Mahkemesinin böyle bîr sınırla
mayı Anayasaya aykırı bularak yine ip
tal edeceğini bildiğinden dolayı bu yola 

gitmiştir. Hükümetin amacı gerçekten, 
sendika kurma özgürlüğünü sağlamak ol
saydı; 2821 sayılı Kanunun 5 inci mad
desindeki asıl kayıt ve sınırlamaları kal
dıran bir tasarı hazırlama yoluna güder
di .2821 sayılı Kanunda yer alan ve ta
sarıyla aynen korunan başlıca sınırlama
lar şöyledir : 

1. Madde, fikir suçlarından hü
küm giyenlerle, cebir ve şiddet kullana
rak suç işleyenler arasında hiçbir ayırım 
gözetmeksizin, Türk Ceza Kanununun 
ikinci kitabının birinci babında yazılı suç
lardan hüküm giyenlerin tümünü sendi
ka kurma hakkından yoksun bırakmak
tadır. Son yıllarda, ülkemizde pek çok 
sayıdaki yurttaşımızın düşüncesinden do
layı cezaya çarptırıldığı göz önüne alın
dığında, böylesine bir yasaklamanın ge
niş bir kitleyi, haksız bir biçimde ikinci 
kez cezalandırmak anlamına geldiği açık
tır. 

2. Madde metninde yer alan «siya
sî ve ideolojik amaçlarla» ibaresi; son 
derece muğlaktır. Hangi eylemin siyasî 
ve ideolojik amaç taşıdığını belirleyebi
lecek hiçbir objektif ölçüt yoktur. Zama
na ve kişiye göre değişen sübjektif ölçü
lerle, hemen her insan eylemini, siyasal, 
ideolojik amaçlı olarak damgalamak 
mümkündür. Hukuk diline ve tekniğine 
uymayan bu ibare, gerektiğinde tüm yurt
taşların sendika kurucusu olma hakkın
dan mahrum bırakılmasına yol açacak 
niteliktedir. 

3. 2822 sayılı Kanunun - Sayın Ba
kan sözünü ettiler - 68, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78 ve 79 uncu maddelerinden 
hüküm giyenlerin sendika kurmasını ya
saklamaktadır. Bu yasağın aynen korun
ması, âdeta «sendika kur; ama, sendikal 
faliyet yapma» anlamına gelmektedir. 
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Demokratik ülkelerde suç sayılmayan pek 
çok eylemin suç sayıldığı, toplusözleşme 
ve grev mevzuatının sayısız yasaklarla 
dolu olduğu ve istikrarlı, objektif, de
mokratik ölçütlerin henüz kökleşmediği 
ülkemizde, sendika kurucusu olabilmeyi 
yeni kayıtlara bağlamak, aslında sendika 
özgürlüğünü temelinden zedelemek so
nucunu doğurmaktadır. Örneğin, grev 
hakkı aşırı biçimde sınırlanmıştır. Bu sı
nırlı hakkın kullanılması ise, bir dizi şe
kil şartına bağlanmıştır. Bir grev kararı
nın yasa dışı sayılması son derece kolay 
hale getirilmiştir. Uygulanmasa dahi 
alınmış bir grev kararının yasa dışı ad
dedilmesi ve bu kararı alanların hüküm 
giymesi, o kişileri ilelebet kurucu olma 
hakkından mahrum bırakmaktadır. Bu
nun demokrasiyle ve temel özgürlükler 
felsefesiyle bağdaşır bir yanı yoktur. Do
layısıyla, bu antidemokratik kısıtlamala
rın kaldırılması ve maddenin Uluslarara
sı Çalışma Örgütünün benimsediği stan
dartlara uygun hale getirilmesi gerekmek
tedir. Hükümetin yaptığı değişiklik, ye
tersiz, göz boyayıcı ve asıl kısıtlamaları 
muhafaza edici niteliktedir. Sorunun çö
zümüne değil, gizlenmesine yöneliktir. 

Bu nedenle biz, başlangıçta da grup 
adına konuşan sayın arkadaşımızın dedi
ği gibi, her şeyden önce, 2821 sayılı Sen
dikalar Yasasının, Avrupa normlarına, 
uluslararası normlara, ILO ilkelerine, 
ILO kararlarına uyabilecek bir niteliğe 
kavuşturulması için, daha evvel SHP 
Grubu olarak hazırladığımız ve Sayın 
Doğru Yol Partisi! Grubuyla da çok bü
yük ölçüde mutabakata vardığımız, Ana
yasanın çalışma yaşamını düzenleyen 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 82 ve 108 inci mad
delerinin gerçekten demokratik bir şekle 
dönüştürülmesini sağlamaktan ve bunun 
sonucunda da 2821 sayılı Yasayı yeniden 
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düzenlemekten başka çıkış yolu bulamı
yoruz Sağlık ve Sosyal îşler Komisyo
nunda bu doğrultuda verdiğimiz önerge
ler reddedildi. O kadar ki, komisyon top
lantısını terk edinceye kadar, gerek Doğ
ru Yol Partisi Grubunun ve gerekse SHP 
Grubu olarak bizim verdiğimiz tüm öner
geler, iktidar çoğunluğu tarafından red
dedildi, hatta virgülüne bile dokunulma
dı. Daha da ötesi, Sayın ANAP'lı arka
daşlarımız tarafından komisyon başkan
lığına yapılan öneriler bile, Sayın Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ve 
hükümet temsilcilerinin istemi üzerine, 
reddedildi. Yani, bir tek virgülüne bile 
dokunulmadı. 

BAŞKAN — Sayın Önal, toparlayı
nız. 

ÎSMAİL HAKKI ÖNAL (Devamla) 
— Toparlıyorum efendim. 

Bu nedenle, biz komisyonun, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsil ettiğini; 
komisyonun, hükümetin sekreteryası ol
madığını, komisyonda bir değişiklik ya
pılmayacaksa, bu komisyonun herhangi 
bir işlevinin söz konusu olmadığını söy
leyerek, komisyonu terk etmek zorunda 
kaldık. Bu konuşma, sayın basın mensup
larının gözü önünde cereyan etti. Sayın 
Bakının, bunu gözardı etmesinden de 
gerçekten üzüntü duydum. 

Bu nedenle, grubum adına, 2821 sa
yılı Yasanın 5 inci maddesinin hüküme
tin getirdiği şekliyle değil, SHP Grubu 
olarak verdiğimiz önergeler doğrultusun
da değiştirilmesini diliyor, hepinize say
gılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şahsı adına, Sayın Kâzım Özev; bu

yurun. 
Sayın Özev, süreniz 5 dakikadır. 
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KıÂZIM ÖZEV (Tokat) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 2821 sayılı Ka
nunun 5 inci maddesinin değiştirilmesine 
ilişkin tasarının komisyonca benimsenen 
1 inci maddesi hakkıdaki görüşlerimi 
açıklamak istiyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Sendika kurma özgürlüğü, demokrasi
nin temel özgürlüklerinden birisidir., Ça
lışanların ekonomik ve sosyal haklarının 
korunup geliştirilmesi için, sendikalar 
vazgeçilmez demokratik meslekî kuru
luşlardır. Bu türden kuruluşları kuracak 
olan kişilerde aranacak nitelikleri aşırı 
'biçimde çoğaltmak, aslında sendika öz
gürlüğünü daraltmak sonucunu yaratır. 

Uluslararası Çalışma Örgütü, çalışan
lara, hiçbir ayırım gözetmeksizin ve ön
ceden izin almaksızın, diledikleri örgüt
leri kurma hakkını bir ilke olarak benim
semiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anaya
saları da bu özgürlüğü güvence altına al
mıştır Oysa, söz konusu maddeyle, sen
dika kurucuları olağanüstü kayıt ve sı
nırlamalara maruz bırakılmaktadır. Mad
de, Türk Ceaz Kanununun muhtelif mad
delerine göre hüküm giymiş kimselerin 
sendika kurma haklarını elinden almak
tadır. Bu maddeler arasında, demokratik 
ülkelerin hiçbirisinde bulunmayan ve yıl
lardan beri, gerek Türk, gerekse dünya 
kamuoyunu yakından ilgilendiren düşün
ce suçuyla ilgili olanlar da vardır. 

Düşüncesini açıkladığı, iki satır yazı 
yazdığı ya da konuştuğu için hüküm giy
miş çok sayıda yurttaşımız bulunmakta
dır. Bu yurttaşlarımızın düşüncelerinden 
ötürü cezalandırılmış olması, başlı başına 
bir haksızlık ve çağdışılıktır. tleri ülkeler 
ve halkımız bu türden antidemokratik 
ceza maddelerinin ayıklanmasını bekler
ken. aynı maddelerden hüküm giyenleri 

bir de sendika kurmaktan men etmek, 
ne demokrasiyle, ne çağdaşlaşmayla, ne 
toplumun sorunlarını barış içinde çözme 
anlayışıyla bağdaşır. Madde hükmünün 
bu denli geniş tutulan yasaklamalarla do
lu Oiinası, varolan yarayı daha da azgın-
laştırıcı mahiyette çifte bîr haksızlığı 
temsil eder. 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 
5 inci maddesini değiştiren tasarının 1 in
ci maddesi ve yine aynı Kanunun 6 ncı 
maddesini değiştiren 2 nci maddesi 2821 
sayılı Kanunun 10 ayrı maddesinden hü
küm giyenleri de sendika kurmaktan men 
etmektedir. Sendikal faaliyetlerin zaten 
sayısız engellerle sınırlandırıldığı bir sis
tem içerisinde bu maddelere göre hüküm 
giyebilecek olanları sendika kurucusu ol
maktan alıkoymak, âdeta, sendika özgür
lüğünü güvence altına alan değil, bu öz
gürlüğü fiilen işlemez hale getiren bir 
felsefenin ürünüdür. Sendikaların kurul
maması için bahaneler üretmek çabasını 
temsil eder. 

Bu nedenlerle, 2821 sayılı Yasanın 
5 inci maddesinde yapılan değişikliğe ek 
olarak, yukarıda arz ettiğim sınırlamala
rın da kaldırılmasını ve böylece uluslar
arası standartlara uyum sağlanmasını ta
lep eder, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Özev. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Değerli milletvekilleri, sabahki otu

ruma ara verme süremize çok az bir za
man kalmıştır. 

1 inci maddenin tamamlanmasına ka
dar oturumun uzatılmasını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyle ilgili verilmiş önergeler var
dır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 
5 inci maddesinin aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul-
mas»nı dileriz. ' 

Saygılarımızla. 
«Kuruculuk - Yöneticilik 
Madde 5. — 1. Bu Kanuna göre iş

çi sendikası kurabilmek için sendikanın 
kurvlacağı işkolunda eylemli olarak ça
lışır olmak gereklidir. 

2. Meslekî kuruluşların yönetim, de
netim ve onur kurulları ile diğer işlerin
de görev alacak üyelerin reşit, medenî 
hakiarı kullanmaya yetkin, kamu hizmet-
brinden yasaklanmamış, Türkçe okur -
yazar ve Türk vatandaşı olması gerekir. 

.? Tüfkiye'de en çok işçiyi temsil 
eden işçi konfederasyonu veya konfede
rasyona bağlı sendikalar uluslararası mes
lekî teşekkül kurabilirler. 

Kıbrıs'taki Türk işçi ve işveren te
şekküllerinin Türkiye'de kurulu konfede
rasyona üye olma hakları vardır.» 

Y. Kenan Sönmez 
İstanbul 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Kâzım özev 
Tokat 

Halil Çulhaoğlu 
îzmir 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2821 sayılı Sen
dikalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kal
dırılması ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile 
ilgili Yasanın 5 inci maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Cavit Erdemfc 
Kütahya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Güneş Müştüoğlu 
Zonguldak 
Ali Eser 
Samsun 

Fuat Kılcı 
İzmir 

İsmail Köse 
Erzurum 

Madde 5. — Sendika kurucusu olabil
mek için; Türk vatandaşı, medenî hak
lan kullanmaya ehil ve sendikaların ku
rulacağı işkolunda fiilen çalışır olmak; 
kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş 
bulunmak; Türkçe okur - yazar olmak, 
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, dolandı
rıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye 
kultonma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 
suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı 
dışında kalan kaçakçılık suçlarından bi
riyle veya herhangi bir suçtan dolayı ağır 
hapis veya taksirli suçlar hariç toplam 
bir yıl veya daha fazla hapis cezasına 
hüküm giymemiş bulunmak; Türk Ceza 
Kanununun ikinci kitabının birinci babın
da yazılı suçlardan veya bu suçların iş
lenmesini alenî olarak tahrik etme suç-
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larından veya Türk Ceza Kanununun 
312 nci maddesinin ikinci fıkrasında ya
zılı halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya böl
ge farklılığı gözeterek kin veya düşman
lığa açıkça tahrik etme suçlarından veya 
Türk Ceza Kanununun 536 ncı madde
sinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraların
da yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 
nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı 
eylemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla 
işlemekten hüküm giymemiş olmak şart
tır. 

İşveren sendikasının kurucusunun tü
zelkişi olması halinde tüzelkişiyi temsil 
edeo gerçek kişide de işkolunda en az 
bir yıldan beri fiilen çalışma şartı hariç 
yukarıdaki bütün şartlar aranır. 

Gerekçe : 
Sendika kurucusu olabilmek için, sen

dikanın kurulacağı işkolunda fiilen ça
lışır olmak kuralı korunmalı, bunun ya
nında, maddede yer alan «En az bir yıl
dan beri çalışır olma zorunluluğu» ve 
«Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanununun 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 79 uncu maddelerine göre mah
kûmiyet halinde sendika kurucusu olu
namayacağına» dair düzenleme kaldırıl
malıdır. 

Bu doğrultuda 5 inci maddede de dü
zeltme yapılmalıdır. 

FASKAN — Önergeleri aykırılık de
recesine göre yeniden okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

?821 sayılı Sendikalar Kanununun 
5 inci maddesinin aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla. 
«Kuruculuk - Yöneticilik 
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MADDE 5. — 
1. Bu Kanuna göre işçi sendikası 

kurabilmek için sendikanın kurulacağı iş
kolunda eylemli olarak çalışır olmak ge
reklidir. 

2. Meslekî kuruluşların yönetim, de
netim ve onur kurulları ile diğer işlerin
de görev yapacak üyelerin reşit, medenî 
haktan kullanmaya yetkin, kamu hiz
metlerinden yasaklanmamış, Türkçe 
okur - yazar ve Türk vatandaşı olması 
gerekir. 

3. Türkiye'de en çok işçiyi temsil 
eden işçi konfederasyonu veya konfede-
rasvona bağlı sendikalar uluslararası mes
lekî teşekkül kurabilirler. 

Kıbrıs'taki Türk işçi ve işveren te
şekküllerinin Türkiye'de kurulu konfede
rasyona üye olmak hakları vardır.» 

Yusuf Kenan Sönmez (İstanbul) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden 
Sayın Çulhaoğlu söz istemişlerdir, kendi
lerine söz veriyorum. 

Sayın Çulhaoğlu, sadece önergenizi 
izah sa'dedinde konuşmanızı rica ediyo
rum. 

1B uyurunuz. 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Pe

ki Sayın Başkanım. 
iSayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

2821 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 
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değiştirilmesine ilişkin önerge üzerinde 
konuşmak üzere söz almış bulunuyorum. 

'Kurucularda aranacak nitelikleri dü
zenleyen ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunda hazırlanan tasarı metninin 
1 inci maddesiyle değiştirilen 5 inci mad
de, sendika kurma hakkını büyük ölçü
de sınırlandırmaktadır. 

Uluslararası Çalışma Örgütünün, Ör
gütlenme Özgürlüğüne Dair 87 sayılı Söz
leşmesi, çalışanlara hiçbir ayırım gözet
meksizin ve önceiden izin almaksızın di
ledikleri örgütleri kurma hakkını tanı
mıştır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasaları 
da sendika kurma özgürlüğünü güvence 
altına almıştır. Ancak, kanunun 5 inci 
maddesiyle getirilen sınırlamalar, bu öz
gürlüğün kullanımını fiilen olanaksız hale 
getirecek mahiyettedir. Komisyon, bu sı
nırlamalardan sadece birini, O iş kolun
da en az bir yıldan beri çalışır olmak, 
koşulunu ortadan kaldırmış; fakat, diğer 
'konularda herhangi bir değişiklik getirme
miştir. 

Türk Ceza Kanununun pek çok mad
desi uyarınca hüküm giymiş kimselerin 
sendika kurmaları yasaklanmıştır. Bun
lar arasında, düşüncesinden ve düşünce
sini yazı ya da söz ile açıklamaktan do
layı çok sayıda yurttaşımızın cezalandı
rıldığı yüce heyetimizin malumudur. Esa
sen Türk Ceza Kanunu, demokratik ül
kelerin hiçbirisinde suç sayılmayan pek 
çok eylemi suç sayan maddeler içermek
tedir. Düşünce özgürlüğünü sınırlayan ve 
derriokrasi ilkeleriyle bağdaşmayan bu ka
nun maddeleri zaten bir haksızlık olarak 
dururken, bu maddelere göre ceza almış 
olan yurttaşları bir de sendika kurma hak
kından mahrum etmek, çifte bir adalet
sizlik niteliğindedir. 

Diğer taraftan, komisyonun da aynen 
benimsediği madde metninde, yoruma 

açık ve muğlak ibareler mevcuttur, örne
ğin, siyasî ve ideolojik amaçlarla suç iş
lemiş gibi, zamana ve kişiye göre farklı 
şekilde yorumlanabilecek ibareler vardır. 
İnsanların eylemini siyasî ve ideolojik 
amaçlı olarak vasıflandırmak her zaman 
mümkün olduğuna göre, böyle bir iba
reyle hemen herkesin sendika kurucusu 
olabilme hakkı kolaylıkla elinden alına
bilir. 

Kanunun 5 inci maddesi, 2822 sayılı 
Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Ka
nununun 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77 ve 79 uncu maddelerine göre hüküm 
giyenleri dahi sendika kurmaktan yok
sun bırakmaktadır. Pek çok tuzak ve en
gellerle dolu sendikal faaliyet alanında 
sendikacılık yapanların bu maddelere gö
re cezalandırılması işten bile değildir. Do
layısıyla, sözkonusu yasakların aynen ko
runması, «Sendika ve sendikacı olsun; 
fakat, sendikal faaliyetlerde bulunmasın» 
anlamına gelmektedir. 

'Bütün bu nedenlerle ve Anayasa Mah-
'kemesinin 8 - 9.2.1972 tarih ve esas 1970/ 
48, karar 1972/3 sayılı kararı uyarınca 
bu konuda verilen değişiklik önergesinin 
benimsenmesini ve Komisyon önerisinin 
reddini talep ediyorum. Değişiklik metni, 
eski Sendikalar Kanununun bu konudaki 
hükmünün aynen korunmasına matuf 
olup, bu hükmün uygulanmasında sen
dikal alanda vaktiyle hiçbir sorun doğma
mıştır. Değişiklik önergesinin benimsen
mesiyle, işçiler, gereksiz ve haksız kayıt
lamalardan kurtarılacak, sendika özgürlü
ğü güvence altına alınacak ve uluslararası 
standartlara uyumlu bir yapı kurulabile
cektir. 

Önergenin aynen benimsenmesini say
gılarımla arz ederim. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka-
hul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2821 sayılı Sen
dikalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldı
rılması ve Bu Kanuna Bir Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile ilgili 
yasanın 5 inci maddesinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz, 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

ve arkadaşları 

Madde 5. — Sendika kurucusu olabil
mek için; Türk vatandaşı, medenî hak
ları kullanmaya ehil ve sendikaların ku
rulacağı işkolunda fiilen çalışır olmak; 
kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş 
bulunmak; Türkçe okur - yazar olmak, 
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, dolandırı
cılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye 
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı 
suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı 
dışında kalan kaçakçılık suçlarından biriy
le veya herhangi bir suçtan dolayı ağır 
hapis veya taksirli suçlar hariç toplam 
bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hü
küm giymemiş bulunmak : Türk Ceza Ka
nununun ikinci kitabının birinci babın
da yazılı suçlardan veya bu suçların iş
lenmesini aleni olarak tahrik etme suçla
rından veya Türk Ceza Kanununun 312 
nci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı 
halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge 
farklılığı gözeterek kin veya düşmanlığı 
açıkça tahrik etme suçlarından veya Türk 
Ceza Kanununun 536 neı maddesinin bi
rinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı 
eylemlerle aynı Kanunun 537 nci mad
desinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü 

ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri 
siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten 
hüküm giymemiş olmak şarttır. 

İşveren sendikasının kurucusunun tü
zelkişi olması halinde tüzelkişiyi temsil 
eden gerçek kişide de işkolunda en az 
bir yıldan beri fiilen çalışma şartı hariç 
yukarıdaki bütün şaftlar aranır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz efen
dim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 
BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — 
Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
H. CAVİT ERDEMİR (Kütahya) — 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
saygılarımı arz ediyorum. 

Bizim önergemizdeki maddenin tasa
rıdaki maddeden fazlaca bir farkı yok
tur. Yalnız, Toplu İş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Kanununun 08, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77 ve 79 uncu maddelerine 
göre mahkûmiyet halinde, sendika kuru
cusu olunamayacağına dair kısmın kal-

, dırılmasını talep ediyoruz. 

Evvelemirde, Toplu İş Sözleşmesi Grev 
ve Lokavt Kanunundaki 68 inci madde
nin buraya alınmasını fuzulî addediyo
ruz; zira toplu sözleşmeye, 68 inci mad
dede belirtilen bir hususun konulması 
mümkün değildir. 

Diğer 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 
79 uncu maddelere gelince: Bu madde
lerden mahkûmiyet halinde, sendika ku
ruculuğunun bir kişiden alınmasının çok 
ağır bir müeyyide, bir ceza olduğu ka
naatindeyiz. Çünkü, bu maddelerle mah
kûmiyet, bizim kanaatimizce, fazlaca 
dhemmiyetli değildir; sadece, sendika yö-
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neticiliğinden, sendika üyesi olmaktan do
ğan birtakım hususlardır. 

Bunları maddeye aldığımız takdirde, 
bu maddelerden mahkûmiyet halinde sen
dika kurucusu olunamayacağını kabul et
tiğimiz takdirde, birtakım tecrübeli kim
selerin, liyakatli kimselerin, ehil kimse
lerin sendika kuruculuğunu önlemiş olu
ruz ki, bu, evvelemirde ağır bir hükümle 
seçilme hakkını önlemektir, 'bir; demin 
de belirttiğim gibi, sendikal hayatta tec
rübeli, liyakatli, ehil kimselerden istifa
de imkânından mahrum olmaktır, iki. Bu
nu önlemek için hu önergeyi verdik. Yü
ce Meclîsin takdirlerine sunuyoruz , 

Hepinize saygılarımı arz ederim, (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Saat 15.15'te toplanmak üzere birleşi
me ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.15 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.15 

BAŞKAN: Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER: Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — 70 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLtFLERtYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İSLER (DEVAM) 

2. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal'îşler Komisyonu Raporu (1/441) (S. 
Sayısı: 60) (Devam) 

BAŞKAN — Tasarının müzakeresi
ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı
lar. 

[Efendim, Abdullah Ulütürk ve arka
daşlarının, 2821 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin bir 
önergesi vardır. 

Bu önergedeki madde tasarıda yok. 
'Bu, 1 inci madde ile biz 5 inci maddeyi 
görüştük; ondan evvel verilip gündeme 
alınması lazım gelirdi kanun tekniği ba
kımından. Çünkü, 3 üncü maddeden son
ra 5 inci maddeye geçmemiz gerekirdi. 
Bu itibarla bu önergeyi, 5 inci maddenin 
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müzakeresi bittikten sonra geldiği için, 
işleme koyamıyoruz. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 2821 sayılı Sendikalar 

Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sendika kurucuları, sendika merkezi
nin bulunacağı ilin valiliğine 'makbuz kar
şılığında, dilekçelerine ekli olarak sendika 
tüzüğünü, kurucuların nüfus cüzdanları
nın suretlerini, ikametgâh belgelerini, mes
lek ve sanat özgeçmişlerini, sendikanın 
kurulacağı işkolunda fiilen çalışır olduk
larını kanıtlayan belgeler ile sabıka kayıt
larını, ilk genel kurula kadar kuruluşu 
seVk ve idare edecekler ile bunların eş
leri ve velayetleri altında çocuklarına ait 
noterden tasdikli mal bildirimlerini ver
mek zorundadırlar.» 

'BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sa
yın tsmail Hakkı Önal; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA İSMAİL 
HAKKI ÖNAL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 28,21 sayılı Ya
sanın 6 ncı maddesine değişiklik getiren 
Hükümet tasarısı, diğer maddede de ol
duğu gibi, çalışma yaşamını, sendikal 
'hayatı çağdaş anlamda ^düzenlemekten 
uzak bulunmaktadır. Biz, SHP Grubu ola
rak, 1 inci maddede de belirttiğimiz gibi, 
bu maddenin de Avrupa normlarına ve 
ILO standartlarına göre yeniden düzen
lenmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Anayasanın 51 inci maddesine göre, 
işçiler ve işverenler, önceden izin almak
sızın, sendikalarını ve üst teşekküllerini 
kurabilmektedirler. Anayasanın 51 inci 
mad'desinin başlığında, «Sendika kurma 
hakkı» denilerek, «Sendika özgürlüğü» 
deyimine yer verilmekte ise de, bu hakkın 
aynı zamanda sendikal özgürlük olduğu 
açıktır. 

Anayasada düzenlenmiş olan sendika 
kurma hakkı ve dolayısıyla sendika öz

gürlüğünü biçimleyen 2821 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesi, 'her 'biri büyük engel
ler oluşturabilecek nitelikte sayısız bü
rokratik şartlarda doldurulmuştur. Geti
rilmiş olan başvuru usul ve esasları, su
nulacak belgelerin sayısı sendika kurma
yı âdeta engelleyici bir koşul haline ge
tirmektedir. 

Hükümetin hazırladığı tasarı, 6 ncı 
maddenin sadece sendikanın kurulacağı 
işkolunda fiilen en az bir yıldan beri ça
lışır olma koşulunu içeren belgeye ait hük
münü kaldırmaktadır. Bu ise, 5 inci mad
dede öngörülen değişikliğe paralel bir dü
zenleme yapmaktan ibarettir. Oysa, asıl 
yapılması lazım gelen değişiklik, sendi
ka kuruluşuna ilişkin basit, kolay ve bü
rokrasiden mümkün olduğu kadar arın
dırılmış bir yöntem getirmektir. Sendika 
kurma özgürlüğünün yaşama geçirilmesi 
Ve çalışmaların bu özgürlükten en geniş 
biçimde yararlanabilmesi, demokratik bir 
toplum yaratmanın önde gelen koşuludur. 
Katılımcı, özgürlükçü demokrasiye erişe
bilmek için çalışanların, demokratik kitle 
örgütü olan sendikaları gereksiz güçlük
lere muhatap edecek bıktırıcı, caydırıcı, 
savsaklayıcı yöntemlerden vazgeçilmesi 
gereklidir, 

Sendika ve konfederasyonların tüzük
lerinin, Anayasada belirlenen, cumhuriye
tin niteliklerine ve demokratik esaislara 
aykırı olamayacağı, yolundaki hüküm bir 
fazlalıktır. Türkiye'de hiçbir kuruluş, özel 
'otsun, genel olsun, ticarî olsun, siyasî ol
sun bu esaslara zaten aykırı olamxz. Mad
de metninde böyle bir hükme ayrıca yer 
verilmiş olması, tek yanlı bir bakışın ifa
desi olup, âdeta sendikaların üzerinde bîr 
tehdit aracı olarak kullanılmaktadır. 

Bir holdingin anasözleşmesinde böyle 
bir hükme yer verilmezken, kaynağını 
Anayasadan alan sendikalara bu yönde 
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ıbir hüküm getirilmesi, sendikalara po
tansiyel bir suçlu gözüyle bakıldığı anla
mına gelir ve her fırsatta bu hüküm yerli 
yersiz sendikaların başında sallanan De-
mokles'in Kılıcı olarak, kullanılabilir. Bu 
hüküm sayesinde siyasal İktidarlar, kendi 
ideolojik tercihlerine göre sendika ve 
konfederasyonların faaliyetlerinin durdu
rulması ve kapatılması yolunda keyfî gi
rişimlerde bulunma cesareti kazanırlar. 

'Bu nedenledir ki, biz SHP Grubu ola
rak, 2821 sayılı Yasanın 6 ncı maddesini 
karşılayan bir öneri ile geliyoruz. Bu öne
ri aynı zamanda, daha evvel yürürlükte 
olan ve yıllarca uygulanan bir uygulama
nın sonucudur. 

Biz, SHP Grubu olarak, bu maddenin 
yerine, daha evvel yürürlükte olan ve yıl
larca yapılan uygulamalarda en ufak bir 
sıkıntısı duyulmayan 274 sayılı Yasanın 
ilgili maddesinin yürürlüğe konması için 
verdiğimiz öneri doğrultusunda maddenin 
değiştirilmesini diliyor, Yüce Kurula say
gılar sunuyoruz. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Önal. 

Başkaca söz isteyen?.. Yok. 

Sayın Kâzım Özev'e şu sebeple söz 
veremiyoruz : Komisyonda muhalefet şer
hini bildirmemiş... 

HÜKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Var • 
efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim; Cemal Ali-
şan'ın, Sayın Halil Çulhaoğlu'nun ve yi
ne bir arkadaşın daha var muhalefet şer
hi, Kâzım Özev'in muhalefet şerhi yok. 
Bu itibarla söz veremiyoruz. 

Başkaca söz isteyen?.. Yok. 

Önerge vardır, okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 6 
ncı maddesinin aşağıdaki biçimde değiş
tirilmesini öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için öya sunulma
sını dileriz. 

Saygılarımızla. 
«Kurulup 

MADDE 6. — 
1. Bu kanuna göre kurulan meslekî 

teşekküllerin kurucuları, ilk genel kurul 
toplantısına kadar sevk ve idare ite gö
revli kimselerin ad ve soyadlarını, meslek 
ve sanatlarını ikametgâhlarını belirtmek 
suretiyle meslekî teşekkülün tüzüğünü ma
hallin en büyük mülkî amirine mak'buz 
'karşılığında tevdi etmeye zorunludurlar. 

Tevdi ile birlikte, teşekkül tüzelkişilik 
kazanır. 

2. Teşekül tüzelkişilik kazanır kazan
maz, kurucular teşekkülün tüzüğüne ve 
teşekkülü genel kurul toplantısına kadar 
sevk ve İdare ile görevli kimselerin ad ve 
soyadlarını, meslek ve sanatlarını ve ika
metgâhlarını o mahalde yayınlanan bir 
gazete, o mahalde gazete yayınlanmıyor
sa, en yakın yerde yayınlanan bir gazete
de ilan ederler. Kurucular, gazetede ila
nı, sadece teşekkülün adına ve merkezine 
inhisar ettirebilirler. 'Bu takdirde bu bent
te belirtilen vesikaların birer örneği ma
hallin en büyük mülkî amirliğinin ve böl
ge çalışma müdürlüğünün ilan tabela
sında bir ay süre ile asılır ve basılmış nüs
haların gideri karşılığında ilgililere dağı
tılır. Bu dağıtım resme tabi değildir. 

3. Bölge çalışma müdürlükleri, işçi 
ve işveren teşekkülleri için Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilecek 
esaslar dairesinde birer sicil tutarlar. Bu 
sicillerin birer örneği Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına gönderilir. 
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4. Bu Kanuna göre kurulan meslekî 
teşekküller tüzelkişilik kazanmalarından 
başlayarak bir yıl içinde ilk genel kurul 
toplantısını yapmak zorundadırlar. 

5. Genel kurul tarafından seçilen yö^ 
netlim kurulu ve haysiyet divani üyeleri
nin ve denetçilerin ad ve söyadlarının, 
meslek ve sanatlarının, ikametgâhlarının 
ve tüzük değişikliklerinin ve tüzüğe göre 
şubelerin açılmasının resmî makamlara 
'bildirilmesinde ve ilanında da bu madde 
hükümleri uygulanır. 

6. Federasyon ve konfederasyonlara 
katılma ve teşekküllerden çekilme karar
ları da, bu maddenin bir, iki ve üçüncü 
'bentleri hükümlerine tabidir. 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Y. Kenan Sönmez 
İstanbul 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Erdal Kalkan 

f Edirne1 

Kâzım Özev 
Tokat 

Halil Çul'hatoğlu 
İzmir 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AKYUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden 
konuşmak isteyen sayın üye?.. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — İz
ninizle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çulhaoğ-
lu. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 2821 
sayılı Kanunun «Kuruluşta uygulanacak 
usul» başlıklı 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair önerge üzerinde görüşlerimi 
açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 
Yüce Heyetinizi saygı ile selamlarım. 

Anayasanın 51 inci maddesi, işçi ve 
işverenlerin önceden izin almaksızın sen
dikalarını ve üst teşekküllerini kurabile
ceklerini öngörmüştür. Böylece sendika 
kurma hakkı Anayasa tarafından, «Sen
dika özgürlüğü» olarak düzenlenmiştir. 
Bu Özgürlüğün biçimlenmesine dair 6 ncı 
madde, sayısız bürokratik engellerle dol
du. Getirilmiş olan, başvuru usul ve esas
ları, sunulacak belgelerin sayısı ve sen
dika tüzüklerinde yer almasına gerek bu
lunmayan bazı kayıtlamaların özellikle 
belirtilmiş olması, sendika kuruluşunu, 
'bıktırıcı, caydırıcı ve ürkütücü bir iş ha
line sokmuştur. 

'Bugün ülkemizlde sendikaların örgüt
lenmesini engelleyici ve gü'çjeştirici değil, 
aksine kolaylaştırıcı, basit ve bürokrasi
den mümkün olduğu kadar arındırılmış 
bir yönteme ihtiyaç vardır. Anayasa tara
fından tanınmış bir Özgürlüğün yaşama 
geçirilmesi ve çalışanların bu özgürlükten 
en geniş biçimde yararlanabilmesi, de
mokratik bir toplum oluşturmanın başta 
gelen koşuludur. 

Sendika özgürlüğü sadece Anayasaya 
süs dîye konulan bir özgürlük olmayıp, 
yaşama geçirildiği zaman anlam kazanan 
çağdaş bir haktır. 

Diğer taraftan, Kanunun 6 ncı madde
si, sendika ve konfederasyonların tüzük
lerinin Anayasada belirlenen, Cumhuriye-
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tin niteliklerine ve demokratik esaslara 
aykırı olamayacağı, yolunda bir hüküm 
getirmiştir, tik 'bakışta normal ve uygun 
gibi görülen bu hüküm, aslında bir faz
lalıktır. Türkiye'de hiçbir kuruluş, Cum
huriyetin niteliklerine ve demokratik esas
lara aykırı olamaz. Bu gerek, Anayasa 
ve Türk Ceza Kanununun hükümleriyle 
zaten tespit edilmiştir. Böyle bir hükmün 
Sendikalar Kanununa ayrıca konulmuş 
olması bir fazlalık, hem de, sendikaları 
tehdit eiden bir fazlalıktır; sendikalara, 
<her zaman suç işleyebilir gözüyle bakıl
dığının bir ifadesidir. 

IBu hüküm sayesinde siyasal iktidar
lar kendi beğenilerine göre ve yerli, yer
siz işçi örgütlerini taciz edici keyfî giri
şimlerde 'bulunma fırsatını kazanmış ola
caklardır. 

Bu nedenlerle, 6 nci maddenin, «Ku
ruluş» başlığı altında ve önergedeki gibi 
değiştirilmesini talep ediyorum. Hepinize 
saygılar sunarım efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Ka'bul edenler... Etmeyenler... 2 nci mad
de kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 9 uncu maddesinin altıncı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
bu maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

«Sendika, sendika şubesi veya konfe
derasyonların yöneticileri, kamu kurum 
veya kuruluşlarıyla bunların katıldıkları 
teşebbüs veya ortaklıkların yönetim veya 
denetim kurullarında görev aldıkları tak
dirde sendika veya konfederasyonlarda^ 

görevleri sona erer. Ancak, diğer kanun
larda hüküm bulunması halinde bu fıkra 
hükmü uygulanmaz.» 

«tşveren sendikalarmda üyelerin genel 
kurulda ve diğer zorunlu organlarda kaç 
kişi ile temsil edilebilecekleri tüzüklerinde 
belirtilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. SHP Grubu adına, Sayın Önal; 
buyurun. 

SHP GRUBU ADINA tSMAIL 
HAKKI ÖNAL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; her madde 
üzerinde söz alıp grubumuzun düşüncele
rini Yüce Meclise sunuyoruz; ancak, tar
tışma olanağı bulunmadan, eğrisi doğrusu 
tartışılmadan, sayın iktidar partisinin oy
larıyla, maddeler, geldiği gibi geçiyor. 

Tabiî buna, «Demokrasinin bir icabı» 
diyeceksiniz; ama çalışma barışını gerçek
leştirmek istiyorsak, asgarî ölçülerde de 
olsa, muhalefet partileriyle diyalog içeri
sinde bazı yasaları götürmek zorundayız. 
Hele hele, çalışma yaşamını düzenleyen 
bu kadar önemli bir yasamn, «Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir» 
biçiminde Yüce Meclisten geçmesi, bize 
göre çalışma barışına herhangi bir şey ka
zandırmaz. 

Onun için ben, iktidar grubundan 
özellikle şunu diliyorum: Çalışma yaşa
mımızı engelleyen ve âdeta felce uğratan, 
demokratik uzlaşmayı gerçekleştirmek 
uzak bu maddeleri, Anayasa değişikliğiy
le beraber, gelin, hep birlikte çözelim, di
yoruz. Çünkü, bir ülkedeki sendikal hak 
ve özgürlükler demokrasinin, demokratik 
gelişmenin ve sivilleşmenin göstergeleri
dir. Oy çokluğuna dayanarak ve Anaya
sanın da belli yasaklamalarına sığınarak 
çalışma barışını engelleyen, işçilere, emek
çilere gerçekten zorluklar yaşatan, âdeta 
onların ağızlarına kilit vuran ve haklarını 
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aramaktan uzak tutan bu yasaları, gelin 
tümden değiştirelim, diyoruz ve bu çağ
rıyı biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu olarak çalışma barışından ve de
mokratik uzlaşmadan yana olan bir parti 
olarak yapıyoruz, lütfen bu konuda an
layışlı olmanızı diliyoruz. 

Sayın Başkan, sendika organlarını dü
zenleyen İkinci Bölümün «Ortak hüküm
ler» başlıklı 9 uncu maddesi, diğer mad
delerde olduğu gibi, sendikal özgürlükleri 
kısıtlayan hükümler taşımaktadır. 

Sendika yöneticilerinin kamu kurum 
veya kuruluşları ile bunların katıldıkları 
teşebbüs veya ortaklıkların yönetim veya 
denetim kurullarında görev almaları ha
linde sendikal görevlerinin sona ereceğini 
öngören fıkra hükmünün metinden çıka
rılması, elbette ki isabetlidir; ancak, tasa
rı, bu maddedeki iki temel sınırlandırma
yı aynen muhafaza etmiştir. 

Bunlardan birincisi, genel kurul dışın
daki sendika organlarına aynı kişinin en 
çok, üst üste' dört kez seçilebileceği, bu 
süre sonunda, aradan, bir olağan genel 
kurulun toplanması için gereken süre geç
medikçe organlara üye seçilemeyeceği ön
görülmüştür. Bu hüküm, seçme Ve seçil
me özgürlüğüne, Sendikal özgürlük Ko
mitesinin temel ilkelerine tamamen aykı
rıdır. Nitekim, Uluslararası Çalışma Ör
gütünün Sendika Özgürlüğü Komitesi de 
bu tür bir sınırlandırmaya karşı görüşünü 
şöyle belirlemiştir: «Sendika yöneticileri
nin yeniden seçilmesinin yasaklanması 87 
No. lu Sözleşmeye aykırıdır. Ayrıca böy
le bir yasaklama, sendikal işlevleri yerine 
getirebilecek yetenekli kişilerin yokluğu 
nedeniyle, sendikal hareketin olağan ge
lişimini ciddi biçimde geriletebilir». Yu
karıdaki bu görüşe aynen katılıyoruz. 

Sayın Bakan sabahki konuşmasında, 
getirilen değişikliklerin ILO normlarına 

uygun olduğunu söyledi. Biz, bu düşünce 
ve kanaatte değiliz. Biraz önce alıntısını 
okuduğum Sendikal Özgürlükler Komite
sinin bu açıklamasının, getirilen tasarıyla 
uzak yakın bir ilgisi yoktur. îşçileri sen
dikaların yönetimine işçilerin özgür ira
desiyle değil de yasal zorlamalarla getirip 
götürmenin, örgütlenme özgürlüğü ile 
bağdaşan bir yanı yoktur. Salt kanundaki 
bu anlamsız sınırlama nedeniyle başarılı 
bir sendikacının, üye çoğunluğu istese 
dahi sendika organlarında görev alama
ması yapay bir zorlamadan başka birşey 
değildir. 

Diğer taraftan, sendikacılığın henüz 
gelişmekte olduğu ülkemizde, bilgi ve de
neyim kazanmış işçi liderlerini emek mü
cadelesinden alıkoymak ve böylece sendi
kaları güçsüzleştirmek tehlikeli bir savur
ganlıktır. Başka hiçbir kuruluş için öngö
rülmeyen bu tür sınırlandırmalar, işçiye 
güvenmemenin bir sonucudur. Gelin, işçi
mize de güvenelim. Toplumumuzun en 
dinamik kesimini oluşturan işçilere, ken
disini kendi örgütüyle yönetecek olan ki
şileri seçerken bile kayıtlar getirmek, 
özünde ulusal egemenlik anlayışına da ay
kırıdır. Örneğin, bir ticarî şirketin yöne
tim kuruluna seçilebilmek için böyle bir 
sınırlandırma düşünülmezken, sendikala
ra bu kayıtlamanın reva görülmesi hak
sızlıktan öte, çağ dışı bir tutumdur. 

9 uncu maddenin getirdiği ve tasarıy
la da korunan ikinci sınırlandırma, genel 
kurul dışındaki organlara seçilenlerin 5 
inci maddede sayılan suçlardan biriyle 
mahkûm olmaları halinde, görevlerinin 
kendiliğinden sona ereceği yolundaki dü
zenlemedir. Sendika kurucusu olanlarda 
aranan koşulların, sendika organlarına se
çilecek üyelerde de aranması, katmerli 
bir haksızlıktır. Kurucular bakımından 
tümüyle antidemokratik nitelikteki bu ka-
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yıtlamaların, organ üyeleri için metinden 
çıkarılması zorunludur. Aksi halde, en 
küçük bir grev yasağını ihlal etti diye hü
küm giyen ya da düşüncesinden ötürü 
haksız biçimde cezalandırılan işçilerin 
sendika yöneticiliğine seçilme hakkından 
yoksun kılınmasının, sendikacılığı ve sen
dikal faaliyeti mayınlı bir tarlaya hapset
mekten başka bir anlamı olamaz. 

Bu anlayışladır ki, SHP Grubu ola
rak hazırladığımız maddeye tekabül eden 
önerinin Yüce Kurul tarafından kabul 
edilmesini ve asgarî ölçüde bu maddenin 
verdiğimiz önerge doğrultusunda değişti
rilmesini diliyor, Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. ı(SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Önal. 

Başkaca söz isteyen?.. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Ben 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Ata-

lay. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının 
bu maddesiyle getirilen esas incelendiğin
de, eski 9 uncu maddenin önemli antide
mokratik düzenlemelerinin değiştirilmedi
ği hemen görülmektedir. 

Bir taraftan tasarı ile sendika yönetim 
kurullarında görev almak için 10 yıllık 
bir şart aranırken, buna bir çelişki ola
rak tasarının 9 uncu maddesinin mevcut 
şekli; yani sendikaların şubelerinde ve 
konfederasyonlarında, genel kurul dışın
daki organlarına, üyeliklerine aynı kişi
nin üst üste dört olağan genel kurulca 
seçilebilme hükmü aynı şekilde muhafaza 
edilmektedir. Bunun bir çelişki olduğu or
tadadır. Çünkü, bir taraftan 10 yıllık de
neyimle bir kısıtlama getirilmekte, arka
sından da mevcut 9 uncu maddedeki bu 
sorun aynı şekilde tasarıda muhafaza edil
mektedir. 
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Sayın milletvekilleri, bu tasarıda di
ğer önemli bir husus da, işçi ve işveren 
sendikaları arasındaki nitelik farkıdır, iş
çi sendikaları yönetim kurullarında görev 
alanların, bulundukları kuruluşların yö
netim birimlerinde yer almaları halinde 
yönetim kurulu üyeliklerinin düşürülme 
esası sadece antidemokratik değil, aynı 
zamanda Anayasanın 10 uncu maddesin
deki eşitlik prensibine de aykırıdır. Bir 
taraftan, Türkiye'de, çalışan kesimlerin 
içerisindfe ayırım yapılmadığı söylenecek, 
demokratik meslek örgütleriyle ilgili ola
rak herhangi bir fark gözetilmediği söy
lenecek, bu yasalar Türkiye Parlamento
sundan geçirilirken Sayın Başbakan, çe
şitli meslek örgütleriyle, toplumun çeşitli 
kesimleriyle görüştüğünü söyleyecek; ar
kasından, Türkiye'de işveren kesiminin 
bütün özlemlerini, taleplerini ortaya ko
yacak ve çok nispî palyetif birtakım dü
zenlemelerle ilgili sendika yasasının yeni
den düzenleneceğini iddia edecek... Bun
ların ne kadar gerçekçi olmadığı ortada
dır. 

İşveren sendikalarında görev alanlarla 
ilgili olarak hiçbir kısıtlama getirilmez
ken, işçi sendikalarında görev alanların, 
bulundukları kurumların yönetim birimle
rinde yer almasıyla beraber yönetim ku
rulu üyeliklerinin düşmesi, sadece antide
mokratik değildir, biraz önce de söyledi
ğim gibi, eşitlik prensibine de aykırıdır. 
Sayın Bakanın, tasarının tümü üzerinde 
yapmış olduğu konuşmada bu konuda 
söylediği iyileştirme ise, fazla anlam ifa
de etmemektedir. Çünkü, Parlamentoda 
şu anda bu tasarı görüşülmektedir. Diğer 
kanunlarla belirli düzenleme getirilmesi 
halini istisna hüküm olarak ortaya koy
ması ve bunun bir iyileştirme olduğunu 
söylemesi yeterli değildir ve bu çerçevede 
değerlendirildiği takdirde çifte standardın 
burada da geçerli olduğu açıktır. 
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Bu anlamda Türkiye kamuoyuna Yü
ce Parlamento çatısı altından bir daha 
teşhir etmek isteriz ki, siyasal iktidar bu 
kanun tasarısıyla açık yüzünü bir daha 
ortaya koymuştur ve işverenlerin taleple
ri çerçevesinde, onlara daha sempatik ba-
kabilen ve Türkiye'de politika yapabilme 
olanaklarını onlara yeniden verebilme 
çerçevesini ortaya koyan yaklaşımlarını 
sergilemektedir. 

Sayın Bakan belirli kelime oyunlarıy
la, meslek sorunlarının işçi sendikaları ta
rafından dile getirilmesinin yanlış olma
dığını ve düpedüz siyaset yapabilecekleri
ni burada söylediler. Mademki Türkiye' 
de işçilerin siyaset yapması konusunda 
bir sorununuz yoktur, bunu şu veya bu 
şekilde kelime oyunlarıyla ortaya koymaz
sınız, açıklığıyla ortaya getirirsiniz. Siz 
değil misinizki, daha dünlerde, geçen yıl
larda, işveren sendikalarının genel sekre
terliğini, sözcülüğünü yapmışsınız ve ora
lardan Türkiye'nin nasıl idare edileceği 
konusunda düşüncelerinizi ortaya koy
muşsunuz, arkasından siyasal partileri 
oluşturmuşsunuz, kurmuşsunuz ve hükü
metler oluşturmuşsunuz?.. 

Türkiye'de bütün oluşumların, toplu
mun bütün kesimlerinin toplumun idare 
edilmesi konusunda düşüncelerini dile ge
tirmesi gayet demokratiktir, toplumun 
bütün kesimlerinin baskı grubu olarak or
taya çıkması gayet demokratiktir; ama 
toplumun belirli kesimlerine başka şekil
de bakacaksınız, diğer kesimine sempatik 
bakacaksınız ve bunların Türkiye'nin ida
re edilmesi konusunda siyasal düşüncele
rini söylemesi hususunda hiçbir engelleme 
yapmayacaksınız; çalışan geniş yığınların, 
düşünen kafaların bu konudaki düşünce 
üretmesine engel olacaksınız... Bunların 
demokratik sistem içerisinde kriterini ara
dığınız takdirde, genel evrensel boyutla

rında çıkmaz içerisinde olacağınızı göre
ceksiniz: 

Sayın milletvekilleri, kişisel olarak bu 
anlamda tasarının bu maddesinin de an
tidemokratik hükümler taşıdığını, çifte 
standardı yeniden ortaya koyduğunu be
lirtiyor ve bu maddenin aleyhinde oy kul
lanacağımı ifade ediyor, saygılarımı su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Atalay. 

Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 9 
uncu maddesinin aşağıdaki biçimde değiş
tirilmesini öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla. 
«Ortak Hükümler 
MADDE 9. — Sendikaların, sendika

ların şubelerinin ve konfederasyonların 
zorunlu organları; genel kurul, yönetim 
kurulu, denetleme kurulu ve disiplin ku
ruludur. 

Sendika ve konfederasyonlar ihtiyaca 
göre başka organlar da kurabilirler. An
cak bu organlara zorunlu organların gö
rev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. 

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

Genel kurul tarafından seçilen organ
ların üyelerinin ad ve soyadları, meslek 
ve sanatları, ikametgâhları ile tüzük deği
şiklikleri ve tüzüğe göre şubelerin açılma
sı, sendikanın ve şubesinin bulunduğu il
lerin valilikleri ile bölge çalışma müdür
lüklerine onbeş gün içinde gönderilir. 

Ömer Çiftçi 
Ankara 
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Y. Kenan Sönmez 
İstanbul 

RıZa Yılmaz 
Ankara 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Halil Çulhaoğlu 
îzmir 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Kâzım Özev 
Tokat 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz. >̂ 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMRET AYKUT (istan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... 3 üncü mad
de kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 2821 sayılı Sendikalar 

Kanununun 11 inci maddesinin birinci 
fıkrasının 8 inci alt bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«8. Şube açma veya bu konuda yöne
tim kuruluna yetki verme, şubeleri birleş
tirme veya kapatma». 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

'HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Grup adına, Sayın İsmail Hakkı önal ko
nuşacak. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Önal. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
SHP GRUBU ADINA İSMAİL 

HAKKI ÖNAL (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 2821 sayılı 
Yasanın 11 inci maddesi, sendikaların 
merkeziyetçi sistemle kendi organlarını, 
kendi şubelerini, işçilerin, kendi mensup
larının ihtiyaçlarına göre açma, kapatma, 
birleştirme ya da bu konuda kendi alt or
ganlarına görev vermeyi düzenlemesi ge
reken bir madde olmalıdır. 

Bilindiği gibi, sendikalar, çevre koşul
larına göre kendi faaliyetlerini sürdür
mek, o faaliyetleri sayesinde örgütlendik
leri yörelerde üyelerinin hak ve yararları
nı demokratik, ekonomik ve sosyal hak
larını koruma yönünde faaliyet gösterme 
durumunda bulunan örgütlerdir. Bu ör
gütlerin tüzüklerinde belirttikleri görevle
ri yerine getirebilmeleri için de, elbetteki 
kendi iç işleyişlerini kendilerinin, diğer 
bir deyimle, kendi merkez karar organla
rının tanzim etmesi söz konusudur. 

Oysa, yasa ile getirilen hüküm, daha 
çok yasal zorlamalarla, doğrudan doğru
ya yasaların verdiği sıkıntılarla işyerlerin
de, çeşitli yörelerde şube açma, şube ka
patma veya birleştirme konusunda mer
kez organlarından bu işlevi yapabilme 
olanağını da almaktadır. 

Düşününüz ki, ülkemizin herhangi bir 
yöresinde şu veya bu işkolunda 2 bin kişi
lik bir işyeri açıldı. Diyelim ki, o işkolun
da kurulmuş sendikanın o yörede açılmış 
bir şubesi yak; ama orada bir şube aça
bilmek için genel kurulunu toplayacak, 
ya da üç yıl bekleyip, o üç yıl sonunda 
genel kurul yapacak ve o genel kuruldan 
sonra oradaki örgütlemesini tamamlaya
cak... Bu, eşyanın tabiatına da aykırıdır, 
mantığa da aykırıdır, sendikal ilkelere, 
sendikal yaşama da aykırı bir olaydır. 
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Genel kurulların görevlerini düzenle
yen 11 inci maddenin sekizinci fıkrası, 
şube açma, birleştirme veya kapatma yet
kisini genel kurula tanımıştır. Hükümet 
tarafından teklif edilen, Komisyon tara
fından da aynen benimsenen değişiklik ta
sarısı, şube açma konusunda genel kuru
lun yönetim kuruluna yetki verebileceğini 
öngörmektedir. Ancak, bu değişiklik ye
terli değildir. Gerektiğinde şubelerin bir
leştirilmesi veya kapatılması hususunda 
yönetim kuruluna yetki tanınması uygula
manın getirdiği bir zorunluluktur. 

Etkin bir örgütlemeyi gerçekleştirmek 
üzere zamanında karar alınabilmesi, an
cak yönetim kurulu tarafından gerçekleş
tirilebilir. Fonksiyonunu yitirmiş bir şu
benin kapatılması veya daha güçlü bir şu
be oluşturacak şekilde bazı şubelerin bir
leştirilmesi için genel kurulu beklemek, 
ortaya çıkan sorunlara getirilecek çözü
mü geciktirmekten başka bir anlam taşı
maz. Bu konuda kararların doğrudan 
doğruya genel kurula bırakılması, şube 
çalışmalarını zora sokmak ve onları ve
rimsiz hale getirmekten öte bir anlam ta
şımaz. 

Ayrıca, şube çalışmalarını uzun süre 
askıya alan ve sendikayı bir anlamda iş
levsiz hale getiren bu maddenin kabulü 
halinde gerçekten, sendikal örgütlemeyi 
bir tarafa bırakalım, sendikal işlevi yeri
ne getirebilmek için bile genel merkezle
rin, merkez organlarının zorlanacağı açık
tır. 

O nedenle, tıpkı şube açma konusun
da olduğu gibi, şubeleri birleştirme ve kL 
patma konusunda da yönetim kuruluna 
genel kurul tarafından yetki verilmesi ve 
bu anlamda maddenin değiştirilmesi ge
rekli ve zorunludur. 

Sayın milletvekilleri, düşünün ki, bir 
genel kurul, 150 bin kişilik bir sendika

nın 800 delegesinden oluşan bir genel ku
rul, henüz örgütlenme aşamasında olan 
300 kişilik bir yerde bir şube açamaya-
cak, ya da açılmış olan bu şubeyi, diğer, 
yakınında olan, diyelim ki 10 kilometre 
ilerisinde olan bir başka şubeyle birleşti-
remeyecek. Genel kuruldan alınan bu yet
kiyi genel merkez, merkez organları, ge
nel yönetim kullanamayacak. Bu, sendi
kal işlevi açıkça işlemez hale getirmekten 
başka bir anlam taşımaz. Bu nedenle biz 
ıdiyoruz ki, şube kapatma gibi, şubelerin 
açılması veya birleştirilmesini de merkez 
karar organlarının yetkisinde bırakmakta 
yarar vardır. Bu, sendikal çalışmaların, 
sendikal faaliyetlerin bir gereğidir. Yıllar
ca içinde yaşadığımız için bunları bilmek
teyiz. Gelin, hiç olmazsa, bu konuda sen
dikal işlevin dumura uğramasını engelle
yelim. En azından, bu maddeyi, -Sayın 
Hükümet eğer benimserse - kapatma ve 
birleştirmeyi de içine alabilecek biçimde 
değiştirelim ıdiyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Önal. 

Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Önerge vardır, .okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 
11 inci maddesinin birinci fıkrasının 8 
inci bendinin aşağıdaki biçimde değişti
rilmesini öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunulma
sını dileriz. 

Saygılarımızla. 
«8. Şube açma, şubeleri birleştirme 

veya kapatma, bu konularda yönetim ku
ruluna yetki vermek,» 

Kenan Sönmez 
İstanbul 
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Rıza Yılmaz 
Ankara 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Halil Çulhaoğlu 
izmir 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Kâzım özev 
Tokat 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMRET AYKUT (istan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 4 
üncü madde 'kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — 2821 Sayılı Sendikalar 

Kanununun 14 üncü maddesinin onbirin-
ci fıkrasıyla ondördüncü fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan iş
lemler ile tutanakların düzenlenmesinden 
itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına 
yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı 
gün incelenir ve kesin olarak karara bağ
lanır. itiraz süresinin geçmesi ve itirazla
rın karara bağlanmasından hemen sonra 
hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin 

sonuçları ilan eder ve ilgili sendika, sen
dika şubesi veya konfederasyona bildirir. 
Ancak, ilgililerin bu Kanunun 52 nci 
maddesine göre başvuru hakkı saklıdır. 

İşçi sendikası veya konfederasyonların 
genel kurul dışındaki zorunlu organlarına 
seçilebilmek için 5 inci maddede aranan 
şartlara ilaveten en az on yıl bilfiil çalış
mış olmak, şube zorunlu organlarına se
çilebilmek için ise 5 inci maddede aranan 
şartları haiz olmak gerekir. Çalışma süre
lerinin tespitinde Sosyol Güvenlik Ku
rumlarındaki kayıtlara göre prim ödenen 
günlerin toplamı esas alınır. On yıl bil
fiil çalışmış olmanın hesabında yurt dı
şında işçi olarak çalışılan sürenin en çok 
beş yılı nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
'isteyen?.. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına Sayın önal ko

nuşacaklar Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — • Buyurun Sayın önal. 
SHP GRUBU ADINA ÎSMAİL HAKKI 
ÖNAL (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar,- bilindiği gibi, sendika
llar, sanayinin gelişmesiyle çalışanların, 
işçilerin ekonomik, demokratik, sosyal 
hak ve özgürlüktenim savunmak üzere ku
rulmuş ve zaıman içlinde demokrasimin 
vazgeçilmez unsurları olmuş örgütlerdir. 
Bu örgütlerin, yasalarımızda da, -'gerek 
yürürlükten kalkmış olan 274 ve 275 
sayılı yasalarda, gerekse şu anda yürür
lükte olan 2821 ve 2822 sayılı yasalarda-
tanımı açık ve nettir. İşçi sendikaları, iş
çilerin hak ve menfaatlerini; işveren sen
dikalları da, işverenlerin hak ve menfaat
lerini korumak için kurulan örgütlerdir. 

O halde, işçiler tarafından kurulan ve 
kendilerinin ekonomik, demokratik ve sos
yal haklarını savunmak için oluşturulan 
bu örgütlerin başına gelecek, onları yö-
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netecek (insanların seçimini neden yasa
llarla zorlaşttnyoruz, bumu anlamak müm
kün değildir. Örgüt, 'işçimin oluşturduğu 
bilir örgüttür. Örgüt, yasalar içinde oluş
turulan bir örgüttür, örgütün gelirleri, gi
derleri, denetimi işçiler 'tarafından yapıl -
maktadır; ama, örgütün başına gelecek 
insanların seçimimi işçiler yapamamakta-
dır. Tasarıyla getirilen bu madde, işçile
rin kendilerini yönetecek, kendilerinin 
ekonomik, demokratik, sosyal hak ve 
menfaatlerimi geliştirebilecek yöneticileri 
seçmelerimi engelleme amacımı taşımakta
dır. Nasıl hukuk anlayışıdır bu; bumu an
lamak mümkün değildir. Bir dernekte, bir 
ticarethanede, bir holdingte, bir anonim 
şirkette seçilecek yömeticıimin vasıflarında 
«Üç seme. çalışacaksın, beş sene çalışacak
sın, şu kadar sermaye sahibi olacaksın» 
gibi kısıtlamalar yokken, işçiler tarafım
dan kurulmuş bir örgütüm başıma gelecek 
insanların seçimimi, siz, getirdiğiniz bu 
Yıasa 'tasarısıyla kısıtlıyorsunuz. Bu hangli 
adaletle ve hangi hukuk kuralıyla bağda
şır?.., 

Biz diyoruz ki, eğer demokrasiye ge-
çeceksek, gerçekten sivilleşeceksek, gelin, 
o işçilere güvenin; izin verin de, o işçiler 
kendi yöneticilerini kendileri seçsinler. Ge
nel anlamda kısıtlayıcı hükümleri getire
lim, -eski yasalarda da vardı, «Yüz kı
zartıcı suçlardan mahkûm olmamak; bir
takım suçlardan, yüz kızartıcı adi suçlar
dan mahkûmiyet aılmamış olmak» gibi 
hükümler- bunları maddeye koyalım; 
ama,, işçinin kendi örgütünü yönetecek 
insanları bırakın da işçiler kendileri seç
sin. Bu nedenle, biz, SHP Grubu olarak 
diyoruz ki, işçi sendikası yöneticiliğine se
çilecek insanlara getirilen genel anlamda 
kısıtlayıcı hükümler, zaten Medenî Yasa
mızda da belirlenmiştir. Sendikallar, asılın
da, -dernek gibi değil: ama- kendi özel ya-
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sakrında hüküm bulunmayan konularda, 
umumî hükümlere tabidirler. Bir işçi umu
mî hükümlerdeki kısıtlamalardan birisiyle 
kısıtlıysa, sendika yöneticisi olmayabilir; 
ama, onun dışında, yeni yapay zorlama
larla, yapay kısıtlamalarla işçiyi yönete
cek insanları kamunla seçmek, adeta bu
rada seçmek hukuk anlayışıyla bağdaş
maz. Geliniz, bu konuda işçiye güvene
lim, kendi yöneticilerini kendileri seçsin
ler. 

O nedenle, verdiğimiz önerge doğrul
tusunda bu maddenin değiştirilmesini di
liyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından al kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ön al. 

Başka söz isteyen?.. 
M, CEVDET SELVI (Eskişehir) — 

Söz istiyorum Sayın Başkam. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Selvi. 
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2821 
sayılı Yasanın 14 üncü maddesinde ve 
özelikle de ondördüncü fıkrasında, hü
kümetin zorlanarak iyileştirme gayreti gö
rülmektedir. 

(Biraz önceki konuşan arkadaşımın da 
söylediği gibi, insanlar, kendi örgütle
rinde, kuruluşlarında, pekçok engeller, 
sıkıntılar şartlar bulunmasına rağmen, 
kendi istediğini özgürce seçemeyecek du
ruma götüren çarpıcı bir noktaya sadece 
değinmek istiyorum. 

Getirilen değişiklikliğin oribirinei fık
rası iyileştirme veya bir değişiklik. Yasa
nın ondördüncü fıkrasının sonunda, da

ha önce şöyle demekte idi; «Çalışma sü
relerinin tespitinde sosyal güvenlik ku-
iTumlarının kayıtları esas alınır...» yenii 
getirilen değişiklikte, «Çalışma sürelerinin 
tespitinde Sosyal Güvenlik kurumlarımın 
kayıtları esas alınır.» Bu bir gay-
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retin sonucudur. Çünkü ne mantık, ne 
özgürlük, ne anlayış, (Başbakan olmaktan 
daha zorlaştıran, belirli ölçüler getiren 
(bu maddeyi hafife almak doğrultusunda 
kabul edememişlerdir. Ancak burada 

.çarpıcı olan durum, bu geçicidir. Bu ko
nuda iktidarların değişmesi, bu konuda 
bakanın değişmesi veya diğer kişi ve ku
ruluşların Anayasanın 51 inci mad
desini dikkate alarak güçlük çı
karması veya bu konuda tehdit ve şan
taj aracı olarak kullanması her zaman 
mümkündür, işte bu rahatsız edici. Sen
dikaları ve sendikacıları güç durumda 
bırakıcı bir olaydır. 

iBu noktadan şunu anlatmak istiyo
rum: Neden 10 yıl seçilmiştir de 15 yıl 
değil, 7 yıl değil? insanların yeteneğini, 
insanların çalışması ve başarısını yıllar
la ölçmek bugüne kadar hiç mümkün 
olamamıştır. Neden beş veya yedi yıl
dan beri kendini yetiştirmiş bir insan, 
serbest iradeyle seçilerek üyelerinin ba
şına gelip, görev yapamamalıdır. îşte 
8 sene, 9 sene işçilik yapıp da her türlü 
eğitimden geçen ve olayı kavrayan in
sanlar, o topluma hizmet verme imkâ
nından neden alıkonulmuştur. Bunu an
lamak mümkün değil. Gerçekten man
tığı yoktur. Neden 9,5 sene? 9 sene 9 ay 
ısendikasımn çeşitli kademelerinde görev 
yapan bir işçiye, 10 yılı doldurmadığı 
için, üst kuruluşunda sade bir yönetici
lik yapma hakkı verilmemesini anlamak 
mümkün değildir. İşte sanıyorum ki ik
tidar bu kadar mantıksız, bu kadar an
lamsız ve gerçekten antidemokratik olan 
konuyu iyileştirmeye çalışmıştır; ama 
bu yeterli değildir. Bu yeterli değildir, 
vurgulamak istediğim nokta bu. 

işte, bü ve benzeri pek çok konu
nun gerçekten demokratikleştirilmesi için, 
Anayasanın değiştirilmesi gerekmektedir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti bu samimi
yetle, bu sizin de herkesin, demokrasiyi 
benimseyen herkesin evet diyeceği bu 
konuları gördüğü için, diğer maddelerin 
yarar getirmeyeceğini, mana ifade etme
yeceğini belirtmeye çalışmaktadır. O ne
denle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve 
Doğru Yol Partisinin Anayasadaki de
ğişikliklerin yapılması doğrultusundaki 
çalışmalarına Sayın Hükümetin de katıl
ması, kendisinin de gördüğü gibi, bu hiç 
de doğru olmayan durumun ve pek çok 
benzeri temel hak ve özgürlükleri orta
dan kaldıran madelerin düzenlenmesi ge
rekmektedir. Onun için geçicidir, onun 
için gerçekçi değildir. Köklü çözüm, 
Anayasa değişmediği sürece bulunamaz. 

Burada dikkati çeken ikinci bir ko
nu vardır: işçilerin yurt dışındaki çalış
malarının en çok beş yılı sayılacaktın 
Bunu da anlamak mümkün değildir. Ne
den beş yılı?.. Oh yılı değil de, üç yılı 
değil de, neden beş yılı?., işçi, her yerde 
işçidir. Çalışan insan, her yerde emeğiy
le çalışmaktadır. Dünya o kadar küçül
müştür ki, sizlerin veya herkesin, hepi
mizin her gün yurt dışında belirli ilgileri,* 
ilişkileri vardır. Dünya küçülmüştür, Tür
kiye'deki gelişmeleri Avrupa'dan izlemek, 
en sağlıklı bir biçimde değerlendirmek 
imkânı, yurt dışında çalışan işçilerimizin 
de vardır. Bu nedenle bunun tamamen 
kalkması gerekiyordu. Biraz önceki söy
lediğim konu iyileştirilmeye çalışırlıken, 
Anayasanın 51 inci maddesi engeli ola
rak -hiç haklı olmamakla beraber- gös
terildiği halde, yurt dışında çalışan işçi
lere Anayasada bir engel olmamasına 
rağmen böylesine bir sınırlama getirme
nin de, iki anlayışın çeliştiğini, samimi
yetin sağlıklı bir biçimde ortaya çıkma
dığını göstermekdir. 

• Burulan belirtmek üzere huzurunuzda 
bulundum. Beni dinlediğiniz için hepi-
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nize teşekkür ederim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Selvai.: 

Madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. 
Yok. 

önerge vardır okutuyorum: 
Türkiye (Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
2821 sayılı Sendikalar Kanununun 

14. madesinin ondördüncü fıkrası ile, 
işçi sendikası ye konfederasyonları genel 
kurul dışındaki zorunlu organları veya 
sulbe zorunlu organlarına seçilebilmek 
yönünden antidemokratik ve anlamsız ka
yıtlamalar getirilmekte olduğundan, 14 
üncü fıkra hükmünün kanun metninden 
çıkarılmasını öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla. 

Kenan1 Sönmez 
İstanbul 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 
Ali Şahini 

Kahramanmaraş 
Kâzım Ozev 

[Tokat 
Halil Çulhaoğlu 

Azmin 
(Erdal Kalkan 

Edirne 
Ömer Çiftçi 

Ankara 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 

Hükümet katılıyorlar mı efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO

MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge sahipleri söz 
istememişlerdir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — 2821 Sayılı Sendikalar 

Kanununun 22 nci maddesinin birinci ve 
dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç 
kimse sendikaya üye olmaya veya olma
maya zorlanamaz. İşçi veya işverenler 
aynı zamanda ve aynı işkolunda birden 
çok sendikaya üye olamazlar. Birden çok 
sendikaya üye olunması halinde, sonraki 
üyelikler geçersizdir. 

Üyeliği kesinleşen işçinin üye kayıt 
fişinin birer nüshasının sendikaca onbeş 
gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
^Bakanlığına ve işçinin çalıştığı işyerinin1 

bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne gön
derilmesi zorunludur. Üye kayıt fişinin 
bir nüshası da işçinin kendisine verilir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.., 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Grubumuz adına Sayın Önal konuşacak
lar efendim. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın önal. 
SHP GRUBU ADINA İSMAİL 

HAKKI ÖNAL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; işçilerin ya 
da örgütlenımiek durumunda olduğu seo-
diikıalarm özgürlüklerinıi ve hareket saha
larını kısan bir başka maddeyle karşı foar-
şıyayız. 
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Herhangi bir derneğe, örneğin işadam
ları derneğine üye olduğumuzda, bizden 
ne 5 nüsha •bildiri, ne noter belgesi, ne 
de herhangi bir belge istenmiyor; ama, 
bir işçi, ön planda, özellikle kendi eko
nomik haklarını koruyabilmek, yaşam 
düzeyini yükseltebilmek için kurduğu bir 
sendikaya üye olmak istediğinde tüm bü-

. rokratik engeller önüne çıkıyor ve kendi
sinden başta noter olmak üzere nüshalar-
oa beyanname isteniyor ve deniyor ki, bu 
beyannamelerin şu kadarını şuraya gön
dereceksin, şu kadarını da sunaya gönde
receksin, bir tanesini! de işçiye vereceksin. 
Şimdi bu nasıl sendikal bağımsızlıktır, bu 
nasıl sendikal özgürlüktür; bunu anlamak 
mümkün değil. 

Türkiye'de, 1962-63-lü yıllardan 1980'ü 
yıllara kadar özgür sendikacılık vardı. Bu 
süre (içinde işçilerin sendikaya üye olma
sı veya üye olma koşulları nedeniyle ül
kemin zararına, Anayasaya, yasaya aykırı 
hangi uygulama çıktık! böyle bir düzen
lemenin getirilmesine neden öldü? Ben, 
falan işyerlinde çalışıyorum. Benim işye-
rimıio bağlı bulunduğu bir işyeri sendikası 
vardır, ben o sendikaya, özelLiMe işvere
nin haberi olmadan, bu usule göre üye 
olamıyorum. Üye olduğum zaman da 5 
nüsha bildiri dolduracağım, o sendika 5 
nüsha beyanname dolduracak, şu kadarı
nı Çalışma Bakanlığına, şu kadarını böl
ge çalışma müdürlüğümle -gerçi bölge 
çalışma müdürlüğü kalktı- şu kadarını üye 
işçiye verecek, böylece sendika üyeliği 
gerçekleşmiş olacak, bu da Anayasada 
belirlenen «Sendikallara üye olmak serbest
tir» ilkesine ters düşmeyecek. Biz bunun 
içtenliğine manmıyoruz. 

Değerli ımıiile t vekilleri, tasarının bu 
maddesinin birinci fıkrası, «sendikaya üye 
olmak iserbesttir» 'diyor; ama, bunu dedik
ten sonra öylesine bürokratik yöntemler 

ve kayıtlayıcı hükümler gebiriyorki, bu 
serbesti âdeta imkânsız bir hale dönüştü
rülüyor. Birden çok sendikaya üye olun
ması yasaklanmış ve komisyonun kabul 
ettiği metne göre birden çok sendikaya 
üye olunması halinde, 'sonraki üyelikle
rin geçersiz olacağı öngörülmüştür. Oysa, 
bir genel hukuk kuralı vardır, bunu daha 
evvel komisyonda da arz ettik; genel hu
kuk kuralı, son irade beyanının esas alın
ması gerektiği konusundadır. 

Şimdi sayın milletvekilleri, sizlere şu 
konuyu getirmek istiyorum; bizler, 6 ay 
evvel şu kürsüde yemin ederek görevimi
ze başladık. O yeminle, o irade beyanıy
la biz, bu görevi kabul ettiğimizi belirt
tik. Şu kürsüden, çıkıp, «Ben hu millet
vekilliğimden şu nedenle istifa ediyorum» 
desem, banim 6 ay evvelki iradem mi 
yoksa şuradaki beyanım mı geçerlidir? Bu 
kadar açık, net bir hukuk kuralı karşı
sında, bütün uyarılarımıza rağmen son 
irade beyanı geçersiz sayıldı ve ilk irade 
beyanı yasa hükmüyle yasalaştırılmak iste
niliyor. 

Son üyeliklerin geçersiz sayılması, iş
çinin sendika seçme özgürlüğünü -sınırlan
dırıcı ve ayrıca yeni bir sendikaya geçe
bilmek için önce sendikasız kalmasını ge
rek tirici bir hükümdür. Yani, bir sendika
ya üye olan işçi, o sendikadan ayrılacak, 
ayrıldığı zaman bir başka sendikaya üye 
olamayacak, ya da o sendikaya üye iken 
başka bir sendikaya üye olursa, her iki 
üyeliği de geçersiz sayılacak. Oysa eski 
yasalarımızda, 274 sayılı Yasa olan hü
küm böyle değildi ve o hüküm nedeniyle 
de hiçbir sorunla karşılaşmadık. Ben, 12 
yıl profesyonel sendikacılık yaptım, hiçbir 
sorunla karşılaşmadık. Son irade beyanı 
geçerli olduğu takdirde, son irade beyanı
nın geçerli olması halinde, hu durum üye
nin bir süre sendikasız kalmasını gerekti-
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recek ve üstelik mevcut sendikaya, üye 
olduğu sendikadan ayrılıma konusunda da 
iradesinin, dizginlenmesi anlamıma gele
cektir.; Bu nedenle biz diyoruz ki, işçimin 
ilk iradesi değil, son iradesi geçerli olma
lıdır; ama eski yasada olduğu gibi bir 
müeyyide getirilmek isteniyorsa, yani o 
dişçinin ekonomik ve sosyal haklarını sağ
layan bir örgütün korunması isteniyorsa, 
o işçimin her gün bir başka sendikadan 
başka bir sendikala geçmesi engellenmek 
isteniyorsa; eski yasada olduğu gibi bu
nun müeyyidesi vardır; eski yasada, bir 
işçi kendisine menfaat sağlayan sendika
dan ayrıldığı zaman, ö menfaat sağlayan 
sendikaya üç ay süreyle aidat ödüyordu; 
üç ay sonra dstJİfa ettiği sendika üyeliği 
otomatikman sona eriiyordu ve yeni sen-
dikasnnın doğal üyesi oluyordu. 

Şiımdi getirilen tasarıyla, iki sendika
ya birden üye olmak yasaklandığı gibi, 
eski sendikadan istifa etmesi ve yemi sen
dikaya üyeliğinim kabul olması için üç 
ayın ya da belli bir sürenin geçmesi ko
şulunu getiriyor, yani o süre içinde sen
dikasız kalacaik işçi. O nedenlle biz diyoruz 
ki, böyle 'bir düzenleme, işçimin sendika 
seçme hakkını ve sendikaya girme hak
kını kısıtlayıcı bir maddedir, bu mad
denin mutlak biçimde demokratik bir an
layışla yeniden düzenlenmesi ve daha ev
velki uygulamalarda olduğu gibi, yeniden 
düzenlenmesi gerekir diyoruz ve bu an
layışta olacağına da inanarak saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
ornat. 

Doğru Yol Partisi Grubu adıma, Sa
yın Yaşar Topçu; buyurun efendim. 
(DYP şuralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR 
TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; görüşülmekte 

olan tasarının söz konusu 6 ncı madde
siyle, 1982 Anayasasının, Türk Milletine, 
hak etmediği, bize göre çok büyük hak
sızlık ifadeleri olan kısıtlamalarından bi
risiyle karşı karşıyayız. 

Bir süre evvel 2 muhalefet partisi, 
Anayasanın «Sosyal ve Ekonomik Haklar 
ve Ödevler» başlığını taşıyan bölümünün, 
çalışma hayatıyla ilgili maddelerinin de
ğiştirilmesi için 'bir araya geldiler. Bir tas
lak üzerinde konuşmak ve tartışmak üze
re uyum sağladılar. Sonra, İktidar Par
tisi bu görüşmelere katılmak istediğini 
bildirdi. Bu görüşmelerin en sonuncusu 
dün yapıldı. Bir komisyon kurulmuştu; 
bendeniz de partimi temsilen bu komis
yonda bulundum. 

Şimdi, bir tarafta Anayasanın çalış
ma hayatını düzenleyen bu haksız sınır
lamaların; - birinci fıkrasında hakkı ve
rip ikinci fıkrasında hakkı alan madde
lerinin - düzeltilmesi için komisyonlar 
kuruluyor; görüşmeler yapılıyor, bizden 
teklifler isteniyor, bunlara katılıp katıl
madığımız soruluyor, diğer taraftan da 
aşağıda bunlar pekiştirilmeye çalışılıyor. 
Bu, bize göre samimiyetsizlik örneğidir. 

Bakın neden samimiyetsizlik örneği
dir : Anayasanın 51 inci maddesi, sen
dika kurmanın serbest olduğunu söylü
yor. Sendikaların da kimler tarafından 
kurulabileceğini açıkça belirtiyor. Demi
yor ki, «Sendikalar, kamu kurumu nite
liğinde kuruluşlardır» Siz, ancak kamu 
kurumu niteliğinde kuruluşlar kurar ve 
bu niteliklerine uygun bir düzenleme 
içerisinde sendika oiuşturursanız, bir ki
şinin birden çok sendikaya üye olmama
sını kayıt ve şart altıma alabilirsiniz. Aksi 
halde, yaptığınız iş bir taraftan serbestiyi 
vermek, öbür taraftan almaktır. 

Biraz sonra, değişiklik önergeleri 
okunacak. Ancak, o değişiklik önergele-
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ri de Anayasanın 51 inci maddesi kar
şısında fazla bir hüküm ifade etmeyecek
tir. Çünkü, Anayasanın 51 inci maddesi 
de açıkça işçilerin ve işverenlerin birden 
çok sendikaya üye olamayacaklarını hük
me bağlamıştır. Şimdi sormak istiyo
rum : Bir kişinin birden çok sendikaya 
üye olmasında kamunun ne gibi bir za
rarı var? Yıa da, birimiz 10 tane derneğe 
üyeyken; hatta aynı amaçla da olsa 10 
tane derneğe üyeyken, aynı amaçla da 
olsa 10 tane kooperatife üyeyken, bundan 
fcamu bir zarar görmüyor da, işçilerin ve 
işverenlerin sosyal ve iktisadî haklarının 
korunması amacıyla oluşturulmuş olan 
bu teşekküllerden birden çoğuna üy~ ol
ma, kimi, nasıl rahatsız ediyor? 

TADAT SARGIN (Tokat) — Yetki 
tespiti. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Yet
ki tespiti Türkiye'de icat olmuş bir me
sele değildir, Dünyanın her tarafında, 
sendikalar arasında yetki tespiti konu 
edilmiştir, olmuştur. Bunlar, Amerika'yı 
yeniden keşfeder gibi burada keşfedile
cek işler değildir. Bunların hepsinin me
todu var; eskiden de bu tespitler yapılı
yordu, şimdi de yapılır. Şimdi, bir taraf
ta yüzde 10 şartı koyuyorsunuz; toplu 
sözleşme yapabilmek için diyorsunuz ki, 
o sendikanın o işkolunda, o işyerindeki 
işçinin en az yüzde 10'unu bünyesinde 
barındırır olması lazım. Şimdi, bir sen
dikaya üye olan işçi, müneccim mi ola
caktır ki o işyerinde, o sendikanın yüzde 
10 işçiyi barındırdığını bilsin? Barındır-
mıyorsa, birden fazla üyelik olmadığı 
için, toplu sözleşme yapma hakkı elde 
etmiş olan sendikaya, ancak buradan 
ayrılmak suretiyle girecektir. Buna hiç 
kimsenin hakkı yoktur. Bir işçi, yüzde 10 
nisabı temin etmiş olan sendikaya da, 
etmemiş olan sendikaya da üye olabilir. 
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TALAT SARGIN (Tokat) — Daya
nışma aidatını öder, yararlanır. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Kaldı 
ki, sendikalar, yalnız toplu sözleşme ya
pan müesseseler değildir. İşçinin soyal 
ve iktisadî hakları, sadece toplu sözleş
me yapmaktan ibaret değildir. 

Şimdi, burada yapılan iş şudur, ben 
size söyleyeyim : Askerî yönetimler gel
diği zaman, kerameti kendinden menkul 
'birçok kişi bu konularda ortaya çıkar ve 
tutar telkin ve tavsiyelerde bulunur, bu 
kanunları düzenlettirir. Bu da böyle dü
zenlenmiş bir kanundur. Yoksa, geçmiş 
dönemde birden çok sendikaya üye ol
duğu için hiç kimse zarar görmemiştir. 
Sendikalar arasında rekabet olmuştur, 
sendikalar arasında itirazlar ve çekişme
ler olmuştur; bir hukuk adamı olarak 
hepimiz bunlara tanric olmuşuzdur; dava 
etmişizdir, vekil olarak katılmışızdır, ta
raf olarak katılmışızdır; ama, sonunda, 
netice itibariyle, çoğunluğu elde etmiş 
olan sendika bulunmuştur ve o sendika, o 
işyerinde toplu sözleşme yapmıştır. Bu 
tür kayıtlar, bir taraftan AET'ye giriyo
ruz diye çalım atıp, bir taraftan ILO 
standartlarına uyuyoruz diye kanun çı
karmaya kalkıp, sonra da o taahhütlere 
ya da o gireceğiniz yerdeki standartların 
çok altında, çalışma hayatını düzenleyen 
maddeler getirip o ülkelerle rekabet et
meye kalkışmak gibi, ya da onlarla aynı 
yorganın altına girmek gibi bir sonuç do
ğurur. 

Sonuç ne olur? Sonuç şu olur : Lafı 
uzatmayalım; sonunda işçi istenildiği gibi 
hakkını alamaz. Sendikalar, mensupları
nın haklarını istedikleri gibi koruyamaz; 
koruyamayınca, bugün Türkiyenin içeri
sinde bulunduğu gibi çarpık tablolar çı
kar. O çarpık tabloları düzeltmek için, 
tutar sendika temsilcilerini toplar, görüş-
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meler, konuşmalar yaparsınız; ama işi 
düzeltemezsiniz. Bu işi düzeltmenin yo
lu, hür, demokrat, insan haklarına da
yalı, klasik demokrasi dediğimiz demok
rasiyle yönetilen ve standardı bulunan 
ülkelerdeki standartla uygun anayasal 
düzenlemeler ve ona uygun kanun dü
zenlemeleridir. Bunun dışında yapılan 
şeyler, sadece bir süre yapanları aldatır; 
ondan sonra, o getirmekten çekindiğiniz 
kanunlar - Meclis olarak söylüyorum -
kendi hükmünü icra eder ve size kendisi
ni zorla kabul ettirir; sadece zaman kay
betmiş, kan kaybetmiş olursunuz, sade
ce birçok kişinin ahım almış olursunuz, 
sadece vebal altında kalmış olursunuz. 
Olay 'bundan ibarettir. Şimdi İstediğiniz 
gibi, herkes, oy kullanmakta serbesttir. 

Saygı sunuyorum. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Selvi, 
buyurun. 

M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 
konu üzerinde her iki arkadaşımın da 
konuşmalarının ötesinde, dikkati değişik 
bir yere çekme ihtiyacını duyduğum için 
tekrar karşınızda bulunmaktayım. 

2821 sayılı Yasanın 22 nci maddesi 
yine zorlanarak bir noktalara getirilme
ye çalışılmış. Sosyal demokrat Halkçı 
Parti veya kişisel olarak, bu değişiklik
lerin - ne kadar iyi şekilde lanse edilmeye 
çalışılırsa çalışılsın - tatmin etmediğini, 
yeterli olmadığını her seferinde ve her 
yerde söylediğimiz için, nedenlerinin an
laşılması bakımın'dan şu noktaya da de
ğinme ihtiyacını hissettim, onu belirtece
ğim : 

2821 sayılı Yasanın 22 nci maddesi
nin başlığı «Üyeliğin kazanılması» de
mekte ve «Sendikalara üye olmak ser
besttir. Hiç kimse sendikaya üye olma-
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ya veya olmamaya zorlanamaz» gibi 
başlayarak madde devam ediyor. Yapı
lan değişikliklerin ise, - daha önce ar
kadaşlarımın da belirttiği gibi - üstünde 
tartışılabilen, sakıncalı birtakım tarafları 
var. Pek çok yasada sendikalı olma im
kânı vardır, «Serbesttir, kimse engelleye
mez» diye Anayasada bile bulunmakta
dır. Bu yasada da aynıdır. Acaba, sendi
kalı olma, sendika üyesi olmayı engelle
yen kimse mi vardır? Yoksa değişik ne
denlerle kişiler keyfî mi olmamaktadır? 
Tabiî ki, bu maddeler Anayasada da, di
ğer yasalarda da geniş geniş yer almak
tadır; çünkü, bunun dışında demokrasi
nin (d) sini benimsemiş bir kişinin söy
leyecek sözü yoktur; aımıa, diğer tarafını 
mutlak .görmekte yarar vardır. «Sendika
lara üye olmak serbesttir» sözünün arka
sında yatanı görmekte yarar vardır. Bir 
örnek vereyim; sendikalara üye olmayı 
engelleyenler vardır, bu da maalesef 
ANAP İktidarıdır, bu da maalesef anti
demokratik olarak, çağımıza uygun olma
yarak, aynı tezgâhta çalışan iki kişiden 
bir tanesrjnin kesl'ınlikle sendikalı olma
masını gerektiren 'hazırlıklar ve kanun 
hükmünde kararnameler vardır. Burada, 
Anayasanın, sendikalı olmak serbesttir, 
üye olmak serbesttir, kimse engelleye
mez demesi hiçbir mana ifade etmemek
tedir. Örneğin; bu konuların gerçekten 
çözümü isteniyorsa, hemen akla gelen 
2495 sayılı Yasadır. Yıllardan beri çalı
şan tesisleri, teknolojiyi, (işyerlerini canı 
pahasına koruyan, koililayan, bekçilik gö
revi; yapan sendika üyeleri mim, bir çırpıda, 
bu Yasanın 21 inci: maddesi gereğince 
sendikalı olmaları yasaklanmış, derneğe 
girmeleri, yasaklanmış, siyasetle ilgilen
meleri veya partiye girmeleri yasaklan
mış vi bu insanlar ne olacağı belli olma
yan çok doğal olan sendikal haklarından 
yoksun bırakılmıştır. Demek ki eğer ger-
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çekten, sendikalaşmak serbest, üye olmak 
serbest deniyorsa, dönüp etrafa bakmak 
gereklidir. Doğrudan doğruya bugüne ka
dar, son yıllara kadar, o verilen görevi 
dağ başlarında ve gece gündüz vardiyalı 
olarak çalışarak o tesisleri korurken ba
şına gelen bir sürü tehlikeleri çekmiş, bu 
konuda görevini yaparken şehit olmuş ar
kadaşlarımız, bekçilerimiz vardır. Neden 
sendikalı oflamaktan korkulmaktadır? Sen
dikaya gjinmek suç mudur? Bunlara yapı-
lanilar en büyük hakarettir. Bir taraftan 
insanın, yıllardan beri çalışmış ve bir 
tek olumsuz örneğine rastlanmamış on-
binlerce insanın güvencesini alacaksınız, 
{2495 sayılı Yasanın 21 inci maddesi ge
reğince) diğer taraftan dıa sendikalara 
üye olmak serbest diyeceksiniz. Onun için 
tatmin edici değildir. 

İkinci noktaya gelelim : Yine 233 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, 
akşamdan sabaha aynı işi yapan insanıla-
rın kesinlikle sendikalı olması yasaklan
mış, hatta hiç b,ir sosyal güvenceye sahip 
bırakılmamıştır. Bunların, ne 1475 sayılı 
Yasadaki sıradan ve asgarî sayılan sos
yal haklardan yararlanma imkânı vardır; 
ne de 657 sayılı Yasadaki asgarî haklar
dan yararlanma imkân» vardır. Neden?.. 
İşyerlerine huzursuzluk getirecek ve her 
an işten atılma korkusuyla rahatsızlık du
yacak ve bu insanların en doğal hakları 
elinden alınacak, ondan sonra da siz sen
dikaya üye olmak serbest diyeceksiniz. 

İk-nci olarak da sendikaya üye olmak 
için toplu sözleşme pazarlıkları da söz 
konusudur, kapsam dışı maddeler vardır, 
işveren toplu sözleşme masasına oturdu
ğu zaman, bellirîi seviyedeki ve belirli ki
şilerin kapsam dışı, toplu sözleşmeden 
yararlanmaması doğrultusunda talepler 
getirmektedir, bu pazarlıktıır; ama, bura
da sendikalların güçleri olan, gerçekten pa

zarlık yapma olanağı tanıyan grev hak
kını elinden alacaksınız, işverenin karşı
sında da onları aşağı ve güçsüz durumda 
bırakacaksınız, kapsam dışında bırakıl
masını grevleri yasaklayarak en azından 
zorlayacaksınız, ondan sonra da üye olmak 
serbest, sendikalı olmak serbest diyeceksi
niz. İşin ilginç yanı, 233 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede değiş'iklik yapan 308 
Sayılı sözleşmeli personelle ilgili Ka
nun Hükmündeki Kararname; bugünkü 
Anayasaya biıle terstir. Diğerlerine Ana
yasa engel oluyordu. Burada işçilerin, ça
lışanların haklarını sınırlamak ve kısıtla
mak için Anayasada engel olmadığı hal
de, hangi anlayışa dayamak gereklidir?.. 

Sayın milletvekilleri, işte tatmin olma
dığımızı söylediğimiz, sıiz belki de iyileş
tirdiğiniz iddiasında buılunabilece-ğiniz ve 
'bulunduğunuz konular Iköklü değildir, cid
dî değlidir. Bu yasalar ne kadar çok de
ğiştirilirse, ne kdar güzeUeşitirilirse güzel-
leştirilsin; sözleşmeli personel kararname
si uygulamada kaldığı sürece, artık sen
dikalar yetki alamaz, sözleşme yapamaz; 
çünkü, burular mana ifade etmez. O ne
denle, tatmin edilmesi mümkün değil. Bir 
olaya inanmak ve samimiiyetle bakmak
tan başka çare yoktur ve bunlar köklü çö
züm, iş hayatında, endüstriyel ilişkilerde 
huzur getirecek yollar değildir. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka 
söz isteyen?.. Yok. 

Bir önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 22 
nci maddesıJrt'ın aşağıdaki biçimde değiş ti-
mlmesini öneriyoruz. 
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Gereğinin yapılması için oya sunul-
rnıasımı dileriz. 

Saygılarımızla. 
«İşçi Sendikası Üyeliği : 
Madde 22. — 
1. İş kanunlarınla göre işçi sayılan

larla, hizmet akdine göre çalışmayı veya 
nakliye mukavelesline göre esas itibariyle 
bedenî hizmet arzı suretiyle çalışmayı 
yahut neşir mukavelesine göre eserini 
naşire terketmeyi meslek edinmiş bulu
nanlar ve adi; şirket mukavelesine göre 
ortaklık payı olarak esas itibariyle fizikî 
veya fikrî emek arzı suretiyle bir işyerin
de çalışanlar -bu mukavelenin aynı du
rumdaki herkese fiilen açık olması kay
dıyla- bu Kanun bakımından işçi sayı
lırlar. Bu Kanun bakumından işçi sayılan 
kimseler işçi sendikası kurmak ve işçi 
sendikalarına üye olmak hakkına sahip
tirler. 

Bu maddenin kapsamına gıirip de koo
peratif şirketlerde ortak olanlar ile ano
nim şirket hissedıarılariından herhangi hir 
suretle imtiyazlı hisse sahibi olmayanlarım 
işçi sendikası kurmak ve işçi sendikaları
na üye olmak hakları saklıdır. 

Müllî Savunma Bakanlığına ve İçiş
leri Bakanlığı Jandarma Genel Koımu-
tanlığuna bağlı işyerlerinde çalışıp asker
lik yükümünü yerine getirmekte olanlar 
dışında kalanların, işçi sendikası kurmak 
ve işçi sendikalarına üye olmak hakları 
saklıdır. 

2. İşçi teşekküllerinin yönetim kurul
larında, haysiyet divanlarında ve diğer 
yönetim ve demetim (işlerinde görev alan
ların birinci bentte yazılı vasıfları kay
betmiş olanlar dahi, o göreve getirildik
leri anda üye oldukları sendikadaki üye
lik sıfatları devam eder. 

3. Bu maddeye dayanarak sendika 
kurmak ve bu sendikalara üye olmak 

hakkına sahip olanlardan mevzuat veya 
toplu iş sözleşmesi gereğince bir lişletme-
nin yönetim kurullarında veya benzeri ku
rullarda işçi temsilcisi sıfatıyla bulunan
lar bu Kanun bakımından işçi vasfını 
muhafaza ederler. 

4. Devlet veya diğer kamu tüzelki-
şiılerince yürütülen hizmetlerde yahut ik
tisadî devlet teşekkülleri ile müesseseleri 
ve iştir alkil erimde veya özel kanunlarla 
kurulmuş kurum, müessese ve işyerlerin
de bedenen veyahut bedenen ve fikren ça
lışanlardan bedenî çalışmaları fikrî çalış
malarına galip olan kimseler de bu Ka
nun bakırnından işçi 'sayılırlar ve hakla
rında İş Kanunları ile 2822 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanır. 

Dördüncü bent gereğince işçi niteli
ğinim tespitinden doğacak uyuşmazlıkları 
Yüksek Hakem Kurulu kesin olarak ka
rara bağlar. 

5. Bir kimsemin 5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanununa tabi olması 
veya kanunlara göre kadro karşılığı ücret 
alması, hakkında bu Kanunla 2822 sayılı 
Kanun ve iş kanunları hükümlerinim uy
gulanmasına engel olmaz. 

Y. Kenan Sönmez 
İstanbul 

Kâzım Özev 
Tokat 

Cevdet Servi 
Eskişehir 
Ali, IŞahin 

Ka hramıanma ra ş 
Halil Çulhıaoğlu 

İzmir 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Ömer Çiftçi 
Ankara 
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BAŞKAN — önergeye Koımüsyon ve 
Hükümet katılıyorlar mı efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz efen
dim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (îstan-
'bul) — Kaıtılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Ka'bul edenler... Kabul etme
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

6 ncı mıaddeyi oylarınıza sunuyor um : 
Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı mad
de Soabuil edilmiştiır. 

Efendim, 6 ncı maddeden sonra ye
ni bir madde eklenmesine dair bir öner
ge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Müet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2821 sayılı Sen
dikalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldı
rılması ve Bu Kanunla IBir Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile il
gili yasanın 23 üncü nüaddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

'Sümer Oral 
Manıiısaı 

fOavit Erdemir 
Kütahya 

Abdullah Uliutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

ismail Köse 
Erzurum 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ali Eser 
Samsun 

Fuat Kılcı' 
'Izmıir 

Madde 23. — 
. Faaliyeti durdurulmayan sendika ye 

konfederasyonlara üyelerince ödenecek 
aidatın miktarı tüzüklerinde belirtilir. 

İşçi sendikasına işçinin ödeyeceği ay
lık üyelik aidatı 'tutarı, bir günlük çıplak 
ücretimi geçemez. 

İşveren sendikasına işverenin ödeye
ceği aylık üyelik 'aidatı tutarı, işyerinde 
işçilere ödediği bir günlük çıplak ücreti 
toplamını geçemez. 

Gerekçe : 
Madde sonundaki, «sendika tüzükle

rine, üyelik 'aidatı dışında, üyelerden baş
ka bir aidat alınacağına ilişkin hükümler 
konıamıaz» fıkrası kaldıırıtaalıdır. 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge, Hü
kümet tasarısında ve komisyon taponun
da yok. Bu itibarla önergeyi oya koy
mamız mümkün değil. Ancak, yeni bir 
teklif mahiyetinde bulunması sebebiyle, 
Komisyon Başkanlığı ve Komlisyon üye
lerinin ekseriyeti önergeye katıldığı tak
dirde, bunun komisyon maddesi haline 
gelmesi mümkün oluyor ve böylece bunu 
müzakereye açabilmemiz imkânı1 oluyor. 

Bu itibarla, komisyondan soruyorum : 
Komisyon ekseriyeti bu madde teklifine 
(iştirak ediyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, ka
tılmıyoruz ve ekseriyetimiz vardır. 

BAŞKAN — Komisyon üyelerinin oy
larım rioa ediyorum1 : Önergeye katılan
lar... Katılmayanlar... Önergeye katılm-
madığı için bunu işleme koyma imkânı
mız oknamiştır. 
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7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 2821 sayılı Sendika

lar: 'Kanunumun 25 inci maddesinin liıkiın-
ci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Her üye önceden bildirimde 'bulun
mak suretiyle üyelikten çekilebillk-. Çekil
me bildirimi noter huzurunda münferiden 
kimliğin tespiti ve istifa edecek kişinin 
imzasının tasdikli ile olur. Çekilme 'bildi
rimimin birer örneği noterlikçe en geç üç 
işgünü içinde ilgili işverene, sendikaya, 
işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdür
lüğüne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına gönderillir. Çekilme notere 
başvurma tarihinden itibaren üç ay sonra 
'geçerlidir. Çekilenin bu üç aylık süre içe
risinde başka bir sendikaya üye ollması 
halinde yeni sendika üyeliği bu sürenin 
'bitimi tarihinden kazanılmış sayıılır. 

Bağlı bulundukları, kanunla kurulu 
kurum veya sandıklardan yaşlılık, emekli
lik veya malullük aylığı veya toptan öde
me alarak işten ayrılan işçilerle işkolunu 
değiştiren işçilerini sendika üyeliği ile var
sa sendika, sendika şubesi veya konfede
rasyon organlarındaki üyelikleri ve görev
lenil sona erer. Ancak, çalışmaya devam 
edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, grup adına Sayın Önail 
konuşacaklar. 

İBA'ŞKAN — Buyurun Sayın Önal. 
SHP GRUBU ADINA İSMAİL 

HAKKI ÖNAL (istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 2821 sayılı 
Yasanın 25 inci maddesini değiştirmek 
istemiyle getirilen düzenleme, biraz ev
vel oylanarak Yüce Meclisin kabulüne 
mazihar olan maddenin karşıtı olan bir 
made; yani işçiler sendikaya girerken, ne 
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kadar kayıtlara talbi tutuluyorsa, yine o 
işçilerin sendikadan ayrılırken de aynı 
zorluklarla karşılaşmaları için getirilen 
bir maddedir. Bir işçi sendikasına üye 
olduğunuz zaman birtakım kayıtlamalar 
getiriliyor, aynı işçi sendikasından ayrıl
dığınız ya da emekli olduğunuz zaman 
da o işçi sendikasının kendi yöntem ve 
tüzüğüyle konulan kuralları yerine, ya
sayla yeni bir düzenleme getirilmeye ça
lışılıyor. 

İşçi, herhangi bir dernekten ayrıldığı 
ya da istifa ettiği zaman, o derneğin ken
di tüzüğüne göre birtakım işlemler yapı
lır; ama sendikalardan ayrıldığı ya da 
emekli olduğu zaman doğrudan doğruya 
yasal düzenlemeye talbi tutularak, işçinin 
sendikadan ayrılma ya da emekli olma 
özgürlüğünü bile kısıtlama yönüne gidi
yoruz. 

Değerli milletvekilleri, 7 nci madde
nin ikinci fıkrası «Her üye istediği zaman 
sendikadan ayrılır.» demektedir; ama ar
kasından, ayrılırken, birtakım haklarını 
yitirerek ayrılır biçiminde bir düzenleme 
getiriyor. Örneğin; işçi emekli olduğu za
man sendikadaki hak ve yükümlülükleri 
sona erer diyor. İşçiye, üyelik vecibeleri
ni yerine getirdiği süre içinde bu haklar 
tanınıyor; ama bu süreden sonra, işçi is* 
tese de istemese de o örgütle olan ilişkisi 
tamamen kesiliyor. 

Üyeliğin sona ermesi konusunda, Ko
misyonumuz, «Çekilme notere başvurma 
tarihinden üç ay sonra geçerlidir. Çekile
nin bu üç aylık süre içerisinde başka bir 
sendikaya üye olması halinde yeni sen
dikaya üyeliği bu sürenin bitimi tarihin
de kazanılmış sayılır» hükmünü benimse
miştir. İşçinin beyan etmiş olduğu irade
sini üç ay süreyle geciktiren ve yeni ka
tıldığı sendikanın yetki konusuna da ger
çek üyelerin sayısından daha azıyla tem-
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sil edilmesine yol açan bu hüküm, sen
dika seçme özgürlüğünü sınırlandırıcı 
ve böylece işçilerin iradesini çarpttıcı bir 
mahiyet taşımaktadır. 

İşçinin emekliliği halinde, sendikayla 
veya sendikanın kurduğu diğer sosyal 
yardımlaşma kurumlarıyla ilişkisinin ke
silmesi de ayrı bir dezavantaj olarak ge
tirilmiş bulunmaktadır. Oysa, işçiler 
emökli olsalar dahi (aidat ödemek koşu
luyla sendika üyeliklerini sürdürebilmeli-
dirler. Çünkü, emeklilik, yaşlılık veya 
malullük aylığı ya da toptan ödeme ala
rak işten ayrılmak, işçinin işçi niteliğini 
esas itibariyle ortadan kaldırmaz. Sen
dikalar, sadece fiilen çalışan üyelerine 
toplu sözleşme imzalayan kuruluşlar 
olmayıp, genel olarak, çalışanların her 
türlü ekonomik, sosyal haklarını savu
nan, koruyan ve geliştiren demokratik 
baskı Örgütleridir. Bu anlamda, örneğin, 
sosyal güvenlik sisteminin çalışanlar le
hine değiştirilmesini istemek ve bu yön
de bir kitle örgütü olarak kamuoyunu 
aydınlatmak, parlamentodan taleplerde 
lunmak bir sendikanın vazgeçillmez gö
revidir. Nitekim, 2821 sayılı Yasa dahi, 
senuikaları, sadece toplu iş sözleşmesini 
akterien ve grev kararı alan, ya da yö
neten kuruluşlar olarak görmeyip, ay
rıca sosyal faaliyetlerde de bulunma yet
kisine sahip kuruluşlar olarak (düzenle
miştir. Örneğin, evlenme, doğum, hasta
lık. ihtiyarlık, ölüm ve işsizlik gibi hal
lerde yardım ve eğitim amacıyla sandık
lar kurulmasına yardımcı olmak ve bu 
sandıklara kredi vermek de sendikaların 
faaliyetleri arasında sayılmıştır. Hiç kuş
kusuz, bu gibi faaliyetlerden yararlan
ma!- için, mutlaka fiilen çalışır olmak ge-
rektıez. Emekli işçilerin de bu tür sen
dikalardan yararlanması söz konusu ol
malıdır. Dolayısıyla, isteyenlerin, aidat-
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ların: ödemeleri koşuluyla üyeliklerini 
sürdürmeleri ve bazı sendikal faaliyet
lerden yararlanmaları doğal bir hak ol
malıdır. Bu hakkın ortadan kaldırılması, 
hem sendikaların güçsüzleştirilmesi ve 
hem de işçi emeklilerinin dayanıksız bı
rakılmasının dışında hiçbir sonuç yarat
mayacaktır. 

Bu nedenlerle, biz SHP Grubu ola
rak diyoruz ki, geliniz işçi emeklilerini 
de zamanında emek verdiği sendikanın 
getirdiği birtakım yararlardan mahrum 
etmeyelim, onların da zamanında alın 
terlerinin katkılarıyla oluşmuş birtakım 
yardımlaşma kurumlarından yararlanma
ları nı, sağlayalım, maddeyi de ona göre 
yeniden düzenleyerek değiştirelim diyo
ruz ve bu nedenle de SHP Grubu olarak 
getirdiğimiz öneriye katılmanız dileğiyle 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 
25 inci maddesinin aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla. 

I iyeliğin sona ermesi : 
Madde 25. — 1. Her üye, istediği' 

z?.rran, üyesi bulunduğu mesleki teşek
külden çekilebilir. Çekilme noter huzu
runda münferiden kimliğin tespiti ve is
tifa edecek kişinin imzasının tasdikiyle 
olur. 

Teşekkülden ayrılan veya çıkarılan 
üyenin ayrılış veya çıkarılış tarihi üye 
kayıt fişlerine veya defterine kaydedilir. 
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2. Bir teşekkülden çekilen üyenin 
aidatını üç aydan fazla ödemeye devam 
edeceğine dair teşekkül tüzüğüne hüküm 
konamaz. 

İsini eski işyerinin bulunduğu beledi
ye veya köy sınırları dışında başka bir 
yere nakleden veya eski işinin dahil ol
duğu işkolunun veyahut onunla ilgili iş-
kollarının dışında başka bir işkoluna ak
tıran yahut kendisine ihtiyarlık veya dai
mî maluliyet aylığı bağlanan üye için 
bu bent hükmü uygulanmaz. 

3. İşçi veya işveren teşekkülü üyeli
ği vasfı kalkan .şahıs aidat ödemiş veya 
topvekûn ödemede bulunmuş olduğu her 
nevi yardımlaşma veya ihtiyarlık sendi-
kaıanndaki üyelik hakkını, o sandığa yap
mış olduğu ödemeler oranında korur. 

Bu haktan yararlanabilmesi için ya
pılması gerekli ödemelerin toplamı te
şekkül tüzüklerince tespit edilir. Ancak, 
bu miktar 500 liradan fazla olamaz. Te
şekkül tüzükleri, bu hakkın kullanılması 
için gerekli yazılı talebin üyelikten çe
kilme tarihinden itibaren ne kadar müd
det içinde yapılması gerektiğini de tespit 

. eder. Bu müddet 15 günden az, iki ay
dan fazla olamaz. 

Kanun ve teşekkül tüzüğü hükümleri 
gereğince teşekkülden çıkarılan üyenin, 
çık.Hrma kararına karşı Genel Kurula 
başvurma hakkı vardır. Genel Kurul ka
rarına karşı, bu kararın ilgiliye tebliğin
den itibaren üç ay içinde, iş davalarına 
bakmakla görevli mahallî mahkemeye il
gili tarafından itiraz edilebilir; mahkeme
nin kararı kesindir. 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Kâzım Özev 
Tokat 

Y. Kenan Sönmez 
İstanbul 
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Rıza Yılmaz 
Ankara 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Halil Çulhaoğlu 
îzmir 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

BAŞKAN — Önergeye hükümet ve 
kom'syon katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz, 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMRET AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci mad
de kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 2821 sayılı Sendikalar 

Kanununun 3'1 inci maddesinin beşinci 
f'krası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İşçiler, sendikaya üye olmaları veya 
olmamaları, iş saatleri dışında veya iş
verenin rızası ile iş saatleri içinde, işçi 
sendika veya konfederasyonlarının faali
yetlerine katılmalarından dolayı işten çı
karılamaz veya herhangi bir nedenle fark
lı muameleye tabi tutulamazlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
leyen?.. Şahsı adına, Sayın Selvi; buyu
run efendim. 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 
Say*n Başkan, değerli milletvekilleri; 
2821 sayılı Yasanın 31 inci maddesinin 
beşinci fıkrasında bir değişiklik yapılmış. 
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Bu değişikliği anlamak mümkün olmadı; 
çünkü, yasada eski beşinci fıkra şöyle : 
«tgçiler, iş saatleri dışında veya işverenin 
rızası ile iş saatleri içinde, işçi sendika 
veya konfederasyonlarının faaliyetlerine 
kat;.malarından dolayı işten çıkarılamaz 
veya herhangi bir nedenle farklı muame
leye tabi tutulamazlar.» Değiştirilen fık
ra bu; «işçiler, sendikaya üye olmaları 
veya olmamaları, iş satleri dışında veya 
işverenin rızası ile iş saatleri içinde, işçi 
sendika veya konfederasyonlarının» di
yor. Burada sadece, «işçilerin sendikalı 
olmaları veya olmamaları» biçiminde, 
çok önem taşımayan bir değişiklik yapıl
mış. önem taşımamasının nedeni şu : 
Zaten, çeşitli yasalarda ve yasanın deği
şik maddelerinde, «Hiç kimse, bir işçi
nin sendikaya üye olmasını veya olma
masını zorlayamaz, baskı yapamaz, bu 
konuda cezalandıramaz» diye hüküm var
dır; bunu tekrar buraya getirmemin çok 
ciddî nedenini bulmak mümkün değildir; 
ancak bu maddenin yerine, 2821 sayılı 
Yasanın altıncı fıkrasını okuduğumuz 
zaman, bu değişikliği, anlam ifade eder 
hale getirebilirdik; şöyle ki : «tşverenin, 
üçüncü ve beşinci fıkra hükümlerine ay
kırı hareket etmesi halinde, işçinin üc
retinin bir yıllık tutarından az olmamak 
üzere bir tazminata hükmedilir. İşçinin 
iş kanunları ve diğer kanunlara göre haiz 
olduğu bütün hakları saklıdır. Ancak, bu 
fıkraya göre tazminata hükmedilmesi, ha
linde, iş kanunlarındaki kötü niyet taz
minatı uygulanmaz.» 

Şimdi, görülüyor ki, bu kadar yasala
rın diğer maddelerinde, «işçiler sendika
lı olmaktan dolayı hiçbir surette cezalan
dır: iamaz» denilirken; sayın işverenler, 
bunu dahi fırsat bilip, işçilere baskı kur
makta ve cezalandırmaktadır ki, bu ön
lem getirilmiştir. Bu, iş hayatında ciddî 
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bir rahatsızlık yaratacak önem taşımak
tadır. 

İkincisi : işçi, bu nedenle iştens atıl
maktadır. Karşılığında getirilen nedir? 
Karşıılğında sadece tazminat getirilmiştir. 
Asgarî ücretle çalışan bir işçiye ne kadar 
tazminat verilirse verilsin, bu işsizlikte, 
bu hayat pahalılığında onu karşılamaya
cakta, aldığı para bir anlam ifade etme
yecektir, ekmeğiyle oynanacaktır. O hal
de, işverenlerin, sadece «Tazminat» adı 
altında üç beş kuruş vermek suretiyle 
sendikalaşmayı önlemeleri ülkemizde 
açıktır. Bunun yerine, son günlerde her 
fırsatta işçilerin atıldığı, işten çıkarıldığı 
dönemde, gerçekten önem taşıyan, 1475 
sayılı tş Yasasındaki işten çıkarma mad
desinin, daha çağdaş, daha adil, daha 
•iemokratik bir biçimde değiştirilmesi ge
rekmektedir. Eğer, Türkiye'de bir iş ya
sasında, işverenin haksızlık yapmak su
retiyle, suçlu olmamasına rağmen işçile
rini atabildiği ve bu nedenle işçinin mah
kemeye bile başvurma olanağını bula
madığı, geriye iade.de mümkün olmadığı, 
sadece tazminat davası açabildiği bir dö
nemde bu maddeler düşünülmüşse; 1475 
sayılı Yasada, işçiyi haksız olarak işten 
çiKarmanın mümkün olmayacağı biçimde, 
haklarını yasal yönden, hukuksal yönden 
araması gerektiği yönünde değişiklik gere-
kirdv Aksi halde, bu değişikliğin hiç, ama 
hiçbir anlam ifade etmediğini! vurgula
mak istiyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Setvi. 

Madde üzerinde başkaca söz iste
yen?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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S inci maddeden sonra gelmek üzere 
verilmiş 3 adet madde teklifi vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2821 sayılı Sen
dikalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kal
dırılması ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile II-
çili yasanın 34 üncü maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 
Sümer Oral 

Manisa 
ismail Köse 

Erzurum 
Ali Eser 
Samsun 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Madde 34. — Toplu iş sözleşmesinin 
tarafı olan sendika, işyerinde işçi sayısı 
50'ys kadar ise iki, 51 ile 100 arası ise 
en çok dört, 101 ile 500 arası ise en çok 
altı, 501 ile 1 000 arası ise en çok sekiz, 
1 001 ile 2 000 arası ise en çok 12, 2000' 
den fazla ise en çok 16 olmak üzere iş
yerinde çalışan üyeleri arasından işyeri 
sendika temsilcisi tayin ederek 15 gün 
içinde kimliklerini işverene bildirir. Bun
lardan bini baştemsilci olarak görevlen
dirilebilir. 

Gerekçe : 
Maddede belirtilen sendika temsilcisi 

sayıları bir misli artırılmalıdır ve temsil-
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ci olabilmek için öngörülen 5 inci mad
dedeki şartlara haiz olmak koşuluna dair 
son fıkra kaldırılmalıdır. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde de 
tasanda ve komisyon raporunda yok. 
Önergeyi oylayabilmemiz için komisyon 
ekseriyetinin madde teklifini benimseme
si ve madde haline gelmesi ve ondan 
soma da müzakereye açmamız gerekmek
tedir. 

Komisyon ekseriyeti bu önergeye iş
tirak ediyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, oylayalım : 
Kabul edenıler... Etmeyenler... Önergeye 
iştirak edilmemiştir, bu sebeple de öner
geyi oylayamıyoruz: 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büüyk Millet Meclisi Sayın 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «2821 sayılı Sen

dikalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kal
dırılması ve Bu Kanuna Bir Madde Ek-
lem;esl Hakkında Kanun Tasarısı» ile 
ilgili yasanın 35 inci maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Sümer Oral 
Manisa 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

İsmail Köse 
Erzurum 

Yaşar Topçu 
Sinop 
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Ali Eser 
Samsun 

Fuat Kılcı 
izmir 

Madde 35. — işyeri sendika temsil
cileri ve baştemsilcisi, işyerine münhasır 
kalmak kaydı ile işçilerin dileklerini din
lemek ve şikâyetlerini çözümlemek, işçi 
ve işveren arasındaki İşbirliği ve çalışma 
ahengi ile çalışma barışını devam ettir
mek, işçilerin hak ve menfaatlerini gö
zetmek, iş kanunları ve toplu iş sözleş
melerinde öngörülen çalışma şartlarının 
uygulanmasına yardımcı olmakla görev
lidir. işyeri sendika temsilcileri bu görev
lerini, işyerindeki işlerini aksatmamak ve 
iş disiplinine aykırı olmamak şartı ile 
yerine getirirler. Temsilcilik görevinin sü-
res; yetkili sendika tüzüğünde belirlenir. 

Gerekçe : 
Temsilci görevinin toplu iş sözleşme

sinin bitimi ile son bulacağına dair hü
küm kaldırılmalı ve görev süresinin sen
dika tüzüğünde belirtilmesi esası getiril
melidir. 

BAŞKAN — Efendim, bu 35 inci 
madde değişikliği de tasanda ve komis
yon raporunda gözükmemektedir. Bu iti
barla komisyon ekseriyetinin iştirak edip 
etmediğini sormak mecburiyetindeyiz. 

Komisyon iştirak ediyor mu efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO

MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz efen
dim 

BAŞKAN — Oylayalım efendim. Ka
bul edenler... Etmeyenler... iştirak edil
mediği için işleme koyamıyoruz. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
60 sıra sayı ile görüşülmekte olan 

«2821 sayılı Sendikalar Kanununun Bazı 

Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hü
kümlerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna 
bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tas.-rısına aşağıdaki maddenin 9 uncu 
madde olarak eklenmesini ve diğer mad
de numaralarının buna göre sıralanması
nı arz ederiz. 

Abdülkadir Aksu 
Diyarbakır 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Galip Demirel 
Malatya 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Madde 9. — 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki 
şeklide değiştirilmiştir. 

<Jşyeri sendika temsilcisinin görevleri 
Madde 35. — işyeri sendika temsil

cileri ve baştemsilcisi, işyerine münhasır 
ka'mak kaydı ile işçilerin dileklerini din
lemek ye şikâyetlerini çözümlemek, işçi 
ve işveren arasındaki işbirliği ve çalışma 
ahengi ile çalışma barışını devam ettir
mek. işçilerin hak ve menfaatlerini gö
zetmek, iş kanunları ve toplu iş sözleş
melerinde öngörülen çalışma şartlarının 
uygulanmasına yardımcı olmakla görev
lidir. Temsilcilerin görevi, sendikanın 
yetkisi süresince devam eder. işyeri sen
dika temsilcileri bu görevlerini, işyerin
deki işlerini aksatmamak ve iş disiplini
ne aykırı, olmamak şartı ile yerine geti-
rirleı. 

Gerekçe : işyerindeki sendikanın yet
kisi devam ettiği sürece temsilcinin gö
revinin devam etmesi prensibi, sendika 
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teşkilatlanma hürriyetine uygun olduğun
dan, maddedeki «temsilcilerin görevi, 
toplu iş sözleşmesinin bitimi ile son bu
lur» cümlesi çıkartılmalıdır. 

BAŞKAN — Komisyon bu madde 
teklifine iştirak ediyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Komisyon olarak 
bu madde teklifine katılıyoruz efendim. 

KAŞKAN — Teklifi kabul edenler... 
Etmeyenler... Teklif kabul edilmiş ve 
madde haline gelmiştir. 

Şimdi bu teklifi, komisyon raporu
nun bir maddesi olarak müzakereye açı
yorum. 

Söz isteyen?.. Yok. 
Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde 
olarak kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — 2821 sayılı Sendika

lar Kanununun 37 nci maddesinin ikin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Sendika ve konfederasyonlar siyasî 
amaç güdemezler, siyasî faaliyette bulu
namazlar, siyasî partilerle ilişki kuramaz 
ve işbirliği yapamazlar ve bunlarla hiç
bir konuda hiçbir şekilde müşterek hare
ket edemezler, siyasi partilerden destek 
göremezler ve onlara destek olamazlar, 
bunlardan yardım ve bağış alamazlar, 
bunlara yardım ve bağışta bulunamazlar. 
Sendika ve konfederasyonlar dernekler
le, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve vakıflarla siyasî amaçla 
orta1: hareket edemezler, bir siyasî par-
tinİM adını, amblem veya işretlerini kul
lanamazlar. Sendika Ve konfederasyonla
rın üyelerinin münhasıran ekonomik ve 
sosyal hak ve menfaatlerinin korunması 
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ve geliştirilmesi amacıyla yapacakları faa
liyetler ve açıklamalar siyasî faaliyet sa
yılmaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz İs
teyen?.. SHP Grubu adına, Sayın Feh
mi Işıkalr; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA FEHMÎ 
IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; bu maddede de, di
ğer maddelere olduğu gifbi, dişe dokunur 
bir değişiklik yok, yalnız, ikinci fıkrasına 
«meslekî» sözcüğü kalkmakla yeni bir 
şeyler getirildiği yansıtılmak istennıefcte-
dir. 

Bugün, özellikle Batı Avrupa ülkele
rinde işçi sınıfı, önemli politik ve top
lumsal bir güce sahiptir; ülkelerinin yö
netiminde söz ve karar sahibidirler; sen
dikaları aracılığıyla demokrasiye sürekli 
katılmakta, siyasî iktidarların kararları
nı etkilemekte ve uygulamalarını denet
leyebilmektedirler. Getirilen bu değişik
lik ve korunan sınırlamalarla, bu yasa 
maddesi, ILO ilke ve kararlarına aykırı, 
Avrupa ölçülerine aykırı, çağımızın ger
çeklerine ve işçilerin çıkarlarına ters düş
mektedir. 

Ülkemizde demokrasinin eksik ve za
yıf kalmasının temel nedenlerinden biri 
de, işçinin ve sendikanın özgürce siyase
te katılmayışıdır, örnek alınan Batı Av
rupa tipi çoğulcu demokrasinin özü ve 
gücü, temel toplumsal güçler olan emek 
ve sermayenin kendi ifadelerini siyasî 
partilerde bulmasıdır. Siyasetin bu iki 
temel güçten oluşması, onları yansıtması-
dır. Türkiye'nin sağ partilerinde serma
ye olanca etkinliğiyle var olabilmişken, 
sol partiler, işçinin ve sendikanın varlı
ğından yoksun bırakılmıştır. Bu durum, 
yalnızca sol partilerin etkinliğini, düşün
sel ve yapısal gücünü sınırlamakla kal
mamış, demokrasinin dengesini de boz-
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muştur. Burada konuşan bir sayın bakan, 
kendisine seçimlerde bir işadamının yar
dım ettiğini açıkça ifade edebilmektedir. 
İşadamları ve sermaye, sağ partileri açık
ça desteklemekte ve bu kürsüden dile ge
tirilmektedir; ancak, iççi sınıfının siyase
te ağırlığının konması engellenmek isten
mektedir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Korunan hükümlerle, sendikaların di
ğer emekçi örgütlerle ilişkisi de kesil
mektedir. 6023 sayılı Türk Tabipler Bir
liği Kanununun 3 üncü maddesi, Türk 
Mühendis ve 'Mimarlar Birliği Kanunu
nun 2 nci maddesinin son fıkrası da çe
şitli sınırlamalar getirmektedir. Sınırla
malarla ilgili bölümü aynen okuyorum : 
«Kuruluş amaçları ve kanunda belirti
lenler dışında hiçbir faaliyet gösteremez
ler. Kendilerine kanunla verilen görevle
rin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleye
mezler. Siyasetle uğraşamazlar. Siyasî 
partiler, sendikalar ve derneklerle ortak 
hareket edemezler. Siyasî partilere yar
dim yapamazlar, onlarla siyasî ilişki ve 
işbirliği kuramazlar. Milletvekilleri ve 
mahallî idarelerin seçimlerinde belli aday
ları destekleyemezler» Yani, bir doktor 
milletvekiline aday olursa, ya da beledi
ye meclisi üyeliğine aday olursa, Türk 
Tabipler Birliği bu üyesini destekleye
memektedir; ya da bir mühendis millet
vekilliğine ya da belediye meclisi üyeli
ğine aday olursa, Türk Mimar ve Hühen-
dis Odalar Birliği bu üyesini destekleye
memektedir. 

İçice getirilen bu sınırlamalar, emek
çilere yönelik sınırlamalardır ve 12 Ey
lül rejiminin anlayışıdır. Sivil yönetime 
geçtiğimizi sık sık uluslararası toplantı
larda yineliyoruz. «Artık Türkiye'de de
mokrasi yerleşmiştir, gelişmiştir» diyo
ruz; oysa, demokrasinin birtakım kural-
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lan ve kurumları vardır. Sendikalar, işçi 
ve emekçilerin hak ve çıkarlarını koru
yabilmek için sürekli görev yapabilmeli
dirler; yani, demokrasiye sürekli katıla
bilmelidirler, bir siyasî partiyi destekle-
yebilmelidirler. 

işçi sınıfı, politikanın ne dışındadır, 
ne de tarafsızdır. Sendikalar, sermayeye 
karşı emeği korumakla görevli olduğuna 
göre, taraflardan biridir. Bu niteliği ile 
siyasal ve ekonomik yönü solda olan bir 
kurumdur. Emeğe saygılı, emeğe hak et
tiği ekonomik ve sosyal değeri veren si
yasal partileri elbette destekleyecekler
dir. Ancak, bu destekleme, o partiye 
yalnızca oy vermekle kalmamalı, aynı 
zamanda o partinin yönetiminde de söz 
ve karar sahibi olmalıdır. İşte, korunan 
bu hükümlerle, bu sınırlar yine sürdürül
mek istenmektedir. 

Şimdi, daha da kötüsü, sözleşmeli 
personel uygulamayla, kimi işçilerin 
yurttaşlık hakları da elinden alınmaktadır, 
Sözleşmeli personel uygulamasında, her
hangi bir söz'eşmeji personel, herhangi 
bir siyasî partiye üye olursa, iş akta doğ
rudan fesih edilmektedir. 

Değerli millet vekilleri, işçiler, Batıda 
kolay kolay bu düzeye gelmemiştir; 
Sendikalar, Batı'da kolay kolay bu et
kinliği- kazanmamıştır. Bugün ülkelerin
de yönetimde söz ve karar sahibi iseler, 
siyasete kolaylıkla ağırlık koyduklar in-
dandır. Ta 1830'lu yıllarda tngiltere'dle 
işçiler oy hakkına da sahip değildi. U839 
yılında «Çartizm Hareketi» .denen ha
reketle yeni bir ivme kazanmış ve işçi
ler oy hakkına, çok çeşitli mücadelieler 
sonucunda, kavuşmuştur; İşçilerin' bu po
litik düzeye gelmesinde kan ve gözyaşı 
vardır. 

Türkiye'de böyle bir ortamın yaratıl
masından yana değiliz; ama Türkiye'de 
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işçiler, sendika:! hak ve özgürlüklerini 
çağdaş anlamıyla alabilecek duruma, bir 
gün mutlaka geleceklerdir. 

Sendikalar rahatsızdır. Türkiye'de ba
rışı sağlamak ya da işyerinde çalışıma ba
rışını sağlanmak, sözde, birtakım olmayanı 
iyi göstermekle mümkün değildir; ger
çekte, fiiliyatta uygulamayla ancak bu 
sağlanabilecektir. 

Bugün, korunan hükümlerle, bir sen
dika lideri, herhangi bir partimin organı
na seçildiğinde, sendikadaki görevi oto-
ımatikımıan düşmektedir. Sendikalar siya
setle ilgilenmezlerse, siyasî ağırlıkları ol
maz ise, Sendikalar Yasasında, iş Yasa
sında, toplu sözleşme ve grev yasaların
daki düzeltmeleri hangi yöntemlerle ya
pacaklardır? 

Bugün sendikalara, yalnızca toplusöz
leşme yapma çerçevesi içerisinde görev 
yüklenmiştir. Hangi işverenle ve hangi 
toplusözleşmeyle bu yasalardaki sınırla
maları sendikallar kaldırabilecektir? Ça
lışma ve yaşama koşullarını bu sınırlama
larla nasılı iyileştireceklerdir? Bugün, iş
çiler, kaybettikleri halklarını geri alama
maktadırlar. Oysa, sendikaların birinci iş
levi, çalışma ve yaşama koşunlarını iyileş
tirmektir. Çalışma ve yaşama koşullarını 
koruyamayan sendikalar, iyileştirme gö
revini nasıl yerine getireceklerdir? Çalış
ma ve yaşama koşullarını liyileştirebilmek 
için, sendikalarla çağdaş işlevlerini kazan
dırmak, işçilerin hak ve çıkarlarını top
lumsal her alanda savunabilir duruma 
getirmek gerekir. İşte bu, Meclisin göre
vidir. «Artık, sivil döneme geçtik, de
mokrasiye geçtik» diyoruz; Avrupa'daki 
işçi haklarıyla taban tabana zıt olan bu 
anlayışla, Avrupa Topluluğuna nasıl gi
rilecektir? Bizim işçilerimiz, bizim sen
dikalarımız, Avrupa işçilerinden ve Avru
pa Sendikacılarından neden geride görül-
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inektedir? Neden o haklar lişçilerimize ve 
sendikacılarımıza layık görüknıemelktedir? 
Bunun hesabi, elbette uluslararası plat
formlarda görüşülecek ve tartışılacaktır. 

Sözleşmeli personel uygulaması, Tür
kiye'ye dışarıdan gelmiştir. Önce İngilte
re'de, Avrupa'da ve Amerika'da uygu
lanmaya başlanmış, oranın yönlendirme
siyle de Türkiye'de uygulanır hale gelmiş
tir. 

Sayın Çalışma Balkanı «Türkiye'de 
olup bitenleri dışarıda tartışırsanız; biz 
artık müdafaada değiliz, üstümüze dü
şen görevi yapacağız» diyorlar. Yani 
«Müdafaada değiliz; sandıracağız» anla
mında bir sorun çıkıyor. Sözleşmeli per
sonel uygulamasını dışarıdan alacaksın, 
sendikal hak ve özgürlüklerin sınırlanma
sını, budanmasını dışarıdan alacaksın, 
dışarı İle kararlaştıracaksın, işçilerin hak
ları Uluslararası Çalışma Örgütünde gö
rüşülürken, sendikacılar gidip orada 
«Türkiye'deki haklar çağddaş değildir, 
demokratik değildir» dediğinde, bu, Tür
kiye'yi purnal olacak... Evvela bu anla
yışı terk etmek zorundayız. 

Kim öle, kim kala; yarın kimlerin ne
rede olacağı belli değil. Kalıcı olanlar, 
işçi ve emekçilere bakış açısıdır ve onla
rın durumunu iyileştirmeye yönelik an
layışta değişiklik yapmaktır. 

Bu konuda bir teklifimiz var. Bu tek
lifin de kabul edinmeyeceğini elbette bi
liyoruz. Amacımız, gerçekleri göz önü
ne sermek, olabildiğince çoğunluk parti
sini uyarmak, ileride çıkabilecek olası 
olumsuz gelişmelerin önüne geçmektir. 

Bu yasalarla işçi sınıfını çerçevelemek 
ve bir sınırda tutmak mümkün olmaya
caktır. İşçi sınıfı, dünyadaki kardeşleri 
gibi, kendi mücadelesiyle yolunu aça
cak ve bugün vermediklerinizi kendileri 
mücadeleleri ile alacaklardır. 
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Hepinize saygılar sunarım. {SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın Yaşar Topçu; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOP
ÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; bu madde üzerinde 
söz alışımızın sebebi, bir konuya dikkati
nizi çekmektir. 

Demin bir başka madde üzerinde yap
mış olduğum konuşma sırasında grubu
muz görüşlerini açıklarken ifade ettiğim 
gibi, Anayasamızın çalışma hayatıyla il
gili maddeleri güdüm hevesine uygun şe
kilde düzenlenmiştlir; ancak, haydi 52 nci 
maddeyi değiştiremiyoruz ya da ne za
man, ne yapacağımız belli değil; ama 
2821 sayılı Kanuna, yeniden düzenliyo
ruz diye bir hüküm getiriyoruz ve Ana
yasanın getirmiş olduğu sınırlamaların 
ötesine geçiyoruz. 

Aradaki farkı göstermek İçin, her iki 
maddenin ilgili bölümünü yeniden oku
yorum; Anayasanın 52 nci maddesi ay
nen, şöyle diyor : «Sendikalar, 13 üncü 
maddede sayılan genel sınırlamalara ay-
ıkırı hareket edemeyecekleri gibi; siyasî 
amaç güdemezler, siyasî faaliyette bulu
namazlar, siyasî partilerden destek göre
mezler ve onlara destek olamazlar.» Ge
ri kalan kısmını okumuyorum. Değişti
rilmesi istenilen maddede getirilen sınır
lama, Anayasada getirilen sınırlamaların 
daha ötesine geçiyor; o kısmı okuyorum; : 

«Sendika ve konfederasyonlar siyasî 
amaç güdemezler, -tamam, burası Ana
yasada yazılı- siyasî faaliyette bulunamaz
lar, -bu da Anayasada yazılı- siyasî par
tilerle ilişki kuramaz -bu da yazılı- ve iş-
hülliği yapamazlar ve bunlarla hiçbir ko
nuda hiçbir şekilde müşterek hareket 
edemezler, isyasî partilerden destek göre
mezler ve onlara destek olamazlar...» 
şeklimde devam edliyor. 

Arkadaşlar, 1987 yılının 6 Eylül tari
hinde Türkiye'mde insan hakları oylanmış
tır; referandum yapılmıştır, referandum 
konusunda her Türk vatandaşı1 görüşle
rini açıklamıştır. Referandum, yalnızca 
bizim Anayasamızda yer aldığına göre, 
siyasî partilerin tekelinde olan bir halk
oylaması değildir; özellikle 6 Eylül 1987 
tarihinde yapılan referandum da, insan 
haklarıyla ilgilidir. 

İnsan haklarının, maalesef, oylandığı 
bir ülkede, Türkiye'nin en büyük lişçi ku
ruluşları, kalktılar demeç verdiler, «Bu 
yasaklar dJemokrasi ile bağdaşmaz, kal
dırılmalıdır» dediler ve bunu dedikleri 
için, ifadeye çağırıldılar, halklarında da
ya açıldı, siyaset yaptı sayıldılar; yarın 
bunun başka örnekleri olacaktır. 

Şimdi bu ifade, Anayasadan da öteye 
getirilen bu sınırlama, işçi sendikalarının 
başında bulunan zatları, en haklı, en 
millî davalarda bile, «Acaba siyaset mi 
yapmış sayılacağım, savcının, hâkimin 
önünde ifade mi vereceğim:, mahkûm mu 
olacağım?» endişesi içerisine .sokacaktır 
ve sokmuştur çünkü. Onun için, getirilen 
sınırlama, çok klasik ifadesiyle, «Ana
yasaya aykırıdır» falan demeyeceğim, aş
mış bir sınırlamadır. 

İfadeyi tekrarlıyorum' : «Siyasî parti
lerle ilişki kuramaz ve işbirliği yapamaz
lar -tamam- ve bunlarla hiçbir konuda, 
hiçbir şekiılde müşterek hareket edemez
ler» diyor; yani, bir işçi sendikası ile 
bir siyasî partinin herhangi bir memle
ket meselesi konusunda fikirleri çakışır
sa, ne olacaktır? İlle siyaset olması şart 
değil; siyasî bir konu olması şart değil, 
gayri siyasî olabilir; ama diyor ki, «Hiç
bir şekilde, hiçbir konuda...» Bu husus, 
Anayasanın, güdüm amacıyla da olsa, 
sendikalara getirmiş olduğu sınırlıamala-
rın ötesine geçmektir. 
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Teklifiımıiz şudur : Komisyon, bu mad
deyi geri almalıdır. Bu madde, Anayasa
dan da öteye getirilen sınırlamakları kal
dırılmak suretiyle, çıkarılmak suretiyle, 
Anayasanın metnine uygun hale getiril
melidir, memleketimizin liselilerini tem
sil eden işçi sendikallarının güzide yöneti
ciler, ikide bir savcılık ve mahkeme önün
de ifadeye çağrılmaktan, ikide bir hâkim 
önünde kendilerini savunmak durumun
da bırakılmaktan kurtarılmalıdır. Çünkü 
bu, her şeyden evvel ayıptır. Binaenaleyh 
böyle bir ayıbın, hazır yasa tasarısı önü
müze geüımişken, 'Meclisimizce düzeltil
mesine liımikân verilmelidir. 

Tekrar ediyorum teklif iımıiz, Komis
yon, bunu geri alarak, Anayasadaki şek
line uydurur sa, Anayasadaki sınırlaması
na getirirse, 'Meclisimizde, sendikal faali* 
yetileri sınırlatmak gib, -Anayasadaki hük
mün de ötesinde- garip, yakışıksız ya da 
uygun olmayan bir davranış içine girmiş 
olmaktan kurtaracaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Fuat Atâlay, buyurun efendim. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; konuş
makta olduğumuz tasarının yeni şekliyle, 
sanıyorum 10 uncu maddesi üzerinde par
timiz grubu adnna ve biraz önce de Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına değerlendir
meler burada aktarıldı. 

Gerçekten, tasarının bu maddesi in
celendiğinde, tasarının diğer maddelerine 
gitmeksizin, çalışma yaşamının düzenlen
mesine dönük 2821 sayılı Sendikalar Ka
nununda, kamuoyunda günlerdir tartışı
lan ve iddia edilen değişikliklerin ne an
lama geldiği ortaya çıkmaktadır. Daha 
önceki maddelerde de söylediğimiz gibi, 
belirli kısıtlamalarda siyasal iktidarın söz

cüleri Anayasadaki; engellileri ortaya koy
maktalar, belirli düzenlemıelerde ise, Ana
yasanın bu konudaki esaslarını gerekçe 
göstermektedirler. 

Değerli milletvekilleri, 1̂ 88 Türkiye
linde İkinci Anavatan Hükümetinin ic-
rasıyla karşı karşıya kaldığımız bu gün
lerde hepimizin kafalarımızda muhake
me etmemiz gereken bir konu var; Tür-
ıkiye demokratik parlamenter sisteme geç
miş midir, geçmemiş midir? Sivil idare
nin gereklerini yapmış mıdır, yapmamış 
mıdır? Genelde, sanayileşmeyi amaçlayan 
ülkelerde, eğer işçilerin sayısı milyonları 
bulursa, toplumun yüzde 40'larını, yüzde 
'50'lerini bulursa ve bu insanlar sendika
larda örgütlenirse, nasıl kendi toplumla
rının idaresi konusunda söz sahibi ola
mazlar? Nasıl siyasî düşüncelerini orta
ya koyamazlar? 

Tasarıda aynen muhafaza edilen cüm
leleri okuduğumuz zaman, «Sendika ve 
konfederasyonlar siyasî amaçlar güde
mezler, siyasî 'faaliyette bulunamazlar, si
yasî partilerle ilişki kuramazlar ve işbir
liği yapamazlar ve bunlarla hiçbir konu
da hiçbir şekilde müşterek hareket ede
mezler» denmekte olduğunu görüyoruz. 

Parti; olarak ve kişiler olarak, işçilerin 
herkesten çok siyaset yapma halkları ol
duğuna inanıyoruz; ayrıca, bunu gerçek
leştireceklerine İnanıyoruz; ama, bu ko
nudaki görevîerirmizi yerine getirirken, 
gerçekleri söylerken, siyasal iktidarın söz
cülerinin bunları bundan böyle ihbarcılık 
olarak değil, tam tersine, bizatihi gerçe
ğin kendisini söylediklerimizi Türkiye ve 
dünya kamuoyuna, siyasal iktidarın bu 
konudaki açmazlarını ihbar ettiğimizi ka
bul etmeleri! gerekmektedir. 

Bir taraftan, daha geçen günlerde, Sa
yın Başbakan Yardımcısı, Türkiye İşve
ren Sendikaları Başkanıyla beraber kadeh 
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tokuşturup, Türkiye'nin siyasal meselele
rini tartışıp, gazetelere boy boy fotoğraf 
çektirme olanağını tanırken, işçi sendika 
yöneticilerinin siyaset yapıma yasağını ha
len muhafaza etmek anlamsızdır. Bu du
rum, bizim için anlamsızdır; ama, sizin 
için ciddî bir açmaz olacaktır değerli 
Anavatan milletvekilleri. Bu konu, ulus
lararası! platformun her aşamasında teş
hir ©dillecektir. 

'Siyaset yapma yasağını bir kenera bı-
rakalıım; Türkiye'nin ciddî bir konusu or
taya çıktığında, işçi sendikalları o konu
da görüş belirtmeyecekler mi? İnsan halk
larını ilgilendiren temel bir konuda önem
li bir referandum olduğu takdirde, önem
li bir kamuoyu tartışması olduğu takdir
de, o konudaki düşünceler ini söylemeye
cekler imidir? Sizler, sendikalara, sendi
kacılarla ve işçilere, kendi talimatınız çer
çevesinde davranan memurlar olarak mı 
balkımak istemektesiniz? 

Bir taraftan, Sendikalar Yasasını grev 
yasaklarıyla donatacaksınız; diğer taraf
tan, çalışanlara sendika kurma yasakları 
ortaya koyacaksınız; öte yandan da, var 
olan bu cılız yasalar çerçevesinde dahi 
sendika yönetimlerinin Türkiye'de siya
set yapma yasağını iddia edecek ve bunu 
kurumlaştıracaksınız... Bu konu, demok
rasiye bağlılığın açık göstergesi olacak -
tır. 

Siyasal iktidara yandaş olan kuruluş
larınız yeni vakıflar kursun, yeni papat
ya demekleri ve onlarca dernekler kurul
sun; bunlara bağışların' nereden geleceği 
kamuoyunca bilinsin, milyonlarca liralık 
malî olanaklar, işverenlerce bu kuruluş
lara, yandaşlarınıza aktarılsın, diğer ta
raftan da, sendikalların bu konudaki gi
rişimlerine de kısıtlama getirin... işte, bü
tün bunlar, gayet açık bir şekilde, siya
sal iktidarın sınıfsal karakterini göster
mektedir. 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 
37 nci maddesinde belirtilen ve Anaya
sanın 14 üncü maddesinde sınıf ve züm
re esasına dayalı propagandaların ve ör
gütlemelerin yapılamayacağı esasına göre, 
bizatihi siyasal iktidarın bu konudaki yap
tırımları, bu tasarısı, Anayasanın 14 üncü 
maddesine aykırıdır. İşte, siyasal iktidar, 
uygulamalarıyla, bakış açısıyla, felsefe
siyle, Türkiye'de sadece belirli çevrelerin 
ve zümrelerin çıkarları için gerekli dü
zenlemeler yapmaktadır; uygulamalarını 
da bu şekilde gündeme getirmektedir. 

Bu anlamda ben, Sayın ©akanın, Av-
rupada, önümüzdeki günlerdeki uluslara-
rasıı platformlarda, Türkiye'de çağdaş 
toplum olmanın gereğini, sivil toplum ol
manın gereğini nasıl yerine getireceğini 
ve bu yasa tasarıları konusundaki temel 
düzenlermeleri nasıl içlerine sindirdikleri 
konusunda gönül rahatlığıyla neler söy
leyebileceğini merak ediyorum. Bu an
lamda, olanak var iken, bu teklifin Ge
nel Kurulda ciddî olarak değerlendiril
mesi ve çağ dışı olan, demokrasinin ev
rensel boyutlarında hiçbir şekilde görül
meyen bu düzenlemenin kesinkes kaldı-
rı'lmıası gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Atalıay, toparla
yın lütfen. 

FUAT ATALAY (Devamla) — 
Topluyorum Sayın Başkan. 

Değerli milletvekillileri, çok kısa bir 
süre önce istanbul'da yapılan ulluslarara-
rası sendikaların ortak toplantısında, ba
zı ülkelerden silahlı kuvvetler sendika 
temsilcileri, polis sendika temsilcileri ko
nuşmuşlardır. O ülkelerin" birliği ve bö
lünmezliği konusunda, o ülkelerin siya
sal iktidarları tarafından herhangi bir 
kuşku yoktur. Eğer bir toplumda, toplu
mun değişik kesimleri özgürce örgütle-
nebiliyoriarsa, düşüncelerini özgürce söy-
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leyebilıi yortarsa, o toplumdaki esas bir
lik, gönüllü birliktir ve kalıcı olanıdır. 
Zora dayalı, baskıya dayalı1 düzenleme
lerle,- .idarelerle hiçbir yene gidllemeyece-
ği, çağdaş toplumların yakın tarihinde 
görülmektedir. 

'Bu çerçevede, bu düşüncelerle, biraz 
önce ilki parti adına sunulan ve tarafım
dan da özetlenen görüşlerin dikkate alı
narak, tasarının bu maddesinin geri ce-
k-ilımesini teklif ediyor, saygılarımı sunu
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Atalay. 

(Başkaca söz isteyen?.. Sayın Selvi, 
buyurun. 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sık 
silk vaktinizi almaktan üzüntü duymama 
rağmen, her konuda ciddî çelişkilerin, 
ciddî haksızlıkların yaşandığı bir ortam
da, .gelen bu değişiklik üzerinde, kısa da 
olsa, esasına değinmeden geçmek müm
kün olmuyor. 

Sendikalların siyasî faaliyet yasağı İçe
risine girmesi; 2821 sayılı Yasanın 37 nci 
maddesindeki düzenlemeden rahatsız 
olunmuş iki, bir değişiklik yapılarak bu
raya kadar getirilmiş; özellikle ikinci fık
rası. 

Eski yasada, «Meslekî faaliyetler .si
yasî faaliyet sayılmaz» derken, burada 
sadece «Sendika ve konfederasyonların 
üyelerinin münhasıran ekonomik ve sos
yal halk ve 'menfaatlerinin korunması ve 
geliştirilmesi amacıyla yapacakları faali
yetler ve açıklamalar siyasî faaliyet sa
yılmaz» dernektedir. Eğer biz, bu olaya 
gerçekçi bir biçimde bakmış, gerçekten 
sendikalar, işçi kuruluşları ve konfede
rasyonları, -temsil ettikleri işçilerin eko
nomik, sosyal haklarını korumak ve ge
liştirmek görevini mutlak yerine getirsin 

diye düşünmüşsek, bu maddedeki deği
şiklik yeterli değildir. Çünkü, siyasetin 
hangi noktada başlayıp, hangi noktada 
bittiğini anlamak, bulmak mümkün de
ğildir. 

O halde, bugüne kadar temsil ettiği 
kitlelerin hakkını savunmak için, ülkede
ki pek çok olumsuz gelişmelere karşı, 
en doğru azıcık bir söz, azıcık bir dire
niş karşısında, bütün sendikaların suçlan
dığı, kovuştur ulduğu ve başında Demok-
les'in kılıcı gibi bulunan bu siyasî faali
yet yasağı köklüce değiştirilmelidir. Ak
si halde, «Sendikalar siyasetle uğraşa-
ımaz» dediğimiz takdirde -biraz önceki 
arkadaşımın da belirttiği gibi- ve bunu 
belirli kişilerin kendi anlayışına veya yo
rumuna bıraktığımız takdirde, sık sık 
karşılaştığımız çifte standardı yaşamak' 
zorunda kalacağız. 

Sayın İBaşbakan ve balkanlar, işveren 
sendikalarının ve diğer kuruluşlarının bü
tün genel kurullarıma ve toplantılarına 
katılır ve orada gerekli konuşmaları ya
parken; başka bir sendika Adana'da, o 
bölgedeki bir partinin il veya İlçe başka
nına, konuk olması münasebetiyle söz 
verdiği için mahkeme mahkeme dolaştı-
nlabilımektedir. Bu, iyi düzenlenmediği 
takdirde, yine aynı şey devam edecek
tir. 

Diğer taraftan, işveren sendikalarının 
ve diğer kuruluşlarının, ülkenin ekono
mik gidişini; yönlendirecek biçimde ra
porlar çıkarması ve İktidarla, Başbakan 
ve bakanlarla her gün oturup -ve iste
diği zaman oturup- bu konularda yönlen
dirmeye çalışması, hatta anlaşamadığı za
man, Ege'den ve diğer yerlerden gelen 
seslere göre açık seçik tehditler savur
ması karşısında, en ufak bir girişim ya
pılmazken,. işçi sendikalarının, konfede
rasyonlarının ve yetkililerinin en masum 
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ve ülke yanarıma olan bir sözünden do
layı yine güç durumda bırakılacak, en 
azından sonuçta, «Ceza vermeyeceğiz» 
gibi hafifletilse bile, bir baskı ve bir şan
taj anacı olarak kullanılmaya devam ede
cek ve bu haksızlık sürüp gidecektir. 

Bu nedenle, gerçekten bu Anayasada 
ve yasanın diğer maddelerinde görüldüğü 
gibi, temsil ettiği işçilerin sosyal ve eko
nomik haklarının savunulması istenıiyor-
sıa, send'ika-siyaset ilişkisi, çağdaş, bizim 
üye olduğumuz, olmaya çalıştığımız di
ğer ülkelerin seviyesine getirilmelidir ve 
bu da, bu ülkeye mutlak ve mutlak ya
rarlı olacaktır. Aksi halde, sendikalara, 
lişçi kuruluşlarına ve konfederasyonlara, 
«Siyasetle ilgilenmeyeceksiniz» dediğiniz
de, 'iktidara gelen parti, onlara ses çıkart
tırmadığı halde, çoğunluğu elinde tuta
rak, elindeki bütün ekonomik imkânları
nı aşağılara 'indirirken, bu yetmiyormuş 
gibi, gelecekteki emeklilik yaşını bile ger
çek dışı değiştirebilir. 

tşte bu, tamamen siyasî bir mücade
lenin sonunda, temsil ettiği kitlelerin hak
kını arama imkânından yoksun olmanın 
sonuçlandır. İşçilere üç kuruş para ve
rip, uygulanan ekonomik polifc'ka sonu
cu, enflasyonla iki katını geri aldığınız 
•takdirde ve siyasî parti olarak iktidarda 
bulunduğunuz takdirde, buna ses çıkar
madığı zaman görevini yerine getirmeye
cek, bu haksızlıkların giderilmesi bakı
mından, rahatsızlık, bir iki kelime deği
şikliği, cümle değişikliğiyle çözümleneme
yecek boyutta olduğu için, bu konunun 
çok yarar getireceği değil:, yine rahatsız
lıklara neden olacağı açıkça görülmek
tedir. Bunun sağlıklı bir sekile getirilme
sinde mutlak ve mutlak yarar vardır. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. 
yok. 

Önerge vardır, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
2821 sayılı Sendikalar Kanununun 

37 nci maddesinin aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

'Saygılarımızla. 
•«Meslekî teşekküllerin faaliyetleri; 
Mdde 37. — 
1. Bu Kanuna göre kurulan meslekî 

teşekküller tüzelkişi olarak genel hüküm
lere göre sahip oldukları yetkilerden baş
ka aşağıda zikredilen faaliyetlerde bulu
nabilirler. 

a) Toplulukla iş uyuşmazlığı çıkar
mak, 

b) Toplu iş sözleşmesi akdetmek, 
c) îş anlaşmazlıklarında, ilgili ma

kam vesair yargı, uzlaştırma ve hakem 
kurullarına, iş mahkemelerine ve sair 
yargı mercilerine, kanun hükümlerine gö
re başvurmak veya mütalaa bildirmek 
ve onlardan talepte bulunmak, 

d) Çalıştırmayı doğuran hukukî mü
nasebetle ilgili hususlarda sosyal sigor
talar, emeklilik ve benzeri hakların kul-
lanılımasıyila ilgili olarak üyelerine ve mi
rasçılarına adlî müzaharette bulunmak, 

e) Çalışma hayatında mevzuattan, 
toplu iş sözleşmesinden, örf ve âdetten 
veya mesleğin müşterek menfaatlarından 
doğan hususlarda çalışanları temsilen ve
yahut -yazılı müracaatları üzerine- 2 nci 
maddenin birinci bendinde zikredilen 
akitlerden doğan •haklarıyla sigorta hak
larında üyelerini ve mirasçılarını temsi
len davaya ve bu münasebetle açtığı da
vadan ötürü husumete ehil olmak, 

f) 'Kanun ve milletlerarası antlaşma 
hükümlerine göre toplanan kurullarla tem
silci göndermek, 
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g) Evlenme, doğum, hastalık, sakat
lık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik, grev, eği
tim ve sair sosyal ve kültürel masraflar 
için tesis veya dernek şeklinde yahut 
meslekî teşekkülün bir kolu hallinde yar
dımlaşma sandıklan kurmak, üyeleri ya
rarına sigorta ımukavele'leri akdetmek, 

h) Grev veya lokavta karar vermek 
ve idare etmek, 

i) İşçilerin' veya işverenlerin meslekî 
bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve ya
tırımın gelişmesine ve .reel verimliliğin ço
ğalmasına hizmet edecek veya genel kül
türlerini geliştirecek kurs ve konferansllar 
tertiplemek; sağlık ve spor tesisleri, kü
tüphane, basımevi, benzeri kültürel teslis
leri kurımıak, işçilerin boş zamanlarını! iyi 
ve nezih şekilde geçirmeleri: için imkânlar 
sağlamak, 

j) Üyeleri için kooperatifler kurul
masına çalışmak veya bu gibi teşebbüsle
re yardım etmek veyahut bizzat koope
ratifler kurmak veyahut nakit mevcudu
nun yüzde 30'undan fazlla olmamak ıkay-
dıy!e sınai ve iktisadî teşebbüslere yatı
rımlar yapmak, 

k) Mesleklerinin icrası için gerekli 
her türlü ham veya yarı mamul madde, 
eşya, alet, eda vat ve makineleri üyele
rine kiralamak, ödünç yermek veya hibe 
etmek. 

1. Üyelerim refah ve meslekî men
faatlerini herhangi, bir şekilde ilgilendire
bilecek her konu hakkında inceleme ve 
araştırmalar yapmak ve gaye fikirlerinin 
gerçekleştirilmesi için her türlü kanunî 
yollardan faaliyet .sarfetmek, 

2. Bu kanuna göre kurulan meslekî 
teşekküller, hizmetlerinde üyeleri arasın
da tüm eşitliğe uymıak zorundadırlar. 

3. Bu kanuna göre kurullan işçi te
şekkülleri, gelirlerinin en ıaz yüzde 5'inl, 
üyelerinin bilgi ve kültür sevi yellerini 

yükseltmek için kullanmak zorundadır
lar. 

4. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt 'Kanunu hükümleri saklıdır. 

Kenan Sönmez 
istanbul 

Rıza Yılmaz 
Anlkaral 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Halil Çuılnaoğlu 
İzmir 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Kazım ÖzçV 
Tokat 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendimi? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKIUT (İstan
bul) — Katılımuyoruz efendim, 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kâbül edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

9 uncu maddeyi 10 uncu madde ola
rak oyllarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, yeter sayı yoktur. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, bir kişinin ayağa kalkma
sı, bu itiraza... (SHP sıralarından gürül
tüler) 

— 310 — 



T. B. M. M. B : 70 25 . 5 . 1988 0 : 2 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
ıRaşkan, ben «Çoğunluk yok» demiyorum; 
«yetersayı yoktur» diyorum. Anayasa ge
reği... 

'BAŞKAN — Efendim, oylamanın 
neticesine beş kişi itiraz eder. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yokla
ma istiyorum efendim, yetersayı yok. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Sayın iBaşkan, resen nazarı itibara alma
nız gerekmez mi?.. 

BAŞKAN — Efendim, o da oya iti
raz mahiyetindedir. 

11 inci maddeden evvel, iki tane, 
madde 'teklifi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Sayın 
Başkanlığınla 

Görüşülmekte olan «2821 sayılı Sen
dikalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldı
rılması ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile İl
gili yasanın 39 uncu maddesinin aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini: arz ve teklif 
ederiz. 

'Abdullah U'Lütürk 
Afyon 

Süımer Oral 
Manisia" 

Cavit Erdemir 
Kütahya 

Güneş Müftüoğlü 
Zonguldak 

İsmail Köse 
Erzurum 
A l Eser 
Saımsun 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Madde 39. — Sendika ve konfederas
yonlar kamu kurumu niteliğindeki mes

lek kuruluşları ve bunların üst kuruluş
ları organlarının seçimlerinde aday gös
teremezler ve belirli adayların leh veya 
aleyhlerinde faaliyette bulunmazlar ve 
propaganda yapamazlar. 

Sendika ve konfederasyonlar tica
retle uğraşamazlar. 

'Sendika ve konfederasyonlar elde et
tikleri gelirleri üyeleri ve mensupları ara
sında dağıtamazlar. Ancak grev ve lo
kavt süresince tüzüklerine göre üyelerine 
yapacakları yardımlar bu hükmün dışın
dadır. 

Gerekçe : 
Sendikalar için öngörülen yasaklar, 

genel hükümler biçiminde diğer madde
lerde belirtilmiş olduğuna göre, bu mad
denin sonundaki «Konfederasyon, 'sendi
ka ve sendika şubeleri, kendi konu ve 
amaçları dışında toplantı yapamaz, gös
teri yürüyüşü düzenleyemez» fıkrası kal
dırılmalıdır. 

BAŞKAN — Komisyon yeter sayıda 
İştirak ediyor mu efendim önergeye; ye
ni madde teklifi olduğu sebebiyle. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar; önerge
yi işleme koyamıyoruz. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2821 sayılı Sen
dikalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kal
dırılması ve Bu Kanunıa Bir Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile il
gili yasanın 40 inci maddesinin aşağıdaki 

31Î — 



T. B. M. M. B : 70 25 . 5 . 1988 0 : 2 

sakilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Cavit Erdemin 
Kütahya 

Sümer, Ora! 
Manisa 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürık 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Madde 40. — 
Sendika ve konfederasyonların gelir

leri : 

1. Kendi tüzüklerinde belirlenen 
üyeük aidatı, grev fonu ödentisi lile daya
nışma aidatı, 

2. Bu kanuna göre yapabilecekleri 
faaliyetler ile eğlence, konser gibi faali
yetlerden sağlanacak gelirler, 

3. Bağışlar, 
4. Mal varlığı gelirleri, mal varlığı 

değerlerinin devir, temlik ve satışlarından 
doğan kazançlardan, 

İbarettir. 
Genel ve katma bütçeli idarelerle ma

hallî idareler ve bunlara bağlı sabit ve 
döner sermayeli kurumlar, ;sermayesimin 
tornamı devlet tarafından verilmek sure
tiyle kurulan iktisadî kuruluş ve kurum
larla sermayelerinde devletin iştiraki bu
lunan bankaJar, sigorta şirketleri, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
dahil olmak üzere özel kanunlarla kuru
lan bankalar ve kuruluşlar bu fıkrada 
isözü geçen idare, kuruluş ve bankalar 
tarafından ödenmiş sermayesinin en az 

yarısına katıılmalk suretiyle kurulan ku
ruluklarla bunların aynı oranda katılma
sıyla kurulan kurum, sendika ve konfe
derasyonlara malî yardım! ve bağışta bu
lunamazlar. Sendika ve konfederasyonlar 
da, bu gibi yardım ve bağışları kabul 
edemezler. 

Sendika ve konfederasyonlar, kendi
lerinin veya Türkiye Cumhuriyetinim üye
si bulunduğu uluslararası kuruluşlardan 
başka dış kaynaklardan, Balkanlar Ku
rulundan izin almadıkça yardım ve ba
ğış kabul edemezler. 

İşçi sendika ve konfederasyonları, iş
verenlerden, bu kanun ve diğer kanunlara 
göre kurulu işveren kuruluşlarından, es
naf ve küçük sanatkârlar kuruluşlarım
dan, derneklerden, kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşlarından ve vakıf
lardan yardım ve bağış alamazlar. 

İşveren sendika ve konfederasyonları 
da işçi sendika ve konfederasyonlarımdan, 
işçilerden, esnaf ve küçük sanatkârlar ku
ruluşlarından, derneklerden, kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşlarından 
ve vakıflardan bağış alamazlar. 

Gerekçe : Maddenin birinci fıkrası, 
•üyelik aidatı yanında grev fonu ödemti-
siyle dayanışma aidatı miktarının, sen
dikaların genel kurullarında serbestçe be
lirlenmelerine imkân verecek biçimde 
değiştirilmelidir. 

BAŞKAN — Bu teklif tasarı metnin
de yok; bu itibarla, önergeyi işleme ko
yabilmemiz, komisyon ekseriyetinim ka
bulüne bağlı. 

Komisyon ekseriyeti önergeye iştirak 
ediyorlar mı efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İSLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi işleme koya
mıyoruz. 
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10 uncu maddeyi, 11 inci madde ola
rak okutuyorum : 

MADDE 11. — 2821 Sayılı Sendika
lar Kanununun 44 üncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sendika ve konfederasyon'ların gider
leri» 

Madde 44. — Sendika ve ikonfederas-
yonl'ar, gelirlerini amaçları ve bu kanun
da gösterilen faaliyetleri dışında kullana
mazlar veya bağışlayamazlar. Ancak, îş 
ve İşçi Bulma Kurumuna devredilmek 
üzere meslekî eğitim tesisleri de yaptıra
bilirler veya bu amaçla bağışta bulunabi
lirler. 

İşçi Sendika ve Konfederasyonları ge
lirlerinin en az yüzde beşini üyelerinin 
meslekî eğitimi ile bilgi ve tecrübelerini 
artırmak için kullanmak zorundadırlar. 

Vergi Usul Kanununa göre demirbaş 
sınıfına giren her türlü eşya veya mal
zeme demirbaş defterine kaydedilir ve 
bunlar hiç bir şekilde gider olarak işlem 
göremez. Demirbaşların satış ve terkinin
de uygulanacak usul ve esaslar sendika 
ve konfederasyon tüzüklerinde belirtilir. 

Send'lka ve konfederasyonlar, üyele
riyle çalıştırdıkları: işçiler dahil hiç kim
seye borç veremezler. Ancak, nakit gelir
lerinin yüzde beşini aşmamak kaydıyla 
sosyal amaçlı harcamaya, genel kurul 
kararıyla yönetim kurullarını yetkilendi-
rebiiirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
SHP Grubu adına, Sayın Selvıi konuşa
caklar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Selvi. 
SHP GRUBU ADINA M. CEVDET 

SELVI (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 2821 sayılı Yasanın 
i44 üncü maddesi, iyileştirilımefc yerine 
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daha da endişe verici, âdeta tehdit edici 
bir durum arz etmiştir. 

Yasaıdia yapian değişiklik doğrudan 
doğruya «Vergi Usul Kanununa göre de
mirbaş sınıfına giren» denmek suretiyle, 
«Vergi Usul Kanunu» ibaresinin ilave 
©dilmek istenmesidir. Daha öndeki fık
raya göre, «bu kanunda gösterilen faali
yetleri dışında kullanamazlar veya bağış
layamazlar denmektedir. Zaten eskisinde 
de vardır. «Gelirlerini amaçları ve bu ka
nunda gösterillen faaliyetleri dışında...» 
devam ©diyor, buna ilave olarak da, «İş 
ve işçi Bulma Kurumuna , devredilmek 
üzere meslekî eğitim tesisleri de yaptıra
bilir veya bu amaçla bağışta bulunabilir» 
denmektedir. 

Çalışma Bakanlığının bütçesi vardır. 
Tüm işçiler vergilerini, Sosyal Sigortalar 
Kurumuna primlerini kuruşuna kadiar 
ödemektedir. Böylesine bir ihtiyaç varsa 
vergisini kuruşuna kadar ödeyen, primi
ni günü gününe ödeyen insanlardan, ay
rıca onların örçnıtündlen bir para talep et-
ımak gibi şaşırtıcı ve yanlış bir şey ola
maz. Buna da gerek yoktur. Eğer, sendi
kalar üyelerinin bilinçlendirilımesi, üyele
rinin eğitilmesi doğrultusunda çalışıma 
yapmayı istiyorsa, bunu kendi mal var
lığı olarak yapmak zorunda, yapmak du
rumunda olmalıdır. Aksi halde, kendi
sinin mal sahibi olamayacağı bir noktada 
başka bir kuruluşa devretmek üzere böy
le bir girişimde bulunması da mümkün 
değildir. Yeni bir engelleme aracı ola
rak bulunmaktadır. 

ikinci olarak; «meslekî eğitim» den
mektedir. Meslekî eğitim karmaşa yarat
maktadır. Bizim anlayışımıza göre, sen
dikacılar işçilerin üyesi olduğu sendika
lar hakkında bilgi edinmesi hak arama 
yollarını! ve mücadelesini öğrenmesi doğ
rultusunda'eğitimini yapar. Yoksa, sendi-
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IküaJlıaırın herhangi bir meslekî eğitimden 
çok ciddî bir biçimde sorumlu olduğunu 
iddia etmek mümkün değildir, onun gö
revi değildir, işte bu, işverenin görevidir, 
ıhüıkümetinı görevidir. Zaten bu, lüzumun
dan fazlia yapıtaalktadır. Bu nedenle, 
«meslekî» kelimesi çıkmalı, «eğitim» kal
malıdır, sendikalar sendikal eğitim ya
par ve işçi sınıfının çıkarlarını gözetmek 
hususunda ve işçi sınıfının örgütlenmesi 
ve mücadelesi doğrultusunda eğitim fıaıaili-
yetinde bulunur. 

'Maddenin son fıkrasında şu hükme 
rastlamaktayız : «Ancak, nakit gelirleri
nin yüzdie beşini aşmamak kaydıyla sos
yal amaçlı harcamaya, geneli kurul ka
rarıyla yönetim kurullarını yetfcilemdire-
bilirîer» Elbette burada eski maddeye gö
re daha da imkân veriliyormuş gibi gö
rünmesine rağmen, yüzdie 5 gibi bir oran-
lla sınırlandırması ve diğer konularda da 
görüldüğü gibi, işçi sendikalarının her 
işine, her aşamada Ikarışımalk, onları isten
diği biçimde sınırlar arasımda bırakmak
tan başka bir anlam taşımamaktadır. 
Bunların hepsi tüzüklerinde belirtilen 
yüzde 5, yüzde 10 veya belidi ölçülerde 
kendi kuruluşlarında elbette ki, yasal ve 
görev icabı olacak, amacı dahilinde ola
cak harcamalarla kendileri karar verebil-
melidirler. Yoksa bu yasalar, bir tüzük, 
bir yönetmelikte dahi yer almaması ge
reken konulara böylesine ayrıntıllı yer 
vermeye başladığı zaman, bu yasa mad
deleri herkesin bileceği gibi bir demirba
şın ölçüsünün ne • olduğu açık seçik bili
nirken, yine bir yasa ismi koymak sure
tiyle «Vergi Usul Kanunu» diyerek ay
rıca vurgulamak suretiyle daha da biir 
baskıcı anlayışı artırmaktadır. Bu deği
şikliklerin hiç anlamı olmamış, bu de
ğişikliklerin ciddî yaran görülmemiş, 
yarar yerine daha da sınıflar, baskılar 
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getirmiştir. ©u konuda önergemmiz ide 
vardır, kabul görürse madde daha iste
nilen ölçüde veya en az bundan daha 
sağlıklı! olacaktır. 

Hepinize teşekkür ederini. (SHP sin 
raflarından alkışlar) 

BAŞKAN — IBaşkaea söz isteyen?.. 
Yok. 

Önergeler vardır, olkutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2821 sayılı Sendikallar Kanununun 
44 üncü maddesinin aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunulma
sını dileriz. 

Saygılarımızla. 
Sendika ve Konfederasyonların: Gi

derleri 
Madde 44. — 
1. Sendika ve konfederasyonlar; 
a) işçilerin veya işverenlerim mesle

kî bilgilerini artıracak, millî tasarruf ve
ya yatırımım gelişmesine ve reel verimlili
ğin çoğalmasına hizmet edecek veya ge
nel kültürlerini genişletecek kurs ve kon
feranslar tertipleyebilir sağlık ve spor te
sisleri, kütüphane, basımevi benzeri kül
türe!! tesisleri kurabilir, işçilerin boş za
manlarını iyi ve nezih şekilde geçirtme
leri içim imkânlar sağlayabilir, 

b) Üyeleri için kooperatifler kurul-
ımasına çalışabilir veya bu gibi teşebbüs
lere yardim edebilir veyahut bizzat ko
operatifler kurmak veyahut nakit mevcu
dunum yüzde 30*undan fazla olmamak 
ve ilgisin© göre en çok üyesi bulunan iş
çi veya işveren konfederasyonunun mu
vafakatini almak kaydıyla sınaî ve iktisa
di teşebbüslerle yatırım yapabilir, 

c) Bu kanuna göre kurulan meslekî 
teşekküller, kanun ve milletlerarası ant
laşmalarda gösterilen gaye ve görevlerimin 
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gerektirdiği her nevi mülk (iktisabına ehil
dirler. 

d) Bu kanunıa göre kurulan işçi te-
şekküleri, gelirlerinin en az yüzde 5'ini 
üyelerinin bilgi ve kültür seviyelerini yük
seltmek için kullanmak zorundadırlar. 

Y. Kenan Sönmez 
İstanbul 

Rıza Yı'knaz 
Ankara 

Cevdet Selvi 
' Eskişehir 

Hali Çulhaoğlu 
izm ur 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Ömer Çiftçi 
• Ankara 

Kâzım özev 
Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2821 sayılı Sendi
kalar Kanununun Bazıı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldı
rılması ve Bu Kanuna Bir Madde Eklen
mesi Oakknıda Kanun Tasarısı ile ilgili 
yasanın1 44 üncü maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Fehmi Işılklar 

Bursa 
Kâzım özev 

Tokat 
Fuat Atalıay 
Diyarbakır 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

İsmail Hak'la önal 
İstanbul 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

'Madde 44. — Sendika ve konfederas
yonlar, gelirlerini amaçları dışında kulla
namazlar veya bağışlayamazlar. 

İşçi sendika ve konfederasyonları 
aidat gelirlerinin en az yüzde 5'ini üyele
rinin eğitimi ile bilgi ve tecrübelerini ar
tırmak için kullanmak zorundadırlar. 

Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya 
ve malzeme envanter defterine kaydedilir 
ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak iş
lem göremez. 

Sendika ve konfederasyonlar, üyele
riyle çalıştjırdıkiları kişiler dahil hiç 'kim
seye borç veremezler. 

Gerekçe : Sendika ve konfederasyon 
gelirlerinin amaçları dışşında kullana-
mayaoağiı esasıyla yetinilmeli, herkes ta
rafından değişik yorumlanan ve sendi
kalar üzerinde baskı aracı olarak kulla
nılmaya çalışılan, «kanunda gösterilen 
faaliyetleri dışında kulSanılamazlar» iba
resi metinden çıkarılmalıdır. 

Maddenin ikinci bendinde, Gelirleri
nin en az yüzde 5'inin meslekî eğitim 
için değil, işçi eğitimi için kullanılacağı 
ve bu amaca tahsis edilecek gelirlterin, 
sendikanın aidat geliri olduğu açıklığa 
kavuşturulmalıdır. 

BAŞKAN — Efendim, aynı mahiyet
te, Sümer Orat ve arkadaşlarının bir öner
gesi daha var. Bu okuttuğumuz önergey
le kelime kelime aynı mahiyettedir. Bu 
itibarla, sadece imza sahiplerinin isimle
rini okutacağım. 

Sümer OraU 
Manisa 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 
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Cavit Erdemir 
Kütahya 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 
Ali Eser 
Samsun 

Fuat Kılcı 
izmir 

ıMehmet Konkımaz 
Kütahya 

Yaşar Topçu 
Sinop 

BAŞKAN — Bu iki önergeyi binlik
te işleme koyacağım. 

Şimdi, aykırılık derecesine göre öner
geleri tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğimi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
'Başkanlığına 

2821 Sayılı Sendikallar Kanununun 
44 üncü maddesinin aşağıdaki biçimde 
.değiştirilmesini öneriyoruz. Gereğinin ya
pılması liçiıtı oya sunulmasını dileriz. 

Saygılarımızla. 
Sendika ve Konfederasyonun Gider

leri 
Madde 44. — 
1. Sendika ve Konfederasyonlar 
a) İşçilerin veya işverenlerin meslekî 

bilgilerimi artıracak, millî tasarruf ve ya
tırımın gelişmesine ve reel verimliliğin 
çoğalmasına hizmet edecek veya genel! 
kültürlerini genişletecek kurs ve konfe
ranslar tertipleyebilir, sağlık ve spor te
sisleri, kütüphane, basımevi benzeri kül
türel tesisleri kurabilir, işçilerin boş za
manlarını iyi ve nezih sekilide geçirmeleri 
İçin imkânlar sağlayabilir, 

b) 'Üyeleri için kooperatifler kurul
masına çalışabilir veya bu gibi teşebbüs
lere yardım edebilir veyahut bizzat ko
operatifler kurmak veyahut nakit mev-
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cudunun yüzde 30'undan fazla olmamak 
ve ilgisine göre en çok üyesi bulunıan iş
çi veya işveren konfederasyonunun mu-: 
vafakatını almak kaydıyla sınaî ve ikti
sadî teşebbüslere yatırım yapabilir, 

c) Bu Kanuna göre kurulan meslekî 
teşekküller, kanun ve milletlerarası amt-
laşmallarda gösterilen gaye ve görevlerinin 
gerektirdiği her nevi mülk iktisabına ehil
dirler. 

d) Bu Kanuna göre kurulan işçi te
şekkülleri, gelirlerinin en .az yüzde 5'ıimii 
üyelerinim bilgi ve kültür seviyelerini yük-
seltmek için kullanmak zorundadırlar. 

Y. Kenan Sönmez (İstanbul) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — Katılmıyo
ruz; 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI tMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 28211 Sayılı Sen

dikalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldı
rılması ve Bu Kanuna Bir Madde Eklen
mesi Hakkında Kamun Tasarısı i e ilgili 
yaslanın 44 üncü ımaddesimim .aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve 'teklif ederiz. 

Fehmi Işıklar (Bursa) 
ve arkadaşları! 

Madde 44. — Sendika ve komfederas-
yomliar gelirlerimi amaçları dışında kul
lanamazlar veya bağışlayamazlar. 
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tşçi sendika ve konfederasyonları 
aidat gelirlerinin en az yüzde 5'ini üyele
rinin eğitimi ile bilgi ve tecrübelerini 
artırmalk için Ikulilıanmak zorundadırlar. 

'Demirbaş sınıfına giren her türlü eş
ya ve malzeme envanter defterine kayde
dilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak 
işlem göremez. 

Sendika ve konfederasyonlar, üyele
riyle çalıştırdıkları kişiler dahil hiç kim
seye borç veremezler. 

BAiŞKAN — Bu okunan önerge ile 
Sümer Oral ve arkadaşlarının önergesi 
aynı mahiyette ve birbirine benzer oldu
ğu için, birlikte işleme koyuyorum. 

'Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK IBAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

10 uncu maddeyi 11 inci madde ola
rak oylarınıza sunuyorum : Kabull eden
ler... Kabul etmeyenler... 10 uncu madde 
11 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi 1'2 noi madde olarak 
okutuyorum : 

MADDE 12. — 2821 Sayılı Sendika
lar Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Fesih, infisah ve kapatma halinde 
malların devri 

'Madde 46. — Feshedilen veya infisah 
eden sendikaların mal varlığı tüzükle ve
ya feshe karar veren genel kurul kararı 
İle bu Kanuna göre kurulmuş aynı nite-
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İlkteki bir kuruluşa bırakılmış olmadıkça 
varsa üyesi buliundüğu konfederasyona 
devredilir. 

a) Devir, konfederasyonca ' kabul 
edilmediği takdirde, 

b) Feshedilen veya infisah eden sen
dika konfederasyon üyesi değilse, 

e) Feshedilen veya linfisah eden kon
federasyon ise ve birinci fıkrada zikredi
len tüzük hükmü veya gendi kurul kara
rı yoksa, 

d) Sendika ve konfederasyonlar mah
keme kararıyla kapatılmış 'ise, 

Tasfiye neticesinde kalacak paralar, 
iş ve İşçi Bulma Kurumunca belirlene
cek millî bankalardan birine yatırılır ve 
mallar bu Kuruma maledilir. Bu para 
ve mallar, işçileri mesleğe yöneltmek, iş
çilerin meslekî eğitimi ve rehabilitasyonu 
hizmetleri dışında kullanılamaz. 

IPara, mal ve bunların gelirlerinin kul
lanımı, en çok üyeye sahip lişçi ve işveren 
konfederasyonu temsilcilerinin die katı
lacağı bir kurul tarafından karara bağ
lanır. 

Para ve mallar, bu maddede belirtilen 
kuruluşlar dışında gerçelk veya tüzel bir 
kişiye, kuruluşa, kuruma devredilemez. 
Feshedilen, infisah eden ve kapatılan sen
dika ve konfederasyon üyeteri arasında 
paylaştırılamaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?... 

HÜKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Grup adına Sayın Fehmi Işıklar konu
şacak efendim. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın 
Işıklar. 

SHP GRUBU ADINA FEHMİ 
IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; sabahki konuşmaların
da Sayın Çalışma Bakanının da belirtti
ği gibi, bu maddede değişiklik, yalnızca, 
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kapatılan sendika veya konfederasyon 
'malarının ve paçallarının Hazine yerine 
iş ve işçi Bulma Kurumuna devri söz 
konusu. Yani, burada ıgene (işçilerle il
gili, işçi yararına herhangi bir şey yok. 
El değiştirmiş oluyor, getirilen yenilik 
'bu. , 

Oysa, sendikaların niye kapatıldığına 
şöyle bir bakmak istiyorum. Sendikalar 
mahkeme kararıyla nasıl kapatılıyor; bu 
konu 58 inci maddede düzenlenmiş, 58 
inci maddenin birinci fıkrası aynen şöyle: 
«Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin 
veya Cumhuriyetin varlığını tehlikeye 
düşürmek, temel hak vje hürriyetleri yok 
etmek, devletin bir kişi veya zümre ta
rafından yönetilmesini veya sosyal bir 
sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde ege
menliğini sağlamak veya dil, ırk, din, 
mezhep ayırımı yaratmak amaçları gü
den veya bu yolda faaliyette bulunan 
sendika veya konfederasyonlar cumhuri
yet savcısının istemi üzerine iş davaları
na bakmakla görevli mahallî mahkeme 
kararıyla kapatılır» önce işçi sendika
larına ve- konfederasyonlarına bu gözle 
bakmak yanlış., Böyle bir suçu tişleyebi-
lir gözüyle, peşin olarak bakmak yan
lış; çünkü bu suçu işleyenler zaten ce
zalarına çekmektedirler. Eğer, bu hüküm 
objektif olarak uygulanmış olsaydı; 
«Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar 
üzerinde egemenliğini sağlamak veya bu 
yolda faaliyette1 bulunmak» hükmü uy
gulanmış lolsaydı, bugün, İşveren Sendi
kalarının ve işveren Sendikaları Konfe
derasyonunun derhal kapatılması gerekir
di Bundan daha fazla egemenlik işçiler 
üzerinde kurulamaz. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Şimdi, 58 inci maddenin ikinci fıkra
sını okuyalım: «Ayrıca, sendika ve kon-
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federasyon yöneticilerinin sendika veya 
konfederasyondaki faaliyet ve görevleri 
sırasında ve bu faaliyet veya görevleri 
sebebiyle Türk Ceza Kanununun 125, 
141, 142, 144, 155, 163, 168, 171, 172, 
313 ve 499/2 nci maddelerine uyan suç
lardan dolayı mahkûm olmaları halin
de, görevli ceza mahkemesi kararıyla, 
yöneticisi oldukları sendikalar veya fcon-
derasyonun kapatılmasına karar verilir.» 
Bir sjendika ya da konfederasyon düşü
nün; bunun yöneticileri, bu sayılan ceza 
yasalarına veya kanun maddelerine ay
kırı hareket ediyor, bundan dolayı ceza 
alıyorlar; 'ama, bu ceza yetmiyor, 50 
bin, 100 bin, 500 bin, ya da 1 milyon 
üyeli bir konfederasyon fcapatılahiliyor. 
Yani, bir konfederasyonun 5 kişilik yö
neticisi bu anlamda bir suç işliyor, bu 5 
'kişiyle birlikte 1' milyon işçi cezalandırıl
mış oluyor. 

Devam ediyor; üçüncü fıkrası, «Bu 
kanunun 28 imci mıaddesii hükmüne veya 
37 nci maddesinin 'bir ve ikinci fıkraları 
hükümlerine aykırı davranan veya Top
lu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nununun 73 üncü maddesi uyarınca ya
sama, yürütme ve yargı organlarının ka
rarlarını etkilemek vieya protesto etmek 
amacıyla kanun dışı grev veya lokavt 
yapan sendika veya konfederasyonlar da 
ikinci fıkradaki usule göre kapatılır.» 
37 nci maddeyi demlin tartıştık; hangi 
faaliyetin siyasî faaliyet, hangi faaliyetin 
sendikal faaliyet olduğunu ayırt etmek 
oldukça güç ve gene 4 tane, 5 tane kon
federasyon yöneticisi, yaptığı açıklama
larla 37 nci maddenin birinci ve ikinci 
fıkrasına giren suçları işledikleri iddia
sıyla yargılanacaklar, böyle bir yorumla 
ceza alacaklar, böyHece o sendika ve 
konfederasyon da kapatılmış olacak ve 
kapatıldıktan sonra mal ve paraları iş 
ve İşçi Bulma Kurumuna devredilecek, 
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o Konfederasyonun 1 milyon, ya da 2 
milyon işçisline devredilmeyecek. 

Son fıkrası, «Yukarıdaki fıkralar 
uyarınca açılan davalar sebebiyle görev
li! mahkemeler yargılamanın her safha
sında ıtalep üzerine veya resen sendika 
veya konfederasyonların faaliyetlerinin 
durdurulmasına ve yöneticilerinin gö
revlerine son verilmesine karar verebilir. 

/Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
2821 sayılı Sendikalar Yasasını inceledi
ğinizde, acaba, Sendikalar Yasasını mı, 
Türk Ceza Yasasını mı okuduğunuzu bir 
türlü ayırt edemiyorsunuz; doldurmuşlar 
ceza maddeleriyle. Bundan amaç belli; 
bugün faaliyeti durdurulmuş, yargılan
makta olan bir konfederasyon var. Düşü
nün ki, 1980 yılından beri yargılanmak
tadır. 1986 yılında mahkeme karar ver
miştir; sene 1988'dir, halen bu karar, ge
rekçesiyle yazılıp tebliğ edilmemiştir. Tür
kiye'de 'bu donemde hukuk böyle işlemiş
tir, yani mahkeme karar vereli iki seneye 
yakın zaman olmuştur, bu kararı halen 
gerekçelendirip ilgililere tebliğ etmemiş
tir. 

Bu maddenin temel hedefi, hiç kuşku 
yok ki, DISK'tir ve bağlı sendikalardır. 
Bugün 500 milyara varan mal varlığı ve 
nakit parası vardır. Bu paralar, işçilerin 
alın terinden kesilmiş, sendikalar tasar
ruf etmiş; sendika ağalığı yapmamış, ta
sarrufta bulunmuş, binalar yaptırmış, 
araç, gereçler almış, işçilerin hizmetinde 
kullanmış. Amaç, bunu cebe indirmekse 
- ki biz yargılanırken, «özel mülkiyete el 
koyup herşeyi devletleştirmek istiyorlar
dı, devletin düzenini, rejimi değiştirmek 
istiyorlardı» diye suçlanmıştık. Bizi, böy
le suçlayanlar hem ihtilal yaptılar, hem 
de işçilerin malına ve mülküne ve para
sına el koydular; yani ıbizi suçladıkları 
fiili, kendileri bizzat işlediler. (SHP sıra

larından alkışlar) O dönemin koşullarıy
dı; ama şimdi Sayın Başbakan, sayın ba
kanlar, özellikle Sayın Çalışma Bakanı
mız yarın ILO'ya da gidecek, uluslararası 
toplantılara gidecek, «Ülkeye demokrasi 
geldi» diyecek; bu nasıl demokrasidir ki, 
işçilerin alın teriyle biriktirilmiş milyar
larca lira, o işçilerin elinden alınmak ve 
devletleştirilmek istenmektedir. 

Şimdi, yine bu madde, komisyonun 
getirdiği gibi kabul edilecek. Ben burada 
şunu açıkça ifade ediyorum; gücü olan, 
kitlelere dayanan hiçbir sendikanın, hiç
bir konfederasyonun malını, bu kanuna 
rağmen alamayacaksınız; işçiler bir gün 
gelecek o mallarını geri alacaktır. 

'Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

'BAŞKAN — Başka söz isteyin?.. Yok. 

Önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 46 
ncı maddesinin aşağıdaki biçimde değişti
rilmesini öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla. 
Fesih veya İnfisah Halinde Malların 

Devri 

İMADDE 46. — Feshedilen veya infi
sah eden sendika, federasyon ve konfe
derasyon bir işveren teşekkülü ise mal
ları, bu kanun veya sair kanunlar gere
ğince kurulmuş başka bir işveren teşekkü
lüne, bir işçi teşekkülü ise bu kanuna gö
re kurulmuş diğer bir işçi teşekkülüne dev
redilir. 

Feshedilen veya infisah eden sendika, 
federasyon ve konfederasyonun tüzükle
rinde bir sarahat bulunmadığı takdirde 
malları : 
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a} Türkiye çapırida faaliyet gösteren 
bir sendika ise, üyesi bulunduğu konfe
derasyona, 

b) 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 kon
federasyona, 

e) Hiçbir teşekküle bağlı olmayan 
bir sendika ise, aynı işkolunda kurulu en 
çok üyeye sahip sendikaya veya federas
yona, bu tip bir sendika ve federasyon 
yoksa, en çok üyeye sahip konfederasyo
na devredilir. 

Her türlü devir ilgili teşekkülün kabu
lüne bağlıdır. 

Malların bunlardan gayri gerçek veya 
tüzel herhangi bir şahsa veya teşekküle 
veya müesseseye devri veyahut feshedilen 
teşekkülün üyeleri arasında paylaşılması 
yasaktır. 

Kenan Sönmez 
istanbul 

Halil Çülhaoğlu 
tzmir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Kazım özev 
Tokat 

Ali Şalhirt 
Kahramanmaraş 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 
önergeye katılıyorlar mı efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkanım. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (istan
bul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

11 inci maddeyi 12 nci madde olarak 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 11 inci madde 12 nci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi 13 üncü madde olarak 
okutuyorum: 

MADDE 13. — 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 47 nci maddesinin ikinci, 
üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

İşçi ve işveren 'sendika ve konfederas
yonları olağan genel kurul dönemi içeri
sinde en az bir defa Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Çalışma ve Sö'syal Güven
lik Bakanlığınca mahallinde olmak üze
re birlikte veya ayrı ayrı denetlenir. Ge
rek görüldüğünde birden fazla denetle
me de yapılabilir. 

Denetlemede, yönetim ve işleyişin, ge
lir ve giderlerin, gelir ve giderler ile ilgili 
olarak yetkili organlarca alınan kararla
rın kanun, tüzük ve genel kurul kararla
rına uygun olup olmadığı ve harcama
ların bu kararlara uygunluğu incelenir. 

«Denetleme sırasında denetim eleman
larınca istenecek her türlü defter, belge 
ve yazıların yöneticiler tarafından göste
rilmesi veya verilmesi zorunludur. Ayrıca 
diğer gerçek ve tüzelkişiler de bu Ka
nun kapsamındaki kuruluşlarla yaptıkları 
işlemlerle ilgili olarak denetim eleman
larınca İstenecek bilgi ve belgeleri gös
termek veya vermek zorundadırlar.» 
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IBAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.! 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Grup adına Sayın Çiftçi konuşacak efen
dim. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Çift-

SHP GRUBU ADINA ÖMER ÇİFT
Çİ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; SHP Grubu adına hepini
ze saygılar sunuyorum. 

Ben, bu ma'dde üzerinde çok fazla de
taya girip, uzun uzun teknik sakıncala
rını anlatmak istemiyorum; ancak, Sa
yın Bakan ve Sayın Hükümete sözlü öne
rilerim var. 

Birincisi, eski bir millî eğitim bakanı
nın söylediği gibi «Şu* okulları fcapatsanız 
millî eğitimi ne güzel idare ederim.» Şim
di, gelin, Sayın Bakan şu sendikaları ka
patın, o zaman siz de Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığını çok güzel idare eder
siniz; artı, tabiî, Hükümet de rahat eder. 

İkincisi, gelin, sendikaların mal var
lıklarını da Papatyalar Derneğine bağış
layalım. Nasıl olsa onların kontrolü fa
lan yok, gazabınıza da uğramıyor... (SHP 
sıralarından alkışlar) 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Ciddî 
konuş ciddi. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Otur 
yerine!.. Otur yerine! (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Ayıp, 
ayıp... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Mal 
varlıklarını da Papatyalar Derneğine ve 
onun Genel Başkanı Sayın Özal'a bağış
layalım, gelin şu sendikalardan da, mal 
varlığından da, parasından da, pulundan 
da kurtulun. Bu şekilde daha güzel denet
leme imkânı bulursunuz. 
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Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar 
sunuyorum. {SHP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge vardır, oku

tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Meslek kuruluşlarını bağımlı kılan, 
aynı zamanda demokratik öz ve yapıdan 
uzaık bulunan ve amacı gerçekleştirip ger-
çeMeştirmediği de tartışılacak olan bir 
denetim tarzını getirmekte bulunduğun
dan, 28^1 sayılı Yasanın 47 nci madde
sinin tümüyle kanun metninden çıkarıl
masını öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla. 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Cevdet SelVi 
Eskişehir 
Ali Sabin 

Kahramanmaraş 
Kâzım Özev 

Tokat 
Halil ÇuHhaoğlu 

İzmir 
Ömer Çiftçi 

Ankara 
Erdal Kalkan 

Edirne 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka

tılıyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

12 nci maddeyi 13 üncü madde ola
rak oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... 12 nci madde 13 üncü 
madde olarak kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi 14 üncü madde ola
rak okutuyorum: 

'MADDE 14. — 2821 sayılı Sendi
kalar Kanununun 53 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yönetim kuruluna işten el çektirme 
Madde 53. — 12 nci madde hükmüne 

aykırı hareket eden konfederasyon, sen
dika ve sendika şubesi yönetim kuruluna; 
kuruluşun üyelerinden birinin veya du
rumu tespit eden Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığının başvurusu üzerine iş 
davalarına bakmakla görevli mahkeme ka
rarı ile işten el çektirilir. Bu takdirde 
görevli mahkeme genel kurulu kanun ve 
tüzük hükümleri gereğince en kısa za
manda toplamak ve yeni yönetim kurulu 
seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle 
görevli olmak üzere Medenî Kanun hü
kümleri gereğince 'bir veya üç kayyım ta
yin eder.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

'2821 sayılı Sendikalar Kanununun 53 
üncü maddesinin aşağıdaki biçimde değiş
tirilmesini öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla, 

Yönetim Kuruluna İşten El Çektirme 
Madde 53. — 12 nci madde hükmüne 

aykırı hareket eden meslekî teşekkülün 
yönetim kuruluna, meslekî teşekkül men
suplarından birinin başvurması üzerine, 
iş davalarına bakmakla görevli mahallî 
mahkeme kararıyla işten el çektirilir; bu 
takdirde, görevli mahkeme, teşekkülün ge
nel kurulun kanun ve tüzük hükümleri 
gereğince en kısa zamanda toplamak ve 
yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar 
carî işleri yürütmekle görevli olmak üze
re, Medenî Kanun hükümleri gereğince 
'bir veya üç kayyım tayin eder. 

Kenan Sönmez 
İstanbul 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Cevdet SeM 
Eskişehir 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Kâzım özev 

Tokat 
Halil Çulhaoğlu 

Iztoıir 
Erdal Kalkan 

Edirne 
Ömer Çiftçi 

Ankara 

BAŞKAN — önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kaibul edenler... Etmeyenler... 
önerge kaibul edilmemiştir. 
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13 üncü maddeyi 14 üncü madde ola
rak oylarınıza sunuyorum: Kabul erden
ler... Etmeyenler... 13 üncü madde 14 ün
cü madde olarak kabul edilmiştir. 

Yeni 'bir madde teklifi var, okutuyo-
ırumo 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2821 sayılı Sendi
kalar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi, Bazı 'Hükümlerinin Kaldırıl
ması ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı ile ilgili ya
sanın 56 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Ali Öster 
Samsun 

Sümer Oral 
Manisa 

CaVit Erdbmir 
Kütahya 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Güneş MÜ'ftüoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Fuat Kılcı 
tzmir 

Matfde 56. — 40 inci maddenin üçün
cü fıkrası hükmüne aykırı olarak yardım 
alınması halinde iş davalarına bakmakla 
görevli mahallî mahkeme, üyelerinden 
birinin veya valinin veya Çalışma Baka
nının başvurması üzerine, sendika veya 
konfederasyonun faaliyetlerini üç aydan 
altı aya kadar durdurur ve alınan yar
dım Hazineye intikal ettirilir. 

Tekrar faaliyete geçebilme, kanun hü
kümlerine uygun olarak görev verilmesi 
veya seçim yapılmasına bağlıdır. 

Gerekçe : ikinci fıkrada yer alan «5 in
ci maddede sayılan suçlardan biri ile mah
kûm olanlardan birine, sendika, sendika 
şubesi veya konfederasyon organlarında 
görev verildiğinin valilik veya cumhuri
yet savcılığınca tespiti halinde, bu ma
kamlarca, görevlendirilen kişinin görevi
ne son verilmesi, ilgili sendika ve kon
federasyona bildirilir. Bildirimi takip eden 
beş gün içinde sendika ve konfederasyon
ca ilgilinin görevine son verilmediği tak
dirde iş davalarına bakmakla görevli ma
hallî mahkeme aracılığıyla sendika veya 
konfederasyon faaliyeti 6 aydan 1 yıla ka
dar durdurulur ve yöneticilerin görevle
rine son verilir» hükmü çıkarılmalıdır. 

BAŞKAN — Evet, bu 56 ncı madde
deki değişiklik teklifi gerek tasarıda ve 
gerekse Komisyon raporunda mevcut de
ğildir. Teklifi oya koyabilmemiz için Ko
misyon ekseriyetinin iştiraki; bu takdirde 
de madde üzerinde müzakere açmamız 
gerekmektedir. 

Komisyon bu teklife iştirak ediyor mu 
efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — iştirak etmiyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu durumda işleme koy
ma imkânımız bulunmamaktadır. 

l14 üncü maddeyi 15 inci madde ola
rak okutuyorum: 

MADDE 15. — 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 59 uncu maddesinin üçüncü 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

3. «31 inci maddenin birinci fıkra
sına aykırı hareket eden işverene, 44 ün
cü maddesinin bir ve dördüncü fıkraları 
hükümlerine, 51 inci maddenin birinci 
fıkrası hükümlerine aykırı hareket eden 
sendika veya konfederasyonunun sorumlu 
görevlilerine onbin liradan ellibin liraya 
kadar ağır para cezası hükmedilir.» 
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HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Grup adına, Fehmi Işıklar konuşacak 
efendim. 

BAŞKAN — Yalnız, 'burada bir ifa-
ıde noksanı var; onu komisyona soraca
ğız etfehdim. 

Burada «44 üncü ma'ddesinin» diyor 
«44 üncü maddenin» olması gerekmez mi 
Sayın Kbmisyuön? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — «44 üncü madde
nin» olması lazım Sayın Başkan. 

IBAŞK'AN — Bir de son satırın bir 
•evveliride «'Konfederasyonunun» diyor 
«Konfederasyonun» olması gerekli?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — «Konfederasyonun» 
olacak, redaksiyon hatasıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi, müzakereden 
sonra 'bu şekil'de düzelterek oylarınıza su
nacağız. 

Buyurun Sayın Işıklar. 
SHP GRUBU ADİNA FEHMİ IŞIK

LAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Sendikalar Kanununun 59 
uncu maddesi cezaî hükümleri düzenle
mektedir. Maddenin üçüncü fıkrası, ka
nunun 31 inci maddesinin birinci fıkrası
na aykırı hareket eden işverenin ödeyece
ği ceza ile 51 inci maddenin birinci fık
rası hükmüne aykırı hareket eden işçi te
şekkülü görevlilerine verilecek cezayı ay
nı miktarlar üzerinden ve 10 bin lira'dan 
50 bin liraya kadar olarak belirlemiştir. 

SÖzkonusu maddelerin birbirleriyle 
hiçbir alakası olmadığı halde, ihlalleri du
rumunda işveren ve işçi teşekkülünün aynı 
parayı ceza olarak ödemesi anlamsız ve 
'haksız bir durumdur; çünkü 31 inci mad
de sendikaya üye olup olmama hürriye
tinin teminatını düzenlemekte olup, sen-
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dikal konfederasyonların bilanço ve ça
lışma raporlarının Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına ve bağlı konfederasyona gön
derilmesiyle ilgili bir prosedür maddesidir. 
Bir özgürlüğün ihlal edilmesi halinde iş
verenin ödeyeceği para cezasının, sadece 
şeklî 'bir gerekliliği yerine getirmediği ve
ya geç getirdiği için işçi teşekkülünün öde
yeceği cezaya eşitlemek haksızlıktır. Kal
dı ki, komisyon, 44 üncü maddenin ihlali 
balinde de bir para cezası ödenmesini ön
görmüş olmakla cezaların kapsamını ge
nişletmiştir. 

Bu nedenlerle, 31 inci maddenin ihla
li halinde işverenin Ödeyeceği cezanın gün
lük ekonomik koşullara da uygun biçimde 
arttırılarak, 51 inci malddenin ihlali ha
linde ödenecek cezadan farklılaştırılma
sı gerekmektedir. 

Bir diğer yenilik ise, dediğim gibi, 
44 üncü maddenin birinci ve dördüncü 
fıkralarıdır. 

44 üncü ma'ddenin birinci fıkrasını 
okuyorum : «'Sendika ve könifederasyon-
lar, gelirlerini amaçları ve bu kanunda 
gösterilen faaliyetleri dışında kullanamaz
lar veya bağışlayamazlar.» Görüldüğü gi
bi, yorumu herkese göre değişecek olan 
hu maldde de cezaî hükümler arasına so
kulmuştur. 

Dördüncü fıkrası ise aynen şöyledir: 
«Sendika ve konfederasyonlar, üyele

ri ile çalıştırdıkları kişiler dahil hiç kim
seye borç veremezler.» Sayın Özal'ın uy
guladığı ekonomik politika nedeniyle, 
sen'd'ikaîar'da çalışan arkadaşların da du
rumları oldukça 'bozuktur. Sendikaların, 
bunlara zaman zaman ödünç para vere
bilmesini önlemek anlaşılır gibi değiMir. 
Sayın Komisyon ve Çalışma Bakanlığı, 
(bunu neden getirdiklerini kimlere ne ka
dar çok borç para verildiğini ortaya koy-

324 — 



T. B. M. M. B: 70 25 . 5 . 1988 0 : 2 

mamışlardır. Bu nedenle, bu fıkranın ko
nulmasında yarar görümüz ve bu konuda
ki önerimizin kabulünü dileriz. 

Hepinize saygılar. 
BAŞKAN — Teşekkür öderiz Sayın 

Işıklar. 

Bir önerge vardır, okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
2821 sayılı Sendikalar Kanununun 59 

uncu maddesinin üçüncü bendi hükmü
nün aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla. 

3. 31 inci maddenin birinci fıkrasına 
aykırı hareket ©den işverene 200 bin li
radan 1 milyon liraya kadar, 51 inci mad
denin birinci fıkrası hükümlerine aykırı 
hareket eden sendika veya konfederasyon 
sorumlu görevlilerine ise 10 bin liradan 
50 bin liraya kadar ağır para cezası hük
medilir. 

Yusuf Kenan Sönmez 
İstanbul 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

M. Cevdet 'SelVi 
Eskişehir 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Kâzım Özev 

Tokat 
Erdal Kalkan 

Edirne 
Ömer Çiftçi 

Ankara 
Halil Çulhaöğlu 

İzmir 
'BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet 

önergeye katılıyorlar mı? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
'bül edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi 16 ncı madde olarak 
okutuyorum : 

MADDE 16. — 2821 Sayılı Sendika
lar Kanununun 61 inci maddesinin birin
ci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«işyerinde uygulanan toplu iş sözleş
mesinin tarafı olan işçi sendikasının, top
lu iş sözleşmesi yapılmamışsa veya sona 
ermişse yetki belgesi alan işçi sendikası
nın yazılı talebi ve aidatı kesilecek sen
dika üyesi işçilerin listesini vermesi üze
rine, işveren sendika tüzüğü uyarınca 
üyelerin sendikaya ödemeyi kabul ettik
leri üyelik aidatını ve Toplu İş Sözleş
mesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğin
ce sendikaya ödenmesi gerekli dayanış
ma aidatını, işçilere yapacağı ücret öde
mesinden kesmeye ve kestiği aidatın ne
vini belirterek tutarını ilgili sendikaya 
vermeye ve kesinti listesini sendikaya 
göndermeye mecburdur. Bu aidat dışın
da sendikaya ödenmek üzere bir kesinti
nin yapılması toplu iş sözleşmesi ile ka-
rarlaştırılamaz.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sös-
yaldemökrat Halkçı Parti Grubu adına, 
Sayın Fehmi Işıklar; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA FEHMİ IŞIK
LAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; 2821 sayılı Kanunun «İşçi 
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sendikalarına aidat kesilmeısi» başlıklı 61 
inci maddesi; toplu iş sözleşmesine taraf 
olan işçi sendikasının bildirimi üzerine, 
işverenin işçilere yapacağı ücret ödeme
sinden kesmesini ve buna ilişkin esasları 
düzenlemiştir. Hükümetin hazırladığı ve 
Komisyonun da aynen benimsediği deği
şiklik tasarısına göre, sadece toplu iş söz
leşmesine taraf olan işçi sendikasının de
ğil, yürürlükte bir toplu iş sözleşmesi yok
sa, yetki belgesi olan işçi sendikasının 
da işverenden aidat kesintisi yapması
nı isteme hakkına sahip olacağı hükmü 
getirilmektedir. Bu değişiklik her ne ka
dar uygulamada ortaya çıkan bazı güç
lük ve karı şıklıkları giderecek nitelikte 
ise de; bir işyerinde sadece bir tek sen
dika için aildat kesilebileceğini, yetkiyi 
Ibir oy ile kaybetmiş olsa dahi, başka bir 
sendikanın işverenden ücretler üzerinden 
aidat kesmesini isteme hakkına kavuşa
mayacağını göstermektedir. Böylece iş
yerinde demokratik sendikal rekabet or
tamı zedelenmekte ve yetkiyi çok az bir 
farkla kaybetmiş olan sendikanın malî 
bakımdan ağır sonuçlar yaratabilecek 
bir haksızlığa uğraması ihtimali güçlen
mektedir. Tek tek işçilerden aidat topla
manın son derece güç ve üstelik masraflı 
ve kötüye kullanmaya müsait bir yöntem 
oHduğu düşünülürse, sendikalardan biri 
lehine diğerinin de aleyhine getirilmiş 
olan bu kesinti sistemi, sendikal örgüt
lenmeyi güçsüzleştirecek ve sendikaları 
malî bakımdan sıkıntıya sokacak bir ma
hiyet taşımaktadır. Kaldı ki, eğer işyerin
de yetki alınmamış ise, hiçbir sendika, 
işverenden üye aidatı kesimini talep ede
meyecektir. Üyelerinin aidatlarını tahsil 
etmekte sendikaları zora koşan bu dü
zenleme değiştirilmelidir. 

Diğer taraftan, maddenin birinci fık
rasının son cümlesinde : «Bu aidat dı-
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şında sendikaya ödenmek üzere bir ke
sintinin yapılması toplu iş sözleşmesi İle 
'kararlaştırılamaz» denilmektedir. 

Üyelerin ortak rızası ve sendika yet
kili organlarınca usulüne ve ihtiyaca gö
re alınabilecek bir ödentinin, kanunla 
daha baştan yasaklanması ve toplu iş 
sözleşmesinde bulunması mümkün olan 
bir hükmün, kanunla sınırlandırılması, 
sendika, üye, işveren üçlüsü arasındaki 
ilişkiye açıktan bir müdahale niteliğinde
dir. 

Toplu iş sözleşmesine ambargo ko
yan bu hükmün yasada yer alması, sen
dikal özgürlükle bağdaşmaz ve sendika
ların malî bakımdan güçsüzleştirilmesi 
amacına matuftur. Bu tür sınırlamaların 
ortadan kaldırılabilmesi için, söz konusu 
maddede önerimiz doğrultusunda değişik
lik yapılmasını gerekli görürüz. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Bir önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 
61 inci maddesinin aşağıdaki biçimde 
değiştirilmesini öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla. 
«tşçi Sendikalarına Aidat Ke'silmesi 
Madde 61. — 1. Meslekî teşekkül

lere üyelerince ödenecek aidatların mikta
rı, Cemiyetler Kanunundaki kayıtlara bağ
lı kalmak'sızın kuruluşun merkez genel 
kurulunca tespit edilir, azaltılır veya ço
ğaltılır. 

2., Kurulu bulunduğu işkolunda yet
ki almış sendikanın veya yetki alınmamış 
ise işyerinde çalışan işçilerin 1/4'ünü tem
sil ettiğini ispat eden sendikanın yazılı ta
lebi ve aidatları kesilecek sendika üyesi 
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işçilerin listesini vermesi üzerine, İşveren 
Sendika Tüzüğü uyarınca üyelerin sendi
kaya ödemeyi kabul ettikleri aidatları ve 
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Ka
nunu gereğince sendikaya veya sendika
nın bağlı bulunduğu federasyona öden
mesi gerekli dayanışma aidatını, işçilere 
yapacağı ücret ödemesinden kesmeye ve 
kestiği aidatların nevi ile tutarını ilgili 
sendikaya vermeye ve kesinti listesini sen
dikaya göndermeye mecburdur. 

Sendikanın üyesi bulunduğu federas
yon veya konfederasyon tüzüğüne göre 
sendikaca üst kuruluşa verilmesi gerekli 
aidatı, üst kuruluşun talebi üzerine işve
ren, üst kuruluş 'aidatlarını, sendika aidat
larından keserek, federasyon veya konfe
derasyona gönderir. 

Bu bent gereğince, sendika tüzüğüne 
uygun olarak kesilmesi istenilen aidatları 
kesmeyen işveren ilgili sendika, federas
yon ve konfederasyona karşı kesmediği 
veya kesmesine rağmen bir ay içerisinde 
ilgili kuruluşa göndermediği miktar tu
tarında sorumlu olmaktan başka, aidat
ları sendikaya verinceye kadar, aidat top
lamı üzerinden kanunî faizi ödemek zo
rundadır. 

Sendika, aidatlarının kesiminden do
ğacak masrafları, işverenin talebi üzerine 
•ödemek zorundadır. 

3. Aidat kesimi için işverene baş
vuran sendika veya sendikaların ikinci 
bentte gösterilen nitelikte olup olmadık
ları konusunda, işverenle sendika veya 
sendikaların kendi aralarında anlaşmazlık 
çıkarsa, işverenin veyalhut sendika veya 
sendikaların yazılı istemi üzerine, anlaş
mazlık, talep tarihinden itibaren üç iş gü
nü içerisinde ilgili bölge çalışma müdür
lüğünce çözülür. Bölge çalışma müdürlü
ğünün bu konudaki kararlarına, kararın 
tebliği tarihinden itibaren üç işgünü için

de iş davalarına bakmakla görevli mahalli 
mahkemeye itiraz edebilir. Bu İtiraz ta
rihinden itibaren üç işgünü içinde kesin 
karara bağlanır. 

Kâzım özev 
Tokat 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Halil Çül'haoğlu 
İzmir 

Ahmet Ersin 
izmir 

İsmail Hakkı Önal 
İstanbul 

'BAŞKAN — Önergeye komisyon katı
lıyor mu?1 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) r- Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

15 inci maddeyi 16 ncı madde olarak 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... 15 inci madlde 16 ncı mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Yeni bir madde teklifiyle ilgili önerge 
vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

60 Sıra Sayısıyla görüşülmekte olan 
2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hüküm
lerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta-
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sarısı»na, 2821 sayılı Sendikalar Kanu
nunun geçici 4 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair aşağıdaki 
maddenin 17 nci mald'de olarak eklen
mesini arz ederiz. 

A'b'duİkadir Aksu 
Diyarbakır 

Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
Sivas 

Galip Demirel 
Malatya 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

MADDE 17. — 1821 sayılı Sendika
lar Kanununun geçici 4 üncü maddesi
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğişltirilmiştir. 

«dBu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte sendika, sendika şubesi veya kon
federasyonların genel kuruları dışındaki 
organlarına seçilmiş bulunanlardan sta
tülerine bakılmaksızın 9 uncu maddenin 
beşinci fıkrası hükmüne göre dört veya 
daha fazla olağan genel kurul dönemini 
dolduranlar dört dönem daha, 7.5.1983 
tarihinde dört dönemi dolduramayanlar 
lise, sekiz döneme kadar seçilebilirler.» 

Gerekçe: 7.5.1983 tarihinden bu ya
na meydana gelen sendikalaşma olgusu
na bakıldığından tecrübeli sendikacılara 
Ibir süre daha sendikaların yönetiminde 
bulunması imkânının sağlanmasının fay
dalı olacağı müşahade edilmiştir. Bu 
itibarla, 2821 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte dört yeyâ daha fazla 
seçim dönemini doldurup da iki dö
nem daha seçilenleri iki dönemli yeni 
seçim imkânının sağlanması, diğer 

taraftan, yürürlük tarihinde dört dönemi 
doldurmamış olanlara da aynı imkânın 
tanınması eşitlik ilkesine uygun bulun
maktadır. 

BAŞKAN — Bu bir yeni madde 
teklifidir. Komisyonun ekseriyeti teklife 
iştirak ettiği takdirde madde olarak mü
zakere açacağım. 

Komisyon ekseriyetinin teklife iştirak 
edip etmediğini oylayacağım efendim: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kaıbut 
edilmiştir. 

Bu teklifin madde olarak müzake
resine (geçiyoruz. 

Söz isteyen?. Buyurun Sayın Işıklar. 
FEHMİ IŞIKUAR (Bursa) — Yeni 

bir madde teklifiyle ilgili önerge, sendika 
yöneticilerinin dört dönem seçilebileceği
ne ilişkin olan sınırı kaldırmakta ve bu
nu sekiz döneme çıkarmaktadır. Bize yan
sıyan bilgiler, bu sürenin altı döneme çı
karılacağı yolundaydı. Şimdi niye sekiz 
dönemle sınırlarKİmilmaktadır? 

Tabiî, bu geçici olarak kısmen rahat
latıcıdır. Eğer bir sendika lideri, üyeleri 

1 tarafından seviliyor ve o sendika lideri 
üyelerinin hak ve çıkarlarını kararlı bir 
biçimde savunuyorsa ve yeniden seçilebi
lecek durumdaysa, yöneticilik süresi ne
den sekiz dönemle sınırlı olsun? 

Dünyanın hiçbir yerinde, sendika yö
neticilerine bu anlamda bir sınırlama ge
tirilmemiştir. Uluslararası platformda 
sendikal toplantılara katıldığımızda, sen
dikacılardan siyah saçlısını görmek hemen 
hemen mümkün olmamaktadır. Bunla
rın hepsi, ak pak saçlı, deneyimli ve 
uzun yıllar süren bir mücadelenin içerin 
sinden süzülerek gelmiş, üyesi olduğu 
işçi sendikasına daha çok hizmet etme 
olanağına kavuşmuş insanlardan oluşmak
tadır, 

Türkiye'de, 12 Eylül ile birlikte yasak 
ve sınırlamalar modasına uyularak bu an-
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lamda da sendika yöneticiliğine de bir 
sınırlama getirilmiş; işçilerin deneyli sen
dikacılardan mahrum bırakılması sağ
lanmaya çalışılmıştır. 

Şimdi, toiz, gerek Hükümetin teklifin
de, gerekse Komisyonda yapılan çalış
malarda bu anlamda bir sınır getirilme
mesini ve böylece, böylesi 'bir ayıbın 
bu yasada (bulunmamasını isterdik. Gön
lümüz bunun kalkmasından yanadır; ama 
geçici de olsa, olumlu bir değişikliktir. 
Bunu ifade ederek önergeyi verenlere 
teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde başka 
söz isteyen?.. Buyurunuz Sayın (Topçu. 

YAŞAR (TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
2821 sayılı Kanunun geçici 4 üncü mad
desinde getirilmiş bulunan sınırlamayı 
değiştiren ve Anavatan Partisi Grup Baş-
ikanvekili arkadaşlarımızın başını çektiği 
ve bir kısım milletvekili arkadaşımızın 
yermiş olduğu bu önergenin hiç değilse, 
gerekçesi uygun olsaydı ben bu sözü al
mayacaktım. Gerekçede, «Bir süre daha, 
(tecrübeli sendikacıya ihtiyaç olduğun
dan...» deniiyor. Yani, bir süre sonra 
Türkiye'de artık tecrübeli sendikacıya 
ihtiyaç kalmayacaktır, ondan sonra tec
rübesiz sendikacılar mı aranacaktır?.. 

TALAT SARGIN (Tokat) — Yok 
canım, o, «Yetiştirilecek» anlamında kul
lanılmıştır. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Peki 
nasıl yetiştireceksiniz? Bir kere sınırı koy-
muşusnuz. Şimdi, 2839 sayılı Milletvekili 
Kanununa, «Üç dönem sonra aynı kişi 
milletvekili seçilemez» diye bir ilave ya
pılsa hepimiz ayağa kalkarız; ama işin 
içinde başkaları olduğu zaman da, yörük 
sırtından kurban kesercesine hemen par
mağı kaldırıyoruz. Bunun adı odur. 
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Efendim ben, biraz önce komisyon 
üyesi arkadaşlarımızla da görüştüm, de
dim ki, «Bizim geçici 4 üncü madde 
Ihakında teklifimiz var; gelin, bu 
4 üncü maddeyi kaldıralım, ne gereği 
var?» !Bu sendikalar zaten devletleştiril
miş midir? Bu sendikalar kamu kurumu 
niteliğine mi getirilmiştir, mecburî bir sen
dikacılık sistemi mi getirilmiştir karde
şim?.. Yok. îsteyen, sendika kurar ve 
kurduğu sendikanın başına da kimin ge
nel başkan olacağını ve ne kadar süre ka
lacağını bırakın kendisi tayin etsin. Son
ra, zaten eski sistem değişmiştir. Şimdi 
bu tür seçimler, seçim kurullarının ve 
hâkimin nezaretinde yapılıyor. Artık sen
dika ve siyasî parti seçimlerinde belirli 
kişiler delege olarak getirilip, bir delege 
ordusu içerisinde oldu bittiyle yönetici 
olarak başta kalmıyor. O hailde, bu sı
nırı getirip koymanın ya da sanki lüt
feder gibi, iki dönem daha hak tanıma
nın ve buna bir de dönüp, «Bir süre da- ( 

ha tecrübeli sendikacıya ihtiyaç vardır» 
demenin gereği yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, zaten, Türkiye' 
nin sıkıntısı da buradan kaynaklanmak
tadır. Hep, 10 senede bir müdahale olu
yor, kâfatı rical oluyor diye şikâyet edi
yoruz. Çünkü, yetişmiş kadrolar bir ke
nara atılıyor. Türkiye, yetişmiş kadrola
rı bol ve bu kadar hovardaca harca
yabilecek bir ülke değil ki. 

Türkiye'de sendikacılığın geçmişi ve 
süresi bellidir. Başka ülkelerde olduğu 
gibi, uzun bir maziye dayanan sendika
cılık geleneği ve sendikacılık eğitimi ge
lişmiş bir ülke de değildir, rasgele bun
ları atalım ve yerine yenileri gelsin... 
Sonra bir gün gelir, o yetişmiş kişileri 
ararız; zaman zaman arıyoruz da... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Demek, 
arıyorsunuz? 
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YASAR TOPÇU (Devamla) — Arı
yoruz tabiî... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — öyleyse 
Çağlayangii'e raiye karşı çıktınız? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Çag-
layangife karşı çııkmıyoruım Sayın Aşık, 
kimseye karışı çıkmadım. 

Beyler, tecrübenin yerine konabilecek 
hiçbir şey yoktur. Ben bunu 'bir yerde 
tekrar etmiştim, burada da söyleyeyim. 
Bir gece Cenab-ı Hak ilahi kudretiyle 
dünyanın bütün eserlerimi, bilim kitap
larını, ansiklopedilerini hepimizin kafa
sına hidayet buyurup koysa, sabahleyin 
hepimiz bütün eserleri ezbere hilen alim
ler olanak uyansak, tecrübenin yerine ko
yabileceğimiz bir şey yoktur. Onun için 
bazı -bana göre- inat sayılıa'biıiec'ek ve ge
reksiz -gerekli 'bir şey olsa hep beraber, 
gerekli bir şey olduğu zaman biz de par
mak kaldırıyoruz, biz de savunuyoruz, 
hep beraber yapalım- birtakım ısrarlar 
içerisinde yetişmiş olan ve bumdan sonra 
da yetişecek ollan sendikacıları ikide 'bir 
biçmenin, ikide bir, «Sen kendine çekil, 
•başkaları yönetsin...» Bize ne kardeşim 
k'imin yönelteceğinden? Sendikayı kimin 
yöneteceğinden devlete ne? Çünkü, dev
letin izniyle kurulan bir şey değil ki, 
eğer öyleyse, izinli haile getirelim yahut 
mecburî hale getirelkn. Aynen, esnaf te
şekkülünde olduğu ıgibi, avukatların ba
rosunda olduğu, doktorların tabipler oda
sında, mühendislenin mühendis odasında 
olduğu gibi, bir kanun çıkaralım, herkesi 
huraya kaydolmaya mecbur tutalım. Ha o 
zaman da diyelim ki, «Efendim, 'bunların 
yönetimine biz devlet olarak müdahale 
edeceğiz...» ama, değilse, 'bizim iznimize 
tabi almayan kuruluşlara ikide bir hu 
'tür müdahalelerin, ne Anayasada zaten 
kısıtlanmış olan hakları temelli kısıtlaya
rak müdahale etraenün mantığı var, ne 
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de bu tür, böyle, lütfeder gibi, «iki dö
nem daha devam etsin» demenin, hem de 
ona böyle gayet abes 'bir gerekçe, «Bir 
süre daha yetişmiş sendikacıya ihtiyacı 
var, omdan sonra yok» gibi 'bir sonuç... 

Bizim teklifimiz şudur : Bu sınırlama
dan vazgeçildin, geçici 4 üncü madde ta
mamı ilgili hulunduğu 9 uncu maddeyle 
birlikte kaldırisın ve bu tartışma da bu
rada bitsin istiyoruz. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Okunan önergeyi 17 nci madde ola

rak oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — ISayım 
Başkan, mademki müzakereye aldınız, 
laynı konuda bizim 'bir tekliflimiz var. 

BAŞKAN — Geliyoruz efendim, ge
liyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bu ko
nuyla ilgili, 

BAŞKAN — Geliyoruz efendim, ace
le buyurmayın, geliyoruz. 

16 ncı maddeyi 18 inci madde olarak 
okutuyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, bu geçidi 4 üncü maddeyle il
gili. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efen

dim, affedersiniz, komisyon katılıp mü
zakereye alındığıma göre onun üzerinde 
'bizim değişiklik teklifimiz vardı, onu da 
okumanız lazım. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, önerge-
nüzde, «metinden çıikarıiknıasını» litstiyorsu-
nuz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efen
dim, kaldırılmasını istiyoruz. 
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BAŞKAN — Arz edeyim efendim. 
Şimdi, Genel Kurul, geçici 4 üncü 

maddede önergeyle bir tanzim yaptığına 
göre, Genel Kurulun bir el evvel. ver
diği karara göre, Genel Kurulu 1;ezata dü
şürmek ölür. Bu itibarla, orada sadece 
beşinci fıkranın değiştirilmesi konusunu 
okutacağız. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, yine bir yanlışlık var. Dikkatle 
incelerseniz, bizim teklifimiz ve Anavatan 
Partili arkadaşlarımızın yapmış olduğu 
teklif yeni bir madde olarak gelmiştik; 
Komisyon katılmıştır, yemi bir madde ol
muş, üzerinde müzakere açılmıştır. O 
hailde, bizim orada dejğişikük 'teklifimiz 
vardır. Arz etmek istediğimiz odur. 

BAŞKAN — Efendim, bu, tasarıda 
olmayan bir teklifim... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, 
iyi ya, arkadaşlarıımızın teklifi de tasıa-

'rıda yok zaten, yeni madde olarak geldi. 
BAŞKAN — Evet, bu maddeyi ben 

oyladım. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ama, 

oylamadan önce ıbizim teklifimizi oku
manız lazım. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, birbi
rine zıt olan... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Zıt de
ğil öfendim, aynı yönde. 

BAŞKAN — Efendim, isimdi, Genel 
Kurul 4 üncü maddenin ipkası yolun
da yeni bir düzenleme getirirse, ondan 
sonra tekrar ıbu maddenin tkaffldurıknası 
diye Genel Kurulun kararım değiştir
mek mümkün olabilir mi? Bu itibarla, 
geçici 4 üncü maddemin tamamen yürür
lükten kaldırılması! teklifinizi bu sebeple 
'oylayamıyorum. 

YASAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, işi uzatmak istemiyorum. Bi
zim teklifimSzle Anavatan Partisi Grubu 

aikadaşlarımızın verdiği tekliften birisi, 
bunun 'kaldırılması; birisi, iki dönem da
ha artırılması şeklindedir ve her İkisi 
de, ne Komisyon metnfinde, ne Hükümet 
metninde bulunmamaktadır Metinde bu
lunmayan bir maddenin yeniden burada 
müzakereye alınabilmesıi için, buyurdu
ğunuz gibi, Komisyonun karar vermesi 
lazımdır. Komisyon karar verdi; müza
kere açıldı. Müzaikere açıldığına göre, 
o maddede bizim değişiklik teklif etme 
hakkımız doğdu. 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlimiz, 
9 uncu maddenin beşinci fıtkrası ile ge
çici 4 üncü maddenin yürürlükten kaldı-
mlmasım teklif ediyorsunuz. Geçici 4 ün
cü maddenin yürürlükten kaldırılması 
knsmmı şu sebeple oylama imkânını bu
lamadığımızı ifade ediyorum : Geçidi 
dördüncü maddede bir değişiklik yapmak 
suretiyle, Genel Kurul bir karara vardı
ğına göre, kararım değiştirmek, daha 
evvel verdiği kararı iptal edip, tamamı
nı (kaldırma gibi 'bir ıteinakuza düşme 
yolunu seçmiş oluruz^ 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efen
dim, Genel Kurulda oylanmadan önce 
okunması lazım; onu arz ediyorum. 

IBAIŞKAN — Efendim, evvela biz bu 
ıtekliifi müzakere ediyoruz, teklifi oylu
yoruz. 

YASAR TOPÇU (Sinop) — Efen
dim, siz tekMi Komisyona sordunuz; 
Komisyon Ika'bul etti, iştirak etti; edince, 
müzakere açtınız mı efendim? Açtınız. 

SAĞLİK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — Bu önerge
nin kaldırılması mahiyetindedir sizlin tek
lifimiz; 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Geçici 
4 üncü madde üzerindedir. Geçici 4 ün
cü madde metne girmiş oldu; madde 
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metne girdiğine' göre, değişiklik getiriyo
ruz. Bu madde metinde yoktu; onun 
için söylüyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA 
BALCILAR (Eskişehir) — 'Değişiklik 
önergesi olmadığı için, fakat kaldırılma-
sı olduğu için, bizim katıldığımız 
önergenin kabulüyle, sizin önergenizin 
ka'bul edilmediği... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bizimi 
önerge hiç ısöz konusu olmadı. 

BAŞKAN — 16 ncı maddeyi 18 inci 
madde olarak okutacağım ve bu 18 inci 
maddede, «9 uncu maddenin beşinci fık
rası yürürlükten kaldıırıilmıştır» şeklinde
ki önergeyi okutup, iişl,eme koyacağım. 

16 ncı maddeyi 18 imci madde olarak 
okutuyorum: 

MADDE 18. — 2821 sayılı Sendika
lar Kanunumun 21 inci maddesinin 3 ve 
4 üncü bentleri yürürlükten kaldırılmış
tır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.,. 

FEHMl IŞIKLAR (Bursa) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Işık
lar. 

SHP GRUBU ADINA FEHMİ 
IŞIKLAR (Bursa) — 2821 sayılı Yasa
nın 21 inci maddesi, sendika üyesi ola
mayacaklarla Ügil!idir.ı Şimdi yeni geti
rilen tasarıyla, bu maddenin önemli iki 
fıkrasının kaldırılmak 'istenmesiyle birlik
te yeni bir iyileştirme getiriliyor; ama 
yeterli değil. Biz, üçüncü fıkrada yazılı, 
din ve ibadet .işlerinde çalışanlar ile öğ
lencilerin de sendika üyesi olaibiimelıerin-
ddn yanayız tabiî; yani bir vaiz de, bir 
imam da, ;hir müezzin de sendika kura-
bilmetlü, sendikaya üye olabilmeli, gere
kirse grev yapıp, haklarını alabilımeledir 
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tabiî. Bu çok ileri bir adım; ama, -bunlaj 

iri memurlardan esirgemek, öğretmenler
den esirgemek, diğer çalışanlardan esir
gemek hakkaniyetle bağdaşmıyor; işin 
aslıyla bağdaşmıyor. 

Sendikalaşma, sendika üyesi olrnıak 
kolay olmamıştır. İşçiler, bu konuda çok 
ağır 'bedeller ödemiştir. Sendikalaşmayı 
önlemek için daha 1800'lü yıllarda, özel
likle İngiltere ve Amerika'da 'grev kırıcı 
bürolar oluşturulmuş, Smith - Wesson'lu 
ganstetrler kanalı lile işçilerin eylemlerine 
saldırılmış ve işçiler örgütsüz bıırakılmak 
'istenmiş. 

Sonra, kara üsteler yapılmış, bir sen
dikaya üye olduğu ve üye olduğu hal
de grevlere katıldığı tespit edilerek işten 
atılanlar ülke çapında bütün işverenlerle 
duyurulmuş, böylece, sendikaya üye ol
mak, sendikalaşma oldukça zorlaşmış; o 
kara listede yer alanlar işe alınmamışlar.-g 

Sonra, sendikal literatürde «Sarı Kö
pek Mukavelesi» diye 'bilinen bir mu
kavele önceden işçilere imzalatılmış, 
«sendikaya üye olduğum takdirde işten 
istifa ediyorum» diye istifa dilekçesi 
alınmış. Böylece işçilerin sendikaya gir
meleri, sendikal hardketlere girmeleri 
önlenmiş. 

Şimdi bu bizim sözleşmeli personel 
diye uyguladığımız uygulamada daha 
1850 - 1900'lü yıllarda «Sarı Köpek 
Mukavelesi» diye »bilinen, sendika lite
ratüründe öyle" adlandırılan, mukavele ile 
önlenmesi istenilmiş sendikalaşmanın. 

Sonra, lişçiiler haklarını alabilmek, ör
gütlenebilmek için çok olumsuz eylem
lere başvurmuş. Örneğin, düşmanının 
makineler olduğunu sanmış, makinelere 
saldırmış, makineleri kırmış ya da mık
natıslı vinçle 50 ton demir potasını götü
ren işçi, şalteri indirmiş, patronun ka
fasını ezmiş. Çok sayıda işçi ölmüş, çok 
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sayıda kanlı olaylar olmuş ve Avrupa 
ve Amerika 'bugünkü düzeyine ulaşmış. 

Geçenlerde, İsveç sendikaları ile or
taklaşa bir konferans, panel düzenledik. 
O (konferansımıza subayların sendika 
temsilcisi ve polislerin örgütlendiği sen
dikaların temsilcileri de katıldı. Dünya
da artık askerlerin ve polislerin bile sen-
dikalaştığı, greve gittiği unutulmamalı
dır. 

Yine, geçenlerde Milliyet Gazetesi 
yazdı, Beyaz Saraydaki polisler «Eğer 
Sayın Başkan yatağında rahat uyuyorsa, 
onun güvenliğini biz sağladığımız için
dir. Ücretlerimizi artj<rmazsa, eyleme baş
vururuz» diye 'bir açıklamada bulundu
lar̂  Beyaz Sarayda güvenlik görevlileri 
greve başvunabilecelklerini açıklayabili
yorlar ve başlarına hiçbir iş gelmiyor. 
Türkiye'de hem sendikalaşma sınırlı, 
hem de sendikalı haklar çok sınırlı. Ver
mişiz banka İşkolunda sendikalaşma hak
kı, vermişiz yeraltında çalışan maden 
işçilerine sendikalaşma 'hakkı, bunlara 
«Greve gidemezsiniz» demişiz, grev hak
ları yok. Peki nasıl alacaklardır hakla
rını? İşçi, işveren oturacaJk, Kamu - Se'n 
denen bir sendilka hükümetten ölçü ala
cak, ona denecek iki «Bu sene enflasyon 
yüzde, 25'i geçmeyecektir.» Onlar da 
toplu sözleşme pazarlığında sendikaya 
diyecektir (ki «Enflasyon yüzde 25'i geç
meyeceği için yüzde 25'ten fazla zam 
veremeyiz.» Anlaşamayacakiardır, çünkü 
sendikalar bilmektedir ki, enflasyon yüz
de 25'i aşacaktır. Sonra ne olacaktır? 
Yasal prosedür işleyeodk, Yüksek Ha
kem Kuruluna gidecekler, Yüksek Ha
kem Kurulunda İkimin çoğunlukta oldu
ğu belli, enflasyon yüzde 25ri geçmeye
cek diyenle, işveren temsilcileri çoğunluk
ta, çoğunlukta oldukları için onların ver
diği karar toplu sözleşme hükmü olarak 

yürürlüğe girecek, sendikalar greve haş-
vuramayacak; örgütlenme sınırlı, grev 
hakkı sınırlı ve biz çalışan insanların ça
lışma ve yaşama koşullarını iyileştirmiş 
olacağız, çağdaş bir yasal düzenleme 
yapmış olacağız. Nasıl kurtuldu din gö
revlileri, Tanrı mı yardım etti, bilmiyo
rum; biz onların sendikalaşmasından ya
nayız 'tabiî, hiç olmazsa onlar paçayı kur
taracak gibi. Öğrenciler için de1 getiri
len hüküm iyi; aıma Sayın Bakan, sayın 
Ikomisyon üyeleri, sayın .milletvekilleri, 
bu yeterli değil, yeterli değil; ama bili
yorum ki, Sayın Balkanımız diyecek ki: 
«Çağdaş anlamda ILO ilkelerine uygun 
çak ileri bir adım attık.» Yalnızca din 
•görevlilerdi ve öğrencilere sendikalaşma 
halkkı tanıyan, büyük bir memur kitlesi
ni, öğretmen ıkitlesiini, teknik eleman kit
lesini sendikalaşma halk'kından mahrum 
barakan ve onları yoksulluğa terk eden 
bu 'anlayışı doğru bulmuyoruz. Bu, ILO 
ilkelerine uygun bir değişiklik de değil
dir., ILO'ya 'bunu anlatamazsınız, ILO' 
dalki sendikacılara, hatta hükümet tem
silcilerine anlatamazsınız, Hükümet tem
silcileri de bu değişiklik teri yadırgaya-
caktır. 

Ben, sizin oylarınızla geçeceğine inan
dığım ıbu yasa tasarısının, bu değişikliğin 
'din görevlilerimize ve öğrencilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum, saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Sayın Rıza Yılmaz, buyurun. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar; 2821 sayılı 
Yasanın 21 imci maddesi, sendika üyesi 
olamayacakları belirlemekte. Bu madde
nin din ve ibadet işlerinde çalışanları kap
sayan üçüncü bendiyle, öğrencileri kapsa
yan dördüncü bendi Hükümet tasarısı l e 
yürürlükten kaldırılıyor ve Komisyon da 

— 333 — 



T. B. M. M. B : 70 25 . 5 . 1988 0 : 2 

'bu değişikliği aynen benimsiyor. Öğrenci
lerin, din ve ibadet isterinde çalışan ele
manların sendika üyesi olabilme hakla
rımın getirilmiş olmasını biz çok büyük 
•bir coşkuyla karışılıyoruz ve benimsiyo
ruz. Ancak, aynı maddenin beşinci ben-
dliınde 8 Haziran 1965 itaatim ve 625 sayılı 
özel Öğretim Kurumları Kanununa tıabi 
dkullaırda öğretmenlik yapanlarım sendika 
üyesi olamayacakları yolundaki büküm, 
aynen korunuyor. 

Özel okullarda öğretmenlik yapan ki
şiler, 'belirli bir hizmet akti ile çalışan, 
çalışmaları karşılığı ücret alan, ücret elde 
eden kişilerdir. Nitelikleri ve konuırnları 
(itibariyle öteki işçilenden herhangi 'bir 
farkları yoktur. Özel okul öğretmenleri
min sendika üyesi olmalarının yasaklan-
ıması ne örgütlenme özgürlüğüne, ime ulus-
'lararası standartlara ve ne de bizatihi 
bu maddede yapılan yeni değişikliklere 
uygundur. Dim ve ibadet işlerinde çalı
şanların semdikalaşmasıyla özel okul öğ-
retmenilerinin sendikalaşması arasında 
hizmetin mahiyeti itibariyle hiçbir fark 
yoktur; ama, buna karşım birlilerimi bu 
haktan mahrum bırakmak, apaçık bir 
haksızlık ve tutarsızlıktır. Özel okul öğ
retmenlerine sendika yasağı getirilmesi; 
sınırlı, güdümlü ve taraflı 'bir sendikacı
lık anlayışının ifadesidir. Yurttaşlar ara
sında farklılık gözeten bu anlayışım terk 
edilmesi ve iş hayatının güçlü sendikal! 
örgütler temelinde demokratik hiçimde 
düzenlenmesi geneldir. 

Değerli arkadaşlar, din ve ibadet iş-
l©rıinde çalışanların sendikalarınım, bir 
güm, tüm çalışanların, grevdi, toplusöz-
leşmelli sendikal haklar elde ettikleri gün 
yapacaklarımı bir düşünelim. Bu hakkı el
de eden din adamilaomız ve bu bölümde 
çalışan insanlar haklarını elde edebilmek 
'içim grev yapacaklar. Yami, ne yapacak

lar, ezan okumayacaklar, namaz kıldır
mayacaklar, cenaze işlerini yapmayacaklar 
diyebilir misiniz?,. Diyebilir misliniz?.. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstan
bul) — Dinsizlerim namazımı kıldırmaya
caklar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
RIZA YILMAZ (Devamla) — Diye-

mnezsimıiz!.. 
BAŞKAN — Bu (kadar zaman uzadı... 

Lütfen efendim... 
RIZA YILMAZ (Devamla) — Böyle 

bir şey demeye hiç kimsenlim hakkı yok. 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Sen ine 

diyorsun onu söyle. 
RIZA YILMAZ (Devamla) — Ne de

diğimizi söyleyeyim : Bu insanlara sen
dikal haklar verilmesi, Bunlarla 'beraber, 
tüm çalışanlara grevli, toplusözleşmelıi 
sendikal haklar verilmesi, Sösyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak bizim temel lilkıeleri-
mizdendir. 

Ancak, tüm dünyada, Afnika'daki Tan
zanya'da, Asya'daki diğer ülkelerde, Ame
rika'da, Avrupa'da, dünyanın tümünde 
öğretmenlerimi sendikalaşma halkkı; bıra
kımız sendikalaşma hakkımı, dermek kurma 
haklarının olmadığı parmakla sayılacak 
kadar az ülkelerden 'birisiyiz. Geliniz ar
kadaşlarım, hiç değilse liyileştirmıe yapıyo
ruz diyorsunuz, özel okullarda çalışan öğ
retmenlerin ve kamu personelinin de sen
dika kurma ve sendikalara girebilme hak
kımı hep birlikte kabul edelim. (ANAP 
saralarmdan «Allah korusun» sesleri) 

Bu düşüncelerle hepimizi saygıyla se
lamlıyorum, Allah sizi o düşüncenizden! 
korusun, kurtarsın. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Zaıman ilerledikçe yor
gunluğu gidermek için söz atma f azlala-
şıyor, lütfen. 

Başkaca söz isteyen?.. Buyurun Sayım 
Emıiroğlu. 
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METİN EMİROÖLU (Malatya) — 
Efendim, ben soru sormak istiyordum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
METİN EMIROĞLU (Malatya) — 

Sayın Bakanın cevaplaması isteği ile. 
21 inci maddenin üçüncü ve dördün

cü bentleri yürürlükten kaldırılınca (yani, 
sendikal yasaklar kaldırılınca) öğrenciler 
sendikalı -alabilecek. Ben şilindi diyorum 
ki, bu öğrenciler hangi öğrencidir? Bir 
işyerinde hizmet akti ile çalışırken aynı 
zamanda üniversiteye devam edip eğiti
mini sürdüren öğrenci rnli veyahut da bir 
de şimdi işletmelerimizde 3308 sayılı Ya
sa gereğince çalışan lise öğrencileri var
dır. Bunlar, 3308 sayılı Yasa gereğince 
haftada 2 gün okula giderler, 3 gün işlet
melere giderler. Yani, bunlar hizmet ak
ti ile 'bağımlı değildir; ama işletmelere 
katkıları vardır. Ayrıca, endüstri lisesi 
öğrencisi vardır, 2 gün -okula gidenler, 3 
gün işletmelere giderler bunlar da hizmet 
akti ile bağımlı değillerdir, öğrencidir; 
ama, işletmelerde eğitimlin hir bölümünü 
tamamlarlar. Ayrıca, ticaret lisesi öğren
cileri vardır, harikalarda, ticarî müesse
selerde çalışırlar, Turizm lisesi öğrencileri 
•varıdır, turizm kuruluşlarında hizmet gö
rürler. Bu öğrenciler bu kapsam içeri
sine girmekte mlidir, sendikalı olacaklar 
mıdır? Yapılan değişiklikle bunlar da bu 
Yasanın kapsamı içine ginmekte midir bu
nun açıklanmasını, açıklığa kavuşturul
masını istiyorum? 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Emiıroğlu. 

Buyursunlar Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Efendim, Sayın Eımiroğlu esasın
da soruyu sonarken cevapları da vermiş 
bulunuyor. Bahis konusu öğrenci, esa
sında öğrenci değildik. Onun esas işi iş-
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çiliktir ve bir işyerinde hizmet akti ile 
bağlı olanak çalışmaktadır. Ancak, işçi
lik görevinin ve esas işi olan işçiliğin dı
şındaki zamanunda gece okulları vesaire 
gibi, herhangi bir yerde eğitim yapıyorsa, 
işte bu gibi kişileri kasıt etmekte ve kap
samaktadır. Bahsettiğiniz söz konusu çı
raklardır, meslek okulu ve diğer öğren
ciler, onlar... 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — 
Çıraklar değil, öğrenciler? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Onlar, bir hizmet akti ile bir iş
yerine bağlı olarak çalışıyor olmadıkları 
için, bu maddenlin kapsamı dışındadıriar, 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın 
Bakan. 

Önergeler vardır okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2821 sayılı Sen
dikalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldı
rılması ve Buı Kanuna Bir Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ile ilgili 
alarak, yasanın 9 uncu maddesinin beşin-
ic fıkrasının yürürlükten kaldırılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Fuat Kıilcı 
İzmir 

Gavit Erdemıiır 
Kütahya 
Ali Eser 
Samsun 

Güneş Müftüoglu 
Zonguldak 

Yaşar Topçu 
Sinop 
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Sümer Oıral 
Manisa 

İsmail Köse 
Erzurum 

2821 sayıllı Sendikalar Yasasının «Or
tak Hükümler» başlığını taşıyan 9 uncu 
(maddesinin beşindi fıkrasında; Sendika
ların, sendika şubelerimin ve Konfederas
yonlarım, genel kurul dışındaki organları
nın üyeliklerine aynı kişi üst üste dört 
olağan genel kurulca seçilebilir. Bu süre 
sonunda aradan 'bir olağan genel kuru
lun toplanması için gereken süre geçme
dikçe aynı kişiler tekrar organlara üye 
seçilemezler. Ancak, bu görev sürelerinin 
hesabında, sendika ve sendika şubesi için 
toplam dört olağan genel kurul, konfede
rasyondaki süre için ise ayrıca dört ola
ğan genel kurul olarak hesaplanır» şek
linde yer alan hüküm, seçme ve seçilme 
özgürlüğünü kısıtlayan bir düzenlemedir. 
Sendika yöneticileri bakımından görevde 
kalabilme süresi yönünden belirüilen ya
saklama demokratik 'ilkellerle bağdaşa
maz. 

Türkiye 6 Eylül 1987 tarihinde yapı
lan Anayasa halkoylaması sonucu, ya
taksız bir demokrasi istediğini kanıtla
mıştır. Öte yandan, 'bu hükmün yürürlük
te kalması halinde, yasanın geçici 4 üncü 
maddesiyle getirilen istisnaî düzenleme 
1989 yılı sonunda hükmünü icra etmiş 
alacak ve bu tarihte sendika, sendika şu
besi ve konfederasyon yöneticilerinin yüz
de 90'ı yukarıda belirtilen 9 uncu mad
denin beşinci fıkrası nedeniyle tekrar gö
reve seçilemeyecekler ve böylece tecrübe
li sendikacılarım tamamına yakını tasfiye 
ediLmiş olacaktır. 

Bunun yanı sına, Anayasanın 51 inci 
maddesiyle getirilmiş olan, yönetici ola
bilmek İçin 10 yıl bilfiil dşçi olarak çalış
mış olma şartı karşısında, sendika, sen

dika şubesi ve konfederasyonun zorunlu 
organlarına seçilebilecek yönetici aday 
bulmak bakımından da maddî imkânsız
lıklar doğacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2821 sayılı Sen
dikalar Kanunumun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerimin Kaldı
rılması ve Bu Kanuna Bir Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile İlgili 
yasanın 21 indi maddesinin 3, 4 ve 5 İnci 
bentlerinin yürürlükten kaldırılarak, 1 ve 
2 noi bentlerinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

İsmail Köse 
Erzurum 

'Gavit Erdeımlr 
Kütahya 
Ali Eser 
Samsun 

Sümer Oral 
Manisa 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Fuat Kılcı 
İzmlir 

Madde 21. — İşçi veya işveren sen
dikalarına; 

1. Askerî şahıslar, (Millî Savunma 
Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutan
lığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına 
bağlı işyerleriınde, bu Kanun anlamımda 
işçi olarak çalışanlar hariç), 

2. 40 inci ımaddenim İkinci fıkrasın
daki idare, kuruluş, kurum, banka ve 
sigorta! şirketlerinde çalışan müfettlişler, 
kontrolörler ile müdürler ve buna eşit ve 
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-bunların üst kademelerindeki diğer yö
neticiler, üye olamaz ve sendika kura
mazlar. 

Gerekçe : 
Maddenin 1 ve 2 nci fıkraları muha

faza edilmeli, maddenin 3, 4 ve 5 inci 
fıkraları Ikaldiırılarak, din ve ibadet işle-
riinıde çalışanlara, öğrencilere, istisnasız 
hizmet akti ile çalışan 'tüm öğretmenlere 
sendika kurma ve üye olma hakkı tanın
malıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Maddenin, sendika özgüriığme ve ulus
lararası standartlara uyumlu hale getıiri'l-
mesi yönünden zorunlu bulunduğu için 
2821 sayılı Sendikalar 'Kanununun 21 inci 
maddesin im. 3, 4 ve 5 indi bentleri hüküm
lerinin kanun metninden çıkarılmasını 
öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için aya sunul
masını dilıeriz. 

Saygılarımızla. 
Kenan Sönmez 

İstanbul 
Rıza Yılmaz; 

Ankara 
Cevdet Selva 

Eskişehir' 
Ali Şahin: 

Kahramanmaraş 
Kâzım özev 

Tokat 
Halil Çulhaoğlu 

İzmir 
Erdal Kjalllkan 

Edirne 
Ömer Çiftçi 

Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun 
Geçici 5 inci maddesinin hülcmünün (aşa
ğıda açıklanan gerekçe ile) kanun met< 
minden çıkarılmasını öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileniz. 

Saygılarımızla. 
Kâzım Özev 

Tokat 
Necear Türkcan 

İzmir 
Kenan Süzer 

Tokat 
Fehrnli Işıklar 

Bursa 
Halil Çulhaoğlu 

İzmiı' 
Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Turan Hırfanoğlu 

Hatay 
Kemıal Duduoğlu 

Hatay 
Gerekçe : 
Madde metninden çıkarılmasını öner

mekte olduğumuz Geçici 5 inci madde, 
bugünkü durumuyla salt Devrimci tşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (DİSK'i) il
gilendiren özel yasa maddesi konumun
dadır. 

Maddenin birinci bendi hükmüne göre, 
«11 Eylül 1980'den sonra, Millî Güvenlik 
Konseyi veya Sılkıyönetim Komuıtanlıkla-
rınca faaliyetleri durdurulan sendikallar ile 
bunların yönetim ve denetim kurulları 
üyelerinden herhangi biri hakkında Türk 
Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birin
ci Babında yer alan, Devletin şahsiyetine 
karşı 'işlenmiş cürümlerden herhangi 'biri 
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ile ilgili olanak kamu davası açılmış bu
lunanlar, haklarımda beraat kararı lalnnıın-
oaya kadar bu Kanundaki sendikal hak
lan kullanamazlar ve sendikal faaliyette 
bulunamazlar.» 

Özetlemek gerekirse, geçici ımadde ile 
DİSK ve ona bağlı kuruluşların yönetici
leri hakkında açılmış bulunan kamu da
vası sonunda beraat kanarı alınıncaya ka
dar, anılan yöneticilerin sendikal faali
yette bulunmaları yönündeki yasaklama
nın devam edeceği belirtilmektedir. Oy
sa, ceza davası, açılmasından bu yana 8 
yılla yakın bk süre geçmiş bulunmasına 
karşın, henüz kesinlik kazanacak evreye 
gelememiştir. Kararım yazım temposuna 
göre, dosyanın Askerî Yaırgıtaya iletilme
sini gerektirecek duruma gelebilmesi için 
dia'ha birkaç yılı gerektirecektir, öyleyse 
geçici maddenin, kalıcı madde halline dö
nüştüğünü ifade etmek mümkün olabiıl-
mektediır, 

Öte yandan, 2316 sayılı Yasa çerçeve
sinde olmak üzere DİSK ve bağlı sendi
kalarınım, «Sendikal faalieytleri hariç ol
mak üzere» mallarının yönetimi, men
faatlerinin korunması ve ödemelerinin 
bloke edilmiş parasından yapılması işleri 
tayin edilen Kayyımlar eliyle yürütülmek -
teıdir. Dünyanın hiçbir demokratik ülke
sinde, liselilerim alın teri ve göz nuru kaır-
ışılığında sağlanmış mallıaırlla 'hirikmiş pa
ralarım, işçilikle ve lişçilerle uzıaktan ya
kından ilgisi olmayan Kayyım denilen ki
şiler eliyle yürütülmekte olduğunun örne
ği yoktur. Süregelen uygulama sonucunda 
Kayyımlık da kalıcılaşımıştır. 

DİSK ve onıa bağlı sendikalların aslî 
yöneticilerimin tümünün serbest bulunduk-
ları bir sırada, yöneticisi bulundukları 
(meslekî kuruluşların dışarıdan bir kısım 
kimseler dine terk edilmiş 'bulunmasının 
hemen sona erdirmesini de sağlamak 
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için antidemokratik içerikteki Geçioi 5 
inci madde hükmünün kanun metninden 
çıkarılarak kaldırılması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Önergeleri, aykırılık de
recesine göre tekrar okutup oylarınıza 
sunacağımı : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «2821 sayılı Sen
dikalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldı
rılması ve Bu Kanuna Bir Madde Eklen
mesi; Hakkında Kanun Tasarısı» ile tilgili 
yasanın 21 dnci maddesinin 3, 4 ve 5 linet 
bentlerinin yürürlükten kaldırılarak 1 ve 
2 mci bentlerinin aşağıdaki sekide değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğhj (Zonguldak) 
ve arkadaşlları 

MADDE 21. — işçi veya işveren sen
dikalarına : 

1. Askerî şahıslar, (Miillî Savunma 
Bakanlığı dille Jandarma Genel Komutan
lığı ve Slahill Güvenliiık Komutanlığına 'bağlı 
işyerlerinde bu Kanun lamlamumda işçıi 
olarak çalışanlar hariç), 

2. 40 inci maddenin ikinci fıkrasın
daki idare kuruluş, kurum, 'banka ve sıi-
gorta şirketlerinde çalışan müfettişler, 
kontrolörler i'e müdürler ve buna eşit 
ve bunların üst kademelerindekıi diğer yö
neticiler, üye olamazlar ve sendika ku
ramazlar. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞ/LER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR '(Eskişehir) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — 'Önergeyi oylarınıza! su
nuyorum.: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ediılmenîiişıtiir. 

Düğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Maddenin sendika özgürlüğüne ve 

uluslaı arası standartlara uyumlu hale 
getirilmesi yönünden zorunlu bulunduğu 
için, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 
21 inci maddesinin 3, 4 ve 5 inci bent
leri hükümlerinin kanun metninden çıka
rılmasını öneriyoruz. 

Gereğinin yapılması için oya sunul
masını dileriz. 

Saygılarımızla. 
Kenan Sönmez (istanbul) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 

Hükümet katılıyor mu efendim? 
SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO

MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
2821 sayılı Sendikalar Kanununun 

geçici 5 inci maddesi hükmünün (aşağı
da açıklanan gerekçe ile) kanun metnin
den çıkarılmasını öneriyoruz. Gereğinin 
yapılması için oya sunulmasını dileriz. 

Saygılarımızla. 
Kâzım Özev (Tokat) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu efendim? 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Söz 

istiyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Işıklar, buyurun. 
^EHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 2821 sayılı 
Sendikalar Yasasının geçici 5 inci mad
desi bu yasada yer aldığı sürece, sivil 
yönetime geçildiğini iddia etmek, bu an
lamda açıklama yapmak hiçbir zaman 
inandırıcı olmayacaktır. 

Geçici 5 inci madde, «11 Eylül 1980' 
den sonra Millî Güvenlik Konseyi veya 
sıkıyönetim komutanlıklarınca faaliyetle
ri durdurulan sendikalar ile bunların teş
kil ettikleri federasyon ve konfederasyon
lardan, sıkıyönetim komutanlığı emriyle 
dava açılmışsa, faaliyeti durdurulmuşsa 
Millî Güvenlik Konseyinin emriyle» di
yen bir madde. Bu kalırsa, halen Millî 
Güvenlik Konseyinin varlığı söz konusu, 
halen sıkıyönetimlerin kalkmadığı söz ko
nusu. 

Gerek tüzelkişilikleri, gerekse bun
ların yönetim ve denetim kurulları üye
lerinden herhangi biri hakkında, Türk 
Ceza Kanununun 2 nci kitabının 1 inci 
babında yer alan; «Devletin şahsiyetine 
karşı işlenmiş cürümlerden herhangi biri 
ile ilgili olarak kamu davası açılmış bu
lunanlar, haklarında beraat kararı alının
caya kadar bu Kanundaki sendikal hak
ları kullanamazlar ve sendikal faaliyette 
bulunamazlar.» 

Sayın Bakan, bu karar ne zaman ve
rilecek? 



T. B. M. M. B : 70 

Sayın milletvekilleri, bu karar ne za
mana kadar verilecek? Bu yöneticilerin 
oercıat edeceğini biliyoruz biz hukuken. 
Hukuken suç işlemedikleri de açık; ama, 
bu karar ne zamana kadar verilebilecek? 

Demin sözünü ettim; 1,5 yılı aşkın 
zamandır, mahkeme karar vermiş, gerek
çesini yazmıyor. Oysa, zamanında ger
çekleşmeyen adalet, adalet değildir. 1,5 
yılda gerekçeli karar açıklanmıyor. Ne 
kadar süreceği belli değil bu gerekçeli 
kararın, bir sınır yok. 

Sonra, gerekçeli karar verilecek, bu 
Yargıtaya gidecek, Yargıtayın ne zamana 
kadar karar vereceği de belli değil. Bu 
davayı Askerî Yargıtay görecek. Oysa, 
askerî rejimle yönetilmiyoruz. Bir sendi
kanın, sendikacıların davası Askerî Yar-
gıtayda görülecek. Ne kadar zamanda 
sonuçlanacağı belli değil. Şimdiden, ben 
size zabıtlara geçsin diye söylüyorum, 
mahkemenin hükümle ilgili kararı bozu
lacak. 

PAŞKAN — Sayın Işıklar, bu konu
da bir beyanda bulunamazsınız. 

FEHMÎ IŞIKLAR (Devamla) — Ha
yır efendim, ben... 

BAŞKAN — Anayasanın 138 inci 
maddesi manidir. 

FEHMÎ IŞIKLAR (Devamla) — 
Efendim, Anayasadan söz edeceğim şim
di. 

BAŞKAN — Lütfen... 
FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — 

Evet, Anayasaya geliyorum şimdi. 
Anayasanın 138 inci maddesi... 
FASKAN — Kararı eleştirmek, 138 

inci maddeyi eleştirmek... 
FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — Ne 

zaman karar verileceği belli değil diyo
rum efendim. 

BAŞKAN — O ayrı bir konu. 
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FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — Ne 
zaman karar verileceği belli değil. Yar
gıtay bozacak, mahkemeye gidecek ve 
yine bu kadar uzayabilecek ve yine ge
rekçesi uzun yazılacak. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

MEHMET YÜZÜCÜLER (Aydın) 
— Bozulacağını nereden biliyorsun. 

BAŞKAN — Efendim, faraziyeyi söy
lüyor. 

FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — 
Efendim, varsayım, ben inancımı söylü
yorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, faraziyeyi söy
lüyor. 

FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — 
Varsayım ki öyle oldu; öyle diyelim. 

Şimdi, Anayasanın 38 inci maddesin
den bir hüküm okuyorum : «Suçluluğu 
hükmen sabit oluncaya kadar kimse suç
lu sayılamaz.» Suçluluğu hükmen sabit 
oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz 
diye Anayasada hüküm vardır. Geçici 
5 inci mailde, çok eleştirdiğimiz 1982 
Anayasasına da aykırıdır; suçluluğu pe
şin kabul ediyor. Neden bozulamıyor bi
liyor musunuz? Çünkü bu kanun, Millî 
Güvenlik Konseyi zamanında çıkarıldı
ğı için, Anayasa Mahkemesine gidilemi-
yor. Anayasa Mahkemesine gidildiği an
da, bu hüküm zaten kalkacaktır; Ana
yasaya aykırıdır. Bak, bu hüküm kalka
caktır diyorum; kesin konuşuyorum; çün
kü Anayasa kesin. 

TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — 
Kimin adına konuşuyorsun. 

FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — 
Anayasa adına... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Sayın Işıklar... 

FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — O 
beğenmediğimiz Anayasa bile, bunu, bu 
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maddeyi kabul etmiyor. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

HİLMt BİÇER (Sinop) — Biz beğe
niyoruz; beğenmeyen sizsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Işıklar, Genel 
Kurula hitap ediniz ve toparlayınız lüt
fen. 

FEHMt IŞIKLAR (Devamla — Laf 
atıyorlar efendim. 

BAŞKAN — Konu anlaşılmıştır. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Lütfen 
eferdim... Konuşmaları ben îyi takip edi
yorum. 

rEHMÎ IŞIKLAR (Devamla — Bu 
konuları, zaten, daha çok görüşeceğiz. 
Devi an böyle gider sanılıyor; ama böy
le £ itmeyeceği anlaşılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Işıklar, toparla
yın efendim. 

FEHMt IŞIKLAR (Devamla) — Top
luyorum efendim. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Evet, size iyi yolculuklar. 
(SH? sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (Îstan-
bul) — Sayın Başkan, «Size iyi yolculuk
lar» ne demek?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen.,. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Meclis teamülünde «iyi! yolculuk
lar» diye bir şey var mıdır? 

PAŞKAN — Ben, konuşmaları takip 
ediyorum. İçtüzüğe aykırı, Anayasaya 
ayk.rı, konuya aykırı konuşmalara mü
saade etmem. Bu itibarla, ben takip edi
yorum, konuşmayı efendim. Rica ede
rim. . (SHP sıralarından «Bravo Başkan» 
sesleri, alkışlar) -
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ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (İstan
bul) — «îyi yolculuklar» demekle neyi 
kastetti, biliyor musunuz? 

RAŞKAN — Nereye gidileceğini her
halde kendisi veyahut da sizler takdir 
edersiniz. (Gülüşmeler) 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 

Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2821 sayılı Sen

dikalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kal
dı neması ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile il
gili olarak, yasanın 9 uncu maddesinin 
beşinci fıkrasının yürürlükten kaldırılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Ulutürk (Afyon) 
ve arkadaşları 

MEHMET YAŞAR (Ağrı) — «îyi 
yolculuklar» ne demek Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Millet oyuyla milletve
kili :ıi yolcu etmekten başka bir sistem 
olmadığına göre, Sayın Işıklar'ın konuş
masını da o anlamda alıyorum. 

MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Valla
hi ya... 

BAŞKAN — Neyi vallahi?.. Vallahi 
konuşması olur mu efendim burada? Ko
nuşulmuş, bitmiş; ama, hâlâ devam edi
yorsunuz. 

Efendim Komisyon önergeye iştirak 
ediyor mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL-
CILAR (Eskişehir) — Katılmıyoruz efen
dim 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI ÎMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
bir usulî muameleyi tespit etmek iç ün, 
bu önerge üzerinde söz almış bulunuyo
rum. Yapılan iş yanlıştır, içtüzüğe tama
men aykırıdır. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Efendim, şu önergede zikredi
len, kaldırılması istenen 9 uncu madde
nin beşinci fıkrasına dair, şu anda görü
şülmekte olan tasarıda , bir hüküm yok
tur. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, bir daki
kan zı rica edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, müzakerenin 
bu çekilde devamı halinde birleşime ara 
veririm. Benden başka oturumu idare 
edecek, şurada herhangi bir kimse de 
yok. Bu itibarla, kanunun müzakeresini 
do£ru dürüst devam ettireceksek sükûne
ti muhafaza edelim. (SHP ve DYP sıra
larından alkışlar) Çok rica ederim. 

Sayın Topçu, siz de Genel Kurula 
hitap edin efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ge
nel Kurula hitap ediyorum efendim, ki
me hitap ettim? Başka kimseye hitap et
medim. 

BAŞKAN — Ama, şahıslara hitap 
ediyorsunuz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha
yır, şahıslara hiç hitap etmedim; sadece 
zatıâliriize hitap ettim ve Genel Kurula 
hitap ettim. 

BAŞKAN — Evet, öyle anlaşıldı 
efendim; devam edin. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ge
tirmiş olduğumuz teklifte, 2821 sayılı 
Kanunun geçici 4 üncü maddesinin ve o 
maddenin ilgili bulunduğu 9 uncu mad
denin beşinci fıkrasının kaldırılması is
teniyor; aynen, Anavatan Partisi Grup 
Başkanvekili saygıdeğer arkadaşımızın ve 

diğer üyelerin verdiği teklif gibi, getiri
len komisyon metninde ve hükümet met
ninde olmayan bir şey. 

Demin itirazımız bu noktadaydı. Ma
demki metinde olmayan, iki tane aynı 
mahiyette, aynı maddeler üzerine teklif 
geldi, o zaman, Başkan, İçtüzüğün 88 in
ci maddesinde anlatıldığı şekilde, bunla
rı önce geliş sırasına göre, sonra da ay
kırılık sırasına göre işleme koymalıydı. 
Yani, önce bizimkini okumalıydı; çünkü, 
bizimki çoğu kapsıyor; «Tamamen kaldı
ralım» diyor. Anavatan Partisi Grubu 
Başkanvekili Sayın Aksu ve arkadaşları
nın verdiği bazı kapsıyor; onlar diyor ki, 
«Ka'sm, iki dönem daha hak tanınsın.» 
Önce bizimki okunup, Komisyona ve Hü
kümete, bu yeni teklife katılıp katılma
dığı sorulduktan sonra, işleme koyup 
koymama konusunda gerekli işlemler ya
pılıp veya Genel Kurulun oyuna sunu
lup, reddedilip, ondan sonra Sayın Aksu 
ve arkadaşlarının teklifinin, yine Ko
misyona sorulmak suretiyle, usulî mua
meleye göre Genel Kurulun onayına su
nulması lazımdı. 

.Jımdi, bizim önerge, bu maddeyle 
hangi irtibat sebebiyle oylanacak? Bu 
ma;idede, geçici 4 üncü madde ve 9 un
cu maddenin beşinci fıkrasıyla ilgili bir 
hüküm yok ki. Yok; olmayan şeyi?!.. 
Burada şimdi, aykırılık sırasına göre, bir 
de bizimki en az aykırı görüldü, en son 
okundu. 

Şu halde, yapılan işlem, usulî mua
mele, yanlıştır. Biraz önceki işleme dö
nüp; yani, Sayın Aksu ve arkadaşlarının 
vermiş olduğu önergenin kabulü işlemi
ne dönüp, bu işlemin tamamlanması, 
önce bizimkinin oylanması gerekir. Red
dedilir, kabul edilir, o ayrı bir şey, eğer 
bizimki kabul edilmiyorsa, Sayın Aksu' 
nur kinin oylanması iktiza eder. 
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Ş;mdi, ben Sayın Başkana soruyo
rum; demin, Yüce Meclis, geçici 4 üncü 
madde ve 9 uncu maddenin beşinci fık
rası hakkında, burada parmağını kaldır
mak suretiyle iradesini gösterdi. Şimdi 
bizimki neye göre oylanıp, yeniden ira
de tespit edilecek? Var mı? Yok. Demin 
madde kabul edildi o şekilyle! 

BAŞKAN — Sayın Topçu, konu an
laşılmıştır efendim, toparlayınız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Evet. 
önün için, ben, önergemizin, başa 

dönülüp, deminki, Sayın Aksu'nun öner
gesiyle birlikte yeniden işleme tabi tutu
lup, ondan sonra reddi veya kabulü yö
nünde karar ittihazını talep ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, kanun tekni
ği gereği, kaldırılan maddeler bir mad
dede toplandı. Burada geçici 4 üncü mad
denin kaldırılmasını talep ettiği için, kal
dırılan maddede topluyoruz. O vesiley
le, biz 16 ncı madde olarak 18 inci mad
deyi okuttuğumuzda buraıdıa muameleye 
tabi tutuyoruz. Bu itibarla, daha önce 
kaldırılan maddeler olarak mütalaa ede
meyiz; bunu, ancak 18 inci maddede mü
talaa edebiliriz. 18 inci maddede mütalaa 
ederken de, daha önce 4 üncü maddeyi 
veriıen bir teklif vesilesiyle kabul ettiği
niz için, bu teklifi oya koymak Genel 
Kurulun daha önce vermiş olduğu bir 
kararı kaldırma mahiyetinde olur. O se
beple, yaptığımız işlem doğrudur. 

Şimdi, önergenin okuduğumuz kısmı
nı oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

16 ncı maddeyi 18 inci madde olarak 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi 19 uncu madde ola
rak okutuyorum : 

MADDE 19. — 2821 sayılı Sendika
lar Kanununa aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 

«GEÇÎCÎ MADDE 7. — Sendikalar, 
282 i sayılı Kanunun geçici 2 nci madde
sine göre yaptıkları üyelik bildirimlerini, 
aym Kanunun 22 nci maddesinde belir
tilen usullere uygun olarak yenilemek ve 
bu mükellefiyetlerini Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ye
rine getirmek zorundadırlar. iBu zorunlu
luğa uyulmaması halinde, bildirilen üye
likler bu süre sonunda geçersiz sayılır. 
Üyeliklerin bu maddeye göre yenilenme
si için yapılan noter masrafları 2821 sa
yılı Sendikalar Kanununun 64 üncü mad
desinde belirtilen miktarın yarısı kadar
dır. Noter masrafları sadece bu işlemle
re mahsus olmak üzere sendikalar tara
fından da karşılanabilir. 

Bu maddeye göre bildirilecek üye sa
yıları bir yıllık bildirim süresini takip 
eden ilk istatistikte nazara alınır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

önerge vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 2821 sayılı Sen
dikalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kal
dırılması ve Bu Kanuna Bir Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının, 
«Geçici Madde 7.» başlığı taşıyan 19 un
cu maddesine aşağıdaki fıkranın eklen
mesini arz ve teklif ederiz. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Fuat Kılcı 
izmir 

343 — 



T. B. M. M. B : 70 25 . 5 . 1988 0 : 2 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Ali Eser 
Samsun 

Geçici Madde 7. — (Ek fıkra) : Üye-
ıliklerin bu maddeye göre yenilenmesinin 

.usul ve esasları, kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 2 ay içerisinde, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ta
rafından çıkartılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

Gerekçe : 

Bu geçici madde uyarınca sayısı yiiz-
binleri bulan işçilerin, sendikallar tara
fından tekrar notere götürülmesi zorun
lu olacaktır. Üyelikleri yenilenecek olan 
işçiler, 2821 sayılı Yasanın geçici 2 nci 
maddesi uyarınca belli bir süre içerisin
de sendikalar tarafından listeler halinde 
düzenlenen ve bildirilen işçilerdir. Ge
çici 2 nci maddenin uygulanması, bazı 
zorunluluklar nedeniyle süre olarak iki 
defa daha uzatılmıştır. Bu uzatmalar ve 
yeniden liste verme imkânının yaratılmış 
olması sonucu, kimilerin üyeliklerinin ye
niler eceği, bildirim tarihinde bulunduğu 
halde sonradan işyeri değiştirenlerin han
gi işleme tabi olacakları, işten ayrılanla
rın, tekrar işe girmiş bulunanların, ölen
lerin vs. özel durum arz edenlerin hangi 
esaslara göre notere götürülüp üyelikle
rinin yenileneceği ve yenilenme işlemi 
sonunda belge ve kayıtların nasıl elden 
geçirilip kontrollerinin ve karşılaştırma
larının nasıl yapılacağı, sıhhatli bulunma
yıp da geçerli imiş gibi gösterilen belge 
ve kayıtların nasıl geçerli kılınacağını, 
hangi esaslara göre bilgi işlem kayıtları
na alınacağı hususlarının ayrıntılı biçim
de belirlenmesi,, sağlıklı temele kavuştu
rulmasının gereğidir. Bu sebeple düzenle
menin, esas ve şekil şartları ile usullerin 

yönetmelikte belirtilmesi, getirilmek iste
nen değişikliğin amacına ulaşmasını sağ
layabilecektir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve 
Hükümet iştirak ediyor mu efendim? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — İştirak etmiyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

19 uncu maddeyi, kabul edilen geçici 
7 nci maddeyle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir maddî hatayı düzeltmek istiyo
rum; madde numaralarının teselsülü ba
kımından İçtüzüğün 86 nci maddesine 
göre bir düzeltme yapılacaktır. 

«Geçici maddeleri düzenleyen çerçeve 
maddelerin peşpeşe yer alması için ekle
nen 17 nci maddeyle 18 inci maddenin 
yer değiştirmesi gerekmektedir. Komis
yon katıldığı takdirde, bu konuyu oyla
rınız? sunacağım. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

EAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

18 inci maddeyi 20 nci madde olarak 
okutuyorum : 

MADDE 20. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

19 uncu maddeyi 21 inci madde ola
rak okutuyorum : 

MADDE 21. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

'Sayın Komisyon, kanun başlığının 
«2821 sayılı Sendikalar Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hü
kümlerinin Kaldırılması ve Bu Kanuna 
Bir Geçici Madde Eklenmesi...» şeklinde 
düzeltilmesi gerekmez mi? 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Kalbul ediyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Başlığın bu şekilde dü
zeltilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müzakereler tamamlanmıştır. 
Oyunun rengini belli etmek üzere, 

aleyhte, Sayın Fehmi Işıklar; buyurun. 
FEHMÎ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; tasarı, ge
rek bugün yapılan değişikliklerle gerekse 
daha önce var olan hükümlerle, bazı sı
nırlamaları ve kısıtlamaları getirdiği için 
aleyhte söz aldım. 

1 inci maddede daha önce var olan 
«kürtürel» sözcüğü çıkarılmış, böylece 
sendikalara yüklenen, devletin eğitim ola
naklarından yararlanmamış bulunan işçi
lerin eğitimiyle ilgili görevi bir anlamda 
ortadan kaldırılmıştır. 

5 inci maddede, yöneticilik için yasak
lamalar getirilmiş; 9 uncu maddede, sen
dika yöneticiliğine sınırlamalar getirilmiş; 
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14 üncü maddede, sendika zorunlu or
ganlarında- görev alacaklar için on yıl bil
fiil çalışmış olma koşulu getirilmiş; 21 
inci maddede, sendika üyesi olma konu
sunda sınırlama getirilmiş; 22 nci mad
dede, üyeliğe girişin noter aracılığıyla ya
pılması şartı getirilmiş; 25 inci maddede, 
üyelikten ayrılmanın noter aracılığıyla 
yapılması şartı getirilmiş.; 28 inci madde
de, sendikaların uluslararası işçi kuruluş
larına üye olmalarında, izin için üye ola
cak uluslararası kuruluşun tüzük ve ilke
lerinin Türkiye'deki rejimle uyumlu ol
ması istenmiş; 32 nci maddede, sendika
ların temel faaliyeti toplu iş sözleşmesi 
yapmakla sınırlanmış; 37 nci maddede, 
Anayasanın özellikle 14 üncü maddesin
den kaynaklanan temel yasaklar dışında, 
ağırlıklı olarak politik yasak getirilmiş ki, 
bu yasaklamalar demokrasilerde temel 
sendika - siyaset ilişkisiyle temelde çeliş
mektedir; 40 inci maddede, sendikaların 
gelirleri üyelik aidatıyla sınırlı olarak kal
mış; 43 üncü maddede, gelirlerin devlet 
bankasına yatırılması zorunluğu getiril
miş; 44 üncü maddede, meslekî eğitimin 
kapsamını oluşturduğu için, sendikaların 
üyelerine yönelik de olsa yandım ve ba
ğış yapmaması öngörülmüş; 46 nci mad
de ile, işçilerin, iradeleri dışındaki kapat
ma hallerinde, kendi çıkarları için birik
tirdikleri malların iş ve İşçi Bulma Ku
rumuna devredilmesi öngörülmüş; 47 nci 
madde ile, Anayasa ile getirilen Devlet 
Denetleme Kurulu denetiminden başka 
geniş bir denetleme sistemi getirilmiş ve 
madde bu haliyle, devlete sendikalar üze
rinde idarî ve malî denetim yapma yetki
si vermekte, yönetim ve işleyişi, gelir ve 
giderleriyle bunlarla ilgili organ kararla
rını yasa, tüzük ve kuruluş amaçlarına ve 
kararlarına uygunluk açısından inceleme 
yetkisini içermektedir; 56 nci madde, 
mahkûm olan bir kimsenin görevden alın-
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masını doğrudan getirmemekle birlikte, 
böyle bir kişinin görevde kalması halin
de, sendikanın faaliyetten alıkonulması
nı öngörmüş; 58 inci maddede, devlete 
yönelik geniş bir suç yorumlamasıyla sen
dikaların kapatılması öngörülmüş; ayrıca, 
yöneticilerin sendikadaki faaliyetleri sıra
sındaki mahkûmiyetleri de sendikaların 
kapatılmasına neden olmaktadır; 60 inci 
madde bu haliyle, devlete sendikalar üze-
sinin yasa ile belirlenmesi öngörülmüş; 61 
inci maddede, aidatlar dışında bir ödenti 
kabul edilmemiş; ancak, toplu sözleşme
de taraf olan sendikaya aidat ödentisi ke-
silebilmesi kabul edilmiştir. Geçici 5 inci 
madde de, - demin de belirttiğim gibi -
Anayasanın 38 inci maddesine aykırı bu
lunmaktadır. 

Bu haliyle, yasaklama, sınırlama ve 
kısıtlamalarla dolu bir.sendikalar kanunu 
yürürlüğe girecektir. 

Sendikalar Kanununun, bu anlamda 
çalışma barışını sağlayacağına inanmadı
ğım için, ülkede huzur ve güveni getire
ceğine inanmadığım için, çelişkileri her 
gün biraz daha artıracağı, derinleştirece
ği, huzur ve güveni bozacağına inandığım 
için, oyumu olumlu olarak vermeyeceğim. 

Buna rağmen, ülkemize ve işçilerimize 
hayırlı olmasını diliyorum. (SHP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakere

ler, bu suretle tamamlanmış bulunmakta
dır. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Tasarının tü
mü kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

Milletimize hayırlı, uğurlu olsun; işçi
lerimize mutlu günler getirsin. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

Çalışma süremizin dolmasına çok az 
kalmıştır. 

Yeni bir kanun tasarısının müzakere
sine geçilmesi halinde tamamlanması im
kânı bulunmadığından, gündemdeki ka
nun tasarılarıyla 65, 50, 51, 52, 53, 55, 
61 ve 62 sıra sayısı ile basılıp 24.5.1988 
Salı günü dağıtılan ve aynı gün gelen kâ
ğıtlarda yayımlanan ve 26.5.1988 Perşem
be gündemine girecek olan kanun tasarı
larını sırası ile görüşmek için, 26 Mayıs 
1988 Perşembe günü saat 10.00'da top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 20.14 
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GÜNDEMI 
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l! 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 

Selrvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

2. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100. ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

3. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî vö özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişiklin önergesi (10/18) 

4. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü

ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

5. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rım ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

7. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

8. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 



DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Tiink - Yunan münasebetlerimin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
linçi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına lilişfcin önergesi (10/23) 

10. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

11. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na İlişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırlı'mn, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 

A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
dürrezak Ceyian'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kev 
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenoğlu'nun, T. C, Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) <1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9j — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü sora önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyaj 

rmca sözlü soruya çevrilmiştin 
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11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nın, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge 
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerkşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapüacak 
Ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
KorUûmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağıma İlişkin Başbakandan) sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Necoar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ-Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos 
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — İçel Milletvekili M. Istemdhan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir fukateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Millet vekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü iğin üreticilere fiyat farkı ödenip 



ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. —, Kocaeli Milletvekilli Aiaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum ili Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alınan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
»akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum tüne bağlı bazı köylerin 
ııınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıMığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırüan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
KuPun, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 



41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 
d ) 

42. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'kı, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28J 1.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından «özlü soru önergesi 
(6/56) 

43. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, bazı bürokratların aynı zamanda 
A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser* 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon ti ine bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, balkanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Milletvekili trfan De-
miralp'in, bankail ardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun Milletvekili trfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/63) 

50. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocak'larına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

51. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması içim ne gibi tedbirler düşünül
düğüme ilişkim Devlet Bakanimdam sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin ti merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin^ 
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

54. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatıma ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkim Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/69) 

57. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta-



rıım Orman ve Köyişleri Balkanından 
sözilü soru önergesi (6/70) 

58. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı
ratlı oğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirliler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

59. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguildak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutarn Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

60. — Hatay Milletvekili öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

61. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkim Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

64. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yollun trafiğe açııknıasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

65. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateş-
oğullan'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/97) (1) 
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66. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

67. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

68. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

69. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

70. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83). 

71. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 
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73. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-

çi'nin, Türk • İş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışıma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

74. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

75. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük Demir - Çelik Fab
rikası tç Hizmetler Müdürlüğü idare bi
nasının restorasyonuna ve bu binanın 
Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme 
Vakfına verildiği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

76. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Mıaliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

77. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

78. — Manisa Millet vekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. He ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

79. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank-
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı

ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

a 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men 

ve Takibine" Dair Kanunun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/423) (S, Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1988) 

2. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/441) 
(S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi : 13.5.1988) 

3. ^- 2822 Sayılı Toplu İş Sözleş
mesi Grev ve Lokavt Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bazı Hü
kümlerinin Kaldırılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlılk ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/440) (S. Sayısı : 
59) (Dağıtma tarihi : 13.5.1988) 

4 . - 8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine, Geçici Maddeler Eklen
mesine ve Bir Maddenin Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(1/442) (S, Sayısı : 63) (Dağıtma tarihi : 
20İ5.1988) 

X 5. — Adalet Teşkilatını Güç
lendirme Fonu Kurulmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet; Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/425) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 20.5.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 1 

T.B. M. M. (S. Sayısı : 60) 

2821 Sayılı Sendikalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldırıl
ması ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu Raporu (1 /441) 

T.C, 
Başbakanlık 5 ±5 „ 1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı .- K. K, Gn. Md, 
07/101-2167/02818 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEdLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Ba
kanlar Kurulunca 4.5.1988 tarihinde karar kıstırılan «2821 Sayıh Sendikalar Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bu Kanıma 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖzaL 

Başbakan 

2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİ
RİLMESİ, BAZI HÜKÜMLERİNİN KALDIRILMASI VE BU KANUNA BİR 

MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

Genel olarak; 
Ülkemizde sendikaların kurulması 20 Şubat 1947 tarihli ve 5018 Sayılı «İşçi ve İş

veren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun» ile mümkün olmuştur. Daha 
sonra ihtiyaçlara göre çıkarılan Kanunlarla yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

7 Kasım 1982 tarihinde kabul edilen 2709 Sayılı T.C. Anayasasının sendika hak
ları ile ilgili hükümleri gereği olarak çıkarılan 2821 Sayıh Sendikalar Kanununun bu
güne kadaırka uygulanmasında ortaya çıkan çeşitli aksaklıkların giderilmesi, Kanunun 
bazı farklı yorum ve anlayışa yol açan hükümlerinin açıklığa kavuşturulması ve ülke
mizce kabul edilmiş olan Uluslararası Çalışma Teşkilatı normlarına uygunluğu sağ
lanması için bu Tasarı hazırlanmıştır, 

Tasarının hazırlanmasında uygulaimadaki aksaklıklardan başka, yargı içtihatları ile 
doktrin de gözönünde bulundurulmuştur. 



_ 2 — 

Getirilen 'değişikliklerde maddelerin kendi içinde ve ilgili bulunduğu diğer madde
lerle tutarlı bir bütün oluşturması hedef alınmıştır. 

Madde Gerekçeleri : 
MADDE 1. — Sendika kurucusu olabilmek için aranan şartlardan, sendikanın 

kurulacağı işkolunda en az bir yıldan beri fiilen çalışır olmak şartındaki «en az bir 
yıldan beri» ifadesi kaldırılmış, o işkolunda fiilen çalışır olmak yeterli sayılmıştır. Ay
rıca, 28(22 Sayılı Kanonun 'ilgili maddelerine göre hüküm giymemiş olmak şartı da 
«toplam altı ay veya daha fazla hüküm giymemiş» olarak değiştirilmiş, böylelikle ku
rucularda aranan şartlar hafifletilmiş ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı normlarına 
uygunluğun sağlanmasına çalışılmıştır. 

Madde 2. — 6 ncı maddede yapılan değişiklikle 5 inci maddede yapılan değişik
liğe paralellik sağlanmıştır. 

Madde 3. — 9 uncu maddenin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle sendika, 
sendika şulbesi veya konfederasyonların yöneticilerinin kamu kurum veya ku
ruluşları ile bunların katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim veya (denetim 
kurullarında görev aldıkları takdirde, ilgili kamu kuruımu veya kuruluşlarına ait ka
nunlarda ıhükıüm ıbulunması halinde sendikadaki veya koniföderasyonlardaki görev
lerinin de devam etmesi limkânı ısağlanmıştır, 

9 unou tmaSddenin üçlüncü fıkrasında sendikaların, sendüka şubelerinin ve kon
federasyonların zorunlu organlara asil üye kadar yedek üye seçileceği de bildirilmiş-
tir. Kanunun 15, 18 ve 19 uncu maddelerinde «yönettim kurulu, disiplin kurulu ve 
denetim kurulunun kaç gerçek kişiden oluşacağı, asgarî ve azamî sayıları gösteril
miştir. Asgarî sayılarla da olsa asil üyeler ile birlikte yedek üyelerin de seçilmeleri 
gereği, özellikle (işveren ısenldilkalarında organların oluşturulması ve dolayısıyla var
lıklarının devamı (açısından güçlükler yaratmaktadır. Uygulamada görülen bu güç
lüğün kaldırılması «içtin maddeye yeni bir ıfıkra eklenerek, işveren sendikalarında üye
lerin genel kurul ve diğer zorunlu organlarının oHluşjturulmasında birden fazla ger
çek (kişi ile temslil edilebilme ve bu hususta tüzüklerine objektif ölçülere dayalı hü
kümler koyma imkânı verifaüiştir. 

Madde 4. — Genel kurulların oluşumunu ve sendika (içi demokrasiyi temel ala
rak düzenleyen Kanunun 10 uncu maddesinde seçimlere yapılacak itirazların çözü
mü (ile ilgili açık hükme yer verilmemiş olması uygulamada görüş ayrılıklarına se
bep olmuş ıbu ıhusuislta yargı mercilerince de değişik yönde kararlar verilmesi, seçim
lerin yargı denettim! dışında kalması sonucunu doğurmuştur. Bu amaçla maddenin 
ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile sulbe genel kurullarının oluşması içlin yapılacak 
seçimlere itirazlarda denetimi gerçekleştiiırilecek yargı mercileri, uyuşmazlığın çözü
münde esas olacak süreler ile ıbirlilkte gösterilmiştir. 

Madlde 5. — l!l inci maddede yapılan değişiklik ile sendika şubelerinin açılma
sına kolaylık sağlanması bakımından, yönetim kuruluna, genel kurulca yetki veril
mesi esası gdttrilmigtir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 
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Madde 6. — Seçimler sırasında seçime katılanların, Kanunun aradığı şartları 

haiz olup olmadıkları hakkında seçim hakimınce yeterl'i araştırmanın yapılaımaıması 
veya hakimin yanıltıcı Ibeligelerin ibraz edilmesi nedeniyle, seçim sonunda hâkimin 
kesin olarak karar vermesi sonucu seçilmemeaıi ıgerdken kimilerin dahi seçildikleri 
sıkça görülrnüşjtiür. Bu sebeple onbirind fıkradan «keşlin karar verir» hükmü çıka
rılmış, Yargıtaya başvurmak imkânı sağlanarak yukarıda (belirtilen mahzurların gi-
derilımesfine 14 üncü maddenin onlbirinci fıkrasında yapılan değişiklikle çalışılmıştır. 

14 üncü maddenin ondördüncü fıkrasıda 'ise, 28121 sayılı Sed'ikalar Kanununun 
5 <ind maddesinde kurucular dçin getirilen kolaylığa paralel olarak «en az bir yıl bil
fiil çalışmış olma» şartı çıkartılmıştır. 

Madde 7. — 22 nci maddemin ıbirinci fıkrasında (yapılan değişiklikle, birden çok 
sendikaya üye olunması halinde ıbütiün üyeliklerin değil, sonraki üyeliklerin geçersiz 
olacağı esası kalbul edilerek yetki tespiıtinde karşılaşılan güçJülkl'erin glideııilmesine ça
lışılmış ayrıca ilik iradeyle belirlenen üyel'ik korunmuşjtuır., 

Nitekim gerçek anlamda yetkıl'i olmayan senidikanın, yetkili olabilecek sendıika-
nın yetkisini engellemek liçin üye işçinin bu sendikadan istifasını sağlamadan ve üç 
aylık bekleme süresini de bertaraf etmek için kendisine üye kaydedip Ütiraz yoluna 
başvurduğu ve yetki uyuşmazhğını doğurduğu hususları tespit edilmiş, bu mahzur
ların giderilmesi için fıkrada yemi düzenleme yapılmıştır. 

Maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile de üyeliğin işverene bildi
rilmesi zorunluğu kaldırılmış böylece sendikaların işyerlerindeki örgütlenme sıkıntı
ları giderilmiştir. 

Madde 8. — Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle; 
sendika üyeliğinden çekilenlerin, çekilmenin hüküm doğuracağı üç aylık süremin bi
timinden önce başka bir sendikaya üyelik için başvurması hallinde yeni üyeliğin ka
zanılabileceği tarihe açıklık getıiırilm'iş, bu suretle 22 nd maddeddklii değüşikliiğe uyum 
sağlandığı gibi yetkli tespitlinde ortayla çıkan sorunun da giderilmesine çallişıllmıştır. 

Madde 9. — 274 sayılı Kanunun 19 uncu maidldes'i gibi 2821 sayılı kanunun 
31 ind maddesi de işçinin sendikaya üye olma ve olmamasını da kapsamak üzere 
sendikıa hürriyetini konımaklta ve bu hususta temıinalt sağlayıcı müeyyideler getiir-
mekltedlir. Kanundaki açık hükümlere ve doktrinde hakim olan görüşe karşı, Yar-
gıltay kararlarında sendikal faaliyet üyelikten sonra başlar şeklindeki gerek kanuna 
ve gerek uluslararası normlara ters düşen bir yorumdan hareketle bir işÇiniı sen
dikaya üye olması sebebiyle işten çıkarıllması hailimde 31 ind maddenin 6 ncı fıkra
sındaki özel tazminatın değil, tîş Kanununun 13 ündü maddesinde genel1 olarak ön
görülen kötüniyet tazminatının ödenmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. îş Ka
nunundaki genel hükme nazaran sendika hürriyetinin teminat altına alınması ama
cıyla getirilen 31 ind maddenin özel tazminat hükmüne, maddenin kapsamı kadar 
«sendikaya üye olup olmama hürriyeti» olarak ifade edilen başlığına uygun düşe
cek şekülde uygulanma imkânı kazandırmak üzere 31 inci) maddenin 5 inci fıkra
sına «sendikaya üye olmaları veya olmamaları» İbaresi eklenmliştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 
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MADDE 10. — 37 nci maddenin .ikıi'noi fıkrasında senldika ve konfederasıyon-
îarın üyelerinin münhasıran ekonomik ve sosyali hak ve menfaatlerinin korunması 
ve gdliştirilmesiinden sözediilmesi ve Kanunun diğer maddelerinde de sendikal fa'a-
liyetilerin bu şekilde bellirftlilmeslii karşısında yanlış anlamaya müsait «Meslekî İfadesi 
çıkartılmış, sendikal amaca uygun laçılklamaların sıi'yasî faaliyetten sayılıp sayılma
yacağı tereddütlerin gilderilmesi balkıımırtdan bu konuldaki açıklamakların siyasî faa
liyet sayılmayacağı hususu belirtlilimiştir. 

Madde 11'. — 44 üncü rna'ddede yapılan değişiklikle İş ve İşçi Bulima Kuru
muna devredilmek üzere eğltlim teslisleri yaptırma veya bu amaçla bağışta bulun
ma imkânı sendÜkalana (tanınmış, ayrıca, Vergi Usul Kanununa göre demirbaşların 
satış ve terkini esası getirillmiiş, diğer taraifitan nakit gelirlerin yüzde birini aşmaya-
cafc oranlda sosyal amaçlı harcama imkânı getıirilmiışjtir. 

Madde 12. — Fesih, infisah veya kapatma halinde sendika ve konfederasyonların 
mallarının sendika hürriyeti ve Uluslararası normlara uygunluğunun sağlanmasının 
bir gereği olarak Hazineye devri önlenmiş, 46 nci madd;edeki yeni düzenlemeyle tü
zükte veya genel kurul kararında belirtmek suretiyle aynı nitelikteki kuruluşa devri im
kânı getirilmiş, diğer hallerde ise, işçilerin mesleğe yöneltilmesi, meslekî eğitimi ve 
rehabilitasyonu hizmetlerinde kullanılabilmesi amacıyla paja ve malların iş ve İşçi Bul
ma Kurumuna devri öngörülmüş böylece bilhassa kadın işçilerde görülen nitieliksiz 
işçilik sebebiyle mevcut olan işsizliğin de bir ölçüde önlenmesine çalışılmıştır. 

MADDE 13. — Sendika denetimlerinde tespit edilen ve giderilmesi istenen ak
saklıkların genel kurullarda karara bağlanabileceği hususu da dikkate alınarak 47 nci 
maddede yapılan değişiklikle, işçi ve işveren sendika ve konfederasyonların seçim dö
nemi içerisinde en az bir defa denetlenmesi esası getirilmiştir. 

Ayrıca, diğer gerçek ve tüzelkişilerin de bu Kanun kapsamındaki kuruluşlarla 
yaptıkları işlemlerle ilgili olarak denetim elemanlarınca istenecek bilgi ve belgeleri ver
mek zorunda oldukları maddenin beşinci fıkrasında açıklanmış böylece idarî ve malî 
denetimin sağlıklı ve süratli bir şekilde yapılması amaçlanmıştır. 

Madde 14. — 12 nci madde hükmüne aykırı davranılması halinde kuruluşun üye
lerinden 'birinin yargı organlarına başvurmaması sebebiyle kanunî vecibelerin yerine 
getirilmesi mümkün olamamaktadır. Bunu önlemek amacıyla, bu durumda gerekli iş
lemin yapılabilmesi için valilik veya bakanlığımıza müracaat hakkı 53 üncü maddede 
yapılan değişiklik ile tanınmıştır. 

Madde 15. — 59 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile sendika 
ve konfederasyon gelirlerimin amaç dışı küllanılıması ve genel kurul kararı olmadan 
borç verilmesi halinin cezalandırılması hususu düşünülmüştür. 

Madde 16. — 61 inci maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile, toplu iş 
sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikası dışında, yetki belgesini alan sendikalara da iş
verence aidat kesilmesi hükmü getirilmiş böylece, yetki alan sendikalara da üyelik 
aidatlarının tahsili ve sendikaların güçlenmesi bakımından kolaylık sağlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 



Madde 17. — Yapılan değişiklik ile 21 inci maddenin 3 ve 4 üncü bentlerinde yer 
alan din - ibadet işlerindje çalışanların ve öğrencilerin de sendikalara üye olabilmele
rine ve sendika kurabilmelerine imkân sağlanmıştır. Böylece, maddenin sendika hür
riyetine ve uluslararası normlara uyumlu haile getirilmesi amaçlanmıştır.; 

Madde 18. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun geçici 2 nci maddesiyle eski 
sendika üyeliklerinin listeler halinde bildirilmesi esası getirilmiş idi* Bu uygulama ger
çeğe aykırı olan üyeliklerin bildirilmesine sebep olmuş, üye listelerinde işçi olmayan, 
çalışmayan, emekli olan kişilerin dahi üye olarak gösterdikleri, sendikalarca işyerlerine 
ilişkin yapılan üye sayıları bildirimlerinin işyerlerinin işyerinde çalışan işçi sayısın
dan fazla olduğu gözlenmiştir. Bu durum Bakanlıkça düzenlenen ve yayımlanan is
tatistiklerde, keza işyerinde çalışan üyeler yönünden gerçeği yansıtmayan sonuçların 
doğmasına ve yetki sisteminin sağlıksız işleyişinin sebebini teşkil etmiştir. 

Belirtilen sakıncaları ıkaldmmalk için 2821 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hük
müne de uygun olarak, eskiden liste halinde bildirilen üyeliklerin noter kanalıyla bil
dirimi esası kabul edilmiştir. 

Madde 19-20. — Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 11.5. 1988 

Esas No. : 1/441 
Karar No. : 10 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksıek Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen «2821 sayılı Sendikalar Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bu 
Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 10.5.1988 
tarihli, 9 uncu Birleşiminde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut, Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile Tür
kiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcilerinin de katılmasıyla incelenip gö
rüşülmüştür. 

Öncelikle Anayasaya uygunluğu yönünden incelenen tasarıya Anayasaya aykırı
lığı yönünden bif itiraz olmadığından tümü üzerindeki müzakerelerden sonra madde
lerine geçilmiş ve maddelere ilişkin kabul, ret ve değişiklikler aşağıda sırasıyla gösteril
miştir. 

Tasarının; 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının değişikliğine lilisjkin 

4 üncü maddesi; bu maddede itiraz merciinin gösterilmesine gerek görülmediğinden 
metinden çıkarılmıştır. 

4 üncü maddenin metinden çıkarılması sebebiyle Tasarının 5 inci maddesi 4 üncü 
madde olarak aynen kabul edilmiş ve takip eden madde numaraları bu değişikliğe göre 
teselsül jettariıkniştir. 
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Tasarının 6 ncı maddesi 5 inci madde olara aşağıdaki değişikliklerle kabul edil
miştir. 

Kanunun 14 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında, kesin ibareleri; zorunlu or
ganların seçim sonucuna göre görev yapabilmesini teminen teşkili zorunluluğu bulun
duğundan yeniden konulmuş, sendika, sendika şubesi ve konfederasyonların seçimle
rine »karıştırılacak usulsüzlüklerin ve Menin önlenmesini teminen Kanunun 52 nci 
maddesine göre başvuru hakkı ilgililere tanınmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, prim, Ödenen günlerin de çalış
ma süresinden sayılması esası getirilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesindeki «İşçi ve işverenler» ibaresi kanun tekniği bakımın
dan «işçi veya işverenler» şeklinde değiştirilmiş, bu madde Komisyonumuzca 6 ncı 
madde olarak ve değişik şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 8 inci maddesine, 29.4.1986 tarihli ve 3279 sayılı 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanunla 506 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde yapılan de
ğişiklikle; sigortalı olarak çalışırken emekli olanlara destek primi ödenmesi kaydıyla 
sigortalı bir işte çalışma imkânı sallanmıştır. Çalışmanın hizmet akdine dayanması 
karşısında sigortadan emekli olanlardan işe devam edenlerin işçi sayılması ve sendika
lara üye olmalarını sağlayacak bir fıkra Komisyonumuzca metne ilâve edilmiş, madde 
bu değişiklikle 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 9 uncu maddesi 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 10 uncu maddesi 9 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 11 inci maddesinin son fıkrasında yer alan % l'lik sosyal amaçlı har

camaların günün ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği gerekçesiyle % 5'e çıkartılmış ve 
11 inci madde 10 uncu madde olarak değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 12 nci .maddesi 11 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan «seçim» ibaresi kaldırı

larak «olağan genel kurul» ibaresine yer verilmiş, bu fıkradan sonra; Kanunun 47 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan «kuruluşların amaçları» ibaresi fıkradan çıka
rılmak suretiyle bu ibarenin yerine «genel kurul kararları» ibaresi konularak tasarı 
metnine ikinci fıkra olarak Komisyonumuzca ilave ediimiş ve 13 üncü madde 12 nci 
madde olarak değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 14 üncü maddesinde yer alan «valilik veya» ibaresi çıkarılarak, madde 
13 üncü madde olarak değişik bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 15 inci maddesi 14 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 16 ncı maddesi 15 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 17 nci maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 18 inci maddesinde yer alan 6 aylık süreler ihtiyaca cevap vermesini 

teminen bir yıla çıkarılmış ve madde değişiklik şekliyle 17 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeyle ilgili 19 ve 20 nci maddeleri sırasıyla 18 ve 
19 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 
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Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 

arz olu uıur. 
Başkan 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Sözcü 
İbrahim Öztürk 

Adana 

Üye 
Hamdı Özsoy 

Afyon 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 
Üye 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Üye 
Ali Uyar 

Hatay 
Muhalifim. 

Üye 
Halil Çulhaoğlu 

izmir 
Muhalifim. 

Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Cemal Alışan 

Samsun 
Muhalifim. 

Üye 
Kâzım özev 

Tokat 
imzada bulunamadı. 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 

Kâtip 
M. Rauf Ertekin 

Kütahya 

Üye 
Yaşar Bryılmaz 

Ağrı 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Nizamettin Özdoğan 

Elazığ 
Üye 

Ülkü Gökalp Güney 
Gümüşhane 

imzada bulunamadı. 
Üye 

I. Hakkı önal 
istanbul 

imzada bulunamadı. 
Üye 

Kerem Güneş 
Kars 

Üye 
Doğan Baran 

Niğde 
imzada bulunamadı. 

Üye 
Ömer Günbulut 

Sivas 

Üye 
Talat Sargın 

Tokat 

Üye 
İbrahim Cebi 

Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 



— s — 
HÜKÜMETIN TEKLÎF ETTIĞI METIN 

2821 Saydı Sendikalar Kanununun Baza Maddelerinin Değiştirilmesi Bazı Hükümle
rinin Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2821 sayılı Sendikallar Kanununun 5 inci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Kurucularda aranacak nitelikler 

Madde 5. — Sendika kurucusu olabilmek için; Türk vatandaşı, medenî hakları 
kullanmaya ehil ve sendikaların kurulacağı işkolunda fiifen çalışır oılmak; kamu hiz
metlerinden mahrum edilmemiş bulunmak; Türkçe okur-yazar olmak; zimmet, ihtilas, 
irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanıma, dolanlı if
las gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık 
suçlarından biriyle veya herhangi bir suçtan do'layı ağır hapis veya taksirlli suçllar ha
riç toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymemiş bulunmak; Türk 
Ceza [Kanununun ikinci kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların 
işlenmesini alenî olarak tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanununun 312 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında yazılı halikı, sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı 
gözeterek kin veya düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından veya Türk Ceza Kanu
numun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı 
Kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında 
yazıllı eylemleri siyasî ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkûm ollımamak; ayrıca 
Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 79 
uncu maddelerine göre toplam altı ay veya daha fazla veya 68 İnci maddesine göre 
hüküm giymemiş olmak şarttır. 

İşveren sendikasının kurucusunun tüzelkişi olması halinde tüzelkişiyi temsil eden 
gerçek kişide de işkolunda fiilen çalışma şartı hariç yukarıdaki bütün şartlar aranır.» 

IMADDE 2. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sendika kurucuları, sendika merkezinin bulunacağı ilin valiliğine makbuz karşı
lığımda, dilekçelerine ekli ollarak sendika tüzüğünü, kuruculların nüfus cüzdanlarının 
suretlerini, 'ikametgâh belgelerini, meslek ve sanat özgeçmişlerini, sendikanın kurula
cağı işkolunda fiilen çalışır olduklarını kanıtlayan belgeler ile sabıka kayıtlarım, ilk 
genel kurula kadar kuruluşu sevk ve İdare edecekler üle bunların eşleri ve velayetleri 
altında çocuklarına ait noterden tasdiklli mal bi'Idirimlerini vermek zorundadırlar.» 

iMADDE 3. — 2821 sayıln Sendikalar Kanununun 9 uncu maddesinin altıncı fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

«Sendika, sendika şubesi veya konfederasyonların yöneticileri, kamu kurum veya 
kuruluşlarıyla bunların katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim veya denetim 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 
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SAĞfLlK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2821 Sayın Sendikalar Kanununun Baza Maddelerinin Değiştirilmesi, Baza Hükümle
rinin Kaldmtması ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kaaıun Tasansı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir, 

MADDE 2. — Tasarının 2 ncî maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)' 

kurullarında görev aldıkları takdirde sendika veya konfederasyonlardaki görevler1! so
na ener. Ancak, diğer kanunlarda hüküm bulunması halinde bu fıkra hükmü uygulan
maz.» 

'«İşveren sendikallarında üyelerin gene! kurulda ve diğer zorunlu organlarda kaç 
kişi ile temsil edilebilecekleri tüzüklerinde belirtilir.» 

MADDE 4. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İşçi sendikası şubesinin faaliyet sahasındaki işyerlerinde çalışan sendikalı işçi 
sayısı beşyüzü aştığı takdirde şube genel kurulu döleğe esasına göre yapılır. Genel ku
rula katılacak delegeler, üyeler tarafından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm 
esasıma ve sendika tüzüğündeki bükümlere göre seçilir. Seçimlere üç işgünü içlinde ya
pılacak itiraz mahallî iş mahkemesiınce üç işgünü içinde karara bağlanır ve hükmün 
temyizi halinde Yargıtay onbeş gün içinde uyuşmazlığı kesin olarak sonuçlandırır. Şu
be genel kuruluna katılacak delege sayısı yüzden az ikiyüzeiliden çok olmamak üzere 
sendika tüzüğünde .belirlenir.» 

MADDE 5. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 11 inci maddesinin birinci fık
rasının 8 inci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«8. Şube açma veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verme, şubeleri birleştir
me veya kapatma» 

'MADDE 6. — 2821 sayılı Sendikallar Kanununun 14 üncü maddesinin onbirinci 
fıkrası ile ondördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden iti
baren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün 
incelenir ve karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanma
sından hemen sonra hâkim yukarıdaki hükümlere göre sonuçları ilan eder ve ilgili sen
dika, sendika şubesi veya konfederasyona bildirir. Hükmün temyizi halinde uyuşmaz
lık Yargıtay'ca onbeş gün içinde kesin olarak sonuçlandırılır.» 

«İşçi Sendikası veya konfederasyonlann genel kurul dışındaki zorunlu organları
na seçilebilmek için 5 inci maddede aranan şartlara ilaveten en az on yıl blillfiil çalış
mış olmak, şube zorunlu organlarına seçilebilmek için ise 5 inci maddede aranan şart
lara haiz olmak gerekir. Çalışma sürelerinin tespitinde sosyal güvenlik kurumlarının 
kayıtları esas alınır. On yıl bilfiil çalışmış idmanın hesabında yurt dışında işçi olarak 
çalışılan sürenin en çok beş yılı nazara alınır.» 

MADDE 7. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci maddesinin birinci ve 
dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştıiriıkniştir, 

«Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olma
maya zorlanamaz. İşçi ve işverenler aynı zamanda ve aynı işkolunda birden çok 
sendikaya üye olamazlar. Birden çok sendikaya üye olunması halinde, sonraki üye
likler geçersizdir.» 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 5 inci maddesi 4 üncü madde olarak komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir., 

MADDE 5. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 14 üncü maddesinin onbirinci 
fıkrasıyla ondördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden iti
baren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından aynı gün 
incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların kara
ra bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçlan 
ilan eder ve ilgili sendika, sendika şubesi veya konfederasyona bildirir. Ancak, ilgili
lerin bu Kanunun 52 nci maddesine göre başvuru hakkı saklıdır. 

îşçi sendikası veya konfederasyonların genel kurul dışındaki zorunlu organlarına 
seçilebilmek için 5 inci maddede aranan şartlara ilaveten en az on yıl bilfiil çalışmış ol
mak, şube zorunlu organlarına seçilebilmek için ise 5 nci maddede aranan şartları haiz 
olmak gerekir. Çalışma sürelerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumlarındaki kayıt
lara göre prim ödenen günlerin toplamı esas alınır. On yıl bilfiil çalışmış olmanın he
sabında yurt dışında işçi olarak çalışılan sürenin en çok beş yılı nazara alınır. 

MADDE 6. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 22 nci maddesinin birinci ve 
dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse" sendikaya üye olmaya veya olmamaya 
zorlanamaz. İşçi veya işverenler aynı zamanda ve aym işkolunda birden çdk sendikaya 
üye olamazlar. Birden çok sendikaya üye olunması halinde, sonraki üyelikler geçer
sizdir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

«Üyeliği kesinleşen işçinin üye kayıt fişinim birer nüshasının sendikaca onbeş gün 
içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve 'işçinin çalıştığı işyerlinin 'bağlı bu
lunduğu bölge müdürlüğüne gönderilmesi zorunludur. Üye kayıt fişinin bir nüshası 
da işçinin kendisine verilir.» 

MADDE 8. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 25 inci maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme 
bildiriımü noter huzurunda münferiden kimliğin tespiti ve istifa edecek kişinin im
zasının tasdiki ile olur. Çekilme bildiriminin birer örneği noterlikçe en geç üç işgü
nü içinde lilgiılıi işverene, sendikaya, işyerinin bağlı 'bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Çekilme notere başvurma tari
hinden itibaren üç ay sonra geçerlidir. Çekilen bu üç aylık süre içeriısıinde başka ibir 
sendikaya üye olması halinde yeni sendika üyeliği bu sürenin bitimi tarihinde kaza
nılmış sayılır.» 

MADDE 9. — 2821 ısayılı Sendikalar Kanununun 31 iinci maddesinin beşinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işve
renin rızası lile dış saatleri içinde, işçi sendika veya konfederasyonılorının faa'Liyetlerine 
katılmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı muame
leye ıtabi tutulamazlar.» 

MADDE 10. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 37 nci maddesinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sendika ve konfederasyonlar siyasî amaç güdemezler, siyasî faaliyette buluna
mazlar, siyasî partilerle ilişki kuramaz ve işbirliği yapamazlar ve bunlarla hiçbir ko
nuda hiçbir şekilde müşterek hareket edemezler, siyasî partilerden destek göremezler 
ve onlara destek olamazlar, bunlardan yardım ve bağış alamazlar, bunlara yardım ve 
ibâğışta bulunamazlar. Sendika ve konfederasyonlar derneklerle, kamu kurumu niteliğin
deki meslek kuruluşları ve vakıflarla siyasî amaçla ortak hareket edemezler, bir siyasî 
partinin adını, amblem veya işaretlerini kullanamazlar. Sendika ve konfederasyonların 
üyelerinin münhasıran ekonomik ve sosyal hak ve menfaatleriinin korunması ve ge
liştirilmesi amacıyla yapacakları faaliyetler ve açıklamalar siyasî faaliyet sayılmaz,» 

MADDE 11. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 44 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği- Metin) 

Üyeliği kesinleşen işçinin üye kayıt fişinin birer nüshasının sendikaca onbeş gün 
içlinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve işçinin çalıştığı işyerinin bağlı bu
lunduğu Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi zorunludur. Üye kayıt fişinin bir nüshası 
da işçinin kendisine veri'lıir, 

MADDE 7. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 25 inci maddesinin ikinci ve 
beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme bil-
dlkîmi noter huzurunda münferiden kimliğin teispiti ve istifa edecek kişinin imzasının 
tasdiki ile olur. Çekilme bildiriminin birer örneği noterlikçe en geç üç işgünü içinde il
gili işverene, sendikaya, işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Çekilme notere başvurma tarihinden itibaren 
üç ay sonra geçerlidir. Çekilenim bu üç aylık süre içerisinde başka bir sendikaya üye 
olması halinde yeni sendika üyeliği bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır. 

Bağlı bulundukları, kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik 
veya malullük aylığı veya toptan ödeme alarak işten ayrılan işçüerle işkölunu değiştiren 
işçilerin sendika üyeliği ile varsa sendika, sendika şubesi veya konfederasyon organ
larındaki üyelikleri ve görevleri sona erer. Ancak, çalışmaya devam edenler hakkında 
bu hüküm uygulanmaz. 

MADDE 8. — Tasarının 9 uncu maddesi 8 inci madde olarak komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 10 uncu maddesi 9 uncu madde olarak komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 44 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

«Sendika ve konfederasyonların giderleri 

Madde 44. — Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerini. amaçları ve bu Kanun
da gösteriılen faaliyetleri dışında kullanamazlar veya bağışlayamazlar. Anoalk, îş ve 
!îşçi Bulma Kurumuna devredilmek üzere meslekî eğitim tesisleri de yaptırabilir veya 
bu amaçla bağışta bulunabilirler. 

İşçi Sendika ve Konfederasyonları gdıirleriınkı en az yüzde 'beşinii üyelerinin mes
lekî eğitimi ile bilgi ve tecrübelerini artırmak için (kullanmak zorundadırlar. 

Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malze
me demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiç bir şekilde gider olarak işlem göre
mez. Demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar sendika ve kon
federasyon tüzüklerinde belirtilir. 

Sendika ve konfederasyonlar borç veremezler. Ancak, nakit gelirlerin yüzde birini 
aşmamak kaydıyla sosyal amaçlı harcamaya, Genel Kurul Kararıyla yönetim kurul
larını yetkilendirebilMer.» 

MADDE 12. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 46 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Fesih, infisah ve kapatma halinde malların devri 
Madde 46. — Feshedilen veya infisah eden sendikaların mal varlığı tüzükle veya 

feshe karar veren genel kurul kararı ile bu Kanuna göre kurulmuş aynı nitelikteki 
bir kuruluşa bırakılmış olmadıkça varsa üyesi bulunduğu konfederasyona devredilir. 

a) Devir, konfederasyonca kabul edilmediği takdirde, 
b) Feshedilen veya infisah eden sendika konfederasyon üyesi değilse, 
c) Feshedilen veya infisah eden konfederasyon ise ve birinci fıkrada zikredilen 

tüzük hükmü veya genel kurul kararı yoksa, 
d) Sendika ve konfederasyonlar mahkeme kararıyla kapatılmış ise, 

tasfiye neticesinde kalacak paralar, îş ve îşçi Bulma Kurumunca belirlenecek millî 
bankalardan birine yatırılır ve mallar bu Kuruma, maledilir. Bu para ve mallar, işçileri 
mesleğe yöneltmek, işçilerin meslekî eğitimi ve rehabilitasyonu hizmetleri dışında kul
lanılamaz. 

Para, mal ve bunların gelirlerinin kullanımı, en çok üyeye sahip işçi ve işveren 
konfederasyonu temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. 

Para ve mallar, bu maddede belirtilen kuruluşlar dışında gerçek veya tüzel bir 
kişiye, kuruluşa, kuruma devredilemez. Feshedilen, infisah eden ve kapatılan sendika ve 
konfederasyon üyeleri arasında paylaştırılamaz.» 

MADDE 13. — 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 47 nci maddesinin ikinci ve 
beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«îşçi ve işveren sendika ve konfederasyonları seçim dönemi içerisinde en az bir 
defa Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
mahallinde olmak üzere birlikte veya ayrı ayrı denetlenir. Gerek görüldüğünde birden 
fazla denetleme de yapılabilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 
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(Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«Sendika ve konfederasyonların giderleri» 

Madde 44. — Sendika ve konfederasyonlar, gelirlerini amaçları ve bu kanunda 
gösterilen faliyetleri dışında kullanamazlar veya bağışlayamazlar. Ancak, tş ve îşçi Bul
ma Kurumuna devredilmek üzere meslekî eğitim tefeleri de yaptırabilir veya bu amaç
la bağışta bulunabilirler. 

îşçi Sendika ve Konfederasyonları gelirlerinin en az yüzde beşini üyelerinin mes
lekî eğitimi ile bilgi ve tecrübelerini artırmak için kullanmak zorundadırlar. 

Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme 
demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiç bir şekilde gider olarak işlem göremez. De
mirbaşların satış ve terkininde uygulanacak usul ve esaslar sendika ve konfederasyon 
tüzüklerinde belirtilir. 

Sendika ve konfederasyonlar, üyeleriyle çalıştırdıkları işçiler dahi hiç kimseye borç 
veremezler. Ancak, nakit gelirlerinin yüzde beşini aşmamak kaydıyla sosyal amaçlı har
camaya, genel kurul kararıyla yönetim kurullarını yetkilendirebilirler. 

MADDE 11. — Tasarının 12 noi maddesi madde 11 olarak komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 47 nci maddesinin ikinci, üçün
cü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

işçi ve işveren sendika ve konfederasyonları olağan genel kurul dönemi içerisinde 
en az bir defa Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
mahallinde olmak üzere birlikte veya ayrı ayrı denetlenir. Gerek görüldüğünde birden 
fazla denetleme de yapılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

«Denetleme sırasında denetim elemanlarınca istenecek her türlü defter, belge ve 
yazıların yöneticiler tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur. Ayrıca diğer 
gerçek ve tüzelkişiler de bu Kanun kapsamındaki kuruluşlarla yaptıkları işlemlerle 
ilgili olarak denetim elemanlarınca istenecek bilgi ve belgeleri göstermek veya vermek 
zorundadınlar.» 

MADDE 14. — 2821 sayılı Sendikalajr Kanununun 53 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Yönetim kuruluna işten el çektirme 

Madde 53. — 12 nci madde hükmüne aykırı hareket eden konfederasyon, sendika 
ve sendika şubesi yönetim kuruluna; kuruluşun üyelerinden birinin veya durumu 
tespit eden valilik veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başvurusu üzerine 
iş davalarına bakmakla görevli mahkeme kararı ile işten el çektirilir. Bu takdirde 
görevli mahkeme genel kurulu kanun ve tüzük hükümleri gereğince en kısa zamanda 
toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar carî işleri yürütmekle görevli 
olmak üzere Medenî Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder.» 

MADDE 15. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 59 uncu maddesinin üçüncü 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«31 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işverene, 44 üncü madde
sinin bir ve dördüncü fıkraları hükümlerine, 51 inci maddenin birinci fıkrası hü
kümlerine aykırı hareket eden sendika veya konfederasyonunun sorumlu görevlile
rine onbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası hükmedilir.» 

MADDE 16. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 61 inci maddesinin birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İşyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasının, toplu iş 
sözleşmesi yapılmamışsa veya sona ermişse yetki belgesi alan işçi sendikasının yazılı 
talebi ve aidatı kesilecek sendika üyes'i işçilerin listesini vermesi üzerine, işveren sendika 
tüzüğü uyarınca üyelerin sendikaya ödemeyi kabul ettikleri üyelik aidatım ve Toplu 
îş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu gereğince sendikaya ödenmesi gerekli dayanışma 
aidatını, işçilere yapacağı ücret ödemesinden kesmeye ve kestiği aidatın nevini belirterek 
tutarını ilgili sendikaya vermeye ve kesinti listesini sendikaya göndermeye mecburdur. 
Bu aidat dışında sendikaya ödenmek üzere bir kesintinin yapılması toplu iş sözleşmesi 
ile kararlaştırılamaz.» 

MADDE 17. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 21 inci maddesinin 3 ve 4 üncü 
bentleri yürürlükten kaldıntoııştır. 

MADDE 18. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Denetlemede, yönetim ve işleyişin, gelir ve giderlerin, gelir ve giderler ile ilgili 
olarak yetkili organlarca alınan kararların kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına 
uygun olup olmadığı ve harcamaların bu kararlara uygunluğu incelenir. 

«Denetleme sırsında denetim elemanlarınca istenecek her türlü defter, belge ve 
yazıların yöneticiler tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur. Ayrıca diğer 
gerçek ye tüzelkişiler de bu Kanun kapsamındaki kuruluşlarla yaptıkları işlemlerle 
ilgili olarak denetim elemanlarınca istenecek bilgi ve belgeleri göstermek veya vermek 
zorundadırlar.» 

MADDE 13. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 53 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Yönetim kuruluna işten el çektirme 

Madde 53. — 12 noi madde hükmüne aykırı hareket eden konfederasyon, sendika 
ve sendika şubesi yönetim kuruluna; kuruluşun üyelerinden birinin veya durumu tespit 
eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başvurusu üzerine iş davalarına bak
makla görevli mahkeme kararı ile işten el çektirilir. Bu takdirde görevli mahkeme 
genel kurulu kanun ve tüzük hükümleri gereğince en kısa zamanda toplamak ve yeni 
yönetim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle görevli olmak üzere Medenî 
Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin eder.» 

MADDE 14. — Tasarının 15 inci maddesi 14 üncü madde olarak Komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 16 ncı maddesi 15 inci madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 17 nci maddesi 16 ncı madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 2821 Sayılı Sendikalar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

«CJEÇlOt MADDE 7. — Sendikalar, 2821 Sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine 
göre yaptıkları üyelik bildirimlerini, aynı Kanunun 22 nci maddesinde belirtiilen usullere 
uygun olaarfc yenilemek ve bu mükellefiyetlerini Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
6 ay içerisinde yerine getirmek zorundadırlar. Bu zorunluğa uyulmaması halinde, bildi
rilen üyelikler bu süre sonunda geçersiz sayılır. Üyeliklerin bu maddeye göre yenilen
mesi için yapılan noter masrafları 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 64 üncü madde
sinde belirtilen miktarın yarısı kadardır. Noter masrafları sadece bu işlemlere mahsus 
olmak üzere sendikalar tarafından da karşılanabilir. 

Bu maddeye göre bildirilecek üye sayıları altı aylık bildirim süresini takip eden 
ilk istatistikte nazara alınır.» 

MADDE 19. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 20. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Turgut Özal 

Devlet 'Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
/. Kaya Erdem 

Devlet Bakam 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 
Ali Bozer 

Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ' 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
Mustafa Kalemli 

Maliye Ve Gümrük Bakam 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakam 
/. Safa Giray 

Ulaştırma Bakanı 
Ekrem Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
İmren Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt 

4.5.1988 

Devtltelt Bakam 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakam V. 
Kâzım Oksayj 

Devlet Bakanı 
Yusuf B. Özal 
Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar 
Devlet Bakanı 
Nihat Kitapçı 

Millî Savurana Bakamı 
Ercan Vuralhan 

Dışişleri! Bakanı V, 
Ali Bozen 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Hasan Celâl Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Bülent Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakam 
Şükrü Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. Tınaz Titiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

«GEÇİCİ MADDE 7. — Sendikalar, 2821 Sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine 
göre yaptıkları üyelik bildirimlerini, aynı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen 
usullere uygun olarak yenilemek ve bu mükellefiyetlerini Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren bir yıl içerisinde yerine getirmek zorundadırlar. Bu zorunluğa uyulmaması 
halinde, bildirilen üyelikler bu süre sonunda geçersiz sayılır. Üyeliklerin bu maddeye 
göre yenilenmesi için yapılan noter masrafları 2821 Sayılı Sendikallar Kanununun 64 
üncü maddesinde belirtilen miktarın yarısı kadardır. Noter masrafları sadece bu işlem
lere mahsus olmak üzere sendikalar tarafından da karşüanabitir. 

Bu maddeye göre bildirilecek üye sayıları bir yıllık bildirim süresini takip eden 
ilk istatistikte nazara alınır.» 

MADDE 18. — Tasarının 19 uncu maddesi 18 inci madde olarak Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 20 nci maddesi 19 uncu madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 60) 




