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I. — GEÇEN Tl 

Hükümetin, dört Amerikalının kaçırıimasiy-
le de ilgili, son olaylar hakkında bilgi vermesi
ne dair verilen bâzı önergeler üzerinde Devlet 
Bakanı Hasan Dinçer• bu konuda, yapılan ko
vuşturmaları da içine alan bir demeçte bulun
du. 

Başkanlık Divanında açık bulunan üyelikler 
için yapılan seçim sonucunda Başkanvekilliğine 
C. H. P. Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun ve Kâtip üyeliklere de O. H. P. Çankırı Mil 
letvekili Nuri Çelik Yazıcıoğlu ile A. P. Tun
celi Milletvekili Kenan Aral'ın seçilmiş oldukla
rı bildirildi. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; 
T. B. M. M. üyeliği ile bağlaşmıyan işler, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunu de

ğiştiren 5585 ve 6724 sayılı kanunlara bâzı mad
deler eklenmesi. 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 31 nci 
maddesinin yürürlükten kaldırılması, 

Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması, 

Genel bir affın çıkarılması, 
648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun, «Aday

lık şartları» başlığını taşıyan 34 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesi, 

Dış ticaretin devletleştirilmesi ve 228 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi haklarındaki 
kanun tekliflerinin İçtüzüğün 36 nci maddesine 
göre gündeme alınmasına dair önergeleri, ya
pılan görüşmelerden sonra, reddolundu. 

iş kanunu tasarısının görüşülmesi, maddeleri 
üzerinde verilmiş bulunan değişiklik önergeleri
nin komisyon tarafından geri alınması üzerine, 
gelecek birleşime bırakıldı. 

Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüfusun
da kayıtlı - Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
Özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun 
tasarısının reddine dair Adalet Komisyonu ra
poru kabul olundu. 

654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hak
kında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin değiş
tirilmesine ve, 

Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarıla-

ANAK ÖZETİ 

rımn görüşülmesi, ilgili komisyon temsilcileri
nin ve, 

Osman Salmankurt'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı, 

îzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 arka
daşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
teklifi, 

Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı, 

13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Kanunla 
yürürlüğe giren, «Nükleer Enerji Alanında hu
kukî mesuliyete dair sözleşme» de yer almadığı 
anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hakkında ka
nun tasarısı 

Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı, 
Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve 

Mimarlık akademileri) nin kuruluş, hazırlık ve 
esasları hakkında kanun tasarısı ve 

Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve Kütah
ya Milletvekili ilhan Ersoy ve 34 arkadaşının, 
Belediye gelirleri kanunu teklifinin görüşülme
leri de, bakanların Genel Kurulda hazır bulun
maması sebebiyle, ertelendi. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker ve 3 arkadaşının, inhisar beyiyeleri üçte 
birlerinin harb malûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 
1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin Plân 
Komisyonuna havalesi, Komisyon Başkanlığının 
önergesi üzerine, kabul olundu. 

1076 sayılı Yedek Subay ve yedek askerî me
murlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesine 
dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde ile 1076 
sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla değişik 3 ncü 
mâcldesine bir fıkra eklenmesine dair kanun ta
şanlarının görüşülmesi, ilgili Bakan Kurulda 
hazır bulunmadığndan, ertelendi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanununa ek kanun tasarısı, yapılan görüş
melerden sonra, kabul olundu. 

Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 1028 ha
nesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu Ayşe'-
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den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'ın, 

Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı Işıkpı-
nar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de kayıtlı Nec-
mettinoğlu^ Emine'den olma 1 . 1 . 1947 do
ğumlu Nurettin Kahraman'm, 

Akyazı ilçesi Merkez Yeniköyü hane 18, cilt 
8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, Fat • 
ma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu Kemal Ulu 
köylü'nün, 

İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Merkez Çift
lik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 45 nci 
sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan doğma 
10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 

Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, cilt 22, 
sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osmanoğlu Ay
şe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Sesli'nin ve, 

Turgutlu'nun Hamidiye mahallesi 846 hane, 
cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, Kur
tuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada otu
rur YaJkupoğlu Yaşa'dan doğma 1 . 9 . 1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye ma

il. — GELEN 
TASARI 

1. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında 
bulunanlara verilecek hazır gıda hakkında Ka
nunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı (1/452) (Millî Savunma, îçiş-
ri ve Plân komisyonlarına). 

TEZKERELER 
2. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydi-

beyoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rtmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/450) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

3. — Kırşehir Milletvekili M. Kemal Güneş'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi (3/451) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

4. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı Şen-
gülerin yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına dair Başbakanlık tezkeresi (3/452) (Ana-

hailesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye mahal-

, leşi 295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi^ Ya
semin sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Ya
şa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partiei'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkerelerinin görüşülmeleri, 
ilgili Bakan Gjenel Kurulda hazır bulunmadı
ğından, ertelendi. 

Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, «Ticari 
işletme rehni» kanun teklifinin tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçilmesi 
ve ivedilikle görüşülmesi kabul olundu. 

8 . 3 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,50 de son 
verildi . 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 

Talât Köseoğlu Kemal Ataman 

İKâtip 
Sivas 

Enver Akova 

KÂĞITLAR 

yasa ve Adalet komisyonlarından jnürekkep 
Karma Komisyona) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/453) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlanndan mürekkep Kar
ma Komisyona) 

RAPORLAR 
6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bir

leşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti, arasında 
Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/126) 
(S. Sayısı : 297) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sos
yalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/102) (S. Sayısı : 298) 

)>*-<m "»« 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı) 

BAŞKAN — 67 nci Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazlarla yoklama 
yapılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere 
basmalarını rica ederim-

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 

melere başlıyoruz. 
gorüş-

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftanın, 
islâhiye ve Kırıkhan'da meydana gelen olayla
ra dair demeci ve Devlet Balamı Hüsamettin 
Atabeyli'nin cevabı. 

BAŞKAN — islâhiye ve Kırıkhan olayları 
ile ilgili olarak Malatya Milletvekili Sayın Mus
tafa Kaftan gündem dışı söz istemişlerdir. Beş 
dakikayı geçmemek üzere buyurun Sayın Mus
tafa Kaftan, 

MUSTAFA KAFTAN (Malatya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türkiye'de son günlerde önemli hâdiseler 
cereyan etmektedir. Ankara, istanbul gibi bü
yük şehirlerdekine paralel olarak yer yer Ana
dolu'da da bir başka biçimde, bir başka görü
nümde olaylar çıkmaktadır. 

Birkaç gün evvel Kırıkhan ve İslâhiye'de 
meydana gelen hâdiseler, günlük mahallî vaka
lar olmaktan çok daha önemli, çok daha endişe 
vericidir. Bu iki ilçemizde güven ve huzurunu 
tamamen kaybetmiş olan halk, bugünkü gazete 
manşetlerinden öğrendiğimize göre, korkulu 
günler ve korkulu geceler yaşamaktadır. 

Bütün dikkatlerimiz Ankara ve İstanbul'da 
devam eden olaylar üzerine çekildiği için, bir
kaç gün önce bu ilçelerde başgösteren anarşik 
olaylar her nedense ikinci plâna atılmış bulun
maktadır. 

Halbuki, meselenin üzerinde titizlikle durul
duğu takdirde, bir Kırıkhan olayının, bir İslâ
hiye olayının Ankara'da banka soyma, adam 

kaçırma, bomba, dinamit olaylarından geri ka
lan tarafı yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, başkentte üniver
site bahçelerinde, banka önlerinde patlatılan 
dinamitler, Anadolu'da birkaç günden beri lâik 
Cumhuriyetin temeline yerleştirilmektedir. 31 
Martlardan, Şeyh Sait'lerden, Kubilay olayla
rından itibaren Türkiye'nin geleneksel belâsı 
halinde yakasını bırakmıyan irtica, güçsüz hü
kümetler inançsız yönetim devirlerinde geliş
me olanağı bulmakta, Kırıkhan ve islâhiye olay
ları şeklinde bir kere daha Devlet kuvvetlerine, 
aslında Atatürk ve lâik Cumhuriyet ilkelerine 
karşı başkaldırmış durumdadır. 

Bir camiye bomba atılmasiyle başlıyan, ca
na ve mala yönelen Kırıkhan'daki gerici olay
lar, ileri, uygar hiçbir Batı ülkesinde benzeri 
görülmiyen tehlikeler saçarak aynı gün islâhi
ye'ye sıçramış, meslekî görevini yapmak için 
ilçeye gitmekte olan üç avukat, sağ duyusunu 
kaybetmiş bir kısım gericilerin hücumuna uğ-
rıyarak dövülmüş, zor kullanılarak görevlerini 
yapmalarına engel olunmuştur. 

Savunma hakkı, Anayasal özgürlüklerin her 
yurttaşa tanıdığı hakların başında gelir, önem
li olan bu üç avukatın dövülmesinden çok, mü
dafaasına koştukları insanların bu temel hak
larının şer kuvvetleri tarafından zorla ellerin
den alınmış olmasıdır. Unutmamak lâzımdır ki, 
en azılı canilerin bile savunma hakları vardır. 
Hiçbir kuvvet, katillerin, canilerin, hattâ mü-

— 124 — 
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dafileri döven yobazların bile bu hakkını elin
den alamaz, ona engel olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, kabul ederiz ki, 
günün konusu olan üniversite ve gençlik olay
ları, üniversite ve gençlik sorunları çizgisini 
aşmış, yasa dışı anarşik olaylar halinde geliş
mektedir. Gençlik bunalımı yalnız Türkiye'ye 
özgü değildir. Ülkenin temel sorunlarına yöne
lecek etkili sosyal tedbirler, gençlik olaylarının 
anarşiye dönüşümündeki hızını kesecektir. 

Fakat, tarihî tecrübe ile sabittir la, lâik 
Cumhuriyeti Atatürk ilkelerini yıkmaya yöne
len kaba kuvvet, özellikle güçsüz Hükümet dö
neminde Devlet kuvvetlerine başkaldırma cesa
retini kendinde bulduğu anda hiçbir sosyal, 
ekonomik ve hattâ hiçbir hukukî tedbir onu 
yuvasına itemez. 

Maalesef ülkemizde son günlerde bütün 
yurttaşları tedirgin eden, yasa dışı gizli kuru
luşlar tarafından yürütülen aşın sol çevrelerin 
yarattıkları anarşik olaylara paralel olarak ağı
rı sağ Adalet Partisi iktidarının yanlış hesap
ları yüzünden örgütlenmektedir. 

Gidiş iyi bir gidiş değildir. Türkiye'de olup 
bitenler günlük basit adlî vakalar sayılmama
lıdır. Atatürk Türkiye'sinde, Atatürk Ankara'
sında daha birkaç hafta evvel tekbirlerle, kasi
delerle kongre küşad eden siyasi fırkalar «Cen
net mekan Sultan Hamit Han» ı, Sultan Vah
dettin Hanı kurucu ilân edip, Atatürk'ün bir 
tok kelime ile olsun adını anmamak hususunda 
özel bir titizlik gösteren politikacılar, mutlu 
Atatürk dönemini bu kürsüden lekelemek, 
Türk tarihinden silip atmak cesaretini göste
ren parliömanterler gözlerini Güney - Doğuya 
çevirirlerse çok çabuk meyva veren eserlerini 
orada görebilirler. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün şikâyetçi 
olduğumuz müşterek konular var. Huzursuz
luktan şikâyetçiyiz, güvensizlikten şikâyetçi
yiz, anarşiden şikâyetçiyiz. Bütün bunlardan 
başka bir şeyden daha şikâyetçiyiz: İnançsız
lıktan. 

Bir Anayasaya, bir Cumhuriyete, bir Ata
türk ve O'nun devrimlerine lâik Cumhuriyet il
kelerine inanabilsek, gerine gerine Müslüman 
olduğumuzu söylerken bir kere de gerine gerine 
«Atatürkçüyüz» diyebilsek, her şey hallolacak. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekili; arkadaşımızın Kırıkhan hâdiseleri 
üzerinde yapmış olduğu görüşmeye, ben, mese
le adliyeye intikal etmiş bir durum ifade et
mesi dolayısiyle hâdisenin oluşu hakkında, su
reti cereyanı hakkında çıplak bilgileri Yüce 
Heyetinize arz etmek için huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

28 Şubatı 1 Mart 1971 e bağlıyan gece Kırık
han ilçesi Yenimahalle Gümrük Caddesinde 
bulunan ve yeni ibadete açılmış olan Hamidiye 
Camimin arka kısmında bir bomba patlamış
tır, bomba patlama sesi gelmiştir, il merkezin
den sevk edilen ekiplerle olay yerinde yapı
lan inceleme sonunda, şohrin tenha semtinde 
bulunan Hamidiye Camimin arka penceresi de
mirine bağlanan bir dinamitin patlaması neti
cesinde bu gürültünün meydana geldiği ve pen
cerenin camlarının kırıldığı tesbit edilmiş, ke
za yapılan incelemede pencerenin dibinde pat
lamamış bir dinamit lokumunun da bulundu
ğu ayrıca tesbit olunmuştur. 

Olayla ilgili olarak açılan tahkikatta şüp
heli görülen beş kişi nezarete alınmış, Dev -
Genç mensubu oldukları ve lise mezunu bulun
dukları anlaşılan şahıslar adliyeye sevk edil
mişler, ikâmetgâhlarında mahkeme kararı ile 
arama yapılmış ve fakat yapılan arama sonun
da her hangi bir suç delili bulunamamıştır. 

Bu olayı telin, maksadiyle Genç ülkücüler 
Derneği, Esnaf Kefalet Kooperatifi ve Milli
yetçi Öğretmenler Derneğinin müştereken ver
dikleri bir dilekçe ile 5 . 3 . 1971 günü bir yü
rüyüş düzenlenmiştir. Ahiren, bu yürüyüşten 
vazgeçtiklerini yazılı olarak bildirmişler ve fa
kat kanunsuz bir yürüyüşün yapılacağı da bu 
arada idare makamlarımız tarafından istihbar 
edilmiştir. Bunun üzerine il merkezinden 
5 .3 . 1971 günü sabahtan takviyeli jandarma 
birlikleri, polis âmir, memuru, fotoğraf ekibi 
sevk edilmiş, Emniyet Müdürü ve Jandarma 
Alay Komutanı da ilçoye gönderilmiştir. Ay
rıca askerî birliklerin de, muhtemel bir olayda 
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görev almak üzere hazır bulunmaları komutan
lıktan talebedilmiştir. 

Saat 11 sıralarında ilçe halkından bir grup 
şehir meydanında kanunsuz olarak birikmeye 
başlamış, topluluk arasından atılan taşlarla 
T. t. P. eski Başkanı serbest doktor iyiel'in 
muayenehanesinin ve eşi Olcay iyiel'in eczane
sinin bâzı kısımları, bâzı camları kırılmıştır. 
Bu arada bir jandarma eri yaralanmış, hal
kın tansiyonu da bu hâdiseler dolayısiyle maa
lesef yükselmiştir. Bunun üzerine Kırıkhan'da
ki istihkâm Taburu bir yazı ile vazifeye davet 
edilmiş ve saat 13,30 da bir yarbay komuta
sında kuvvet şehre intikal etmiştir. Hassas 
noktalar kontrol altına alınmış, hoparlörlerle 
gerekli ikazlar ve ihtarlar yapılmış ve bunu 
mütaakıp da islâhiye Tugay Komutanı Tuğge
neral ilçeye gelmiş ve askerî birliklerin ko
mutasını ele almıştır. Halkın bir kısmı Cuma 
namazına gitmiş ve sonradan namazdan çıkan 
halk büyük bir kalabalık halinde ilçede mün
teşir Dağyeri Gazetesi idarehanesini basmış ve 
tahribetmiştir. Mezkûr binanın müştemilâtının 
alt kısmında bulunan bir perçereden 4 kişi ol
duğu tesbit edilen şahıslar dışarda bulunan 
kalabalığa silâhla ateş etmişlerdir. B.u sırada 
atılan kurşunlarla halktan iki kişi olay ye
rinde, bir kişi de kaldırıldığı hastanede maale
sef vefat etmiştir. Çatışmada halktan 21 kişi, 
askerî birliklerden 3 er ve polis ekibinden de 
bir polis memuru yaralanmış durumdadırlar. 
Yaralılar tedavi altında bulunmaktadır. 

Güvenlik kuvvetleri tarafından kurulmuş 
bulunan barikatlar nümayişçilerle yarılmış ve 
gruplar halinde çarşıya inen halk bâzı dük
kânları tahribetmiş ve yangın çıkarmıştır. Tah-
ribedilen yerler arasında 7 müessese, 5 dük
kân, bir gazete idarehanesi ve bir eczane bu
lunmaktadır. 

Saat 15,30 da ilçede sükûnet avdet etmiştir. 
Olaya Cumhuriyet Savcılığı el koymuş ve ola
yı mütaakıp alınan tedbirler ve sokağa çık
ma yasağı ile de hâdise yatışmış durumdadır. 
İlçede alınan güvenlik tedbirlerinin takvi
yesi için İskenderun'dan bir, islâhiye içerisin
den de bir olmak üzere iki tabur asker vazife
ye sevk olunmuştur. Muhtemel hâdiseleri önle
mek için bu tedbirler halen devam etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, 

Bu reaksiyonu, arkadaşımızın ifade ettiği 
şekilde, lâik Cumhuriyete yönelmiş bir reaksi
yon olarak tesbit etmek, zannederim ki çok ile
ri bir görüştür. 

Halkımızın hassasiyet gösterdiği, hassasi
yetle durduğu, hepimizin, hepinizin itina ile ko
ruduğu, korumaya çalıştığı din ve vicdan hür
riyeti, inanç hürriyeti, ibadetlere saygı hür
riyetinin ihlâl edilmesi, vatandaşlarımızın has
sas bulunduğu bu noktalarda ibadet hürriyet
lerine bomba ile veya sair surette tecavüz edil
mesi halkın galeyanını ve reaksiyonunu davet 
edeceği görüşü tabiîdir. 

Bu galeyan ve reaksiyonun, şüphesiz ki, taş
kınlık derecesine varması, tahriplere yönelme
si ve âmme huzurunu bozucu istikamette ge
lişmesini biz hiç bir suretle arzu etmeyiz, ama, 
bu tahrikleri yapmak suretiyle huzursuzluğu 
yurdumuzun başka köşelerine yaymak gay
retinde bulunanların, fevkalâde hassas ve iti
na içerisinde bulunmaları ve bu gibi hareket
lerin bir taraftan kamu reaksiyonu ile, di
ğer taraftan Devletin güçlerinin göstereceği 
reaksiyonlarla karşılanacağını mutlaka hesa-
betmelidir. Biz bu tip tahribe yönelen davra
nışların karşısındayız, ama halkın ibadetha
nelerine tecavüzün, saygısızlığın hiç bir su
retle müdafaasını yapamayız ve bunlar mazur 
gösterilecek hâdiseler değildir. Bu itibarla, hu
zuru istiyenler, huzurun şartlarına da, asgari 
şartlarına da riayet etmek, itina göstermek 
mecburiyetindedirler. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 

2. —• Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 
2/496 ve 2/323 esas numaralı kanun tekliflerinin 
havale olunduğu Çalışma ve Plân komisyonla
rından seçilecek 8 er üyeden kurulu bir Geçici 
Komisyonda (jc--:ilşülmesine dair tezkeresi. (2/496, 
2/323, 3/454) 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Başkanı 
Sayın Enver Turgut tarafından Geçici bir Ko
misyon kurulmasına mütedair önerge verilmiş
tir, okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 3 ar
kadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı Kanu
nun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkrasının 
kaldırılması ve bir fıkra eklenmesine dair olan 
kanun teklifi ile İzmir Milletvekili Bur hane t-
tin Asutay ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunununun 123 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair olan kanun tekliflerinin 
havale edilmiş oldukları Çalışma ve Plân ko
misyonlarından seçilecek 8 er üyeden müteşek
kil Geçici bir Komisyonda görüşülmesini yüce 
tensiplerinize saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Kayseri Milletvekili 

Enver Turgut 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Başaknı ta
rafından veriden takrir ile, 506 sayılı Kanu
nun 123 ncü Maddesinde tadilât yapılmasına 
mütedair teklifin Geçici bir Komisyonda görü
şülmesi hususu talebedilmektedir. Bu hususu 
oylarınıza ara ediyorum, Kabul edenler... Et-
imyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — «108C sayılı Hukuk Usulü Muhakemele
ri Kanununun başlığının ve bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılma
sı, bu kaynına bâzı madde ve fıkralar eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı» nın geri gönderilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi. (1/25, 3/455) 

BAŞKAN — Başbakan tarafından verilen 
bir tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 12 . 1969 tarih ve 71-494/9442 sayılı 

yazımız. 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 
yazımızla sunulan «1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun başlığının ve bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, bâzı maddelerinin 
kaldırılması, bu kanuna bâzı madde ve fıkralar 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı» nın geri 
gönderilmesini rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Tasarı Komisyondadır, geri-
verilmiştir. 

Bâzı milletvekilleri tarafından gelen takrir
lerde bir hususa var. Müessif kayıplarımız so

nucu yaptığımız ihtiram sükûtu işlemi, Başba
kanlık tarafından Meclisimize gönderilen tezke
renin okutulmasından sonra icra edilmektedir. 
Bunu arz ederim. Bu sebeple bir ihmal yoktur. 
Bir usul ve tatbikat sebebiyle bu cihet Başba
kanlıktan gelecek tezkerenin Yüce Heyete ar
zından sonra yerine getirilecektir. 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılımın; Özel 
öğretim kurumlarının devletleştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/397, 4/198} 

BAŞKAN — Sayın Celâl Kargılı tarafından 
verilmiş bir takrir vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
özel öğretim kurumlarının devletleştirilmesi 

hakkındaki kanun teklifim 9 . 12 . 1970 tarihin
de Millî Eğitim Komisyonuna havale edilmiştir. 

Teklifin Komisyonda görüşülme müddeti olan 
45 gün dolmasına rağmen teklifim halen görü
şülmemiştir. 

içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince ve kanun 
•teklifimin ehemmiyetine ve mahiyetine binaen 
Genel Kurul gündemine alınarak görüşülmesini 
öneririm. 

içel 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Bir hususu arz edeceğim. 
Geçen birleşimde yapılan tatbikata bu arzım 

belki aykırı olacaktır, içtüzüğün 36 ncı madde
sine göre vâki olan bu husus, takrir sahibinin 
vermiş olduğu teklifin süresi içinde Komisyonda 
görüşülmesine si sebebine dayanmaktadır. «Ko
misyonun mütalâası alınır» der ve bugüne kadar 
yapılan tatbikatımızda da, bu, sunuştur. Su
nuş olduğu için bir usul meselesi ittihaz edil
miş, leh ve aleyhte iki kişiye söz verilmek su
retiyle mesele halledilmiştir. Bu leh ve aleyhte 
görüşmeler de, takrir sahibi ile, Komisyona da 
şâmildir. Bunu arz edeceğim. Tatbikat budur. 
Yoksa, sayın milletvekillerinin rudutsuz bir şe
kilde bu mesele üzerinde görüşmesine imkân 
yoktur. 

Komisyon Başkanı, buyurun efendim. 

CELÂL KARGILI (içel) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sizin takririnizi okuduk Sa

yın Kargılı, mesele Genel Kurula arz edildi, 
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45 gün içinde görüşülmemiş, Komiısyıon şimdi I 
cevabını verecek. 

Buyurun ©fendim. 

MİLLÎ EĞtfTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhteremi arkadaşlarım, 

Özel öğretim kurumlarının devletleştirilmesi 
hakkındaki Sayın Celâl Kargılı'nın verdiği ka
nun teklifi 7 . 12 . 1970 tarihinde Komisyonu
muza girmiştir, fakat Komisyonumuzda bunun 
gfibi beklyen birçok dosyalar vardır. Bunlar, 
verilen tarihe göre, sıraya konulmak suretiyle 
gündeme alınmaktadır. 

Ancak, bunun dışında Anayasa Mahkeme
sinin bozmuş olduğu bu özel öğretim Kurum
lan Kanununun 21 nci madesine ait tasarının 
gelmesi için bu teklifin bekletilmesi Başkanlık 
Divanımız tarafından karar altına alınmış idi. 

Hiçbir mlünkaşaya lüzum kalmaması için, 
şunu arz etmek isterim ki halen bu tasan da 
Komisyonumuza gelmiştir ve önümüzdeki Çar
şamba günü o tasan, Sayın Celâl Kargılı'nm 
verdiği teklifle beraber müzakereye alınacaktır.« 

Arz ederim ve tahmin ederim ki, Sayın Ce
lâl Kargılı bundan sonra bir şey söylemeye lü
zum görmez. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kargılı. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, içtüzüğün 36 ncı 
maddesine dayanarak, vermiş olduğum kanun 
teklifinin komisyonda bekleme müddeti olan 45 
günü doldurmuş olmasına rağmen görüşülme-
ımesmden doğan bir hakkı kullanmak için hu
zurunuzu işjgal etmiş bulunmaktayım. 

Komisyon adına konuşan sayın Komisyon 
Başkanı arkadaşımın, önümüzdeki hafta Çar
şamba günü benim kanun teklifimle birlikte 
Hükümetin getireceği tasarıyı birleştireceğini 
burada söylemesini, ben, bu meselenin bu dö
nemde ele alınarak halledilmesi dileğini de bu 
fikre, bu görüşe ve bu yoldaki karara ekliye- | 
rek, bu konudaki teklifimi geri alıyorum. 

(Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kargılı teklifini geri 

almıştır; teklif geriverilmiştir. j 

—— İ.Ü-J 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, 
Özel hastanelerin devletleştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince gündeme alınmasına dair önergesi. (2/400, 
4/139). 

BAŞKAN — Sayın Kargılı'nın, özel hasta
nelerin devletleştirilmesiyle ilgili ikinci bir 
önergesi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

özel hastanelerin devletleştirilmesi hakkın
daki kanun teklifim 9 . 12 . 1970 tarihinde Sağ
lık Komisyonuna havale edilmiştir. 

içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince kanun 
teklifimin ehemmiyetine ve mahiyetine binaen, 
Genel Kurul gündemine alınarak görüşülmesi
ni öneririm. 

içel 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Oğuz 
Aygün, buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU BAJŞKANI OĞUZ AYGÜN (Ankara) 
— Sayın Celâl Kargılı, bahse konu kanun tek
lifinin Meclis gündemine alınmasını taİebeder-
ken, gerekçesinde, teklifinin uzun müddetten 
beri, 9 . 12 . 1970 tarihinden beri Sağlık Ko
misyonu gündeminde bulunmakta olduğunu be
lirtmiş ve «Kanunun ehemmiyetine binaen» ifa
desiyle gündeme alınmasını talebetmiş bulun
maktadır. 

Bir defa Yüce Heyetinize arz edilen, getiri
len her kanun teklifinin ehemmiyet taşıdığını 
Sayın Celâl Kargılı da bilirler ve Sağlık Ko
misyonu da Sayın Celâl Kargılı'nın bu kanun 
teklifini, bütün diğer değerli üyelerin kanun 
teklifleri gibi dhemmiyetlö ele almaya şiar edin
miştir. 

Ancak kanun teklifinin geldiği tarihte Bü
yük Millet Meclisinin komisyonlarının, Demok
ratik Partinin kurulmuş olması hasebiyle parti
lerin oranlannda değişme olması neticesi ko-
misyonlann değişen oranlarla yeniden teşkili 
için beklenilmiş, bunu mütaakip de bütçe mü
zakereleri sebebiyle Sağlık Komisyonu tatile 
girmiş bulunmaktadır. Sayın Celâl Kargılı'nın 
teklifi bu sebeplerle, Komisyonumuza geldiği 
tarihten bu güne kadar ele alınamamış ve hak
kında bir işlem yapılamamıştır. 
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Halen Celâl Kargılı'nın, teklifi gündemi
mizdedir, Sağlık Komisyonu gündeminin ilk 
sıralarında yer almaktadır ve Sağlık Komis
yonu ilk toplantısında bu kanun teklifini mü
zakere edecektir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kargılı. 
CELÂL KARGILI (İçel) — ıSayın Başkan 

sayın milletvekilleri; 
Vermiş olduğum, özel hastanelerin devletleş

tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin, biraz ev
vel anlattığım gibi, Komisyonda bekleme müd
deti dolduğundan, İçtüzüğün bana vermiş oldu
ğu hakkı kullanarak, Meclise indirmek ve gün
deme alınarak görüşülmesini talebetmiş bulunu
yorum. 

ISayın Komisyon Başkanı arkadaşım buraya 
gelerek neden görüşülmediğini izah ettiler. 

Gerek Sağlık Komisyonu Başkanının, gerek 
ondan evvel konuşan komisyon sözcüsü arka
daşımın burada komisyonların çalışmalarının 
garantisi altında en kısa zamanda; birinin haf
ta içerisinde, öbürünün de gündemin ilk sıra
sında olduğunu belirtmeleri bana sadece sevinç 
ve huzur vermiştir. Kendilerine bu konuda te
şekkürü bir borç bilirim. Bu kürsüden ifade 
edilen bu beyanlar zabıtlara geçiyor. Ümidede-
rim ki bu komisyonlarda bu kanun teklifleri 
görüşülecektir ve gelecek yıla ertelenmeden, bu 
ifade edilen günlerde komisyonlardan olumlu 
veya olumsuz geçmiş olacaklardır. 

Bizim temennimiz, Meclisin bu dönem tatili
ne girmeden önce görüşülmesidir. Sözcü ve 
başkan olarak komisyonları temsil eden arka
daşlarımın bu hususu hildirmeleri bize bir ga
ranti olduğu için, bu kanun teklifim üzerinde 
vermiş olduğum önergemi de geri alıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tekliflerimi geri alır
ken bir konuyu da izah etmek istiyorum : De
mek ki karşınızdaki arkadaşınız, her konuda, 

V. — GÖRÜŞ 

X 1. — îş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. 'Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Gündemimizin öncelikle görü
şülmesi kararlaştırılan işler kısmının 1 nci sı
rasını teşkil eden İş kanunu tasarısı ve 23 nu-

hiçbir zaman önfikir veya başka türlü 
bir niyetle buraya meseleleri getirmiyor. Her 
kim olursa olsun, isterse karşınızdaki arkadaşı
nıza en büyük, en kaba kuvvetlerle mücadeleyi 
kendisine prensibedinmiş insanlar olsun, ama 
bu kürsüde, bu makamda çalışmayı, halk için 
hizmet etmeyi ve millete, memlekete hizmeti, 
gayreti önerdiği zaman benim yegâne görevim; 
kişisel önyargıların dışında onu alkışlamak ve 
o kararlara saygılı olmaktır. 

Bundan böyle, Meclisin her türlü çalışmasını 
ve buna ilâveten komisyonların diğer kanun tek
liflerini de günü gününe ele almalarını önerir
ken, bir hususa daha dokunarak sözlerimi biti
riyorum : 

Değerli arkadaşlarım, 
Bugün Türkiye toz - duman içerisinde... 
BAŞKAN — Sayın Kargılı, takririnizi geri 

aldıktan sonra konuşma hakkınız da kalmıyor 
galiba, lütfen bağlayın efendim. 

'CELÂL KARGILI (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Toz - du

man içerisinde göz - gözü görmez vaziyettedir. 
Arkadaşlarım, 
Bir savaşta, bir savaş kazanılırsa daima ku

manda heyeti kahraman olarak, kumanda he
yeti takdir alarak, kumanda heyeti o zaferin 
kahramanları olarak alkışlanır ve takdir edilir. 
Eğer bugün Türkiye toz - duman içerisinde ise, 
evelâ sorumluluğu ve mesuliyeti kumanda... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, size gündem dı
şı söz vermedim; size takririnizi izah etmek için 
söz verdim. Çok rica edeceğim... 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — önerge geriverilmiştir efen-

ılim. 

maralı Geçici Komisyon raporu üzerindeki mü
zakereye geçmemiz gerekiyor. Ancak Komisyo
na, Genel Kurulda belirtilen Cuma gününe ka
dar verilmiş 150 tadil takriri bulunduğu ve 
komisyonun hâlen bu takrirler üzerinde kanun 
tasarısını müzakere yapmakta olduğu cihetle 
bunun müzakeresine devam edemiyeceğiz. 

JLEN İŞLER 
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2. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 
«Ticari işletme rejini» kanun teklifi ye Adalet 
Komisyonu raporu (2/17) (S. Sayısı: 128 e 
1 nci ek) 

BAŞKAN — «Ticari işletme rehni» kanun 
teklifinin müzakeresine geçilmiş idi. Tümü üze
rinde müzakereler bitmiş, maddelere geçilmesi 
hususu Genel Kurulca kararlaştırılmıştı. Şimdi 
kanunun 1 nci maddesinin müzakeresine geçiyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerini alsın 
efendim... 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır, 1 nci 
maddeyi okutuyorum : 

Ticari işletme Rehni kanun teklifi 
Kanun kapsamı 

Madde 1. — Ticaret veya esnaf ve sanat si
cilinde kayıtlı bir ticari işletme üzerinde rehin 
hakkı bu kanunda yazılı hükümler dairesinde 
tesis edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen,.. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVPİK 

KORALTAN (Sivas) — Sos istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 

KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, 

«Ticari işletme Rehni» kanun teklifinin 
Cuma günkü müzakeresinde tümü üzerindeki 
görüşmelerde muhterem sözcü arkadaşlarımızın 
hemen hemen hepsi kanunun lüzumu üzerinde 
ittifak etmiş olmalarına rağmen bâzı değerli üye 
arkadaşlarımız, kanunun Medeni Kanunun 
umumi prensipleriyle çelişmesi endişesinde ol
dukları için, kanunun komisyonda bir teklif 
olarak teklifçi tarafından teknik noksanları ol
madan hazırlanmış olması gibi bir mahzuru da 
düşünerek, komisyonun veya Hükümetin bu 
teklifinin üzerinde ne gibi çalışmalar yaptığını, 
bilhassa Sayın Reşit Ülker Arkadaşımız, ifade 
ettiler. 

Tümü üzerindeki müzakereler sırasında saat 
19,00 a yaklaştığı için, ben bütün arkadaşların 
konuşmalarını takiben komisyonun bu hususta 
bir açıklama yapması gerektiğini beklediğim 
sırada, zamanın kifayetsizliği sebebiyle Sayın 

Başkan tümü üzerindeki oylamaları bitirmiş 
oldular ve saat 19,00 a geldiği için de celse 
kapandı. Şimdi kanun teklifinin 1 nci maddesi 
müzakere edilirken, bu hususta komisyon adına 
bir açıklamanın, bilhassa muhterem milletvekil
lerini tenvir etme bakımından, faydalı olacağı 
kanaatiyle bu açıklamayı 1 nci madde münase
betiyle yapmayı uygun gördüm. 

Muhterem arkadaşlar, 

Medeni Kanunumuzun 853 ncü maddesi re
hin müessesesini nizamlarken şöyle bir ifade 
kullanmaktadır: «Kanunen muayyen istisnalar 
haricinde bir menkul, ancak teslimi meşrut şe
kilde rehnedilebilir.» Yani burada vaz'edilen. 
kaide, rehin ancak teslimi meşrut olarak yapıl
ması prensibini ve bunun istisnalarının da an
cak kanunen muayyen hallerde olabileceği kai
desini getiriyor. 

Aslında Saym Reşit Ülker'in endişeleri, tesli
mi meşrut rehinin istisnasının Medeni Kanun
daki bu prensiplerle çelişecek şekilde olup ol
maması yönünden olduğu sebeple, bu açıklama
yı yapmakta fayda mülâhaza ediyorum. 

Şimdi Medeni Kanunun 583 ncü maddesi 
teslimi meşrut rehinin istisnasının kanunen mu
ayyen hallerde konulabileceği kaidesini vaz'et
tikten sonra, hemen 854 ncü maddesiyle hayvan 
rehni kaidesini getiriyor. Bakın 854 ncü mad
de bu hayvan rehni müessesesini nasıl nizamla-
mış : 

«Merkezlerinin bulunduğu mahallin Hükü
meti mülkiyesi tarafından bu gibi muamelâtta 
bulunmak hakkını istihsal etmiş olan itibar 
müesseseleri ile kooperatif şirketleri, alacakları
nı temin etmek için, umumi bir sicille kayıt ve 
icra memuruna ihbar suretiyle, hayvan üzerine 
kabzeylemeksizin rehin tesis edebilirler» 

Bir nevi menkul ipoteği müessesini istisnai 
olarak 854 ncü maddesinde zikreden Medeni Ka
nunumuz 853 ncü maddenin 1 nci cümlesindeki 
istisnaya bâzı kayıtlar koyarak müsaade etmek
tedir. Bu sebeple bir işletme rehni ipoteğinin de 
Medeni Kanunun bir umumi prensibi olan tes
limi meşrut rehnin istisnasının da bu kayıtlarla 
bağlı olması zarureti her halde göz önündee bu
lundurulmak lâzımgelir. Nitekim mehaz İsviçre 
Medeni Kanununun bizdeki hayvan rehnine te
kabül eden 885 nci maddesi, aynen, hayvan reh
ni için : «Merkezlerinin bulunduğu kantonun 

— 130 — 



M. Meclisi B : 67 8 . 3 . İ97İ Ö : İ 

salâhiyattar mahkemeleri tarafından bu gibi 
muamelâtta bulunmak hakları istihsal etmiş 
olan müesseseler ile kooperatif şirketleri alacak
larını temin etmek için umumi bir sicille kayıt 
ve icra memuruna ihbar suretiyle hayvan üze
rine zilyedliğine lüzum olmaksızın rehin tesis 
edebilirler» demektedir. 

O halde şu 854 ncü maddenin teslimi meşrut 
rehnin istisnaları için va'zetiği takyidi kaideler 
nelerdir, bunları tesbit ettiğimiz zaman, şimdi 
tesisine çalıştığımız, Sayın Kasım Önadım'm iş
letme rehni seklinde getirdikleri müessesenin bu 
zaviyeden tahlilini yapmakta fayda vardır. 

Nitekim, burada yani, 854 ncü maddede; 
«Mahallin hükümeti mülkiyesi tarafından bu gi
bi yetkiye sahibolan müesseseler» diyor. Aslın
da Medeni Kanunun 876 ncı maddesi de; an
cak rehin mukabilinde ikrazın kanunen yetkili 
olan müesseseler tarafından yapılması lâzım-
geldiği kaidesini umumileştirmek suretiyle va'-
zetmiş bulunmaktadır. 

îşte Kasım Önadım arkadaşımızın getirdiği 
teklif de, 854 ncü maddede zikredilen bu., «Yet
kili müesseseler tarafından rehin mukabilinde 
ödünç para verme» imkânların aynı kayıtlara 
paralel olarak getirmiş bulunmaktadır. 

854 ncü maddenin ikinci unsuru da; «umu
mi bir sicille kaydedilme» şeklindeki bir un
surdur. Umumi sicille kayıtlamak da, bir men
kul malın teslimsiz rehin edilmesi halinde, ni
hayet borçlunun elinde bulunan mal üzerinde 
alacaklının alacağını istifa imkânlarının gayri-
menkule nazaran daha büyük bir riziko altında 
bulunuşundan neşedetmektedir. Bu sicil bir 
aleniyet getirecek, hem üçüncü şahısların hak
larını korumak bakımından, hem de ikraz mües
sesesinin haklarını himaye etmek bakımından 
bâzı imkânlar sağlıyacaktır. 

Yine bu kanun teklifinde sicile kayıt mües
sesesi Ticaret ve Sanat odalarında açılacak olan 
ve hayvan rehninde olduğu gibi bir tüzükle 
tanzim edilecek olan umumi sicil müessesesini 
de getirmek suretiyle Medeni Kanunun hüküm
lerine bu Ticaret işletmesi rehninin istisnai bir 
kaide olarak paralelliğini sağlamış bulunmak
tadır. 

864 ncü maddedeki üçüncü unsur, icra me
murluğuna ihbar müessesesi getirmektedir. Eu 
unsur da kanunda, alacaklının ve borçlunun hu

kukunu telif etme yönünden icra memuruna ge
niş yetki verilmek suretiyle getirilen teklifte 
temin edilmek istenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın hemen 
her yerinde sanayi kalkınması zirai kalkınmayı 
takibetmiş, hattâ sanayi kalkınmasına gidemi-
yen ülkelerde tam kalkınma sağlanamamıştır. 
Plânlı kalkınma devresine girmiş olan Türkiye'
mizin durumu zirai kalkınma ile birlikte şüp
hesiz sınai kalkınma yolunda da kalkınmayı yü
rütmek gerektiğini bize hissettirmektedir. 

Değerli arkadaşımızın bu teklifindeki gaye 
de budur. Nasıl ki, hayvan rehni gibi, yani 
ölüm ve hastalık gibi daha büyük bir riske tabi 
olan menkul eşyanın zilyedliğini devretmeden 
rehin edilmesi imkânını vermiş ise Medenî Ka
nunumuz, bunun aslında yatan gerekçe, top
lumun zaruretleridir. Yani, küçük istihsal üni
tesi olarak küçük çiftçinin daha rantabl çalış
ması için ihtiyacı olan küçük krediyi, daha ge-. 
niş imkânlarla sağlaması için böyle bir hüküm 
va'zedilmiştir. Hattâ birçok memleketler mev
zuatında ziraat makina ve âletlerinin teslimsiz 
rehni ile kredi temin edilmesi imkânı da veril
miştir. Bu imkânlar bizde de mevcuttur. Me
denî Kanunun 777 nci maddesi, gayrimenkul-
lerin mütemmim cüzü ve teferruatlarının da 
ipotek edilebileceği, ipoteğin şümulü içine alı
nabileceği kaidesini koymakla, kısmen men
kullerin ipotek edilebileceği hükmünü getirmiş 
ise de, bu ancak bir gayrimenkulun maliki olan 
şahıs için menkullerin ipoteğin şümulüne alın
ması suretiyle kredi imkânı sağlanmaktadır. 

Halbuki, kalkınan bir memleketlte, sanayi 
(kalkınması yapan bir memlekette şüphesiz ki, 
hemen büyük çapta sanayi müesseseleri kura
rak değil, küçük esnafın, küçüik sanatkârın, 
küçük imalâtçının çoğalması, işgücünü artır
ması suretiyle bir sınai kalkınmaya gitmek 
mümkündür ve bugün bu, milletlerarası bir 
müşterek anlayış haline gelmiştir. 

Türkiye'de zirai kalkınmaya paralel bir 
sınai kalkınmayı, teknik kalkınmayı temin eder
ken, bugün sayıları yüzbinleri aşan küçük es
nafın, küçük atelye sahibinin, küçük sanatkâ
rın da çoğunun gayrimenkullerd veya kefil bul
ma imkânları veya başka bir teminat bulma im
kânları olmaması sebebiyle; bunların iş hacmim 
genişletebilmeleririi ve daha randımanlı çalış-
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malarım temin etmek, bilhassa birer millî is
tihsal üniteleri olarak bunların randımanların-
larındaki artışın millî gelire olan katkılarını 
Ihesaba almak suretiyle bunlara da ellerindeki 
küçük makinaların, küçük vasıtaların, küçük 
ateljyeJerin bilhassa, kiraladıkları bir gayrimen-
(kul içine yatırdıklarını rehndtmek suretiyle kü
çük krediler elde ederek işlerini daJha randı-
jmanlı yürütelbilme imânlarına kavuşturulmak 
için bir menkul ipoteği müessesesi aslında mil
letlerarası hukuk mevzuatımda birçok ülkelerde 
görülmektedir. 

Bizde menkul ipoteğinin münferit menkuller 
üzerinde tesisi hem sicillerin tutulmasındaki 
güçlükleri tevlidetmesi, hem de münferit eşya
nın teslimsiz rehin halinde tesininde alacaklı, 
'borçlu arasındaki münasebetin daha ağırlaşa-
eağı düşünülerek, değerli teklif sahibi arkadaşı
mız bunu ticari işletme şeklinde, bir müessese
nin doğrudan doğruya çeşitli menkul üniteleri
ni birlikte tescil ederek rehnedilmesi şeklinin 
daha uygun olacağını düşünmüş ve Komisyo
numuzca da münferit eşyanın tescilinden daha 
az mahzurlar doğuracağı nazarı itibara alma-
jnak teklif bu yönüyle de mâkul karşılanmıştır. 

Esasen, birçok hukuk mevzuatında görülen, 
mıenkul ipoteğinin karşılığı mahiyetinde olan şu 
ticari işletme rehni müessesesinde pek muğlak 
hükümler bulunmadığı için, gerek Ticaret Ko
misyonu ve gerekse Adalet Komisyonu, içtüzü
ğün kendilerine tanımış olduğu mütehassıs ele-
ıman davet imkânlarını kullanmak ihtiyacı his
setmediği içlin, bu çalışmalarında mütehassıs
lara müracaat eltmek ihtiyacı duyulmamıştır. 
ISayın Ülker bu mevzuda sual tevcih etmişler
di, bu hususu onun için arz ediyorum. Ancak, 
memnuniyet bahşeden tek yönü, muhtelif grup
lara mensup değerli sözcü arkadaşlanımız gerek 
Adalet Komisyonunda, gerek Ticaret Komis
yonunda, böyle bir kanunun Türk sosyal haya
tı, Türk ekonomik hayatı için faydalı olacağı 
(gerekçesiyle, hepsi böyle bir kanunun getiril
mesinin faydasında ittifak etmişler ve Umumi 
Heyetinizde de kanunun tümü üzerinde yapılan 
(görüşmeler sırasında bütün siyasi partilere 
mensup değeri sözcü arkadaşlarımız yine bu 
kanunun lüzumuna işaret etmişlerdir. Ancak 
teknik yönüyle gerek Anayasa, gerekse ona 
pıarelel umumi hükümler vaz'eden Medeni Ka

nunumuzla bâzı çelişmeleri olması ihtimalini 
düşünerek, bunlardan ne derece ayıklanmış 
bir kanun teklifi geldiği hususunda iki üye 
.arkadaşımızın endişelerini kısmen karşılamak 
maJksadiyle belki biraz karışık olarak izah et
tim, özür dilerim, ama bu izahatı vermeyi fay
dalı glördüm. 

Şunu da arz edeyim ki, mulhtereım arkadaş
lar, bugün her ne kadar hayvan rehni, tüzük 
'hazırlanmış olmadığı için Türkiye'de tatbik 
ediliyor değil ise de, hakikaten küçük esnaf ve 
küçük sanatkârın böyle bir kredi imkânını ge
nişletecek kanuna ihtiyacı vardır. 

Şöyle bir küçük altelye sahibi düşününüz, 
70 bin lira vermiş bir torna tezgâhı almıştır; 
kiraladığı küçük bir atelyede her hangi bir sı
nai mamul imal etmeye başlamıştır. Onun yanı 
(başında aynı sınai mamulü imal eden bir diğer 
müessese, kendi gayrimenkulu, sermaye imkânı 
vardır, fakat daha kıymetli bir 'sanaltkâr 70 
Ibin liraya aldığı küçük torna tezgâhını, kira
lık bir binada oturduğu için, işliyeoeği hammad
deyi temin edecek sermayeden maJhrum olduğu 
için mutlaka bir kredi temini ihtiyacını duya
caktır. işte bu krediyi temin eltmek için, kredi 
müesseselerine, itibar müesseselerine müracaa
tında kendimden ya gayrimenkul ipoteği isten-
ımekte veya kefil istenmektedir. Çoğu zaman 
Iböyle yeni bir küçük müessesenin kefil bulma 
güçlüğü ve gayrimenkul ipotek edememe duru
mu onu tefecinin eline düşürmekte veya o mü
essesenin kapanması ve küçük üniteler şeklin
deki bu müessselerde millî servettin ziyama se
bebiyet vermektedir. 

Diğer taraftan, kıymeti 100 bin, 200 bin, 
300 bin, 400 bin lira arasında değişen otobüs, 
kamyon ve taksi işleten küçük sanatkâr, bir 
çift lâstik bulabilmek için 400 bin liralık oto
büsüne ki, onu çoğu zaman kredili olarak tak
sitle alıyor, ya tefeciye fazla para veriyor veya 
lâstiği yüksek fiyatla, taksitle alıyor veya gay
rimenkul ve sair suretle kefil bularak kredi te
min edemediği için, imkânsızlıklar içimde ka
lıp, arabasını satmak zaruretiyle karşı - karşıya 
bulunuyor. 

işte, küçük esnafı, küçük sanatkârı bu za
ruretlerin pençesinden kurtarıp, ellerindeki kü-
çjük menkul üniteleri bir ticari işletme küllü 
lolarak tescil etmek suretiyle ve Medenî Kanu-
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numuzun 854 ncü maddesindeki kayıtlara pa- I 
ralel kayıtlar getirerek bir işletme rehni mües
sesesi getirilmesinin Türkiye'de hem ekonomik, 
hem sosyal mânada büyük hizmetler yeneceği 
kanaatindeyiz. 

Saygılarımı Sunarım. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sual sorabi

lir iniyim? 
BAŞKAN — B'ir dikaka sayın sözdü. 
Buyurun Sayın Ülker, sorunuzu sorun efen

dim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın sözcü

ye gösterdiği nazik alâkadan dolayı çok teşek
kür ederim. Çünkü, hakikaten aydınlanmak 
İçin sual sormuştum, fakat bir usul yanlışlığı yü
zünden cevap alamamıştık. Buna rağmen çıkıp 
Meclise saygı göstermelerinden dolayı kendile
rine teşekkür ederim. 

Yalnız, beni o gün sual sormaya seıvkeden 
bir husus var: Kanunun gerekçesinde; «Mede
nî Kanunda başlıca kanuni istisna Medenî Ka
nunun 854 ncü maddesinde tanzim edilen hay
van rehnidir. Bu sicilli menkul rehni da henüz 
gerekli tüzük çıkarılamadığı için tatbik kabi
liyetini haiz değildir.» dendiği halde yani, «tü
zük çıkarılamadığı» dendiği halde, Komisyon 
raporunda, «Teklif gerekçesinin 3 ncü paragra
fında bahsi geçen Hayvan Rehni Tüzüğünün 
1964 yılında çıkarılarak yürürlüğe girdiği Hü
kümet temsilcisinin beyaniyle anlaşılmıştır» 
dendiğine göre, bu kadar büyük bir noktada 
hata olabildiğine göre, esasta da halta olabilir 
düşüneesindeydifm. 

Arkadaşımın verdiği izahata teşekkür ede
rim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
PİK KORALTAN (Sivas) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sorunuz teşekkür. 
Başkaca 1 nci madde üzerinde görüşmek is-

tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
«diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
'edilmiştir. 

'Ticari işletme rehninde taraflar 

Madde 2. — Ticari işletme rehni sözleşmesi, 
tüzel kişiliği haiz ve sermaye şirketi olarak ku
rulmuşkredi müesseseleri, kredili satış yapan 
tüzel kişiliği haiz müesseseler ve kooperatifler 
ile ticari işletmenin maliki bulunan gerçek ve 
tüzel kişiler arasında yapılır. | 
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Ancak, krediler satış yapan müesseselerin 
rehin hakkı münhasıran vadeli satış yapmış ol
duğu 3 ncü maddenin (b) fıkrasında zikredilen 
hususat üzerinde tesis edilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye? 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Efendim, 

bir hususu arz edeceğim, belki bir matbua ha
tası olabilir. 

Maddenin 2 nci fıkrasına «krediler satış ya
pan» denilmektedir. Bunun aslında «kredili sa
tış yapan» şeklinde olması gerekir. 

BAŞKAN — Evet, «Kredil satış yapan» 
burada da öyle. 

Sayın Yağcı tarafından verilmiş bir takrir 
vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan taasrının 2 nci maddesi
nin 4 ncü satırına «gerçek ve» kelimelerinin ek
lenmesini arz ve talebederim. 

Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 

BAŞKAN — 4 ncü satırın başında «tüzel» 
var, tüzel'in önüne «gerçek ve» deyiminin kon
ması istenmektedir. «Gerçek ve tüzel», 4 ncü 
satırın başı. 

Komisyon takrire katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

PİK KORALTAN (Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 

ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 
(Sivas) — Katılıyoruz. 

Takrire Hükümet ve Komisyon katılıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kaibul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen başka sa
yın üye? Yok. Tadil şekliyle maddeyi oylalrtnı-
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Rehnin muhteva ve kapsamı 

Madde 3. — Ticari işletme rehni aşağıdaki 
unsurları kapsar : 

a) Ticaret unvanı ve işletme adı, 
b) Rehnin tescili anında mevcut ve işlet

menin faaliyetine tahsis edilmiş olan makdna, 
araç, alet ve diğer her türlü menkul işletme te
sisatı, 
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c) Hhtira beratları, markalar, modeller, re
simler ve lisanslar gibi sınai haklar, 

Taraflar ticaret unvanı, işletme adı ve men
kul işletme tesisatı dışında kalan unsurlardan 
fbir veya birkaçını rehnin şümulü dışında bı
rakabilirler. 

Gemi ipoteği hakkındaki hükümler sakilidir. 
Bu kanun hükümlerine göre verilecek kre

diler için kefalet veya gayrimenkul relhni gibi 
başkaca teminat istenmez, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Sayın Karagözoğlu, buyurun. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, kanunun getirdiği imkândan fay
dalanabilmek için, işletmenin mutlaka Ticaret 
Kanununun tarif ettiği mânada ticari işletme 
olması şart mıdr? 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FÎK KORALTAN (Sivas) — Ticaret Kanunu
nun tarif ettiği mânada ticari bir işletme ol
ması şart değildir. Yalnız, burada işletmenin 
sicili müessesesi getirildiği için - tabiî bu bilâ-
hara tüzükle yapılacaktır - ticari işletme tâbiri 
kullanılmıştır. Aslında, Ticaret Kanununun an
ladığı mânada ticari işletme olmıyan işletmeler 
de bu kanunun kapsamına alınmıştır. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (tzmir) — Sa
yın Başkan, bu tâbir tatbikatta büyük ihtilâf
lara sebebiyet verecektir. Bilhassa âmme hiz
meti gören kredi müesseseleriyle karşılıklı an
laşmalarda Ticaret Kanununun tarif ettiği mâ
nada ticari işletme seviyesine gelmemiş küçük 
işletme sahiplerine kredi tanıma müessesesi iş-
liyemiyecektir. Bu itibarla bu ticari işletme tâ
biri üzerinde Komisyon bir değişiklik düşünür 
mü, düşünmez mi? 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, Sayın Ko
misyon sözcüsünün beyanı arasında, takibeden 
maddelerde bu hususları açıklıyan hükümlerin 
de mevcudiyeti ifade edildi. Tahmin ediyorum 
takibedecek maddelerde bu endişeyi giderici 
hükümler göreceğiz. 

Sayın Kitaplı, buyurun. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Muhterem 
arkadaşlarım, Adalet Komisyonunun değiştiri-
«sinde 3 noü maddenin sonuna bir fıkra eklen
miş. Fıkra şu : 

«Bu kanun hükümlerine göre verilecek kre
diler için kefalet veya gayrimenkul rehni gibi 
başkaca teminat istenmez.» 

Bu, karşı tarafı bağlayıcı bir hükümdür, 
tatbikatta bu müessesenin işlemesi bakımından 
tıkanıklık getirecek bir hükümdür. Kanaatim
ce bunun metinden çıkarılarak, gerek teklif sa
hibinin, gerek Ticaret Komisyonunun benimse
diği madde muhtevasının aynen muhafazasında 
fayda vardır. Bunun için de bir önerge takdim 
ediyorum, iltifat buyurulmasını istirham ede
rim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — O za
man kanunun hükmü kalmıyor, bu kanun yü
rürlükten kalkıyor. 

DOĞAN KİTAPLI (Devamla) — Hayır 
efendim.. Ayrıca alınmaz diyor, alınabilir. Me
selâ kâfi gelmez, motor eskiyince tamir edile
cektir. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın 
efendim.. 

3 ncü madde hakkında başkaca görüşmek 
istiyen sayın üye? Sayın Tosyalı, buyurunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok muhterem arkadaşlarım; 

Kanunun esprisi; esnaf ve sanatkârlarımı
zın menkul olan işletmesini rehin göstermek 
suretiyle birinci imzacıya; ikinci imzacıya, te
feciye, aracıya lüzum olmadan ihtiyacı olan 
cüzi bir miktar krediyi alabilmesini sağlamak
tır. Bu kanunun ruhu bu. 4 milyon küçük esnaf 
bunu beklemektedir. 

Şimdi bu fıkra buraya isabetli olarak kon
muştur. Bu fıkra kalktığı takdirde, gene o ma
hut gayrimenkul rehin olarak, ipotek olarak 
gösterilme mecburiyetini getirir. Aslolan; 
ipotek veya gayrimenkul rehnine lüzum kal
madan, esnafımızın elindeki menkul malını kar
şılıklı göstermek suretiyle kredi almasını temin 
etmektir. Bu fıkra kalkarsa bu kanunu keen-
lemyekûn sayarım. Bu bir. 

ikincisi, bu 3 ncü madde üzerinde bir be
yanda daha bulunmak istiyorum. O da şu: Bu
rada kapsama giren araç, gerece ve saire yazı
lıyor. Muhterem arkadaşlarım buraya, «Motor
lu araç, nakli vasıtası aracı» nı ismen koymalı
yız. Bu hususta bir önerge hazırladım, onu ve
receğim. Yani buraya «Nakil vasıtası, motorlu 
araç» ibaresini de koymamız lâzım. Aksi tak-
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dirde, «Makina, araç, gereç» dersek, yarın 
traktör, otobüs, otomobil, kamyon bunun içe
risine girmiyebilir, vardı, yoktu iddiası olur. O 
bakımdan, 1,5 milyon civarındaki motorlu araç 
sahibi olan kimselerin ıstırabını yok etmek için, 
traktörcüsü, otomobilcisi, kamyoncusu, otobüs
çüsü, kendi sahibi olduğu nakil aracını karşılık 
göstermek suretiyle, yurdun neresinde olursa 
olsun ihtiyacı olan cüzi bir miktar krediyi ala
bilmelidir. Bunun için buraya bir «Motorlu na
kil aracı» ibaresinin de konulmasını ve bunu 
bu şekilde kabul buyurmanızı hürmetlerimle 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çanga. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
arkadaşlarım, her ne kadar kanunun 1 nci 
maddesi aynen geçmişse de, 2 nci madde üze
rinde Sayın Yusuf Ziya Yağcı arakdaşımm ver
miş olduğu önerge ile «gerçek ve tüzel kişilik» 
tâbiri ilâve edilmiştir. Bu arada da, Sayın Ka-
ragözoğlu arkadaşımın ileri sürdüğü «Ticari 
işletme»tâbirmde bir sakınca vardır. 

Kanunun 1 nci maddesinde, «ticaret veya 
esnaf ve sanat sicilinde..» denilmektedir. Bu
nun, genellikle , «ticaret, sanayi ve esnaf sici
linde» şeklinde olması daha uygun olur. Çün
kü kanun teklifinde «küçük sanat» tâbiri kul
lanılmıştır. Zaten kanun teklifinin gayesi, mev
cut ticari işletmeler için, büyük sanayi işlet
meleri için yeni bir imkân yaratmak değil, kü-
küç esnafı kalkındırmaktır. Sayın Yağcıoğlu 
arkadaşımızın 2 nci maddeye giren «gerçek» 
tâbiri de yeriudedir, fakat «ticari işletme» tâ
birinde «ticari» kelimesi fazladır. «Ticaret, 
esnaf, sanat sicilinde kayıtlı bir isletme» den
diği takdirde daha uygun olur. Çünkü ticari 
işletme dediğiniz zaman, sanayi işletmesi ve
yahut da bir esnafın kendi çapındaki işletmesi 
bunun dışında kalabilir. O itibarla «ticari» 
kelimesinin 1 nci maddeden ve diğer maddeler
den çıkarılması gereklidir. Esasen «ticaret ve
ya esnaf ve sanat sicilinde kayıtlı» dendikten 
sonra ticari imletme ibaresindeki «ticari keli
mesi fazlalık arz etmektedir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karagözoğlu. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Türkiye'de kredi dağılım düzeninde mevcut 
adaletsizlik bu kanunun şevkinde âmil olmuştur. 
Türkiye'de küçük esnaf ve sanatkârların tüm 
krediler içindeki payı çok düşük nisbettedir. As-
lolan bu sanatkârları tefecinin, vurguncunun, 
faizcinin elinden kurtarmaktır. Ancak, kanun 
dikkatle tetkik edildiği zaman görülmektedir 
ki, getirilmekte bulunan yeni kredi imkânı, an
cak ticari işletme müessesesine tanınmış olan bir 
imkândır. Ticari işletme de, bizim mevzuatı
mıza göre tâyin ve tesbit edilmiş olan bir mües
sesedir; bir muayyen seviyedeki organizasyonu, 
bir muayyen seviyedeki işletmeyi kasteder. Bu 
kanunla kendilerine gerçekten imkân ve hizmet 
götürülmek istenen küçük esnaf ve sanatkâr
ların çok büyük bir kısmı ticari işletme kavra
mının altında kalan seviyede işletme ile hayat
larını kazanan insanlardır. Bu itibarla, kanun
daki bu iltibası önlemek mecburiyetindeyiz. 1 nci 
madde geçerken bu hususu dikkatle takibettim, 
ancak, münakaşa yerinin 3 ncü madde olduğu 
kanunun gerekçesinde de yazılmıştır. Kanun, 
anladığım kadarı ile, ticari işletmeden ne kas-
dettiğini 3 ncü maddede tarif etmek istemiştir. 
Ancak, bu 3 ncü maddede kanunun esas espri
sini teşkil eden küçük esnaf ve sanatkâra ti
cari kredi imkânı vermek yerine, üstelik bir
takım dtaha ağırlaştırıcı unsurlar ilâve edilmiş
tir. Bu itibarla bu kredi imkânının sadece ti
cari işletme karşılığı tanınması halinde, bunun 
mevzuatımızda yerleşmiş, benimsenmiş ticari 
işletme sahibi olan büyük işletme sahiplerine ye
ni bir imkân getireceği hukukî gerçeği ortaya 
çıkmaktadır ki, bu, sanıyorum kanunun esas 
esprisi ve gayesi dışında bir tutum olacaktır. Bu 
hatanın düzeltilmesine imkân verilmesini tekrar 
Sayın Komisyondan istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gülcan. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

3 ncü maddenin başlığında; «Rehnin muhte
va ve kapsamı» denilmektedir, (b) bendinde 
ise rehnedilecek mallan saymaktadır. Rehnin 
tescili anında mevcut ve işletmenin faaliyetine 
tahsis edilmiş olan makina, araç, âlet, diğer 
her türlü menkul işletme tesisatı, vehne-
dilecek ve kredi almak imkânı sağlana
caktır. Veyahut mal satmalınmış olacak. Fa
kat burada düşünülmesi lâzımgelen bir husus 

— 135 — 



M. Meclisi B : 67 8 . 3 . 1971 O : 1 

var: İcra iflâs Kanununun 82 nci maddesinde 
haczi caiz olmıyan bâzı mallar vardır ki, bura
da alât, edevat diye sayarken bunlar da bunun 
içine girebilir, rehinle bir çelişme durumu do
ğabilir. Bu bakımdan benim istirhamım, bu
nun da gözden geçirilmesi ve sağlam bir esasa 
başlanmasıdır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başkaca görüşecek sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Koraltan. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Müsaade ederseniz 
Sayın Başkan, buradan arz edeyim. 

BAŞKAN — Mikrofonumuz yok efendim, 
lütfen kürsüye teşrif edip kısaca cevaplandınr-
sanız çok memnun oluruz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; 

Değerli sözcü arkadaşlarımız, 3 ncü madde
de işletme rehni müessesesinin, bilhassa ticari 
işletme rehnini tarif eden 3 ncü maddenin baş
lığının kanunun gayesine aykırı bir şekilde 
tatbikat görmesi ihtimalinden bahsederek, bu
rada bir diizeitme yapılması hususunu tavsiye 
ettiler. Biz, arkadaşlarımızın bu kanaatlerine 
iştirak ettiğimiz için, Sayın Başkandan 3 ncü 
maddenin Komisyona iade edilerek bu endişeyi 
bertaraf edecek bir düzeltmeyi yaptıktan sonra 
huzurlarınıza getirmek istiyoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — iki takrir vardır. Başkaca gö
rüşecek sayın üye?.. Yok. Takrirleri okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 

Ticari işletme Rehni Kanununun 3 ncü mad
desinde (b) fıkrasına (Motorlu nakil araçları) 
ibaresinin ilâvesini rica ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — iiknci takriri de okutayım da, 
Genel Kurul ikisine de muttali bulunsun, 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesinin son fıkrasını, 

yani «Bu kanun hükümlerine göre verilecek 
krediler» ibaresi ile başlıyan fıkranın tasandan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Samsun 
Doğan Kitaplı 

j . BAŞKAN — Sayın Doğan Kitaplı tarafın
dan verilen takrirde maddenin son fıkrasının 
çıkarılması istenmektedir. Komisyon katılıyor 
mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Maddeyi önergelerle 
birlikte geri istiyoruz. Bu maddeyi yeniden 
tedvin ederken takrirleri nazarı itibara alına
caktır. 

BAŞKAN — Komisyon maddeyi önergelerle 
birlikte geri almıştır. Üçüncü madde üzerinde
ki müzakeremiz bitti. 4 ncü maddeyi okutuyo
rum : 

Rehin sözleşmesinin tanzimi 

Madde 4. — Rehin sözleşmesi, ticari işlet
menin kayıtlı bulunduğu sicil çevresindeki bir 
noter tarafından tanzim edilir. Sözleşmede, reh-
ne dair unsur] arın tam listesi de ayırdedilme-
lerini mümkün kılacak özellikleri ile birlikte 
yer alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Komisyon adına bir 
tadil teklifimiz olacak, izah edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Tadil teklifiniz mi var? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Bir ek cümle teklifi
miz var. 

BAŞKAN — Teklifinizi bize gönderirseniz 
kısa yoldan halledebiliriz, mümkündür. 

Komisyon Başkanlığı tarafından verilmiş 
olan, madde ile ilgili bir tadil teklifi vardır, 
okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 

4 ncü maddenin sonuna aşağıdaki cümlenin 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

«Alacaklı isterse borçlu, rehnedilen ticari 
işletmeyi sigorta ettirmek mecburiyetindedir.» 

Adalet Koimsyonu adına 
Sivas 
Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — Başkanlık olarak bu maddeyi 
de şöyle rica etsek efendim: «Alacaklı isterse 
talep halinde borçlu rehnedilen ticari işletmeyi 
sigorta ettirmek mecburiyetindedir.» 
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Redakte bakımından böyle tadil teklifleri 
acele yapıldığı takdirde hatalı oluyor. Komis
yona alıp orada redakte etse de, «talep halinde» 
deseniz. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFÎK 
KORALTAN (Sivas) — Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV
FÎK KORALTAN (Sivas) — Muhterem ar
kadaşlar, bütün menkul ipoteği tatbikatında 
- ki, bunun en tipik misali demir rehinidir - ik
raz müesseseleri mutlak surette bir sigorta yo
luna giderler ve bu gibi müesseselerde talimat
larla, yönetmeliklerle sigorta mecburiyetleri 
vazedilmiştir. îkraz müessesesinin bu İkanun-
da muhatabı küçük işletme sahibidir, ekseriya 
sigortaya ödeyeceği küçük bir meslâğdan im
tina etmeyi itiyat haline getirmiş olan değeri 
meslek sahipleri ve küçük esnaflardır, ikraz 
müessesesi sigortayı tatbike kalktığı zaman, 
küçük esnaf şöyle bir itirazda bulunacaktır; 
«Ben sigorta ettirmek istemiyorum» diyecek
tir. Çünkü bir sigorta primi ödenecek, bu da 
borcun ferilerine ilâve edilecektir; faiz ve sa
ire gibi alacağa ilâve olunarak borca ilâve edi
lecektir. Bundan imtina edecektir. îkras 
müessesesini doğrudan doğruya küçük esnaf 
ve sanatkârla ihtilâfa düşürmemek için, ikraz 
müessesesi sigorta talebinde bulunduğu zaman, 
bunu borçlunun kabul etmekte tereddüt gös
termesini önlemek maksadiyle aslında bu cüm
leyi 4 ncü maddenin sonuna ekledik. Hattı-
zatında ikraz müesseselerinin teamüllerine ve 
tatbikatlarına göre, bir sigorta mecburiyetini 
buraya koymajk lüzumsuz idi. Yani biz sadece 
ikraz müessesesinin muhatabı ile olan ihtilâ
fını kaldırmak için, ikraz müessesesi istediğin
de teslimsin rehin ile kredi talebeden şahsın bu 
sigortadan imtina etmesine mâni olmak ve ik
raz müesseselerine yardımcı olmak maksadiyle 
böyle bir hüküm getirdik. Sigorta etmek mec
buriyeti koyduğumuz takdirde, belki ikraz mü
essesesi o malın sigorta edilmesini fahiş bir 
masrafa baliğ olması halinde arzu etmiyor ola
bilir de. Yani, tarafları sigorta mecburiyetini 
tahmil ederek bağlamazsa müessesesinin esası
na belki aykırı 'olacaktır. Bu bakımdan, ta
rafları bağlayan bir sigorta mecburiyeti yerine 

rehin karşılığında para veren müessesenin, risk 
altında bulunan müessesenin ihtiyarına bırak
mış olmanın, müessesenin ruhuna daha uygun 
olacağı kanaati ile hareket ettik. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yağcı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Değer
li arkadaşlarım; görüşülmekte olan 4 ncü mad
denin «Rehin sözleşmesi, ticari işletmenin ka
yıtlı bulunduğu» tâbirinden anlaşıldığı gibi, 
Komisyonun 3 ncü maddeyi geri almasına se-
bebolan cümle aynen burada da var, «ticari iş
letme» tâbiri var. 

Onun için komisyonun «ticari» kelimesi üze
rindeki birinci maddeyi geri alma uebebi ola
rak gösterdiği hassasiyeti bunda da göstermesi 
gereğine işaret etmek isterim. 

Bunun dışında Komisyon bir fıkra eklen
mesini istedi, o da: «Alacaklı istense, sattığı 
ve rehin hakkım ürerinde tuttuğu malı sigor
ta ettirebilir.» Kime? Sattığı şahsa, yani borç
luya yaptırabilir. 

Değerli arkadaşlarım; bu fıkraya hiç lüzum 
yok. Zaten bütün ticari hayattaki 'tatbikat 
böyledir. Meselâ Trafik Kanununda hiçbir 
zaman kasko sigorta mecburiyeti trafilk sigor
tasından hariçolmadığı halde, araba satan acen-
talar kendi alacaklarını tahtı emniyete almak 
için böyle bir sigorta yaptırma keyfiyetini za
ten dikkate alıyorlar. Alacaklıyı sigorta etti
remezsin; verdiğin malı, sattığın malı sigorta 
ettiremezsin veya alıcıyı böyle bir mecburiye
te sokamazsın diye bir hüküm yok. Böyle 
bir hüküm olmadıktan sonra, böyle bir ilâve
nin bence buraya konması doğru değildir. 

Komisyonun bu teklifini geri alması lâzım
dır. Madde zaten kâfi derecede laçıktır. 

«Ticari» sözünden başka düzeltilecek bir ta
raf görmüyorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde başka
ca görüşmek istiyen sayın üye?... Sayın Gül-
can, buyurun efendim. 

HASAN ALI GÜLCAN (Antalya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Komisyon, 4 ncü maddenin ıson fıkrası ola
rak, kredi verenin ihtiyarında olan bir sigor
tanın da istenmesi halinde yapılmasını teklif 
etmiştir. 
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Burada biz, küçük esnafı tefecinin tahak
kümünden, zulmünden kurtarmak istiyoruz. 
Rehin yapmakta olduğu bir mal var, bir de 
kredi veren gerçek veya tüzel kişi diyecek ki; 
«ben istiyorum, bunu git sigorta yaptır.» 

Muhterem arkadaşlarım; zaten alınan kredi 
ahım şahım bir kredi olmıyacalk. Bu bakım
dan buna bir de sigorta masrafı eklendiği tak
dirde, bu, kredi alan şahsa büyük bir külfet 
olacak, güçlükler doğuracak, krediyi vere
nin tahakkümünde bırakacaktır. 

Ayrıca, zaten alınıp verilen kredi büyük 
bir kredi olmadığından, verilmiş bulunan kre
dinin o malın gaybubeti, hasan halinde dahi 
tahsili mümkün olmıyan bir alacak değildir. 
Onun için, şuraya böyle bir fıkra eklenerek, 
yeniden, kredi alan şahsın, bir tahakküme, bir 
zulme mâruz bırakılması yerinde değildir. 

Sayın Komisyonun getirmiş olduğu bu fık
ra tatbikatta güçlük ve müşkülât doğuracak, 
kredi alan birçok şahsı başkalarının esiri du
rumuna getirecek bir hal yaratacaktır. 

Bu bakımdan; Komisyonun bu teklif etti
ği sigorta fıkrasını geri almasını; almadığı 
takdirde (arz ettiğim sebeplerden dolayı müş
külât arz edecektir) arkadaşlarımızın bunu 
reddetmesini saygı ile istirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyon takririni geri almış
tır efendim. 

4 ncü madde üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rehin hakkının doğumu 

Madde 5. — Rehin hakkı ticari işletme sa
hibinin veya kredi müessesesi sahibinin veya 
alacaklının yazılı talebi üzerine ticari işletme
nin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Esnaf ve 
Sanat Siciline tescil ile doğar. 

Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 
gün zarfında tescil talebedilir ve ilgili sicil me-
murluğunca bu şlem yerine getirilir. 

Ticari işletmeye dâhil unsurlardan bir kıs
mı üzerinde rehnin tasarruf hakkı bulunmaması 
halinde Medeni Kanunun 853 ncü maddesinin 
buna dair hükmü uygulanır. 

Ticaret veya Esnaf ve Sanat Sicilindeki kay
da istinadererek rehin hakkı iktisabedenin bu 
iktisabı muteberdir. 

Tescil hare ve masraflarının hangi tarafa 
aidolacağı rehin sözleşmesinde belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın milletvekili?. Yok. 

5 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KOR ALT AN (Sivas) — Sayın Başkan, bir tek
lif var, arz edeceğiz efendim. Bir cümle deği
şikliği mecburiy ti var da, müsaadenizle arz ede
yim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri kanun 
üzerinde konuşmuyor da bakıyorum Komisyon 
sos alıyo:1. Buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KOR ALT AN (Sivas) — Efendim buradan arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Mikrofonumuz yok, zapta geç
mesini arzu ederiz Sayın Koraltan, buyurun 
efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Muhterem arkadaşlar, 
5 nci madde hazırlanırken yapılmış olan bir 
küçük kelime hatası yanlış anlamlara sebebi
yet verir kanaatiyle Komisyon olarak bir keli
menin değiştirilmesi teklifinde bulunacağız. 

Maddede, «Rehin hakkı ticari işletme sa
hibinin veya kredi müessesesi sahibinin» den-
mştir. Kredi müessesesi sahibi, çoğu zaman kre
di müessesesinin-yetkilisi değildir. Bu kredi 
müesseseleri, doğrudan doğruya sahibi yetkili 
olmıyan müesseselerdir. «Sahibi» kelimesi ye
rine «yetkililerin» kelimesi ikâme edildiği za
man daha doğru bir ifade kullanılmış olacak
tır. Bu sebeple; «sahibinin» kelimesinin «yetki
lilerin» olarak değiştirilmesi gerekmektedir. 
Meselâ; bir banka kredi müessesesidir,, bir 
bankanın müdürü bankanın sahibi değildir; 
ama kredi vermeye yetkili şahıstır. Bu sebep
le, «sahibinin» kelimesinin «yetkili» olarak de
ğiştirmek hususundaki teklifime iltifat buyu-
rulmasını arz ederim, Saygılarımla. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz; «sahibinin» veya 
«yetkilinin» kelimeleri yerine «rehin müessese
sinin» veya «kredi müessesesinin» dersek da-
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ha uygun olur, yani kanunun ruhuna daha uy
gun düşer. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Devamla) — Müessese bu tasar
rufu yetkilileri kanaliyle kullanacağı için 
«müessese yetkilileri» kelimesi daha vuzuh.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — «Mües
sesesinin» daha şümullü, daha uygun değil mi 
kavram itibariyle? 

BAŞKAN — Efendim, «müessesesinin» de
yince, tabiî bu müessese, yetkilerini orada gö
revlendirdiği kişiler vasıtasiyle kullanır, «mü
essesinin» şeklinde tashihi meseleyi halleder 
demektedir Sayın Çanga. Sayın Komisyon bu 
fikre karşı ne diyorlar? Bir soru şeklinde olu
yor 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Devamla) — Biz de bu fikre ka
tılıyoruz. Mühim olan «sahibinin» kelimesinin 
değiştirilmesi idi. «Müessesesinin» veya «mües
sese yetkililerinin» cümlelerniden her ikisi de 
aynı mânâyı ifade edecektir. Biz, bu hususu 
Sayın Umumi Heyetin takdirlerine bırakıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Bir takrir var «yetkililerinin» 
diyo„\ 

Yetkili kimdir diye bir arama düşünülmü
yor sa.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Geri aldık. 

BAŞKAN — Geri aldınız. «Müessesinin» de
yimine katılıyorsunuz öyle mi efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Takririnizi rica edelim efen
dim, oylıyacağım. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Hazırlıyoruz efendim, 
takdim edeceğiz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon izahatı es
nasında, Sayın Çanga'nın vâki sorusu üzerine, 
ikinci satırın «kredi müessesesi» şeklinde de
ğişmesi ve «sahibinin» kelimesinin çıkarılma
sına Komisyon olarak muvafakat ettiklerini be
yan ettiler. Bu husustaki takrir de geldi okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 

5 nci maddenin ikinci satırındaki «müesse
se sahibinin» yerine «müessesesinin» ibaresinin 
konmasını teklif ederim. 

Sadrettin Çanga 
Bursa 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeci tadil şekliyle oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
miştiı*. 

Tescilin şekli 

Madde 6. — Rehnin tescilinde, alacaklının 
ticaret unvanı, açık adresi ve ikâmetgâhı, ala
cağın Türk lirası olarak miktarı, alacağın mik
tarı muayyen değilse ticari işletmenin ne mik
tar için teminat teşkil edeceği, alacak faizli ise 
faiz nisbeti kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

6 ncı maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş-
tii\ 

Rehnin diğer sicillere bildirilmesi 

Madde 7. — Tescili mütaakıp Ticaret ve
ya Esnaf ve Sanat Sicili memurunun derhal 
yapacağı bildiri üzerine,, bu kanuna istinaden 
tesis edilen rehin, ticari işletmenin üzerinde 
faaliyet gösterdiği gayrimenkul işletme sahibi 
ne ait ise bu gayrimenkulun tapu kütüğündeki 
safhasındaki beyanlar hanesine markalar, lisans
lar ve ihtira beratları gibi sınai haklar için Sa
nayi Bakanlığınca tutulan sicile, maden sicili
ne, motorlu araçlar için nakil vasıtaları sicili
ne, ticari işletme rehni veren müessesenin varsa 
şubelerinin bulunduğu yer sicillerine derhal 
kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birden fazla rehin tesisi 

Madde 8. — Aynı ticari işletme üzerinde 
birden fazla rehin tesis edilebilir. Alacaklıla-
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rm hakları relinin tescili sırasına göre tâyin 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

8 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rehin haklanın üçüncü şahıslara karşı ileri 
sürülmesi 

Madde 0. — Alacaklının bu kanundan do
ğan rehin hakla, ticari işletmeyi devralan her
kese karşı ileri sürülebilir. 

Şu kadar ki, rehinden haberdar olmaksızın ti
cari işletmenin sicil bölgesi dışındaki münferit 
unsurları üzerinde mülkiyet veya diğer aynî bir 
hakkı iktisabeden hüsnüniyet sahibi üçüncü 
şahsın haklan mahfuzdur. Ticari işletme sahi
binin bu iktisap dolayısiyle bir talep hakkı var
sa bu talep hakkı üzerinde alacaklının rehin 
hakkı devam eder. 

Ticari işletmenin bu kanuna göre rehnedi-
lon unsurlarının tamamı veya bir kısmı için taz
minat veya sigorta bedeli ödenmesi icabettiği 
takdirde, tazminat veya bedel üzerinde de ala
caklı rehin hakkına sahibolur. 

İkinci ve üçüncü fıkrada yazılı hallerde, 
üçüncü şahıs kendisine yapılan ihbara rağmen 
işletme sahibine tediyede bulunursa alacaklının 
bundan doğan--zararını tazmin ile yükümlü 
olur. 

Ticari işletme sahibinin, alacaklının muva
fakatini almak şartiyle işletmenin münferit bir 
unsurunun devri veya üzerinde bir aynî hak te
sisi dolayısiyle alacaklı olduğu meblâğ veya 
kendisine verilecek tazminat yahut sigorta be
deli ile, işletmeden çıkan unsur yerine yenisini 
alma veya eski durumu idame etme hakla sak
lıdır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Son ke
lime «idame» olacak değil mi efendim? 

BAŞKAN — Yanlış basılmıştır efendim. Biz
de, Başkanlık Divanında tashih edildi, kelime
nin aslı «iade» dir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Gali
ba «idame» olması gerekiyor. 

BAŞKAN — iSayın Koraltan, «iade» midir 
«idame» midir lütfen açıklar mısınız? 

ADALET KOMİSYONU SöZCtîlSÜ TEVFİK 
KORALTAN ('Sivas) — «iade» olacaktır efen
dim. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyondan bu arada 3 ncü madde 
için de çalışma istesek mümkün olur mu? 

ADALET KOMİSYONU iSÖZCÜtSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Çalışıyoruz efendim, 
madde üzerindeki işlemi hallettik, arzedeceğim. 

Ticari işletme sahibinin tasarruf yetkisi 

Madde 10. — Ticari işletme sahibi, işlet
menin normal faaliyette bulunabilmesi için ge
rekli her türlü muameleleri yapmak yetkisini 
haizdir. 

Buna mukabil ticari işletme sahibi, ticari iş
letmeyi veya rehne dâhil münferit unsurları 
devretmek, bir aynî hakla takyidetmek, başka 
bir mahslle nakletmek veya başkaları ile değiş
tirmek için alacaklının muvafakatini almak zo
rundadır. 

işletme rehnine dâhil münferit unsurların 
alacaklının muvafakati ile başkalariyle değişti
rilmesi hallerinde meydana gelen değişikliklerin, 
taraflarca dördüncü madde hükümlerine göre 
düzenlenmiş olan listeye noter marifetiyle iş-
lettirilmesi şarttır. 

İşletmeye ithal edilen yeni unsurların reli
nin kapsamına dâhil olması için bu unsurların 
listeye alınması ve ayrıca Ticaret veya Esnaf 
ve Sanat iSiciline tescili lâzımdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Ticari işletmenin merhum değerinin muhafazası 

Madde 11. — 'Ticari işletme salhiibi işletme
nin merhun değerini muhafaza için gerekli ihti
mamı göstermediği veya kanunen öngörülen 
hallerde alacaklarının muvafakatini almadığı 
ve bu yüzden de alacaklının zararına ticari iş
letmenin merhum değeri düştüğü takdirde hâ
kim tarafından kendisine verilecek mühlet için
de ek teminat vermez veya evvelki hali iade et
mez ise, talep üzerine alacaklıya teminat noksa
nına tekabül edecek bir miktarın ödenmesine 
hükmolunur. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın milletvekili?.. Yok. 
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'Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. KaJbul 
edenler... Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 

Ticari işletme sahibinin cezalandırılması ve 
tazminata mahkûm edilmesi 

Madde 12. — Ticari işletme sahibi işletme
sini veya rehne dâhil münferit unsurları alacak
lının muvafakati olmaksızın başkaları ile değiş
tirir veya temlik, aynî Ibir hakla takyit veya 
alacaklıyı ızrar kaydiyle tahrip veya imha eder
se bu yüzden alacağını tamamen veya kısmen 
tahsil edenüyen alacaklının şikâyeti üzerine iki 
aydan beş seneye kadar hapis ve ikiyüzelli lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

Ayrıca, talep üzerine hâkim ticari işletme sa
hibini, kusurunun ağırlığını göz önünde tutarak 
rehinle temin edilen alacak miktarına kadar 
munzam Ibir tazminata da mahkûm eder. 

BAŞKAN — iSayın Başer, bir takrir vermiş
siniz, 13 ncü madde ile değil, bu madde ile ilgili 
değil mi efendim? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 13 
ncü madde ile ilgili değil efendim, bu madde ile 
ilgili ve söz istiyorum. 

BAŞKAN — iSayın Başer, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben de 

söz istiyorum İSayın Başkanım. 
BAŞKAN •— Hay hay efendim. 
Buyurun iSayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

'Bu maddeyi değiştirmek üzere bir önerge 
verdim. Sebebine gelince : 

Biliyorsunuz ki, bizde maalesef ticaret ah
lâkı henüz teessüs etmemiştir. Bir müessese, bir 
şahı& veya tüzel kişiden mal alıyor, bunu rehne-
diyor, teminat altına koyuyor, fakat aradan 
zaman geçiyor, bunu ya tahribediyor, değiştiri
yor veyahut da başka birine ucuz bir fiyatla 
naklediyor; kendisi hem borçtan kurtuluyor, 
hem de alacaklıyı zarara sokuyor. 

Burada, maddeyi dikkatle okursanız, iki ay
lık hapis ki, 00 gün eder. Maazallah böyle bir 
şeye mâruz kalan kimse, «40 gün hapis yatarım; 
ama ben de alacaklıyı zarara sokarım» diyebi
lir... MademM, işe bir ciddiyet vermek istiyo
ruz, hukuk devletindeyiz; ahlâkın sükût ettiği 
yerde maalesef hukuk işlemez, (bu bakımdan 
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ibiı burada «iki ay» yerme «3 seneden 6 seneye 
kadar» diyettim kr hiç değilse alacaklı ve borç
lu durumunda olanlar mallarım verdiği zaman, 
rehnettiği zaman teminat altında, emniyet al
tında bulunabilsinler, ister bankadan, isterse 
şahıstan alsın, bunu ancak cezai müeyyide ile 
teminat altına alabiliriz. Bu hususta da bir öner
ge verdim. Asgari 3 sene diyorum önergemde, 
ki 3 sene hâkim verse ne olacak? Zaten 2 sene 
malın değerine göre bu 6 seneye kadar çıkarı
labilir, 3 sene ile 6 sene arasında ve asgari de 
500 liradan aşağı olmamak üzere şeklinde tadil 
teklifi verdim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Bu kanun, küçük esnafın ticari faaliyetini 

kolaylaştıran, ona imkân veren bir kanundur. 
Böyle iyi niyetle getirilen bir kanunda çok ağır 
cezalar getirilmesi ve bu cezaların da hapis ce
zası olması ticari âlemi felce uğratır. Benim 
şahsi kanaatime göre, bu maddede teklif edilen 
iki aydan beş seneye kadar olan ceza çok ağır
dır ve hapis cezalan ticari âlemde kötü netice
ler verir. Hapis cezasını para cezasına tahvil 
ederek şiddetlendirilmesinin daha iyi olacağı 
kanaatindeyim. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Saym Kemal Kaya. 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Buradaki menkulü rehin eden adetâ yed-i 
emin sıfatına giriyor; yani malını istendiği za
man teslim edecek... Türk Ceza Kanununun 276 
ve mütaakıp maddeleri yed-i emin suçlarım tâ
yin etmiştir. Bu maddede hem rehinden dolayı, 
hem de izrardan dolayı ceza getirilmektedir. 
Yani malı izrar ederse, başkasına devrederse, 
saklarsa ikisini birleştirmiş ve iki aydan 'beş se
neye kadar da ceza getirmiştir. 

Bence cezanın asgari ve âzami hadleri ara
sında çok büyük fark vardır ve ayrıca burada 
bu cezanın getirilmesinin de aüeyhindeyim. 

Çünkü, bu tamamen ticari bir kanundur ve 
esasen hukukçu olarak ben bu kanunun tümü
nün aleyhindeydim. Çünkü Medeni Kanun, 
menkul rehni - teslimle kabul etmiştir. Anaka-
nun olan Medeni Kanun, menkul rehninin tes
lim keyfiyeti olmadan olamıyacağım kaibul et-
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mistir. Buna rağmen özel bir kanunla menkul 
rehnini tesis ediyoruz ve ayrıca de Türk Ceza 
Kanununun prensiplerine uygun olmıyan bir 
cezai müeyyide getiriyoruz. Bunun hiçbir fayda
sı olmadığını arz ederim ve bu maddenin tama
men tayyı taraf tanyım. 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Şeref Lâç, 
buyurun. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul) 
— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Bir arkadaşımız cezanın hafif oluşundan 
bahsetti, diğer bir hukukçu arkadaşımız da or
taya bir çelişme mevzuunu getirdi. 

'Kanaatimizce çelişme yok. Çünkü, bu kanun 
işletme rehni kanunudur. Menkul rehni başka
dır. Menkul rehni, gene arkadaşımızın dediği 
gibi, teslimle tekevvün eder. Burada işletmenin 
zaten alacaklıya teslimi mümkün değildir. Hat
tâ bu işletmede bir haciz dâhi mümkün olamı-
yacağı için, yed-d eminlik müessesesi dahi işle
mez. Onun içindir ki, Adalet Bakanlığı böyle 
bir kanun teklifini düşünmüştür; ticari hayatı 
sekteye uğratan ahlâksız bâzı suiniyet sahiple
rinin kasdd hareketlerinin önüne geçmek için. 
Binaenaleyh, Medeni Kanundaki menkul rehni 
ile burada bu kanunla getirilmek istenen işlet
me rehni arasında fark mevcuttur. Bu farkı dü
şünmek lâzımdır. Burada müstakillen işletme
yi rehin edebilme, menkul malları rehin etme, 
yani haczedilemiyen mallan kanunen haczedilir 
duruma getirme keyfiyeti mevzuubahistir ki, 
alacaklının hakkını temin için düşünülmüş ga
yet iyi bir kanundur. 

ıG-elelim cezaya : Evet, iki ay ile beş sene 
arasında büyük fark vardır; ama para cezasına 
tahvil edelim hapis cezasını kaldıralım, gibi bir 
nazariye bence sakattır. 

îki ay azdır. Mademki âzami had beş sene
dir, asgari haddin bir seneden yahut iki sene
den başlaması icabeder. Alacaklı, işletmeye borç 
veriyor, alacağı vardır, kanun getiriyoruz, ala
cağının temini için fabrikanın demirbaş eşyası
nı, küllolarak işletmeyi rehin müessesesi halin
de alacaklının alacağını temin zımnında ipotek 
belgesi ile teminat altına alıyoruz. Adam rahat 
«diyor, borçlusuna da rahat çalışma imkânını 
bahşediyor. Sonra ona para cezasiyle bir müey
yide getirmek, «malım kaçınrsan, satarsan, be
nim alacağım olan 5 milyon lirayı kaçınrsan 

ben seni para cezasiyle tecziye ettireceğim.» 
gibi bir nazariye doğru değildir. Bununla ala
caklının hakkı himaye edilmiş olmaz. Kos
koca işletme, alacaklısına karşı mademki, 
müessesesini rehin etmektedir; onu her türlü 
ihtimamla alacağın temini, istifası zımmmda 
muhafazaya mecburdur. Katlanacaktır ce
zaya. Borçlanmasın, tehlikeye girmesin; ama 
alacaklının hakkını da mutlaka muhafaza et
sin. Onun için benim teklifim bu cezanın as
gari şartı iki seneden başlamalıdır ve beş so
neye kadar gitmelidir. Kendisine güvenmiyen 
borçlanmasın, efendim. Redaet - i ahlâk sahibi 
insanlar ticaret yapmasın. Binaenaleyh, bu as
gari haddi alçatınak değil yükseltmeliyiz. 
Bunu para cezasiyle değil, hapis cezası ile 
teminat altına almaya mecburuz. 

Bu kanunun ruhu budur. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyu
run. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem 
arkadaşlanm, bendeniz de kısaca 12 nci mad
de üzerinde görüşlerimi arza çalışacağım. 

Hemen şunu kabul etmek mecburiyetinde
yiz ki, memleketimizde ticari işletmelerin 
kendi itibarlarının korunmasında en büyük 
mesuliyet ibletme sahiplerine düşmektedir. Bu 
yönden ticari işletmelerin itibannı korumak 
ve ticari işletmelerin kolaylıkla kredi temin 
edebilmeleri için her şeyden evvel alacak
lının mağdur hale gelmemesi için ticari iş
letme sahiplerinin esasında hukuk yönünden 
olsun, hakkaniyet yönünden olsun gayet itina 
ile hareket etmesi gerekir. Bu bakımdan ka
nunlar her şeyden önce hüsnüniyeti esas al
dığı içindir ki, 12 nci maddede de bâzı husus
lara işaret edilmek suretiyle cezaya mütaal-
lik bir fıkra getirilmiştir. 

Her şeyden evvel bizim memleketimizde bil
hassa ticari işletme konusunda kredi imkân-
lanndan mahrum oldukları için, çoğu işlet
me sahipleri ufak çaptaki kendi makinala-
rım, âlet ve edevatını rehin etmek suretiyle 
kredi almaktadırlar. Bu kullanılan malze
melerin değeri esasında bazan 500 - 1 000 
lirayı bile geçmez. Böyle alacağın şu veya 
bu şekilde ortadan kaldırılması, başkalariyle 
değiştirilmesi veya temlik edilmesi, işletme 
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sahipleri tarafından aynî bir hakla takyit 
veyahut da alacaklıyı izrar kasdiyle tahrip 
veya imha edilmesi halinde bu yüzden el
bette M, alacaklıya karşı bir zarar iras edil
miş olacaktır. Bu bakımdan meydana gelen za
rar ile verilecek ceza arasında Türk Ceza Ka
nununun kabul ettiği gibi bir nisbetin de 
bulunması gerekmektedir. 

Bu yönü ile biz asgari iki ay ve âzami 
beş sene olarak gösterilen kısmın asgari had
dini yerinde görmekle 'beraber, ticari bir me
sele olduğu için, âzami had olarak gösterilen 
beş senenin asgari halde münasebetini göre
miyoruz. Bu maddedeki bu hüküm iki aydan 
iki seneye kadar şeklinde yer almış olsaydı 
çok daha iyi olurdu. Esasında, maddenin so
nunda ayrıca hâkimin takdir etmesi kaydiyle 
ikinci bir tazminattan da bahsedilmektedir. 
Bu husus alacaklının şikâyetine bağlı oldu
ğuna göre, gerek cezanın verilmesi ve ge
rekse tazminata hükmedilebilmesi için mut
laka alacaklının mahkemeye müracaat et
mesi gerekir. Bu vaziyete göre de takdir 
hakkını hâkim kullanmak suretiyle alacaklı
nın zararını ortadan kaldıracak bir şekilde 
tazminata da mahkûm edeceğine göro, ceza
nın iki aydan beş seneye kadar bir sınır 
içinde bırakılması adalete, ticari ahlâka da 
uymaz. Bu bakımdan bu madde asgari yönü 
ile yerinde olmakla beraber, cezanın beş sene 
gösterilmiş olması kanunların ölü doğmasına, 
seT>elbolacak ve yine hâkim hakkaniyet esasına 
göre ceza vereceği için, tahmin ederim ki, 
ihiıçbir zaman beş sene ceza vermiyecektir. 

Böyle, tatbikten mahrum olan bir maddenin 
kanun metni içerisinde yer almış olmasının da 
kıymeti yoktur. Bu balamdan Sayın Başkan
lığa bendeniz müsaade buyururlarsa bir takrir
le «İki aydan iki seneye kadar ceza verilir.» 
şeklinde teklifte bulunacağım. Kıymetli arka
daşlarımın bu önergeme iltifat etmelerini istir
ham ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Karagözoğlu. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu kanun teklifi esasında Türkiye'nin için

de bulunduğu şartlar karşısında en kısa zaman
da yerine getirilmesi şart olan bir hizmeti kar

şılamaktadır. Ancak, Yüce Meclisin hukukî iti
barı adına hemen belirtmek isterim İd, yerleş
miş hukukî prensiplerde önemli değişiklikler 
yapma şeklinde hazırlanmış bulunan bu kanun 
tasarısı eğer bu hali ile Yüce Meclisten çıkacak 
olursa hukuk hayatını bir mânada altüst ede
cektir. 

Değerli arkadaşlarım, Medeni Kanunumuza 
girmiş bulunan büyük prensipler uzun tecrübe
lerden sonra ilim hayatının didikliyerek ortaya 
koyduğu âbidevi prensiplerdir. Bunlara elbir
liği ile hürmet etmeye ve sahip çıkmaya mec
buruz. Küçük esnaf ve sanatkârın hukukî mü
nasebetlerinde istisnai hükümler getirmek gay
reti bütün hukukî hayatımızın altını üstüne ge
tirir. 

Değerli arkadaşlarım, bir misal vermek üze
re arz ediyorum: Ceza hülonünü ihtiva eden 
şimdi müzakere konusu olan maddede meselâ 
cnçok tecziye edilmesi gereken cürmi kast, reh-
nedilmiş bulunan malm satılması halidir. Malını 
satar, kaçınrsa bunun cezalandırılması lâzım
dır. Şu maddeyi dikkatle okuduğumuzda göre
ceğiz ki, hiçbir ceza hâkimi buna göre ceza ve
remez. Bu düşünülmemiştir. «Ticari işletme sa
hibi işletmesini veya rehne dâhil münferit un
surları alacaklının muvafakati olmaksızın baş-
kalariyle değiştirir veya temlik, aynî bir hakla 
takyit veya alacaklıyı ızrar kaydiyle tahrip ve
ya imha ederse...». Satış yok. 

Şimdi, görüyorsunuz ki, çok önemli bir me
selede ağır cezai müeyyideler getirmek suretiy
le dahi bir tanzime gittiğiniz zaman bâzı ihti
malleri unutmuş oluyorsunuz. 

Bir hususu dikkatinize arz etmek isterim de
ğerli arkadaşlarım: Biraz evvel geçtiğimiz mad
dede: «Şu kadar ki, rehinden haberdar olmak
sızın ticari işletmenin sicil belgesi dışındaki 
münferit unsurları üzerinde mülkiyet veya di
ğer aynî bir hakkı iktisabeden hüsnüniyet sa
hibi üçüncü şahsın hakları mahfuzdur.» deni
yor. Peki, sicil belgesi içinde bu işletmede bulu
nan bir menkul üzerinde hüsnüniyetle hak ik
tisabeden kimsenin hakkı rnahfuz olmıyacak 
mı? Medeni Kanunun 902 ve 903 ncü maddesi
nin getirdiği; «Menkullerin mülkiyetinin ikti
sabında hüsnüniyet esastır.» âbidevi kaydı ne
reye gidecek? 
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O itibarla, bunu her hangi bir inatlaşma, 
her hangi bir münakaşa ve müzakere konusu 
yapmadan, Sayın Komisyonun bu konuda birta
kım faydalı ve değerli çalışmalar yaptığına ina
narak ve sayın kanun teklifçisinin samimiyetini 
tamamen teslim ederek, buradan müspet bir ne
tice çıkmasını teminen, izin verirseniz, bu tek
nik ve hukuk hayatı halamından sen derece 
önemli mesele hakkında, ister istanbul üniver
sitesinin, ister Ankara Üniversitesinin aynî hak
lar kürsüsünden mütalâa alınmasını Yüce Mec
lisin takdirlerine arz ediyorum. 

Çünkü, Türkiye'de menkul rehni müessesesi 
henüz tam mnasiyie işletmeye bile başlama
mıştır. Medeni Kanunda bulunan birçok mad
deler vardır; o maddelerle bu maddeler çelişe
cek, ileride sayın kanun teklifçisinin hüsnüni-
yetle getirmek istediği hizmet, kâğıt üzerinde 
kalabilecektir. Belki burada bir aylık, iki ay
lık zaman kaybedeceğiz; ama ilerde tatbikatı 
hiç mümkün olmıyan ve bu kanun maddesi Mec
listeki hukukçu arkadaşlarımızın gözünden na
sıl kaçmış, nasıl çıkmış diye yarın ilim kürsüle
rinde, mahkeme kararlarında tenkid konusu ola
bilecek hatalardan kaçınma imkânını bulacağız. 
Bu, ilme ve bilgiye hürmetin, saygının zaruri 
bir icabıdır. 

Yüce Meclisin bu istikamette karar alması
nı, büyük bir hatadan kaçınmasını istirham edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Güngör, buyurunuz efen

dim. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 
Bir noktayı anlıyamadım, arkadaşımızdan tav
zihini rica edecektim. 

BAŞKAN — Birbirimizden nokta anlamak 
meselesi yok. Komisyon olsaydı o imkânı bula
bilirdiniz. 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 
Sayın Başkan, arkadaşımız maddeyi okudular 
ve «satış yoktur» dediler. Acaba temlik nedir, 
onu anlıyamadım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kaya. 
KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Bankan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Benden evvel konuşan arkadaşım, konunun 

hukukî yönlerini çok güzel açıkladılar. Ben de 
arkadaşımın fikrine iştirak ederek, menkul reh-
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ni teslimle olacağı hükmünün anakanım olan 
Medeni Kanunda yer aldığına işaret ederek söz
lerime başlıyorum. Bu teklif 1962 yılında Ada
let Komisyonuna geldiği zaman reddedilmiştir. 
O zamanki Adalet Komisyonu, anakaımna mu
halif olan bu teklifi reddetmiştir. 

Ancak, Medeni Kanunda «hayvan rehni» di
ye bir madde vardır. Adalet Bakanlığı men
suplarının, Adalet Bakanlığının dikkatine arz 
ediyorum: Hayvan da menkul olduğuna göre, 
«hayvan relini» maddesinin altma yeni fıkralar
la bir hüküm tesis edilebilir. Bu suretle Me
deni Kanunun asıl hükmüne de zarar gelmiye-
bilir. Hayvan rehni olduğuna göre, otomobil 
rehni tezgâh relini... Diye yeni hükümler ilâve 
edilebilir. Çünkü, Medeni Kanunda «hayvan 
rehni» diye bir madde vardır. Bu maddenin al
tına ilâve edilirse, Medeni Kanunun esasına da 
tesir etmemiş olur. 

Diğer taraftan; Sayın Şeref Lâç «çelişki yok» 
dedi. Bu maddede hem zarar verenin, hem em
niyeti suiistimal edenin cezası bir araya geti
rilmiştir. Ceza Kanunumuzun zarara ait hü
kümlerinde, sarara uğrayan mahn kıymetinin 
azlığına veya çokluğuna göre ceza değişir. Ya
ni, malın kıymeti az ise, iki ay ceza verilmişse 
hâkini onu 1/3 üne indire indirebilir/fazla ise 
daha yukarıya çıkarabilir. Aynı maddede hem 
ızrar, hem emniyeti suiistimal bir araya getiril
miştir. Kaldı ki, Ceza Kanunumuzda emniyeti 
suiistimal hükümleri mevcuttur. Menkul mal 
birisine teslim edildiği zaman, onu kaçırır, baş
kasına devrederse emniyeti suiistimal etmiş 
olur. Emniyeti suiistimal de Ceza Kanununda 
mevcuttur. 

Burada, hem cezai, hem hukukî bakımdan 
birbirine uymıyan, hukuk prensiplerine aykırı 
bir madde getirilmiştir. Adalet Bakanlığı bu
nu nasıl telif etmiştir? Gelsin izah etsinler; o 
zaman ben de rey vereceğim. Aksi takdirde, bu 
kanun islemez ve tatbik edilmez. 

Hepinizi saygiyle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurunuz 

efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Bir kanunu geçirmiş olmayı, sadece geçir
miş olmayı ve bugün gündemdeki kanun teklif
lerinden bir haylisini geçirdik demeyi her hal-
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de hiçbirimiz istemeyiz. Çek mühim bir teklif, j 
ama hiç de iyi hasırlanmamış ve hukuken süs- | 
geçinden geçmemiş. Eir tek işaretle bunun ne 
olduğu anlaşılacaktır. 

Arkadaşlar, ceza maddeleri görüşülüyor. Ev
velki maddelerin görüşülmesi sırasında burada ı 
bulunamadım, ama tümü üzerinde konuşmak 
kısmet olursa konuşacağım. Bir fiile suç adını 
verdiysek o fiili cezalandırmak için, suçun mu
adeleti bakımından ona ceza tâyin edebilmek 
için, her suçta değil, ama birçok suçta kasıt 
unsuru esastır, taksiratlı suçlar hariç. Ancak, 
şu, taksiratlı suçlar içerisine girer mi ki, kasıt 
aranmaksızın kayıt aranmış. Bakınız cümle 
aynen şöyle: «Ticari işletme sahibi işletmesini 
veya rehne dâhil münferit unsurları alacaklının 
muvafakati olmaksızın başkaları ile değiştirir 
veya temlik, aynî bir hakla takyit veya alacak
lıyı izrar kaydiyle...» kaadıyla değil. Yani sade
ce, dış görünüşü itibariyle şu neticelerin hâsıl 
olması, cezanın tâyini için yeter... Olmaz arka
daşlarım böyle şey. Bir kanun yapıyoruz, bu 
kanunda ceza tâyin ediyoruz. Şu maddeyi tâyin 
ederken çok aşikâr olarak görebildiğimiz gibi, I 
kasıtlı suçlardandır diye tâyin ederken sadece 1 
izrarın vukubulmuş olması, temlik yapılırken 
kaçırma kasdı olsun veya olmasın temlik yapıl
mış olması ve burada sayılan daha ba^ka ef'al... 
Netice? Netice bu ise bu kayıt gereğince ceza 
tâyin edilir... Olmaz arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bu husus burada grup j 
farla gözetilmeden, üzerine hassasiyetle eğile- j 
rek bir kere daha bir süzgeçten geçirilmelidir. 
Bu, geri alınmak suretiyle mi, ertelenmek sure- | 
tiyle mi nasıl olacaksa, ciddî bir süzgeçten geç- j 
melidir. Böylece geçecekse, kanun yaptık de
diğimiz zaman, kanun tatbikatçısı güçlük çeke
cektir ve hiçbir şekil ve suretle kasdı olmıyan, 
temlikte hüsnüniyet sahibi olan bir şahsı ceza
landırayım mı, cezalandırmıyayım mı diye müş
kül vaziyete düşecektir. Bunlar eleştirimin bir 
noktası. 

ikincisi; eğer bu madde - hiçbir kasıt unsu- ı 
ru göremiyoruz, ama - böyle çıkarsa, asgari hâd 
iki aydan mı başlasın, iki seneden mi başlasın? 

Arkadaşlar, evvelâ bunu kasıtlı suçlar ola
rak kabul ediyorsak geliniz üzerinde duralım. 
Teklifler; iki aydan başlarsa beş seneye kadar, 
iki seneden başlarsa yine beş seneye kadardır. [ 

Yani, asgari haddinde artırma yapalım, ama 
âzami haddi yerinde dursun. Neden?, Bir kere, 
617 sayılı Kanun dahi bir seneye kadar olanla
rı para cezasına tahvil etme imkânını hâkime 
tanımış, bu takdir hakkıdır. Ama, bu kanuna 
öyle bir özellik veriyoruz ki, diğer daha ağır 
sayabileceğimiz eylemler karşısında verdiğimiz 
cezadan da çok ağın, ama hassaten, bilerek veya 
bilmiyerek 647 sayılı Kanununda dışına atmak, 
tecil imkânını vermemek, para cezasına değiş
tirme imkânını verememek suretiyle iki sene
den başlatalım. Neden bu?.. Arkadaşlarım, bir 
kere, bir şahsa iki sene ceza vermeyi gerektiren 
bir hal varsa, zaten azamîsi beş sene olduğuna 
göre hâkim takdirini kullanır verir. Ama, hâ
kimin takdirine- iltifat mı etmiyoruz? ÎM se
neden başlatalım.. Her halde bunu demek iste
mezsiniz. Hâkimin takdirine önem veriyorsak, 
buna iltifatı esirgemiyorsak, asgariyi tutalım 
ve gerekirse beş seneye kadar olan cezada hâ
kim bir yukarı haddini, teşdidin gerekçesini 
yazmak suretiyle verir. 

Sonra şu var : Bilirsiniz eskiden tatbikatta, 
cezamn asgari haddi sanıklar için bir hak idi. 
Ama, Temyiz Mahkemesi son içtihatlarında 
değişiklik yaptı. Cezanın asgari haddi sanık 
için bir hak değildir. Yani, hiçbir sebep göster
mese dahi hâkim cezanın asgarisinden azamîsi
ne ceza yükseltmesi yaparsa Temyiz bunu boz
maz, hâkimin takdiri dahilindedir der, O halde, 
Temyiz Mahkemesinin bu gerekçesiyle, bilhas
sa ceza miktarlarım, bugün veya bundan sonra 
yapacağımız kanunlarda asgari tutmayı, bir 
seyyaliyet verebilmek için, elastikiyet verebil
mek için faydalı gördüğümü da bu vesileyle be
lirtmek isterim. 

Tümü üzerinde konuştuğumuz zaman her 
halde bir kere daha dokunacağız. Ciddî bir süz
geçten geçmiyen, hukukçunun her halükârda 
üzerinde eleştiri yapacağı, onların şimşeklerini 
üzerine çekecek, kanun tatbikatçısının sıkıntı 
çekeceği bir kanunu aceleye getirip getirmiye-
lim, teklif sahibi veya Komisyon geri alsm. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Lâç, buyurunuz efen
dim. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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Ben, maddenin sureti şevki hakkında ko
nuşmadım. Yalnız, asgari ve azamî ceza mese
lesi mevzuubahsoldu. Ceza az mıdır, çok mudur, 
nereden başlamalı, nasıl olmalıdır meselesini, 
ceza hukukuna ve teamüllere göre, kanuni va
ziyeti nazarı dikkate alarak arz etmiştim. Ar
kadaşlarım demişlerdi ki, «emniyeti suiistimal, 
ızrar, ipotek hükümleri, Medenî Kanunumuzda, 
Ceza Kanunumuzda ve diğer kanunlarda var
dır. Ayrıca bunları getirmek, bu kanunla bun
ları yeniden ortaya atmak doğru değildir» Bu
nun için ben «doğrudur» dedim. Değilse, getir
mek doğru değildir demedim. Çünkü, bu kanun 
yeni bir hüküm getiriyor. Hatta, menkul mal
ların rehni, rehinle teslim şart olduğuna göre 
başkadır, işletme müessesesinde gayrikabilî ha
ciz malları, sırf alacaklının alacağını teminat al
tına almak için bu kanun getirilmektedir. Bu
rada yeni hüküm getiriliyor. Onun için müeyyi
denin kuvvetli olması icabeder. İşletme müesse
sesini veya bir kısım mallarını sırf bu müesse
seyi işletebilmek için rehneden, karşılığında pa
ra alan kimsenin hüsnüniyetlee hareket etmesi 
şarttır. Ticari hayatımız, işletmeler ancak bu 
şekilde memlekette payidar olur. Yoksa başka
sının parasına göz dik, al, işletmeni rehin et, 
ondan sonra elinden çıkar, alacaklını ısrar et. 
Bu kötü şeydir, bunun için yeni hükümler geli
yor dedik, 

Yalnız şimdi konuşan bir arkadaşımız dedi
ler ki, «maddede alacaklıyı izrar kaydiyle olur
sa şeklindeki fıkra yanlıştır» Buna iştirak edi
yorum, doğrudur. Belki «kaydiyle» değil, «kas
diyle» yasılmak istenmiştir, fakat böyle yazıl
mıştır, kaydiyle olmaz. Ama «kasdiyle» kelime
sinin dahi bulunması doğru değildir. Çünkü, 
malûmu ihsanmızdır ki, Ceza Kanunumuzun 
suçlar kısmında; kasdi suçlar, şeklî suçlar, bir 
de taksirli suçlar mevzuubahistir. 

Buradaki kasdi suçtur, taksirli suç değil. 
Hattâ burada kasdi zikretmeye dahi lüzum yok
tur. Maddede «temlik» Malını niçin temlik 
eder?.. Alacaklısını ızrar kasdiyle temlik eder. 
Bundan başka türlü temlik olur mu? Borçlu 
adam elindeki malı niçin çıkarır, alacaklısının 
rızası olmadan, malûmatı olmadan nasıl satar. 
Temlik, bir nevi satış demektir. Çünkü, mülki
yeti nakil demektir ki, o da satıştır. Ama, sa
tışı da zikretmem mümkün olur, fakat temlik, 

satışı da ihtiva eder. Niçin gizlice kaçım'?.. 
Alacaklısını ızrar etmek için kaçırır. 

Binaenaleyh, burada aşağı - yukarı bir şeklî 
suç vardır. Çünkü kasıt ortada. Eski hukuku
muzda bir kadide vardı: Bir şeyin umuru batı-
nada delili, o şeyin makamına kaim olur. Kasıt 
nedir belli olmaz, ancak umuru batmadandır, 
delili o şeyin makamına kaim olur. Bugün Yar
gıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu eski hukuk
taki bu hükmü aynen almıştır. Şöyle der: «Ka
sıt, umuru batmadandır, delili zahiriyesiyle 
hükmedilir.» insanın kastı nedir?.. Bilmezsiniz. 
Umuru batmadandır, insanın batını ahvâlin-
dendir. Kastını neyle tâyin edeceksiniz? Delili 
zahiresiyle. Binaenaleyh, buradaki delili zahiri 
açık. Artık kasti suçtur demeye lüzum yok; 
temlik etmiş, ipotek tesis etmiş, karşısında ala
caklısı var; malını başkasına veriyor, malım 
kaçırıyor. Bu işi elbette ki, emniyeti suiistimal 
kastiyle, elbette M, ızrar kastiyle yapıyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — İyi niyetli 
olamaz mı? 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— İyi niyet nasıl olur? Alacaklınız kargışınız
da, milyonluk alacaklınız dururken ve sizin 
malınızla bu alacağını tahsisi emine almışken, 
siz nasıl hüsnüniyetle mamızı elinizden çıkarır
sınız, hiç mümkün müdür? Bunu iddia etmek, 
ancak gülünç olur. İşte Ceza Daireleri Umumi 
Heyetinin kararı : «Kasıt umuru batmadandır, 
delili zahirisiyle hükmolunur.» Bunun delili za
hirisi nedir?. Kaçırmak, maşız temlik etmek. 
Alacaklıdan sormadan malı kaçırmak, temlik 
etmek, tahribetmek, imha etmek. Bundan daha 
büyük delili zahiri olur mu? İşte, umuru batı-
nadan olan kasıt bununla tezahür eder ve mut
laka mahkûm, edilmesi icabeder. 

Şimdi, arz ettiğim gibi arkadaşlarım haklı
dırlar. Hukuk prensiplerinden bahsediyorlar; 
doğrudur. Ceza Kanunumuzda emniyeti suiisti
mal var, ızrar hükümleri var. Yalnız burada 
ayrı hüküm getiriyoruz, işletmenin bâzı malla
rı diğer hükümlere göre kabili haciz değildir; 
ama burada haczedeceğiz. Nedir? Hüküm geti
riyoruz. İşletmeyi de işletme hayatma kavuştur
mak için paraya ihtiyaç var. Adam vermiyor, 
5 milyon istiyor. Diyar ki, «Ben senin makina-
larmı haczedemem. Alacağımı ne ile teminat 

I altına alırım?» Diyoruz ki, «Haczedebilirsin, 
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ipotek edebilirsin, rehin hakkı kuşanabilirsin.» 
E.. Kaçırırsa? Kaçırırsa iki sene ceza verece
ğim Adam malını verir, parasını verir, öteki 
de rahat çalışır. Bu haktan suiniyet sahibi isti
fade etmesin beyler. Siz niçin suiniyet sahipleri
ni himaye edeceksiniz? Hüsnüniyet sahibi borç
luyu himaye edeceğiz. Eğer hüsnüniyet sahibi 
ise, işini yürütmek istiyorsa kendisinin faziletini 
ispat edecek, hiyle yapmayacak, para alacak, dü
rüst çalışacak, borcunu ödiyecek. Yok, hem 
karşısındakinin parasını alacak, hem de gide
cek malını mülkünü, fabrikasını başkasına 
temlik edecek, satacak, kaçıracak; ondan son
ra efendim para cezası. Ne para cezası? Farz 
edin ki, 5 milyon lira para cezası verdik, on 
milyon liralık maMnasını sattı, gitti. Alacaklı 
alacağını ne ile alacak? Ama iki sene yatmak
tan korkar. Ahlâksızsa dahi iki sene yatacağım 
diye korkar, bu hileyi yapamaz. 

Binaenaleyh, gelen kanun doğrudur. Para 
cezası ile alacak teminat altına alınmaz. Ancak 
ağır müeyyide ile suiniyet sahibi borçlular diz
ginlenebilir, piyasa huzura kavuşabilir, iki ay 
değil muhterem arkadaşlarım. Suiniyet sahiple
rine acımayın. Vazıı kanun hüsnüniyeti hima
ye eder. Kanun zaten «Bir hakkın suiistimali
ni himaye etmez» diye, Medeni Kanunun başı
na hüküm getirmiştir. Kanun suiniyeti himaye 
etmez, esas prensip bu. Siz burada bir müeyyi
de gelirken suiniyet sahibini düşünüyorsunuz, 
«Ceza çoktur» diyorsunuz. Para sahibi elinde
ki parayı tehlikeye atmaya mecbur mu? Ala
caklı kendisinin namuslu olduğunu ispat etsin, 
dürüst çalışsın, cezadan korksun, borcunu te
minat altına koysun ve çalışsın. Korkmayın ar
kadaşlarım; kanunlar namuslu adamları hima
ye edecektir. Bu Meclis namussuzları himaye 
edemez. Ağır ceza getireceksiniz, piyasa hayatı 
huzura kavuşacak. Onun için korkmayacağız, 
böyle yapmak doğrudur. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mevlüt Ocakçıoğlu, bu
yurunuz. 

MEVLÛT OÖAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Evvelâ şunu arz etmek isterim: Bu kanunla 
getirilecek olan kredinin, Türkiye'de yüz bin
leri geçen küçük esnafa hiçbir faydası yoktur. 
Bunu bir kere ilân ederim. Küçük esnaf lâfı 
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paravana olarak kullanılmaktadır. Şimdi, kü
çük esnaf olarak bir terziyi, alalım: 

Adamın 500 veyahut 800 lira değerinde bir 
tek makinası var, bir makası var 20 - 25 lira 
değerinde, bir de 100 lira değerinde bir masa
sı var. Bundan bu adam ne kredi alacak da, 
bu teşkilâtın işletmesini geliştirecek? Bir kere 
meselenin bu yönü muhal. Esnafa ve işletme
ye kredi getirilmesi lâfı muhaldir.. Evvelâ bu
nu ilân etmek isterim. 

Burada getirilmek istenen; büyük işletme 
sahiplerine bol kredi temin etmek durumudur. 
Milyonlar üzerinde oynanılacak, bunu kabul 
edelim. 

Türkiye'de banka müdürleriyle anlaşmak 
suretiyle nice müesseselerin milyonları kredi ola
rak alıp, ondan sonra da bâzı mallarını karısı
nın, çocuklarının üzerine geçirmek suretiyle if
lâs şekline girdiği ve bu büyük müesseseleri 
bir kâr gayesiyle hayâl içinde kurmuş bulunan 
kimseleri ne derece zararlara uğrattığı hepimi
zin malûmudur. Teşkilâttan geldik, hayâl içinde 
olmayalım. 

Bu kredi suiistimallerine biz bu kanunu bir 
basamak olarak görmekteyiz. Tümü üzerinde 
de konuştum; bu kanun çıkmasa çok iyi olur. 
Büyük vebal altına giriyoruz muhterem arkadaş
larım. Türkiyede kredi suiistimali hergün ku
laklarımızı tırmalayan normal vakıalar haline 
gelmiştir. Biz de bu suiistimali destekleyen bu 
kanunu getirip de vebal altına girmeyelim. Şa
yet geçecekse, hakikaten ceza mevzuunda ağır 
hükümler getirmemiz lâzımdır. Milyonları çeki
yor, iflas durumuna giriyor, kaçırıyor.. Neyi el
de tutacağız?. Teslim yok, şu yok, bu yok. 
Evet bir sicil varmış^ sicilde kayıtlı. Bu neye 
yarar, neyi tutar?. Ziraat Bankasının veya
hut Halk Bankasının, şunun, bunun 5-10 milyon 
lirasını götürdü.. Yazık. Bunlar millî müesse
selerdir. Teminatı yok. 

Diyoruz ki; şayet çıkacaksa hiç olmazsa 
kredi alan kimseyi bir huşu içerisine getirebil
mek maksadıyla cezasını ağır koyalım. îki sene 
meselesi benim aklıma yatıyor. Hiç olmazsa, ben 
bu parayı yerim, cezaevinde de iki sene ya
tarım, kredime, itibarıma, çoluk - çocuğuma, 
ailevî kredime zararı olur diye düşünür mü?. 
Bu ntrda düşünmez ya. Belki, şu maddede biz 
bunu ağır şekilde getirirsek, kısmen ceza kor-
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kuşuyla suiistimali önlemiş oluruz. Bu kanaat-
tayım, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFÎK 
KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, 13 ncü 
maddeyi tekrar tanzim etmeye karar verdik. 
Bu hususta bir maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Maddeyi komisyona geri mi, alı
yorsunuz efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFÎK 
KORALTAN (Sivas) — Evet efendim, 13 ncü 
maddeyi geri alacağız. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFÎK 
KORALTAN (Sivas) — 13 ncü madde üzerin
deki değerli sözcü arkadaşlarımızın mütalâaları 
bizleri memnun etmiştir. Cidden, Ticaret ve 
Adalet komisyonlarının, üzerinde titizlikle dur
muş olduğu bu teklif müzakere edilirken^ 13 ncü 
madde üzerinde hem redaksiyon hatası yapılmış 
ve hem de muhterem üyelerin çoğunun cezamn 
asgari haddiyle azami haddi arasındaki nisbet-
sizliğin çeşitli şekillerde savunuluşundan da an
laşılmaktadır M, hakikaten cezaların hadlerinde 
bir nisbetsizlik vardır. 

Sayın Şeref Lâç'm ifade buyurdukları gibi; 
suç, aslında ne sadece taksirli suçtur, ne de ha-
fifienecek bir suç nevidir. Aslında mameleki 
suçlara Türk Ceza Kanunu pek ağır müeyyide
ler koymamıştır; ama maddenin tanzim şeklin
den de anlaşıldığı üzere, suç için iki aylık bir 
ceza da komisyonumuz tarafından hafif görül
mektedir. 

Bir değerli üye, cezanın âzami haddinin 5 
yıl oluğunu da iki ay ile kıyaslıyarak nisbetsiz 
gördüler. Ama aslında burada bir nispetsizlik 
mevcut değil. Aslında asgarî had pek düşük alın
mıştır. Bunun sebebi de şudur muhterem arka
daşlar : 

3 bin lira değerindeki bir küçük hızar maM-
nasmı Halk Bankasına rehin etmek suretiyle 
500 lira para almış olan bir küçük hızarcı esna 
finin, bu hızarın tahribinden dolayı iki aydan 
fazla tecziyesi yoluna giderseniz, bu müessese
nin manâsıyla çelişen bir cezaya gitmiş olacak
sınız Ceza Kanununda bir prensip vardır: Suç
lar ile cezalar mütenasip olmalıdır. Ama, yine 
Sayın Ocakçıoğlu'nun fikirlerine ben katılım 
yorum. Bu kanundan yararlanacak olanlar Sa

yın Ocakçıoğlu'nun ifade ettikleri gibi hiç de 
büyük sermaye sahipleri olmıyaeaJktır. Bu sa
dece ve sadece küçük esnaf ve sanatkârın kredi 
imkânlarının genişletilmesi gayesine matuftur. 
Hattâ, Adalet Komisyonu üyesi olarak Sayın 
Ocakçıoğlu, bu kanun teklifi komisyonda görü 
şülürken memnuniyetini ifade etmiş ve şu ko
misyon raporunda da imzaları vardır. Bu has
sasiyeti o zaman göstermiş olsalardı, belki da
ha fazla memnun olacaktık. 

Biz bu 13 maddeyi, değerli arkadaşlarımızın 
verdikleri çeşitli kanaatler istikametinde, ica-
beitiğinde Türk Ceza Kanununun 522 nci mad
desindeki kademelendirmeyi de buraya uygula
mak suretiyle yeniden tanzim ederek getirmek 
için sayın Başkanlıktan geri alıyoruz. Muhte
rem üyelere saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon, verilen tadil teklif
leriyle birlikte maddeyi üzerinde gerekli çalış
maları yapmak üzere geri istemiştir. Madde ve 
tadilnameler geri verilmiştir. 

Üçüncü şahsın müdahalesinin men'i 

Madde 13. — Ticari işletmeye veya reh-
ne dâhil unsurlarına, rehnin sağladığı teminatı 
tehlikeye düşürecek surette üçüncü şahıslar ta
rafından vukubulacak fiillerin menini alacaklı 
dâva edebilir. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde görüş
mek isteyen sayın üye.. («13 ncü madde komis
yon tarafından geri alındı» sesleri) 

Tâdil teklifleriyle birlikte 12 nci maddeyi 
komisyona iade ettik. 13 ncü madde üzerinde gö
rüşmek isteyen sayın üye.. Yok. Maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Rehnin paraya çevrilmesi 

Madde 14. — Borçlu foorcunu ödemediği 
takdirde alacaklıya ticari işletmeyi veya mün
ferit bir unsurunu temellük etmek hakkını ve
ren hertürlü mukavele hükümsüzdür. 

Borçlu borcunu vâdesinde ödemezse, alacaklı 
morhunun satış bedelinden alacağını istifa eder. 
işletme rehnine dâhil her unsur borcun tamamı
na karşılık teşkil eder. 

Alacaklı, alacağını temin için umumi hü
kümler dairesinde ticari işletmenin veya mün
ferit unsurlarının ihtiyaten haczettirilmesini is-
tiyebilir. Bu takdirde, ihtiyati haczi tamamla-
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ma merasimi rehnin paraya çevrilmesi yoliyle 
olur. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın milletvekili... Sayın Yağcı, 
buyurun. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Maddenin 1 nci fıkrasının uygun olmadığı 
görüşünde bulunduğum için söz almış bulunu
yorum. Bu 1 nci fıkrayı aynen bir kere daha 
okumakta fayda var : «Borçlu borcunu öde
mediği takdirde alacaklıya ticari işletmeyi 
veya münferit bir unsurunu temellük etmek 
hakkım veren her türlü mukavele hükümsüz
dür.» diyor. 

Mütaakıp 2 nci ve 3 ncü fıkrada da alacak
lının, alacağını tahsil edebilmesi için umumi 
hükümler dairesinde, yani icra İflâs Kanunu 
hükümleri çerçevesinde icraya müracaatım, 
icra kanaliyle alacağını istifa etmesini öngö
rüyor. 

Değerli arkadaşlarım, bugün tatbikatta 
birçok menkûl malların ve hattâ gayrimenkul 
malların icraya intikal etmek suretiyle ic-
raen satışında değer düşüklüğü bulunduğu; 
yani 100 000 lira değerinde olan bir menkûl 
veya gayrimenkulun çoğu kez 30 - 40 000 lira 
gibi cüzi ve değerin çok aşağısında fiyatlara 
gittiği herkes tarafından bilinen bir hakikat
tir. 

Şimdi, «her türlü mukavele hülriimsüzdür» 
gibi katı bir hükmün burada vaz'edilmesini 
kaJbul edecek olursak,, bu takdirde alacaklı 
ile borçlu arasında anlaşma suretindeki 
bir iadeyi, iade anlaşması hükmünü orta
dan kaldırmış olacağız. Bu zannederim hem 
alacaklının alacağının tahsili bakımından, 
hem de borçlunun borcunu ödeme imkânı 
bakımından geçersiz bir maddedir ve tatbi
katta her iki tarafın da aleyhine hüküm 
ifade eden bir madde halinde işlivecektir. Bu
na hiç şüphe yok. Diyelim ki, alacaklı bâzı 
makinaları borçluya verdi. Bu kanım hüküm
lerine göre rehin işlemi de yaplıdı. Fakat 
borçlu, çalışması sonucunda borcunun bir kıs
mını ödedi de, mütebaki kısmını ödeyemez 
duruma düştü. Alacaklıya başvurdu. «Ben 
sana bakiye olarak şu kadar borçlu kaldım. 
Bu borçlar karşılığında bana sattığın, rehnet-

tiğin makinalar halen elimde durmaktadır. 
Bunların iadesini, yani senin bunları temel
lük etme hakkını ben bir mukavele veya bir 
anlaşma ile kabul ediyorum» diverek karşılıklı 
olarak alacağın itfası yoluna gittiler. 

Şi'mdi bu maddenin 1 nci fıkrası ile böyle 
bir anlaşmayı, böyle bir hâli biz önlemiş olu
yoruz. Onun için eğer tensip buyurulursa 
1 nci fıkraya «münferit bir unsurunu temel
lük etmek hakkını veren her türlü mukavele 
hükümsüzdür» yerine «tarafların anlaşması 
dışında» cümlesini yerleştirmek suretiyle bu 
şekliyle kabul etmekte fayda olduğu ka
naatindeyim. Saygı ile arz ederim. Komisyo
nun da bu şekilde değiştirismde fayda ger
mekteyim. 

VAHİT BOZATLI (iSivas) — Bir sual so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Evet buyurun. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Biraz önce 
incelenen madde muvacehesinde arkadaşımı
zın tahlil ettiği 1 nci fıkranın hiçbir anla
mı kalmıyor. Esasen 1 nci fıkra hiçbir mak
sadı da ifade edecek vuzuhta da değildir : 
«Borçlu borcunu ödemediği takdirde alacak
lıya ticari işletmeyi veya münferit bir un
surunu temellük etmek hakkını veren her 
türlü mukavele hükümsüzdür.» Bu fıkranın 
hiçbir anlamı yoktur, ve sarih bir hüküm de 
ihtiva etmiyor. 

Alacaklının temellük etme hakkı neden 
hükümsüz olur Aksine yürümesi lâzım. Borçlu, 
borcunu ödemediyse alacaklının temellük etme 
hakkının tamamen yürümesi lâzım. 

BAŞKAN" — Ne soruyorsunuz Sayın Vahit 
Bozatlı, anlıyamadım ben. Komisyon mad
deyi tedvin etmiş, getirmiş. Komisyonun mad
desi bu. Sorduğunuz sual nedir? Otokritik 
mi yapıyorsunuz? 

VAHİT BOZATLI (İSivas) — Hayır. (Soru
yu arz edeceğim, soru şu; Maddeye açıklık ge
tirecek bir izahta bulunsunlar. Bu fıkra böyle 
bir açıklığı ihtiva etmiyor sayın Başkanım, an
lamı belli değil. 

'BAŞKAN — Tadil teklifi verilebilir. Vuzuh 
kesbettirilir. O metni vuzuhlu kabul etmişler ve 
getirmişler, müzakereye koyduk, okuduk efen
dim. 
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IKASIIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Bozatlı 
Adalet Komisyonu üyesidir... 

BAŞKAN — Okudum, tekabbül eden Ko
misyonda yok efendim, okudum. 

ADALET KOMİSYONU ISÖZCUISÜ TEVFİK 
KORAUTAN (ISivas) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Biraz önce, teklif sahibi (Sayın Kasım Öna
dım'm arz ettikleri gibi muhterem sözcü arka
daşımız, yani bu 14 ncü madde üzerinde Komis
yonun açıklamada bulunmasını arzu eden muh
terem Bozatlı arkadaşımız, Adalet Komisyonun
da bu kanun teklifi görüşülürken üyedir. Fakat, 
esas teklifi tekabbül eden komisyon bu seneki 
Adalet Komisyonudur. O bakımdan kendisini 
muhafaza etmek yerinde değil. 

Yalnız, 14 ncü maddenin 1 nci cümlesinin 
maksadı şudur; yani Komisyon bu madde üze
rimde şunu düşünmüştür : SBiraz önce yine Ko
misyon üyesi olan ıSayın Ocakçıoğlu arkadaşı
mızın ifade ettikleri gibi, bu sadece sermayesi 
kabarık ticari işletmelerin istifadesine veya 
bâzı kredi müesseselerinin küçük müesseseleri 
haczetmesi gibi ters tasarruflara mâni olmak 
için, küçük işletmenin göz dikilmiş küçük bir 
tezgâhını elinden almak kastiyle ona fazlaca 
kredi temin edip ödiyemiyeceği bir borcu yükle
dikten sonra bu makinaların da kendisine tem
liki imkânını vermek gibi ters tasarrufları ön
lemek maksaJdiyle konulmuştur. 

Aslında hakikaten 14 ncü maddenin başına 
böyle bir cümlenin ilâvesi, tarafları bağlayıcı 
olma yönünden bir mâna ifade etmiyor gibi gö
rünüyor. Ama küçük esnafı himaye etme sade
dinde konulmuş olan şu cümlenin tatbikatta bü
yük mânaları olacaktır. 

Dikkat ederseniz, Türkiye'de büyük kredi 
müesseselerinin, sermaye koymak suretiyle bü
yük işletmeler açtıkları sabit bir vakıadır. Bu 
işletmeler, kendilerine rakip olacak küçük sa
natkâr ve esnafı, küçük atelye sahibini, küçük 
imalâtçıyı, onlara cdiyemiyecekleri kadar kre
di temin ederek ve makinalan veya atelyebri-
nin bu kredilerin ödenmemesi halinde kendileri
ne temliki mukavelesi yapmak suretiyle ken
dilerine rakilbolacak küçük müesseseleri ifna 
ederler. Âdeta küçük balığı büyük balığın yut
ması gibi. Biz, küçük müesseselerin büyüme im-
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kânını getiren şu kanunu getirirken bu kanu
nun âdeta büyük işletmelerin küçük işletmeleri 
piyasadan tasfiye etmesi gibi bir netice doğur
masını önlemek amaciyle böyle bir madde getir
miş bulunuyoruz. 

Fakat, takdir Umumi Heyetindir. ISaygıla-
rımla. 

'BAŞKAN — Buyurun ISayın Lâç. 

ABDURRAHMAN' ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

İKomisyon sözcüsünün izahatından sonra an
laşılıyor ki 14 ncü madde doğru tedvin edilmiş
tir. Bu izahattan önce, «tarafların anlaşması 'dı
şında» ibaresinin ilâvesinin temini zımnında ko
nuşan arkadaşımıza hak vermiştik. Ama durum 
öyle değildir. 

Burada bu hüküm hakikaten borçluyu hima
ye zımnında sevk edilmiş bir hükümdür. Borç
lunun farzedin 500 OGO veya 100 000 lira borcu 
vardır da, makinalan 1 000 000 lira eder. Ter
hin etmiştir, vâdesinde borcunu ödiyememiştir. 
Borçlu sıkışmıştır, aralarında da bir mukavele 
yapmışlardır : «Borcumu vaktinde öıdiyemezsem 
işletmem senin olacaktır» gibi. 

Alacaklı, bu mukavele ile gelir, ipoteği pa
raya çevirmeden bu mukavele ile işletmenin üs
tüne oturmak ister. Halbuki şimdi... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Yapa
maz, umumi hükümlere aykırıdır. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Umumi hükümlere aykırı. Fakat, tarafların 
rızası ile bir akit olursa umumi hükümlere ay
kırı olmaz. O zaman gabin, ikrah gibi iddialar 
ortaya çıkar, mesele uzar. Böyle bir hüküm 
muteber değildir diyor. Çünkü ipoteğin paraya 
çevrilmesi suretiyle adam hem yüzbin liralık 
borcunu öder, hem de cebine dörtyüzbin lira 
girmiş olur. 

İşte bu madde bu sefer alacaklının suiniyet
le borçlunun sıkışık durumundan istifade et
mek sürekliyle elde ettiği bir mukavele ile borç
luyu ızrar etmesi cihetine gitmesini önlemek
tedir. Madde doğrudur. Binaenaleyh, üzerinde 
durulacak bir nokta yoktur. Madde böylece ge
çer. Saygılarımı arz ederim. , 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, buyurun, 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, 
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Rehnin paraya çevrilmesine dair 14 ncü 
maddenin 1 nci fıkrası sözcü arkadaşımız ta
rafından burada izah edildikten sonra muğlak 
olan bu cümleyi tamamen ticari isletmenin le
hine bir fıkra şeklinde kaJbul etmek durumun
da kaldık. 

Gerçekten, ticari işletmelerin sahipleri ka
dar alacaklıların, alacaklı kadar da ticari iş
letime sahiplerinin, kanun nazarında her türlü 
suiniyet hareketleri karşısında himaye edilmesi 
esasta. Bu bakımdan bu madde esasında ye
rindedir. Yani, ticari işletme sahipleriyle ala
caklı arasında daha önce yapılan sözleşme akit
lerin! bu madde ile ortadan kaldırmaz isek, 
alacaklı, ticari işletme sahibini ızrar etmek is
tediği takdirde, derhal o temlik muamelesine 
müsteniden hareket etmek suretiyle işletmele
rine elkoyabilir. Bu yönü ile çok az da olsa, 
alacağımı alalbilmek için fbüyük bir işletmenin 
çalışmasına mâni olunması gibi ortaya bir mah
zur doğar. 

Yalnız, alacaklı içlin böyle düşünüldüğü gi
bi, ticari müesseseler için de aynı şekilde dü
şünmek gerekir. Yalnız biliyoruz ki, gerek (borç
lar ve alacaklar bakımından hukukumuzda, reli
nin paraya çevrilmesi, haciz yoluna gidilmesi 
ve bunların satılması meselesi, ancak muayyen 
bir zaman işletmenin çalışması için zaman ka
zandırabilir. Ama bunlar, yine kanunlarımıza 
g<öre, en fazla 3 veya 5 ayı geçmez. Bu 3 veya 5 
aylık zaman kazandırmak durumunda olam. bir 
fıkradır. Bumun daha iyi bir şekilde tedvin 
edilmesi mümkün ol'albıilirdi ve daha açık bir şe
kilde bu tedvin edilebilirdi. 

Yalnız, sözcü arkadaşımızın burada konuş
muş olması, zapta geçmesi ve tavzih mahiye-
ttitnde bu konuya dokunmasından sonra, bende
niz bu maddenin kasdını anlıyaibildim. Bu ma
mada tedvin edildiği için ide tamamen yerinde 
bir fıkra olarak kabul ediyor ve sizlere saygı
lar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurunuz. 

HASAN TOİSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, maddenin lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ hukukçu ar
kadaşlarımız söz istediler, ondan sonra size de 
söz vereceğim. 
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Buyurunuz Sayın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (îçel) — Sayım Bal
kan, sayın arkadaşlarım, 

Maddenin 'birinci fıkrası, ilk okunuşta haki
katen anlaşılmaz bir durum arz ettiği için. bir
çok arkadaşımız bunun üzerinde durdu ve Ko
misyon Sözcüsü de bunu tavzihe medbur kaldı. 
Kanun yapanlar daha maddeyi yaparken «an
laşılmaz olduğunu»! açıkça söyledikten sonra, 
taftbikatçı elbette bu güçlüğü çekecektir. Ya
ni (bu kanun şu haliyle geçemse, hizim şurada 
tereddüdettiğimiz gilbi, ta'tîbikatçı da aynı te
reddüdü gösterecektir. Bunda ısrar etmiyelim. 
Evvelâ, şu çokça üzerinde durduğumuz, (anla
şılmasının güçlük arz ettiği şu maddeyi, tatbi
katçıya kolayca anlaşılır hale getirmek için ko
misyona geri almayı ihtiyar edelim arkadaş
lar. Yani bunda bir inadın faydası yoktur, ke
limeyi yerinde kullanmadıysam özür dilerim, 
oma her halde faydalı değildir. 

Maddemin aslında esprisi bakımından, bu 
Tjirinci fıkrası hakikaten savunulacak bir hü
kümdür. Bu hususa başka arkadaşlarım da de
ğindiler, ben de değinmek isterim. Borçlu da
ha borçlandığı anda veya az sonra temditler ya
pılır, borcun vâdesi gelir, yeni temdit yapılır. 
Ama öyle hal gelir ki, borcun vâdesi gelmiştir, 
alaoaMı temldidetmiıye veya temdide derken, ye
ni bir ödeme tarihini, ancak o tarihte de öde-
mezse işletmenim tamamını veya bâzı unsur
larını tamamen almayı öngören ıbir mukavele 
yapmıya, ıstırar halinde, müzayaka halinde 
yakaladığı toçluyu kıskıvrak bağlıyarak im
zaya davet edebilir ve imza alalbilir. 

O halde madde, getirilişıimdeki esprisi bakı
mından hepimizin ittifakla savunacağımız bir 
maddedir. Ama, fıkranın anlaşılması güç oldu
ğu nazarı itibara alınarak ve fıkranın müda
faasını yaptığımız da göz önünde tutularak, 
lütfen geri alınıp bir kere daha elden geçirilsim 
veya hiç değilse noktasına, noktalı Virgülüne 
dikkat edilsin arkadaşlarım. Bu madde metni 
böyle noktasız, virgülsüz tek bir cümle halinde 
zor anlaşılıyor. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz efen

dim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım, 



M. Meclisi B : 67 8 . 3 . 1971 O : 1 

14 ncü maddenin birinci fıkrasının getiriliş 
maksadı gayet yerindedir. Bunu Komisyon Söz
cüsü de çok güzel izah ettiler. 

Maksat, esnafın ve .sanatkârm elinden onun 
işlötmlesiini idame ettirecek aracı, gereci, vası
tayı, nakil vasıtasını borç aldığı adama veya 
müesseseye kaptırmamaktır. Bu gayeyi temin 
etmek için, Kamunu Medeninin de anaprensi-
hine göre, taraflar arasında bir âkit yapıldığı 
zaman, bumun -kanuna ve ahlâka uygun olması 
anaprensibi getirilmiştir. Şimdi biz burada, 
bu fıkrayı bu şekilde muhafaza etanessıek, adam
cağız 1O0 000 liralık malına karşılık 2 500 
veya 5 000 liralık bir borç almıştır. Sıkıştığı 
anda, Ankara'dan kalkıp Yozgat'a gitmiş iken 
orada lâstiği patlamış, jantı parealaînmıştır. Bu
rada 2 500 liraya ihtiyacı vardır. Ycsgat ban
kasından bir para alacaktır. «Aman şu borcunu 
ödemeden, mal benimdir, 100 000 liralık kam
yonu elinden alırını»! diye madde konmaz. 'Bu, 
hem ahlâka ve hem de hukuka aykırıdır. Bu 
fıkra bu gibi şeyleri önlemek için getirilmiştir. 
Binaenaleyh, fıkra olduğu gibi kalmalıdır. 

BAŞKAN — Saym Yağcı, buyurunuz efen
dim. 

YÛSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım, 

Baştan da izah ettiğim gilbi bu fıkra, lüzum
suz ve fuzuli bir fıkradır. Evvelâ bir kanunun 
•maddeleri kabul edilirken, tatbikatta bunun 
tatlbik imkânı var mıdır, yok mudur? Bu hu-
suıa bakmak lâzımdır. 

Arkadaşlarımız, bu fıkranın borçluyu hima
ye etmek maksadına matuf olarak getirildiğini 
ileri sürüyorlar ve diyorlar ki, «efendim, 
100 000 liralık bir işletmedeki makinalarma 
•karşılık adam 5 - 10 000 liraya sıkıştığı için 
birisimden aldı ve diyelim ki bir mukavele 
yaptı. Bu mukaveleye göre, borcunu da ödiye-
mediği zaman, alacaklı gelecek, 10 000 liralık 
alacağına karşılık, 100 000 liralık bir mala el 
koyacaktır. Olamaz böyle şey, mümkün değil
dir. 

Simidi geçten diğer maddeler temlik imkâ
nını brütün bütün ortadan kaldırdı mı? Ben 
Iborçluyum, 10 000 lira kredi aldım ve 100 000 
liralık da raakinalmm var. Borcumu ödiye-
medim. Bir başka şahsa temlik etmek suretiy
le, o şahsın 10 000 lirayı alacaklıya ödemesini, 

100 000 liralık bir malı 50 - 60 000 liraya sat
mak suretiyle 10 000 lirayı da alacaklıya öde
mek surs'iyle rehinden kurtaramaz imiyim? Ar
kadaşlarım bu durumu nereden çıkarıyor? 

Gayrimenkul ipoteğinden misal alalım. Be
nim bir gayrimenkulum var : Bir daire veya 
bir apartmıan, diyelim ki bunu 500 000 liralık 
i-.dr gayrimaıkul olduğu halde 100 000 liraya 
ipotek ettim. İpoteğin paraya çevrildiğinde ala
caklı ile böyle bir mukavele yapsam. Alacaklı 
100 000 lira karşılığımda gelip 500 000 liralık 
bir gayrimenkuilüme el koyabilir mi? Koyamaz. 
Bu ipotek baki kalmak üzere devir yapabilirim. 
Geçmiş olan diğer maddeler de temlik edemez, 
maddesi var. Alacaklıya haber vermek suretiy
le, alacaklı, yani temellük eldn kişi bir üçüncü 
şahın lehine rehin yapılmış kişiye haber vermek 
srrötdyle bir ticari veya sınai işletmeyi bu 
maddeye göre temellük edemiyeoek midir? Ya
ni bu .maddede «temlik yapılamaz»! diye bir hü
küm koyduğumuzda, «alacaklının muvafakati 
olmadıkça yapamaz»! dedik diye bunu yapamı-
yacak mıdır Böyle bir şey mümkün değildir 
arkadaşlarım. 

100 000 lira karşılığında 5 000 lira borca 
mufealbil 100 ÛÖO liralık bir mlemkul mal, maki-
na ve saire veya binasiyle beraber eğer bir 
mukavele yapılırsa alacaklı el koyacaktır.. Ha
yır, bu bir kere umulmi hükümlerle, hukukun 
anakaidesiyle çatışır ve mümkün- değildir. 
10 000 liralık borç için alacaklının benim hak
kımda takibe geçmesini mlütaakıp, pekâlâ ben 
ibir başka şahsa giderim, 100 000 liralık mailini 
60 - 70 000 liraya satar ve bu yoldan 10 000 
lirayı o şahsa vermeyi temin ederim. Buna han
gi hüküm mâni olabilir, bu kanunida buna mâni 
olacak bir hüküm var imidir ve başka kanunlar
da da buna mâni olacak bir hüküm var mıdır 

Onun için, «fonun borçluyu koruyucu bir 
madde olarak getiriyoruz», gerekçesi havada 
kalmaktadır. Lüzumsuz ve tamamen yersiz bir 
fıkradır, Zaten umumi hükümler gereğince, bu 
huluslar teminata alınmıştır. Ben mukavele 
yaptım diye, nımuımi hükümlere göre icra ta
kibi yapmadan adam gelecek, beminı malıma el 
koyacak... Bu mümkün değildir arkadaşlar, ya
ni mukavele yapıldığı takdirde mümkün de
ğildir. 
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Binaenaleyh, bu maddeyi lüzumsuz görmek
teyim. Fuzuli bir fıkra olarak yer alacaktır. 
Yani, yer almasında bir mahzur yoktur derse 
Umumi Heyetiniz, kalabilir, ama bence fuzuli 
bir madde olarak girecektir, ölü bir maddedir, 
tatbik kabiliyeti bulunmıyan bir fıkradır. Bi
naenaleyh, bunun kalmasında, fuzuli olması 
dolayısiyle lüzum görmüyorum. 

Saygılar sunarım. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, Komis
yon adına kısa bir maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Saym Komisyon. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul) 

— Efendim, ben de konuşayım da Saym Komis
yon sonra benim konuşmalarıma da cevap ver
miş olur. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümetin rüç-
lıan hakkı vardır. 

Buyurunuz Sayın Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Muhterem arkadaşla
rım; 

Madde üzerinde kanatimce kâfi derecede mü
zakere edilmiş olmasına rağmen, değerli üye 
arkadaşlarımızdan bâzılarının tekrar söz iste
meleriyle fazla zaman kaybetmemek için ye 
benden önce konuşan değerli sözcü arkadaşımın 
bizim maruzatımızı yanlış anlamış olması sebe
biyle bir tashihat yaparak, arkadaşlarımızın bel
ki tekrar söz istemekten imtina etmelerini te
min etmek maksadiyle söz aldım. 

Değerli üye arkadaşımız, küçük işletmelerin 
kredi veren müesseseler tarafından istismarının 
mümkün olmadığı; meselâ 100 000 liralık ma-
kinayı 10 000 liralık (borç karşılığında temlik 
etmiş olan şahsın bu iradesine kimsenin mâni 
olamıyacağı; 50 000 liralık makinasını 5 000 
liraya herkese satmasının mümkün olduğu ve 
bu sebeple Iböyle bir maddenin lüzumsuzluğu 
şeklindeki izahatına biz katılmıyoruz. Çünkü, 
bizim asıl gayemiz şudur : 

Kredi müessesesinin veya ona bağlı diğer mü
esseselerin, işletmelerin tahrikiyle küçük istih
sal ünitelerinin tasfiyesi gibi bir suiistimale mâ
ni olmak maksadiyle bu madde getirilmiştir. Na
sıl oluyor, diyeceksiniz. Meselâ; nadide bir tor
na tezgâhı düşününüz; ithal edilmiş, fabrikası 
kapanmış veya bir daha ithal imkânları bulun

mıyan seri olarak hammaddeyi mamul madde 
haline getiren bir makinadır, bugünkü değeri 
de 100 000 lira 'olsun. Onunla rekabet eden bü
yük bir işletme buna kredi temin ediyor. 100 000 
liralık bu makinaya karşılık, o şahsın müzaya
kasından istifade ederek, kendisine 200 00& li
ralık kredi temin ediyor. Maksat, o şahıstan 
200 000 lira yerine bu 100 000 liralık makina-
nın onun elinden alınması, temellükü değil; o 
işletmenin tasfiyesi ve kendisiyle rekabet imkâ
nının ortadan kaldırılmasıdır. Böyle bir tasar
rufun mümkün olacağını düşünerek bu madde 
getirilmiştir, İşletme ne yapıyor? 200 000 lira
lık krediyi veriyor. O şahsın 200 000 lirayı vâ
desinde ödiyememesi halinde, temellük tasarru
fu hukukan mâna ifade ettiği için, o makinayı 
kredi müessesesine teslimden gayri çaresi kal-
mıyan o küçük işletme, müessesesini tasfiye zo
runda kalacaktır. Hattâ velev ki o küçük işlet
me, bu krediyi başka imkânlarla karşılayabil
miş olsa dahi, asıl o işletmeyi tasfiye gayesiyle 
hareket eden kredi müessesesi, o işletmeyi tas
fiye etmek için borcun o şekilde ödenmesine de 
razı olmıyacaktır. Yani, iradesi dışında veya 
ihtiyarı dışında bir tasarrufa, müzayakası sebe
biyle bu küçük kredi talepçisi katlanacaktır. 

işte, bu nevi istismarları önlemek için böyle 
bir maddenin konulmasında mahzur yoktur. 
Kaldı ki, her türlü mukaveleyi serbestçe yap
ma hakkı veren bugünkü mevzuatımız muvace
hesinde; küçük sanatkârı, küçük kredi ihtiyaç-
lısı esnafı korumak için böyle bir maddenin ek
lenmesinde ayrıca bir sakınca da mevcut değil
dir. Hani, fazlalığını fazlalık olarak kabul et
sek bile, bir mahzuru olmadığı için, şu koruyu
cu tarafını kabul ederek dâhi maddenin kalma
sında biz fayda mülâhaza ediyoruz. 

Saygılar sunarım. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 

Başkan, bir sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Sayın Yağcı, bir sual soruyar-

lar efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Saym 

Başkan, madde metninde matbaa hataları bu
lunmaktadır. Bu maddi hataların düzeltilmesi 
hususunda Saym Komisyon ne düşünmektedir 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Devamla) — Maddenin iki maddi 
matbaa lıatası var. «Borçlunun borcunu ödeme
diği takdirde» virgül, «alacaklıya» noktalı vir-

— 153 — 
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gül, «ticari işletmeyi veya münferit bir unsuru
nu temellük etmek imkânını veren her türlü mu
kavele hükümsüzdür.» Yani, maddeyi daha an
laşılır hale getiren imlâ işaretlerini koymak 
lâzımdır. 

BAŞKAN — «Temellük etmek hakkını ve
ren» olacak değil mi efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Devamla) — Evet, «Temellük et
mek hakkını veren her türlü mukavele hüküm
süzdür.» olacak. 

BAŞKAN — Evet, yani «takdirde» den son
ra virgül, «alacaklıya» dan sonra noktalı virgül 
konulacak. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Devamla) — Evet, «alacaklıya» 
dan sonra da noktalı virgfal konulacak. 

BAŞKAN — «Ticari işletmeyi veya münferit 
foir unsurunu temellü etmek 'hakkını ve
ren...» 

Evet, başkaca? Yoksa kifayeti müzakere 
var. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Efen

dim, Komisyon der ki, bir rekabet halinde 
'200 000 liralık bir kredi verir bir müesse
se. Yüzbin liralık nadide bir makina almak 
ve orayı tasfiye etmek isterse, böyle bir mu
kaveleye gider. Mütaakıp fıkraları arkadaşı
mız okusun, biliyorlar, okuduktan sonra aynı 
alacaklı, aynı suiniyet sahibi İkisi, mütaakıp 
fıkralarla icrayı satışta aynı sonucu istihsal 
edemez mi? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV
FİK KORALTAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bu sonucu istihsal etmesi halini önle
me imkânı vardır kredi talebedenin. Farz ede-
limı 100 000 liralık makinasını rehneden şa
hıs bu mukaveleyi yapmamış olsa da, borcunu 
vâdesinde ödiyemeseydi, relimin paraya çevril
mesi suretiyle alacaklının alacağını istifası ha
linde, makinasınm ©atılmasının kendi işlet
mesi içtin ağıra malolaoağmı düşünerek, kredi 
talepçisi borcu ödemek için başka imkânlar 
bulabilecektir. İşte, borçluyu, her hangi bir 
vasıta ile borcunu başka türlü ödeme imkân

larından mahrum ederek, illâda elindeki maki-
nayı elinden almaya icbar eden mukaveleleri 
ortadan kaldırmak için birinci cümleyi ilâve 
ediyoruz. Yoksa, satışa çıkarma halinde, ka
nunun tanıdığı bâzı mehillerden istifade ede
rek, borçlu borcunu aynen veya nakden baş-
îka vasıtalarla ödemek imkânı bulabilecektir. 
Bu imkândan mahrum olanlar için mesele mev-
zuubahis değil zaten. Ama, peşinen elinden, 
behemahal bu imkânlardan da mahrum edile
rek, makina veya tezgâhının alınması gibi 
ters bir ıtasarrafu önlemek için 1 nci fıkra ko
nulmuştur. Birinci cümlenin ikinci madde ile 
de bir çelişmesi mevcut değildir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 

okutuyorum. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstan

bul) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Konuştunuz efendim. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstan

bul) — Bir nokta meşkûk kaldı, onu da arz 
edeyim de arkadaşlarımızın şüphesi kalmasın, 
müsaade edin. 

BAŞKAN — Buyurun. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başkan, kifayeti müzakere takririni oku
yacaktınız. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstan
bul) — Muhterem Bıaşkan, muhterem arkadaş
lar ; 

Meseleyi vuzuha kavuşturmak lâzım. Sayın 
Yağcı arkadaşımız menkul rehni ile, gayri
menkul rehni arasındaki hükümleri karıştırıyor 
ve bu yüzden arkadaşlarımızın, düşüncelerinde 
bâzı teşevvüş husule gelebilir. Buyurdular ki, 
100 000 liralık bir mal, 10 000 lira için birine 
rehin ediliyor, kıymeti 100 000 liradır. Ben 
başkasına 10 000 liraya dahi yine rehin edemez 
miyim, yahut 20 000 liraya satıp başkasından 
alıp 10 000 lira borcumu edâ edemez miyim?. 
Doğru, böyle bir sual vârid olabilir; ama bu su
al gayrimenkul rehninde mevzuubahis olur. Bu 
menkul rehnidir. Farkı şudur: Menkul rehin 
teslim edilir, bu işletme olduğu için teslim et
miyoruz bu kanunla, borçluyu yed-i emin yapı
yoruz bırakıyoruz. Menkul rehin alacaklısına 
teslim edilseydi, menkul rehnin borçlusu, yani 
menkulün sahibi, alacaklısının elinde bulunan 
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malı başkasına her hangi bir suretle satabilir 
veya temlik edebilir veya rehnedebilir, ikinci 
bir alacak, yahut bir borç alma temin edebilir 
miydi? Edemezdi, o bir defa işler. 

Şimdi hatâ, zannediyorum şuradan ileri ge
liyor: Gayrimenkul ipoteğin de birinci, ikinci, 
üçüncü derecesi vardır. Birinci derecede 
100 000 lira alır, fakat ikinci bir 100 000 liraya 
gayrimenkul mütehammildir, bir başka alacaklı 
100 000 lira daha verir, tabiî ekspertiz yapar, 
ikinci derece alacaklı olur, rehin yapılır. Ama 
gayrimenkul, alacaklarının elinde değil. Bu 
menkul rehni. Farkı şu ki, alacaklının eline 
teslim edilmiyor bu kanunla, işletme devam 
etsin diye, işletme sahibi, yani borçlu yed-i emin 
sıfatiyle ona sahiboluyor. Onun için başkasına 
rehin edemez, başkasına temlik edemez, başka
sından ikinci b'r borç alıp yapamaz.. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — 8 nci 
maddeyi okuyun, başkasından temin edebileceği 
yazılı 8 nci maddede. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Şimdi müsaade buyurun efendim. Eğer böyle 
bir hüküm aşrğıda geliyorsa, onu da düşünece
ğiz, olur mu olmaz mı?. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Geç
ti, geçti.. 

ABDURRAHMAN ŞEREÇ LÂÇ (Devamla) 
— Şimdi onun için diyor ki bu madde; alacaklı 
ile borçlu arasında, borç vâdesinde ödenmezse, 
temellüke dair konulacak her hangi bir kayıt 
muteber değildir, borçluyu izrar etmemek için. 
Onun için arkadaşlarım, menkul rehni ile gay
rimenkul rehi-ini karıştırmıyalım. Bu, hususi 
hüküm getiriyor, kıyas yapılmaz, ona benzetil
me!. 

kaygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, önce bir kifayet önergesi geldi, 
onu okutuyordunuz.. 

BAŞKAN — Konuşmak mı istiyorsunuz? 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Kifayet takririni oylıyacağım, kifayet aley

hinde diyecek, kifayeti şunun için koymasay-
dınız diyecek, onun için oya koymadım efen
dim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, usulün esası kaldırılıyor. 

BAŞKAN — Konuşunuz efendim, buyurun. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Biraz önce Yüksek Meclisin kabul etmiş 

bulunduğu 8 nci maddede gayet açık olarak, iş
letme rehninde de, birden fazla rehin yapılabi
leceği kabul edilmişti. Sayın arkadaşımızın 
hukuk adına büküm ortaya koyarken, beş on 
dakika evvel kabul ettiğimiz açık maddeleri 
unutmuş olması çok enteresan olmaktadır. 

Ayrıca, gayrimenkul rehni değildir, men
kul rehnidir, dendiği zaman, Sayın Komisyon
dan bizim bir hususu sormamız ortaya çıkıyor. 
Gerçekten bu, «işletme Rehni» adı altında ge
tirilen müessese bir menkul rehni midir? Değil
dir arkadaşlarım. Bu ne bir menkul rehnidir, ne 
gayrimenkul rehnidir. Bu, kendine mahsus, sui-
generis, esbabı mucibesinde yazılmış bir rehin 
şeklidir,. Şimdi buraya gelip de, bu gayrimen
kul rehni değildir, menkul rehnidir, dediğimiz 
zaman, menkul rehnine ait usulleri, unsurları 
burada aramak meselesi ortaya çıkar, bizim de 
komisyona tavsiye ettirmemiz meselesi ortaya 
çıkar. Birbirimizle anlaşmamız, konuya yaklaş
mamız, hüsniniyetle bir çare bulmamız müm
kün olmaz. 

Şimdi ben bu kanunun tedvin tarzında, hu
kukun anaprensiplerine aykırı büyük noksan
lar, hatalar olmasına rağmen, komisyon tara
fından getirilmiş bulunan, «Borçlu borcunu öde
mediği takdirde, alacaklıya; ticari işletmeyi ve
ya münferit bir unsurunu temellük etme hak
kını veren her türlü mukavele hükümsüzdür.» 
fıkrasını çok yerinde bulduğumu samimiyetle 
itiraf ediyorum. Neden? Bir cümle halinde tek
rar edeyim arkadaşlar. 

Şimdi, 10 000 ura değerindeki bir mal kar
şılığında adam 2 000 liralık kredi almış. Türki
ye'de kredi alma mekanizmasında, krediyi alan
la, krediyi veren arasında eşitlik yok. Mesele 
buradan çıkar, irade serbestisi, krediyi alan 
için her zaman bahis konusu değildir. Krediyi 
alan vatandaş sıkışmıştır, o anda kendisine ko
şulan her türlü şartı kabul etmeye hazırdır. 
Nitekim Türkiye'de Devlet Plânlama Teşkilâtı
mızın yapmış bulunduğu bir araştırmaya ve 
altında ıSayın Başbakanımızın imzası bulunan 
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bir rapora göre, 7,5 milyar lira tefecilikte, 
«Teşkilâtlanmamış kredi piyasası» adı altında 
kullanılmaktaflır. Böyle bir ülkede bu kanunu 
tedvin ediyorsunuz... Türkiye'de krediyi alacak 
olan insanlar irade serbestisini istediği gibi kul
lanma imkânına sahip değildir. O halde, misali
mize avdededersek, 2 000 lira kredi alacak olan 

bir vatandaş, o anda sıkıştığı için, 10 000 lira
lık malının, bu borcunu ödemediği takdirde kre
diyi verene aidolmasmı kabul etmiş olabilir. 
Ama, ibunu mecburen kabul etmiştir. Eğer, bu
nu icra suretiyle tahsil edecek olursa, 2 000 lira 
alacaktır. Eğer mukavelede, kendisine o işletme 
veya bir unsuru temlik edilebilir, kaydı mute
ber kabul edilecek olursa, 2 000 lira karşılığın
da 10 000 lirayı alacaktır. 

Türkiye'mizin içinde bulunduğu şartlar kar
şısında bu fıkra yerindedir ve ben sayın ko
misyonu bu fıkra bakımından tebrik etmek is
tiyorum. Türkiye'de kredi alanla kredi veren 
arasında bugün irade serbestisi kalmamıştır; 
krediyi verenler, krediyi alanlara her türlü şart
ları dikte ettirebilecek imkânlara sahiptir. 
Türkiye'de böylesine bir 'bozuk düzen vardır. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Başka görüşmek istiyen sayın 
üye varmı?... Yok. 

Başka konuşacak olmadığına göre kifayeti 
okutmaya lüzum yok. 

İki takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

14 ncü maddenin 1 nci fıkrasının bu madde 
ile bir ilgisi yoktur. Bu itibarla bu fıkranın ayrı 
bir madde olarak kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Vahit Bozatlı 
Sivas Milletvekili 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen tasarının 14 ncü maddesinin 1 nci 

fıkrasının kaldırılmasını talebederim. 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ankara Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Yağcı 1 nci 
fıkranın çıkmasını, Sayın Vahit Bozatlı ise 
1 nci fıkranın bu madde ile ilgisi olmadığı ci
hetle bu fıkranın ayrı bir madde olarak tedvi
nini istemektedir. 
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Bu fıkranın çıkması en aykırı teklif oldu
ğu cihetle komisyon buna katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Hükümet. 
ADALET BAKANI YÛSUF ZİYA ÖNDER 

(Sivas) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Vahit Bozatlı başka bir madde halin
de tedvinini istiyor. Bu fıkranın çıkması Genel 
Kurulca reddedilmiş bulunduğu cihetle, başka 
bir madde halinde tedvini de Genel Kurulca 
öngörülmemektedir. Bu sebeple takriri oya arz 
etmiyorum. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Maksadım 
çıkması değil, çıkmasın, kalsın. 

BAŞKAN — Bir dakika, 14 ncü maddenin 
1 nci fıkrasının bu madde ile ilgisi yoktur di
yorsunuz. Şimdi bu maddenin çıkmasına müte
dair olan hükmü oyladık, 14 ncü maddede 1 nci 
fıkranın ipkasına Genel Kurul karar verdi. Bu 
itibarla bu fıkranın ayrı ibir madde olarak 
tedvinini arz ve teklif ediyorsunuz. Buna imkân 
olmadığını ifade ediyorum. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Müsaade edi
niz Sayın Başkan, bu oylama ile alâkası yok. 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Veremiyeceğim, Başkanlığım 
yönetimi bu şekilde. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — izin veriniz, 
yerimden arz edeyim. 

BAŞKAN — Rica ederim Saym Bozatlı, 
14 ncü maddenin 1 nci fıkrasının maddeden çı
kartılmasına mütedair hüküm kabul edilmediği
ne göre ve bu maddede yer aldığına göre ay
rıca bir madde olarak tedvinine lüzum mu 
var? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Müsaade eder
seniz maksadımı açıklıyayım. 

BAŞKAN — Yapamam, oylıyamam efendim. 
Ben aykırı görüyorum, zapta geçirdim, oya arz 
etmedim. 

14 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Geçiştirmek 
olmaz Saym Başkan. 
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BAŞKAN — Bir şeyi geçiştirmiyorum, Baş
kanlığın anlayışıdır. Bu kadar da izah ediyo
rum ve bu kadar da zapta geçiriyorum ve Ge
nel Kurulun huzurunda da konuşuyorum. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Benim kastı
mı değiştirmeye hakkınız yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Kastınız takrirde yazılı. Oku
dum, zapta geçti. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Dikkatle oku
manızı tavsiye edeceğim müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Bir dakika. «14 ncü maddenin 
1 nci fıkrasının bu madde ile ilgisi yoktur» 
diyorsunuz takririnizde. Genel Kurul, ilgisi var
dır, ipka edilsin dedi, oyladık. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Bendeniz de 
ipka edilsin diyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, tartışmı-
yalım. Bendeniz anlayışımı zapta geçiriyorum. 
«İlgisi yoktur» demiştir, bu sebeple takriri oya 
koymadım birinci sebebolarak. ilgisi olduğuna 
Genel Kurul karar vermiştir, bu bakımdan il
gisi olmaması sebebiyle çıkmasına mütedair 
olan teklifiniz oya arz edilemez. 

Bu itibarla fıkranın ayrı bir madde olarak 
kabulü lâzımgelir, arz ve teklif ederim.» diyor
sunuz. Bu fıkra kabul edilmiş olmakla ikinci 
bir defa ayrı bir madde olarak tedvin edilmesi 
haşivdir diyor Başkanlık. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Biz aynen kal
masını teklif ettik Sayın Başkanım, ancak mad
desinin değişmesi gerekir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, 
okuduğumuzu anlıyoruz,. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 

Paraya çevirmenin §ümulü 

Madde 15. — Alacaklı, merhumun paraya 
çevrilmesini talebedebilir. 

Ancak satılacak unsurları ve satışın şümu
lünü, alacaklının ve ticari işletme sahibinin mu
hik menfaatlerini nazarı itibara alarak icra me
muru tâyin eder. 

Her halükârda rehinle temin edilen alaca
ğın bakiyesinin karşılanması meşruttur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? 

Sayın Güllüoğlu, buyurunuz efendim. 
ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU (Adana) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tasarıda 16 nci madde olarak görülen mad

denin 2 nci fıkrasında «Ancak satılacak unsur
ları ve satışın şümulünü, alacaklının ve ticari 
işletme sahibinin muhik menfaatlerini nazarı 
itibara alarak icra memuru tâyin eder.» de
mektedir. 

Simidi bu 2 nci fıkra ile umumi hükümlere 
tamamıiyle zit bir anlayış görülmektedir. Zira 
vâdesi geimliş olan ve paraya çevrilmesi lâzım-
ıgelen bir relinin unsurlarını ve şümulünü tâyin
de alacaklı tamamiyle serbesttir. Halbuki bu
rada umumi hükümlere aykırı olarak icra me
muruna şümulünü ve unsurunu tâyin etmek 
hakkı tanınmaktadır. 

Diğer taraftan, ayrıca 3 ncü fıkra olarak; 
Her halükârda rehinle temin edilen alacağın 
Ibakııyesini karşılanması meşruttur», denilmek
tedir ki, bu büküm buraya konuluduğuna göre, 
kanaatimce 15 nci maddenin 2 nci fıkrasının bu 
maddeden çıkarılması gerektiği gibi, 15 nci 
maddenin tedvini olarak da «Alacaklı merhu-
nun paraya çevrilmesini talebeder» der ve son 
3 ncü fıkrasını da ayrıca zikrettiğine göre, 
kanaatimce bu 15 nci madde tasandan çıkarıla
rak 14 ncü maddeye ek olarak sadece, «Her 
halükârda rehinle temin edilen alacağın baki
yesinin karşılanması meşruttur»' şeklinde geçer
se istenilen durumun hâsıl olacağı kanaatinde
yim. Bu hususta da bir değiştirge önergesini 
Divana takdim edeceğim iltifatınıza sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; kısaca arz edeceğim. 
Bu madde umumi hükümlere aykırıdır. Ma

lûm, merhun alacağın teminatıdır. Bu teminat 
rehin muamelesi yapılırken nazarı itibara alınır, 
alacak miktarına göre büyük işletimenin tamamı 
veya bâzı üniteleri, bâzı unsurları rehin altına 
alınır ve bu tescil edilir, geçtiğimiz maddeler 
gereğince. Ancak, zamanı ĝ elür ödenemez, ala
caklı - borçlu münasebetinde her ikisinin de 
muhik olarak menfaatlerini nazarı itibara almak 
bahis mevzuu olacak, bunu bir bu maddede ilk 
defa görüyoruz. Yani bugüne kadar merhunun 
paraya çevrilmesi gibi umumi hükümlerde, dai
ma tatbikatta rasladığımız halin tam burada 

- 1 5 7 — 



M. Meclisi B : 67 8 . 3 . 1971 O : 1 

bankaca değerlendirilmesi. Kim takdir edecek 
(bunu? İcra memuru. 

Arkadaşlar, icra memuru iyi niyetli olabilir, 
költü niyetli olabilir. Ne demek, bir merhun 
bir alacağın teminatı. Alacak vâdesinde öden
memiş. icra muameleye gelecek; icra memuru 
»tâyin edecek: Her ne kadar bu işletmenin ta
mamı rehin altında ise de şu kadarı kâfi.. Bu 
takdir acaba takdirsizlikle melûf olur mu ol
maz mı? Bu ayn. Taraf tutulur mu tutulmaz 
mı? Neticede icra memuru gereğini yapmıamış-
ısa kanun yolları var da diyebiliriz. Zaman kay
bedilir. Yani bir bakıma alacaklının borçlan, 
münasebetleri bakımından, menfaaltları bakı
mından iyi niyetle getirilmiş dahi olsıa, madde 
tişleyişinde, tatbikatında hiç de arzu edilen isti
kamete varamaz. Umumi hükümlerde icrada 
ne türlü muamele yapılıyor idi ise, burada da 
umumi hükümlerden ayrılmadan merhunun pa
raya çevrilmesi sisteminden ayrıcalık getirme
mek ve umumi hükümlerden ayrılmamak lâ
zımdır. icra memurunun da başını derde sokar 
ve icra memurunun başını derde sokmasa dahi, 
icra memuru iyi niyetli de olsıa zamıan kaybına 
vesile verir. Bu sebeple bu maddenin yeniden 
gözden geçirilmesi için Komisyonda ele alınma
sı, Komisyona iade edilmesi gereklidir kanısın
dayım. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Değerli 
arkadaşlarım; kanaatimce bu maddenin bütün 
fıkraları gerek İcra İflâs Kanununun umumî 
hükümleri muvacehesinde, gerekse alacaklının 
İcra İflâs Kanunundaki rehnin paraya çevrilme
si yolundaki hakları bakımından lüzumsuzdur. 
Fakat bir evvelki maddede borçlunun hakkı za
yi olmasın kabilinden bir kısım arkadaşlarımı
zın önerileri ile, kabulleri ile, ekseriyetin kabu
lü ile daha doğrusu, kanaatimce lüzumsuz olan 
bir fıkra kabul edildi. O bakımdan ben bir de
ğiştirge önergesi ile 2 nci fıkranın kaldırılma
sını istedim sadece. Ama Komisyon bu fıkrayı 
tüm olarak kaldırabilir. 

Komisyonun dikkatine arz etmek bakımın
dan bir - iki hususu açıklamak isterim. Alacak
lı merhunun paraya çevrilmesini talebedebilir. 

Arkadaşlarım, İcra - İflâs Kanununun ana-
hükümlerinden birisidir bu. Merhun, ister men
kul, ister gayrimenkul olsun; ipotek suretiyle, 

gayrimenkul ipoteği suretiyle paraya çevrilme
sini alacaklı tabiatiyle talebedebilir. Yoksa baş
ka türlü nasıl çevrilecektir? Alacağını nasıl is
tihsal edecektir, nasıl alacaktır? Bunun için şu 
fıkra İcra İflâs Kanununun umumî hükümleri 
karşısında lüzumsuzdur. 

2 nci fıkraya gelince : «Ancak satılacak un
surları ve satışın şümulünü, alacaklının ve ti
cari işletme sahibinin muhik menfaatlerini na
zarı itibara alarak icra memuru tâyin eder.» 

Tahmin ederim ki, Komisyon burada da 
gene, «Borçlunun hakkını biz müdafaa etmek 
için getirdik bu fıkrayı» diyecek. «Efendim, 
alacaklı gene rekabet durumu itibariyle veya 
kredi verdiği müesseseyi ortadan kaldırmak 
kasdına matuf olarak zamanı olmıyan veya lü
zumsuz, borçlu için en kötü şartların bulundu
ğu bir sırada takibe geçip satışını istiyebilir» 
diyecek. 

Arkadaşlar; rehin alacaklısı her zaman için 
•vadenin hululünde istediği zamanda İcra - İf
lâs Kanununa göre takibe geçer. 

Şimdi bu fıkra ile icra memuruna çok ge
niş bir yetki tanıyoruz. Efendim, ticari işletme 
sahibinin haklarını ve menfaatlerini koruyacak 
şekilde zamanını icra memuru tâyin edecek. 
İcra memurunun keyfine, takdirine bırakmış 
oluyoruz alacaklının alacağını itfa etmesini. 
İcra memuru, «ben şartları borçlunun yani ti
cari işletme sahibinin menfaatlerine uygun gör
müyorum rehinin paraya çevrilmesi bakımın
dan» dediğinde hiçbir kuvvet bunun karşısın-
na çıkamıyacaktır. Dolayısiyle alacaklı da ala
cağını tahsil etmek imkânından mahrum kala
caktır. İfrata kaçmıyalım arkadaşlar. Bir ta
raftan borçluyu koruyalım derken, diğer taraf
tan kredi veren müessesenin alacağını alama
mak gibi, istediği zaman alacağını alamamak 
gibi bir durumda kalmasına sebebiyet vermiye-
lim. Ben o kanıdayım ki, biz bir tarafı koruma
ya çalışırken diğer tarafın haklarını tamamen 
elimizin tersi ile bir tarafa itiyoruz. 

Şimdi şu fıkrayı bilen, şu fıkrayı 
okuyan ve anlıyan bir müessese veya 
hakiki şahıs hangi ticari işletme sahibi
ne kredi verir? Biraz evvel kabul et
tiğiniz 1 nci fıkra ile de her hangi bir muka
vele yapamıyacağına göre, şu fıkraya göre de 
icra memurunun keyfine ve takdirine kaldığına 
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göre alacağının tahsili, o zaman hiçbir müesse
se, hiçbir ticari işletmeye veya sınai işletme
ye kredi vermeye yanaşmıyacaktır ve bu kanun
dan beklenen gaye de böylece daha kanun çık
madan ölmüş olacaktır. 

3 ncü fıkraya geçiyorum : «Her halükârda 
rehinle temin edilen alacağın bakiyesinin kar
şılanması meşruttur.» 

Benim anladığım kadarı ile bu maddeden 
anlaşılan cihet şu : Eğer alacaklı alacağının te
mini için rehnin paraya çevrilmesini ister, sa
tış yapılır, satış sonucunda satış bedeli alaca
ğını karşılamazsa, bakiye alacağının karşılan
ması şarttır. Ben böyle anlıyorum fıkrayı. Zaten 
îcra - iflâs Kanununa göre, Borçlar Kanunu hü
kümlerine göre bu böyledir. Eğer satılan mal
lar alacaklının alacağını karşılamıyorsa alacak
lı borçlunun diğer menkul ve gayrimenkulleri 
hakkında her zaman için takip yapabilir. Böy
le bir durum varken şu fıkranın mevcudiyeti
ne neden lüzum görülüyor, ben bu ciheti anla
madım. Bu bakımdan komisyonun bu maddeyi 
tasarıdan tüm çıkarıp çıkarmıyacağmı bir dü
şünmesini ve izahat vermesini talebediyorum. 
Saygılarımla. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FÎK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan; ar
kadaşlarımızın tereddütlerini gidermek, karşı
lamak için 15 nci maddeyi geri alıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — 15 nci maddeyi tekrar görüş
mek üzere Sayın Komisyon geri istemektedir. 
Madde ve önergeler komisyona iade edilmiştir. 

Takip sırasında idare ve işletme 
Madde 16. — icra memuru satışına karar ve

rilen ticari işletmenin veya münferit unsurla
rının muhafazası, idaresi ve işletilmesi için lü
zumlu bütün tedbirleri alır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Paraya çevrilmede takibolunacak usul 

Madde 17. — Ticari işletmenin veya münferit 
unsurlarının paraya çevrilmesinde icra ve iflâs 
Kanununun menkul rehninin paraya çevrilmesi 
hakkındaki hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rehnin sona ermesi ve ticari işletmenin 
kaydının terkini 

Madde 18. — Ticari işletmenin kaydının 
Ticaret veya Esnaf ve Sanat Sicilinden terkini 
sicil memuru tarafından derhal alacaklıya bil
dirilir. 

Ticari işletmenin kaydının Ticaret veya Es
naf ve Sanat Sicilinden terkin edilmesi halin
de alacağın tamamı muaccel olur. 

Terkinin alacaklıya tebliğinden itibaren iki 
ay zarfında tescil edilmiş bulunan işletme reh
ninin paraya çevrilmesi yoliyle takibi yapıl
madığı takdirde rehin hakkı düşer. 

Tahsil edilemiyen alacağın takibi genel hü
kümlere tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Alacağın son bulması 

Madde 19. — Alacağın son bulması halin
de, ticari işletmenin sahibi Ticaret veya Efnaf 
ve Sanat Sicilindeki rehnin kaydının terkinini 
alacaklıdan istiyebilir. 

icra ve iflâs Kanununun 153 ncü maddesi 
ticari işletme rehninin terkini halinde de tat
bik edilir. 

Rehnin terkini sicil memuru tarafından 
8 nci maddede zikredilen sicillere işlenmek üze
re bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gayrimenkul rehnine dair hükümlerin uygu
lanması. 

Madde 20. — Ticari işletme rehni hakkında 
bu kanunda özel hüküm bulunmıyan hallerde 
gayrimenkul rehni hükümlerinden bu kanun hü
kümlerine aykırı olmıyanlar uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. 

Buyurun, Sayın Coşkun Karagözoğlu. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa

yın Başkan, zamanımız kısaldığı için yerimden 
sual halinde kısaca arz edeyim. 
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Biraz evvel kabul edilmiş olan maddeler ara
sında ticari işletme rehninin, menkul rehni hü
kümlerine göre paraya çevrilebileceği kabul 
edilmişti. 

Şimdi ticari işletme rehni hakkında bu ka
nunda özel hüküm bulunmıyan hallerde, gayri
menkul rehni hükümlerinin uygulanacağı nasıl 
telif edilecektir? 

Sayın Komisyon Başkanının bunu açıklama
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — «Gayrimenkul rehni ile ilgili 
hükümlere aykırı olmıyan hükümleri de uygu
lanır» şeklindeki deyimin nasıl telif edileceği 
hususu Sayın Karagözoğlu tarafından sorulmak
tadır. 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEV-
FlK KORALTAN (Sivas) — Bu maddeyi de 
o istikamette düzeltmek üzere rica edelim efen
dim. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul) 
— Sayın Başkan, bir noktayı arz edeceğim. 

BAŞKAN — Aldı, bitti. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 

— Bu vesile ile bir başka hükümle alâkalı da.. 
BAŞKAN — Komisyonla temas edebilirsi

niz Sayın Lâç. 

20 nci madde Komisyona iade edilmiştir. 
Tüzük hazırlanması 

Madde 21. — Bu kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren altı ay içinde Adalet ve Ti
caret bakanlıklarınca hazırlanacak tüzükte reh-
nin Ticaret veya Esnaf ve Sanat Siciline tescili 
ve sicil memurluğunca yapılacak diğer işlemler 
gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yetkili mahkeme 

Madde 22. — Bu kanunun uygulanmasın
dan çıkacak anlaşmazlıkların halli ticari sicilin 
bulunduğu mahallin Ticaret Mahkemelerinin gö
revi dahilindedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir ek madde ilâvesi hususuna mütedair 
takrir vardır, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

Kanuna aşağıdaki ek maddenin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Ek madde : 
Bu kanundaki; «Ticari işletme» tabiri veya 

sınai işletme ile esnaf veya sanatkârın işletme-
sindeki meslekini icraya yarıyan şeylerdir. 

Samsun İzmir 
Doğan Kitaplı Coşkun Karagözoğlu 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Önergeye katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ADALET BAKANI YUSUF ZİYA ÖNDER 

(Sivas) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Kanun teklifine ek madde ola

rak Sayın Karagözoğlu ile Sayın Kitaplı tara-
, fından verilen ve okunan metnin girmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü madde Komisyonca geri alınmıştı, Ko
misyonun 3 ncü madde üzerinde hazırlamış ol
duğu teklif gelmiştir, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

3 ncü maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Ticari işletme rehni aşağıdaki unsurları kap
sar : 

a) Ticaret unvanı ve işletme adı, 
b) Rehnin tescili anında mevcut ve işlet

menin faaliyetine tahsis edilmiş olan makina, 
araç, alet ve motorlu nakil araçları, 

c) İhtira beratları, markalar, modeller, re
simler ve lisanslar gibi sınai haklar.. 

Taraflar ticaret unvanı, işletme adı ve men
kul işletme tesisatı dışında kalan unsurlardan 
bir veya birkaçını rehnin dışında bırakabilirler. 

Gemi ipoteği hakkındaki hükümler saklıdır. 
Tevfik Koraltan 

Adalet Komisyonu adına 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, tahmin ederim 

siz, önergenizi yeni okunan metin karşısında 
geri alıyorsunuz? Çünkü nakil araçları 2 nci 
fıkraya katılmış. 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Alıyo
rum efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Önadım ve Sayın 
Doğan Kitaplı tarafından verilmiş takrirler var
dır, bu takrirleri okutup oylarınıza arz edece
ğim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 3 ncü maddesinin son fıkrasının 

yani; «Bu kanun hükümlerine göre verilecek 
krediler» ibaresi ile başlıyan fıkranın tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
Doğan Kitaplı 

BAŞKAN — Zannediyorum yeni hazırladı
ğınız metinde çıkmıştır? 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEV-
PlK KORALTAN (Sivas) — Evet efendim, çı
kardık. 

BAŞKAN — Çıkmış bulunduğu cihetle oyu
nuza arz etmiyorum. Takrirdeki istek yerine 
gelmiş, yeni hazırlanan metinde çıkmıştır. 

Sayın Başkanlığa 
3 ncü maddenin (b) fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini teklif ederim. 
Kasım Önadım 

Bursa Milletvekili 
(b) Fıkrası : 
Rehnin tescili anında mevcut ve işletmenin 

faaliyetine tahsis edilmiş olan makina, araç, 
alet, motorlu nakil vasıtaları ve her türlü men
kul işletme tesisatı. 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEV-
FİK KORALTAN (Sivas) -T- BU da çıkarıldı 
efendim. 

BAŞKAN — Bu da aynen metne dâhil edil
miştir. Bu sebeple takriri oylarınıza arz etmi-
yeceğim. 

VAHİT BOZ ATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
söz istiyeceğim, fakat Komisyon Başkanının 
açıklamasına intizar ediyoruz. 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, müsaa
de ederseniz kısa bir açıklama arz edeceğim. 

BAŞKAN — Yeni metin üzerinde, buyuru
nuz. 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Muhterem arkadaşlar, 

3 ncü maddenin müzakeresi sırasında muh
terem üyelerin iştirak ettiğimiz istikametteki 

kanaatlerine uymak için maddeyi geri almıştık. 
Bunlardan biri; Sayın Tosyalı'nın, motorlu 

nakil araçlarının tasrih edilmesi hakkındaki ka
naatleri, bir diğeri de; Doğan Kitaplı arkadaşı
mızın, maddenin son cümlesinin çıkarılması hak
kındaki teklifleriydi. 

Bunları aynen çıkardık, fakat asıl maddenin 
müzakeresLsırasında arkadaşlarımızın ciddî en
dişeleri; «Ticari işletme rehni» cümlesinin ka
nunun gayesine aykırı kullanılması ihtimali idi. 
«Ticari işletme» tâbiri «Ticaret Kanunundaki 
işletmeleri kapsamı içine alır da-onun dışında
ki küçük esnaf ve sanatkâra ait işyerlerini tat
bikatta bu kanun kapsamı içine almaz ise» şek
lindeki kanaati biz de yerinde bulduğumuz için 
ve kanunun hemen her maddesinde «Ticari işlet
me» tâbirinin mevcudoluşu ve bunun değiştiril
mesi de mümkün olmadığından değerli teklifçi 
arkadaşlarımızın verdikleri ve biraz önce Muh
terem Heyetinizce kabul edilen ek madde ile bu 
kanundaki «Ticari işletme» tâbirini tefsir etmek 
suretiyle bu mahzuru telâfi etmiş olduk. Bu su
retle 3 ncü madde üzerindeki değerli sözcü ar
kadaşlarımızın endişelerini bertaraf eden nok
sanlıklar telâfi edilmiş oldu. Aynen kabulünü 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanının izahatın
dan sonra okunan metnin üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın milletvekili?. Yok. 

3 ncü maddeyi Komisyonun tadili şeklinde 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12, 15, 20 nci maddeler Komisyonda bulun
maktadır. Yürürlük maddelerine geldiğimiz 
cihetle kanunun müzakeresine imkân göremiyo
rum. Bu hususta maddelerin hazırlanması neti
cesi Başkanlığımıza tevdi edildiğinde, gündem
de sırası yine muhafaza edilecek ve görüşmelere 
devam olunacaktır. 

3. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık ve 
esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (1/348) (S. Sa-
' yısı : 222 ve 222 ye 1 nci ek) (1) 

(1) 222 ve 222 ye 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
z% tutanağın sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Or
han Oğuz tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademileri kanunu 
tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve rica ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Oğuz 

BAŞKAN — Gündemin 8 nci sırsında kayıtlı 
bulunan kanun tasarısının bütün işlere takdi-
men ivedilik ve öncelikle görüşülmesi Sayın 
Millî Eğitim Bakanı tarafından takrirle talebo-
lunmaktadır. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon burada, Hükümet burada. 
Tekabbül raporu ve buna ekli evrakın oku

nup okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Okunmasını arzu edenler... Okunmamasını 
arzu edenler... Okunmaması hususu Genel Ku
rulca kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde Sayın Âdil Turan 
Grup adına mı? 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Şahsım adına. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Grup yetkilisinin yazısı yok. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben 

idare Heyetindeyim. 
BAŞKAN — Pekâlâ efendim. Millî Güven 

Partisi Grupu adına Sayın Tosyalı, buyurun. 
Başkanlık onu da rica edecek, yani «Siyasi 

partilere mensubolan her arkadaşımızın grup 
adına konuşmak istiyorum.» şeklindeki taleple
rini bundan sonra şahsan kabul etmiyeceğimi 
ifade ediyorum. 

M. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYA
LI (Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli 
arkadaşlarım; 

Millî Eğitim Bakanlığınca yeniden Devlet 
Mimarlık ve Mühendislik Akademileri açılması 
hakkında getirilmiş olan kanun tasarısını Millî 
Güven Partisi Grupu olarak memnuniyetle kar
şılıyoruz. 

Memleketimizin muhtelif bölgelerinde üni
versite ve fakülteleri açamadığımıza göre, bu

günün şartlarında aynı gayeye hizmet edecek 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri
nin açılmasını çok lüzumlu ve olumlu karşılıyo
ruz. Böylece, memleketimizde eğitim bakımın
dan bölgeler arası yüksek tahsil dengesi sağlan
mış olacaktır, ümit ediyoruz ki, bugüne kadar 
ihmal edilmiş; eğitim bakımından, yüksek tah
sil bakımından geri bırakılmış olan bölgeleri
miz, Yüce Meclisimizin bugün kabul edeceği bu 
kanun ile Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 
telâfi edilir ve yüksek eğitim dengesi sağlanır. 

Kanuna Millî Güven Partisi olarak müsbet 
oy vereceğiz. Memlekete hayırlı olmasını dile
rim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Âdil Turan, buyurun. 
ÂDİL TURAN (Uşak) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 

Yeniden açılacak Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademilerinin kuruluş, hazırlık ve 
esasları hakkındaki kanun tasarısı üzerinde ki
şisel görüşlerimi sunmak üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Hemen önkanaat olarak belirteyim ki, kanu
nu takdir etmemek mümkün değildir. Zira Tür
kiye'de büyük bir boşluğu dolduracaktır. Hele 
fen gücünü kanalize edecek, yetiştirecek, fen 
zekâlarını değerlendirecek bir müessese olması 
bakımından ayrıca takdire şayandır. Bu arada 
birçok gençlerimizi özel okulların kucağına at
mak zorunda olduğumuz - yüksek okulların sa
yısının azlığı yüzünden - bir dönemde, gençlerin 
yetişmesi, lise çıkışlarının yetişmesi ve Türki
ye'nin fen gücü ihtiyacını karşılaması bakımın
dan çok önemlidir. 

Ben burada şu husus üzerinde durmak isti
yorum. Türkiye'de öteden beri - Tarihi boyun
ca da demek mümkündür. - nimet dağılımı be
lirli illerde kalmıştır. Bir, iki ve nihayet izmir'i 
içine alacak olursak üç ilin arasında nimet dağı
lımı yapılmıştır ki, üçüncü olarak izmir'i, alıyo
rum. Bu yönden benim en büyük temennim, bu 
müesseselerin belirli illere değil, taşraya, Ana
dolu'ya götürülmesidir, Anadolu'ya dağıtılma-
sıdır. Bu hususu, bilhassa yeri ve zamanı gel
mişken, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Oğuz da 
burada bulunurken ricamı, temennimi tekrarlı-
yacağım. 



M. Meclisi B : 67 8 . 3 . 1971 0 : 1 

Bu arada, ivedilikle bu müesseselerin açılma
sında zaruret vardır. Bu husus da kendilerinin 
dikkatlerindedir. Buna inanıyor ve güveniyo
rum. 

Çıkacak olan kanunun Türk Millî Eğitimi
ne, Türk teknik hayatına hayırlı, uğurlu olma
sını diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Güner? Yok. 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu? Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURİ ÇELİK YA
ZICIOĞLU (Çankırı) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; 

Her geçen an yeni buluşların yapıldığı, bi
lim ve tekniğin başdöndürücü bir hızla geliş
tiği teknoloji çağında yaşamaktayız. Teknoloji 
çağının ileri ülkelerine ulaşabilmek, bilim ve 
tekniğin gerektirdiği kurumları yurdumuzda 
hızla geliştirmekle sağlanacaktır. Plânlı kalkın
mada çeşitli maddesel olanaklar yanında teknik 
personel en önemli öğelerdendir. Bu nedenlerle 
Millî Eğitim Bakanlığının 10 tane Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademisi açma girişi
mini kıvançla karşılıyoruz. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademile
ri sayısının artması ile üniversitenin yükleri de 
hafifliyecektir. Aslında yeteneklerinden şüphe
miz olmıyan onbinlerce lise mezunu genç, Dev
let yüksek okullarının ve üniversitelerimizin sa
yı yönünden yetersizlikleri nedeni ile yüksek 
öğrenim yapma olanaklarından yoksun kalmak
tadırlar. Devlet yüksek okullarına ve üniversi
teye giremiyen gençlerin çoğu, varlıklı ailelerin 
çocukları değillerdir, zekâ ve yetenekleri de za
yıf değildir. Niçin üniversite sınavlarını kaza
namazlar? Bunun nedeni, yeterli branş öğretme
ni bulunmıyan büyük merkezler dışındaki lise
lerden mezun olmalarıdır, işte bu gençler, yük
sek öğrenim için tek yolu, özel yüksek öğretim 
kurumlarında bulabilmektedirler. Gece çalışıp 
gündüz okumakta, gündüz çalışıp gece okumak
ta, iş için hepinizin kapılarını aşındırmaktadır
lar. özel yüksek okullar da, Anayasa Mahkeme
since Anayasaya aykırı bulunmuştur. Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin açıl
ması, sayılarının artması zamanla özel yüksek 
okul sorununu da çözecektir. 

Tasarının 3 ncü maddesi bu 10 akademiden 
5 inin yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
5 yıl içinde, geri kalan 5 tanesinin de bunu iz-

liyen 5 yıl içinde tamamlanacağını öngörmek
tedir; yani her yıl bir tane Mühendislik, Mi
marlık Akademisi açarak 10 yıl sonra 10 tane 
Akademi kurmuş olacağız. 

Sayın arkadaşlarım; yılda yalnız bir tane 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi açarak ile
ri ülkelere ulaşanlayız, teknoloji çağının gerek
lerini yaratamayız. Bu çağdaş kurumları hızla 
kurmak zorundayız. Bütçe yetersizliği nedeni 
ile yılda ancak bir tane akademi kurulması zo-
runluğu yoktur sanıyorum. Çünkü, Orta Çağ 
skolastik felsefesini genç dimağlara aşılıyan te
okratik öğretim kurumlarının sayıları her yıl 
çığ gibi artmaktadır. Hizmette içtenlik önde 
gelir. Devlet, yurttaşın isteklerini değil, ihti
yaçlarını düşünmek zorundadır. Buna rağmen, 
siyasal çıkar ve kısır çekişmeleri biran için bile 
olsa bırakıp, yurt kalkınması yolunda çalışma
ya başlamış olmamızı kıvançla karşılıyoruz. 

Hepinizi saygı ile selâmlar, kanunun hayırlı 
olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Abdürrahman Şeref Lâç, 
buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ABDÜRRAHMAN 
ŞEREF LÂÇ (istanbul) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından yeni
den açılacak olan Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri kanunu tasarısı hakikaten 
büyük bir lüzum ve zaruretin ifadesidir. Ben, 
Adalet Partisi Grupu adına bu konuşmayı ya
parken, çok kıymetli Millî Eğitim Bakanımız 
Sayın Orhan Oğuz'a, bu hayırlı işi Meclise ge
tirmiş olması dolayısiyle ve kendisine bu işin 
nasibolması dolayısiyle grupumuzun tebriklerini 
arz etmeyi bir vazife biliyorum. 

Çok büyük bir zaruretin ve lüzumun bir ifa
desidir, bu kanun. Yalnız, ben bu zarureti o 
kadar mühim görüyorum ki, yeniden açılacak 
olan 10 aded Akademinin ilk beşinin 5 sene zar
fında, diğer 5 inin de ikinci beş sene zarfın
da açılmasını kanunun 3 ncü maddesi derpiş et
mektedir. Bendeniz bu müddetin ilk beş yıla 
indirilmesinin daha iyi olacağı kanaatindeyim. 
Çünkü, büyük bir lüzum ve zaruretin karşısın
dayız. 10 senede birer Akademi değil, 5 yılda 
senede ikişer Akademi açmak suretiyle Anado
lu gençlerinin istanbul, Ankara, İzmir dışında 
kurulacak olan bu büyük ilim yuvalarında oku-
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ma ihtiyaçlarını ve memleketin teknik elemana 
olan ihtiyacını biran evvel tatmin etme yoluna 
girmemizi temin edecek bu kanunun bu şekilde 
yürürlüğe girmesi çok hayırlı olacaktır. 

Sözlerimi kısa kesiyorum. Tekrar kanunun 
memlekete hayırlı olmasını temenni ediyorum 
ve Sayın Millî Eğitim Bakanımızı bir kere daha 
huzurunuzda tebrik ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek isti

yen başka sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri) nin kuruluş hazırlık ve 

esasları hakkında Kanun 

I 

Yetkiler 

Madde 1. — Her çeşit mühendis ve mimar
ları yetiştirmek amaciyle, 10 aded Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademisini, bu kanun
daki esaslara uyarak kurmaya Millî Eğitim Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanunla kurulmaları öngö
rülen Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
milerinin kuruluş yerleri ile açılış tarihleri 1184 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademiler-
arası Kurulunun görüşleri ile Devlet Plânlama 
Teşkilâtının mütalâası alınarak Millî Eğitim 
Bakanlığınca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Makina, İnşaat, Mimarlık, Kim
ya ve Elektrik - Elektronik bölümlerini ihtiva 
eden 5 Akademinin fizikî tesislerinin inşaatı 
ve teçhizatı bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 5 yıl içinde, diğer 5 Akademi de 
mütaakıp 5 yıl içinde tamamlanacaktır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
değişiklik önergemiz var, dikkate alınmasını 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî... Değişiklik öner
gesinin sırası daha gelmedi, onu biliyorum. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye? 
Yok. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, görüşmemiz 10 akademinin 5 yılda ya
pılması ile ilgili idi. 

BAŞKAN — Efendim, o başka. Temenninizi 
konuşmanızda ifade ettiniz. Takrir varsa, oyla
yacağız. 

Bir tadil takriri vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Yeniden açılacak Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademilerinin kuruluş, hazırlık ve esas
ları hakkındaki kanun tasarısının 3 ncü madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Madde 3. — Makina, inşaat, Mimarlık, Kim
ya ve Elektrik - Elektronik bölümlerini ihtiva 
eden Akademilerin fizikî tesislerinin inşaatı ve 
teçhizatı bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren beş yıl içinde tamamlanacaktır. 

Mustafa Fevzi Güngör 
istanbul 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
Komisyon iştirak ediyor, Hükümet görüşmek 

arzusundadır, buyurun. 
Bu kanun tasarısı bitinceye kadar müzake

renin devamı hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, çok muhterem ar
kadaşlarım ; 

Kanun üzerinde çeşitli arkadaşlarımızın iyi 
temennilerine ve iyi sözlerine teşekkür etmek 
isterim. 

Efendim, bu 3 ncü madde biraz ölçülü ha
reket edilerek buraya konmuştur. Ama Yüce 
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Meclisimizdeki arkadaşlarımızın bu heyecanlı 
davranışına, tutumuna katılmamak mümkün de
ğildir. Esasen biz bu sene 3 tanesini hizmete 
koymuş bulunuyoruz. Beş sene süre ile de 2 ta
nesi için beklememiz icabeder. Biz de arka
daşlarımızın heyecanına ve görüşüne katılarak 
5 sene içinde bu 10 akademiyi yurdun muhte
lif bölgelerine yayma kararında olacağız. Bu 
güzel ifadelere Bakanlığım ve teşkilâtım adına 
teşekkür eder saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bu suretle takrire 
katıldığını beyan ettiler. Sayın Komisyon da 
takrire katılmaktadır. 

CEVAT SAYIN (Edirne) — Sayın Başkan, 
okunan önergenin son cümlesi «tamamlanacak
tır» şeklindedir. Bu kelimenin «tamamlanır» şek
linde değiştirilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güngör iştirak ediyor 
musunuz? 

MUSTAFA FEVZt GÖNGÖR (istanbul) — 
İştirak ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Saym Güngör de bu teklife iş
tirak etmekte ve takririni «tamamlanır» şek
linde tashih etmektedir. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tadil şekliyle maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlai'... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

II 

Öğretim üye ve yardımcıları ile bunların 
yetiştirilmeleri 

Madde 4. — Bu kanunla kurulmaları öngö
rülen 10 akademinin öğretim üye ve yardım
cıları ihtiyacı karşılanmcaya kadar, bu amaçla 
her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca yurt dışına 
yüksek öğrenim görmüş olanlardan master ve 
doktora yapmak üzere 60 öğrenci gönderilir. 

Ayrıca yurt içinde meslek ve temel bilim 
derslerini okutacak öğretim üyelerini yetiştir
mek üzere Devlet mühendislik ve mimarlık aka
demileri ve fakülteler emrine yeteri kadar asis
tan kadrosu verilir. 

Temel bilimlerle sosyal bilimlere ait dersleri 
okutacak öğretim üyeleri adaylarını yetiştirmek 
üzere yüksek öğrenim kurumlarında har yıl ye
teri kadar öğrenci okutulur. 

[ BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? 

Buyurunuz Sayın Güllü. 
ALİ RIZA GÜLLÜ (Adana) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım 4 ncü maddede 
nazarı dikkatimi çeken husus, Millî Eğitim Ba
kanlığınca yurt dışına yüksek öğrenim görmüş 
olanlardan master ve doktora yapmak üzere 
60 öğrenci gönderilir denilmektedir. 

Sayın Bakana da arz ettiğim gibi master, 
hiç bir zaman doktora tahsili değildir ve bu 
master sadece Amerika'ya mahsus olduğu gibi 
Amerika üniversitelerinin de sadece ve sadece 
Şark memleketlerine tahsis ettiği bir tahsil sis
temidir. Bugün Avrupa üniversitelerinin hiç 
birisinde «master» diye bir tahsil sistemi ve 
ihtisası bulunmamaktadır. Sayın Bakan bana 
verdikleri hususi izahlarında; «master ile dok
torayı aynı ayarda tutmıyacağız ve master yap
mak için gönderdiğimiz arkadaşları dışarıya 
lisan öğrenmek gayesiyle gönderiyoruz» demiş
se de, bu kanun metninde «master ve doktora 
yapmak üzere» tâbiri kaldığı müddetçe, bu dok
tora ile master, dışarıya gönderilen arkadaşla
rın tahsil dereceleri aynı olarak sayılabilir. 

iBu itibarla master yerine, eğer (bunlar lisan 
öğrenmek gayesi ile gönderilecekse, bunu tav
zih etmek gerekir. Bundan dolayı «master» keli
mesinin buradan çıkarılması gerektiği gibi, bir 
de kabul edilen 3 ncü madde ile 4 ncü madde 
arasında bir irtibat kurabilmek için, 10 senede 
10 akademinin kurulması öngörülüyordu, kabul 
ettiğimiz maddeye göre 5 yıl içinde kurulacak
tır. Halbuki bu 4 ncü madde de «her yıl 00 öğ
renci gönderilir» dediğimiz takdirde, ö yıl için
de kuracağımız akademilerin ihtiyacını karşılı-
yamıyacağız. Bunun için bu 00 öğrenci adedinin 
artırılmasında fayda vardır kanaatindeyim. 

'Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başkaca madde üzerinde görüş
mek istiyen saym üye? Yok. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — !Saym Başkan, muhterem arka
daşlarım, master, lisans üstü bir öğrenim diplo
masidir. Bu, Anglosakson ülkelerinde gerçekten 
arkadaşımın belirtmiş olduğu gibi verilir. Yal
nız bir hususu belirtmek isterim : Bu master 
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diploması sadece Doğu ülkeleri için verilen bir 
diploma değildir. 

IMaster Anglosakson ülkelerine doktoranın 
zeminini teşkil eder, lisans üstü bir öğretimdir, 
doktora ile lisans arasındaki bir diplomadır. 

IŞimdi Türkiye'de birçok yüksek öğrenim ku
rumlarında bu sisteme yönelmiş bulunuyoruz. 
Yanılmıyorsam Orta Doğu Teknik Üniversite
sinde bu sistem mevcuttur, ingiltere'de bu sis
tem mevcuttur, Hacettepe de bu sistem mevcut
tur, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversite
sinde yüksek lisans namı altında master seviye
sinde öğrenim diploması verilmektedir. 

{Bundan da amacımız; kısa süre içinde yurt 
dışına öğretim elemanlarını gönderip, onlardan 
derhal istifade etmek, asistan, profesör veya 
okutman olarak kurumlarımızda istihdam etme 
amacıyla master buraya konmuştur. Master ya
pan şahıs mutlaka doktora imtihanını vermek 
mecburiyetindedir. Aksi halde doktora yapıl
madan doçentlik imtihanı sureti katiyede söz 
konusu olmıyacaktır. Bu bakımdan bir endişe 
de yoktur, arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde ile ilgili bir takrir var

dır, okutuyorum efendim. 

iSayın Başkanlığa 

4 ncü maddedeki 60 öğrenci gönderilir cüm
lesinin, «120 öğrenci gönderilir» şeklinde değiş
tirilmesini talebederim, 

Ankara 
Yusuf Ziya Yağcı 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ıSALtH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
bizim de bir takririmiz var, okutur musunuz? 

^BAŞKAN — Okutuyorum efendim. 

Meclis Başkanlığına 

4 ncü maddedeki «60 öğrenci» yerine «yeteri 
kadar» kelimesinin konmasını arz ve teklif 
ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, komisyon tara
fından verilen takrire katılıyor musunuz? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Rakam 
ifade etmediğine göre teklife katılıyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, komisyon tarafın
dan verilen takrire katılmaktadır. Takriri oyla
rınıza arz ediyorum. Kaıbul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

Bu değişik şekliyle maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu akademilerde öğretim üyeli

ği ve yardımcılığı yapacak kimselerde arana
cak şartlar ve üst kademeye geçiş hususunda 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri Kanununun ilgili maddelerindeki 
esaslar uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen Sayın Üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

Madde 6. — Bu kanunla kurulması öngö
rülmüş olan Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
akademilerinin istifadelerine tahsisi Millî Eği
tim Bakanlığınca uygun bulunacak taşınmaz 
mallar, bu Bakanlıkça usulüne uygun olarak 
kamulaştırılır. Hazineye aidolan taşınmaz mal
lardan bu maksada elverişli olanlar Bakan
lar Kurulu kararı ile; tahsisi vilâyetlerin ve 
belediyelerin yetkisinde olan taşınmaz mallar 
ise il genel meclisleri ve belediye meclislerinin 
karariyle bedelsiz olarak Millî Eğitim Bakanlı
ğına tahsis edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — 2 nci maddede yazılı esaslara 

göre tesbit edilen yerlerde kurulmaları öngörül
müş olan Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demilerinin arsaları mahallerince temin edilip 
bedelsiz olarak Millî Eğitim Bakanlığına dev
redilen yerlerde yönetim, öğretim, kütüphane, 
atelye ve lâboratuvar gibi esas binaların inşa
atına öncelik tanınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Bu kanun gereğince yapılacak 

bilûmum inşaat ve tesisat hakkında 4304 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi ile 4470 sayılı Kanu
nun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen Sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 1 den evvel 9 ncu madde ola
rak tasarıya bir madde eklenmesi Sayın Mus
tafa Fevzi Güngör tarafından teklif edilmekte
dir. 

Takriri okutuyorum. 

föaym Başkanlığa 

Yeniden açılacak Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademilerinin kuruluş, hazırlık ve 
esasları hakkındaki kanun tasarısına aşağıdaki 
maddenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Madde 9. — Hailen eğitim ve öğretime de
vam etmekte olan Mühendislik ve Mimarlık 
Yüksek Okulları bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bu kanun hükümlerine tabi 
olurlar. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, anlaşılmadı, önergeyi bir defa daha 
okutur musunuz? 

BAŞKAN — Hay hay efendim, bir kere da
ha okutuyorum. 

(istanbul Milletvekili M. Fevzi Güngör'ün 
önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tahmin ediyo
rum ki, 3 tane akademiyi açtıklarını ifade etti
ler, bu 10 akademinin içindedir bunu da bu 
9 ncu madde ile kapsam içine almış oluyoruz, 
diğerleriyle beraber. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — 7 tane
ye iniyor o zaman, biz 10 tane açılsın diyoruz. 

BAŞKAN — 7 falan değil efendim. Sayuı 
Tosyajı burada kanun yapıyoruz, pazarlık et
miyoruz. Kanun çıktı ve 10 dendi, 5 sene den
di. 

YUSUF EİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan açıklasınlar bu hususu. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Söz istiyorurr sayın Başkan. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — öner
genin aleyhinde ben de sbz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - - Kaydettim efendim. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, bu kanun tasarısını geçen sene sevk 
etmiş bulunuyoruz. Geçen sene maalesef Yüce 
Meclisten geçirmek kısmet olmadı, burada kal
dı. O bakımdan biz bir seneyi kaybetmemek 
amaciyle muciple yeni 3 tane yüksek okul açtık, 
kanuna dayalı olmadan yeni 3 tane Mühendis
lik ve Mimarlık Yüksek Okulu açtık; Konya 
Eskişehir ve Sakarya'da... Şimdi, bunları bu
nun içine katmıyacak olursak bu üç kuruluş ka
nuni statüye kavuşmamış olacaklardır. Biz, 
bunları da bu kanunun kapsamına girecek şe
kilde tanzim edilmiş bulunan bu muvakkat 
maddeyi olumlu karşılıyoruz. 

CEVAT SAYIN (Edirne) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakana bir sorum var : 

Açılmış olan bu üç okul 1184 sayılı Kanuna 
tâbi değil midir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Hayır, tâbi değil. 

BAŞKAN — Yeni madde tedvini olarak ve
rilmiş olan takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sayın Hüsamettin Başer, Sayın Nuri Çelik 
Yazıcıoğlu, Sayın Hasan Tosyalı tarafından ve
rilmiş takrirler vardır, bunlan okutup ondan 
sonra oylıyacağız. 

Sayın Başkanlığa 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 

kuruluş tasarısına aşağıdaki ek maddeyi arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla." 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Ek madde — Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri Ankara, istanbul ve izmir ille
ri dışındaki illerde kurulur. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağı

daki maddenin eklenmesini saygiyle öneririm. 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Çankırı Milletvekili 
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Ek madde — Yeniden açılacak Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademileri il merkezin
de veya ilçelerinde Devlet yüksek okulu veya 
üniversitesi bulunmıyan illerin sınırları içinde 
kurulur. 

Sayın Başkanlığa 

Bu kanuna aşağıdaki ek maddenin ilâvesini 
arz ederim. 

Hasan Tosyalı 
Kastamonu Milletvekili 

Bu kanunla yeni açılacak Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademileri, halen üniversite, 
fakülte ve Devlet Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisi olmıyaıt illerde kurulur. 

BAŞKAN — Komisyon takrire katılıyor mu? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA SA

LİH AYGÜN (Amasya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Oylıyacağız efendim... 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Eğitim 

adaletsizliği, sosyal adaletsizlik, hu, kabul edil
mediği takdirde devam edecektir. O halde niye 
çıkardık bu kanunu biz? 

BAŞKAN — Ama, daha evvel bir madde ka
bul ettik. Yâni, yerlerini tesbit için yetki ve
ren bir maddeyi daha evvel kabul buyurdunuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bugün
kü eğitim anarşisinin sebebi, eğitim sitesi mese
lesinin üstesinden gelemediğimizdendir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan izah etti; Eskişe
hir, Sakarya, Konya dedi. Üçünün yerlerini be
yan etti. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yük
sek okul olmıyan yerde açılsın diyoruz. Bunu 
vatandaş bekliyor bizden. 

BAŞKAN — Doğru... Tabiî düşüneceklerdir 
yetki verdiğiniz kurullar bunu. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Maale
sef düşünmüyorlar. Eğer düşünselerdi bugün
kü eğitim anarşisi olmazdı. 

BAŞKAN — Kabul buyurulan bir madde 
ile... 

HASAN 'TOSYALI (Kastamonu) — 120 bin 
tane bir arada. Yurt yok ocak yok... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, birleşimi kapat
madım henüz. 

I Sayın Bakan katılıyor mu efendim? 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — İzah 

edelim. 
BAŞKAN — ISöz yok efendim. ıSoru var, ce

vap var. 
Komisyon katılmıyor. Hükümet... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Eskişehir) — İzah edeyim efendim. Biz hükü
met olarak yüksek eğitim sistemini yurt sathı
na yayma halindeyiz. Bir noktada yığınak yap
mak istemiyoruz, Mümkün olursa bütün bunla
rı yurt sathına yaymak istiyoruz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — O hal
de önergemize katılınız. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, müdahale etme
yiniz. Daha evvel kabul ettiğimiz bir maddede 
bunların açılacağı yerleri tesbit eden îıususu 
tâyin ettik. Yetkiyi verdik. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, katılırlarsa buna samimiyet ve ciddi
yetlerini anlarız. Yoksa yine siyasi oyunların 
içerisine girmiş oluruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, zabıtlara geçmesi 
bakımından söylüyorum ki, bu kanunla kurula
cak olan akademiler, İstanbul, Ankara, izmir'e 
kurulmıyacaktır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yüksek 
okul olan yere kurulmasın. 

BAŞKAN — Beyan sarih Sayın Tosyalı, yı
ğmak yerlerine kurulmıyacağını tescil ettiler. 

Bu izahat karşısında ISaym Hüsamettin Baş-
er, teklifinizi geri alacak mısınız ıSayın Bakan 
sizin takririnizdeki hususu alenen beyan etti, 
zapta geçti. Ankara, İstanbul, İzmir'e açılmıya-
caktır dedi. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bir 
açıklama yapayım. 

BAŞKAN — Müsaade edin. Vaktimiz az; 
normal mesai dışında çalışıyoruz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — İsrar 
ediyorum, açıklama yaparsam bakan müşkül 
duruma düşer. 

BAŞKAN — Takririnizi kısaca izah edin. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — iSaym 
Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarı Millî 
Eğitim Komisyonuna geldiği zaman ben orada 
bir önerge verdim, önergemde aynen «Ankara, 
İstanbul, izmir; hattâ yüksek okul ve akademi 
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bulunmıyan illerde açılmasın» dedim, önergem 
üçe karşı dört oyla, aynı vilâyete mensup iki ar
kadaşın birbirine düşmesi sonucu reddedildi. 

Bu arada Sayın Bakan üçünü derhal açmış
lar. 'Şimdi, biz kendilerine inanıyoruz; ama ya
rın ne olacağı belli olmaz. Bu bakımdan, biz 
bunu kanuna koyalım. Fazla mal ıg'öz çıkarmaz, 
derler. Değilse, bugün Ankara, İstanbul, izmir'
de, olan anarşi hareketleri sırf bu müesseselerin 
buralarda toplanmasından meydana gelmek
tedir. 

Eskiden bir atasözü söylenirdi; «Bir okul 
açılırken, bir hapisane yıkılır» derlerdi. Şimdi 
bir okul açılırken yanma bir hapisane yapılıyor 
arkadaşlar. Bu da eğitim kurumlarını büyük 
şehirlerde yığmanın bir neticesi. Ankara, İstan
bul'a mensup arkadaşlarımız kusura bakmasın
lar; ama biz bunu kanuna koyalım. Bakan bu
gün vardır, yarın yoktur. En iyisi bunu kanunla 
teminat altına alalım. Bu bakımdan ısrar edi
yorum. Takdir Yüce Meclisindir. 

iSaygılar sunarım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — izah et
mek istiyorum. 

[BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, sı
rayla. 

Hüsamettin Başer tarafından verilmiş bulu
nan takrir kısaca izah edilmiştir; «İstanbul, An
kara, İzmir illerinin dışındaki illerde» deyimi
nin bir ek madde olarak kanuna eklenmesi is
tenmektedir. Bu hususa Hükümet ve Komisyon 
katılmamaktadır. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Sayın Tosyalı'nın takriri de aynı mahiyette
dir. 'Fakat şehir zikretmeden, bu akademilerin 
halen «üniversite, fakülte ve Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık akademisi olmıyan illerde, den
mektedir. Komisyon ve Hükümet katılmıyor... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — önerge
mi izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Şimdiye ka
dar oturduğumuz yerden açıkça izah ettik; Ge
nel Kurulumuzda bunu bilmiyen kalmadı... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok muhterem arkadaşlarım, 

Kanun, Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri Kanunu tasarısı müzakere edilme

ye başlandığı zaman çok sevinmiştim. Böylece 
memleketimizdeki yüksek tahsil adaletsizliği or
tadan kalkacak diye düşünmüş, Anadolu'nun 
kasaba ve vilâyetlerinde «yüksek tahsil yapaca
ğız» diye inim inim inliyen gençlerin ve onların 
ailelerinin gözyaşları dinecek diye sevinmiştim. 
Fakat esefle beyan ediyor ve bakana diyorum 
ki; lütfen halen üniversite, fakülte, mühendislik 
mimarlık akademisi bulunmıyan merkezi yer
lerdeki vilâyetlerimizde bu yeni açılacak aka
demiler açılsın; bu önergeme iştirak ederseniz 
samimisiniz, sözünüzde ciddisiniz. Bölgesel den
geli kalkınmayı, eğitim kalkınmasını samimî 
olarak yapacağınıza ancak bu şekilde inanırım; 
aksi takdirde inanmıyorum. 

Yıllar yılı bekledi Anadolu... Daha ne kadar 
bekliyeceğiz? Binaenaleyh muhterem arkadaş
larım, önümüzde seçimler var; politik baskı ile 
on mebus getirecek vilâyet durur, onbeş mebus, 
yirmi mebus getirecek vilâyetlere yığarsanız bu 
akademileri. 

Sayın Bakanı kürsüye tekrar davet ediyo
rum; eğer bu akademilerin açılış yerleri hak
kında Hükümet olarak, Millî Eğitim Bakanı 
olarak samimi iseniz, ciddî iseniz, akademi ol
mıyan, üniversite olmıyan, yerlerde açın bu 
akademileri. 
İzahatım istikametinde bu takririmi kabul edin. 
Aski takdirde açılış samimiyetine inanmıyoruz. 
Anadolu nâmına sizi şikâyet ediyoruz Devlete. 

MUSA DOĞANI (Kars) — Doğuya, doğuya.. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, ben; eğitimce, bayındırlıkça, sağ
lık hizmetince geri kalmış olan yurt bölgeleri
mizin ancak eğitimle kalkınacağına inananlar
danım! o sebeple bu akademilerin geri kalmış 
bölgelerde açılmasını istiyorum. 

Misâl olarak söyliyeyim, kendi memleketim
de yol yok, okul yok... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Sayın Tosyalı, 
yani cebren takrir kabul ettirilmez. Takrir kı
saca izah edilir. Hem sayın Bakanın bunda 
rolü yok. Genel Kurulun üyeleri var. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Biz ar
tık samimiyetsizlikten bıktık Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet... Takririnizin mutlaka 
kabulü lâzım, o zamıan olur işler!.. 

Komisyon katılmıyor, Hükümet katlimi-
yor; 
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HASAN" TOSYALI (Kastamonu) — Samimî 
ise yüksek okul olmıyan yerde açsın. 

BAŞKAN — Çok rica ederim. Ne oldu size 
bugün Sayın Tosyalı. (Gülüşmeler) Sayın Tos
yalı, olmaz efendini. Usulümüz müsait değil. 

İSayın Tosyalı takririni kısaca izah e'tti. Tak
riri oyüarınıza arz edeceğim. 

AEDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (îstanfbul) 
— Sayın Başkan, önerge üzerinde.. 

IBAŞKAN — Olmaz öyle şey. Bu kifayeti 
müzakere takriri değil ki. 

Takriri kaJbul edenler... KaJbul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (istanbul)' 
— Usul bakımından arz etmek istedim. 

IBAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Lâç, bu 
saatte usul olmaz. Usul öyle güzel gidiyor M, 
zatıâliniz usulün içine girmek istiyorsunuz, 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— 2 nci madde ile salâhiyet vermişiz, konuşuyo
ruz. 

IBAŞKAN — Tamam, anladım. Burada da 
genel bir hüküm değil, istisnai bir hüküm konul
ması isteniyor. Ben de onun farkındayım. Falan 
falan yerlere açılmasın diyor. Bu bir istisnai hü
küm ; o kurulu da bağlıyacak böylece, siz bir 
hukukçu olarak ta/biî bunu takdir edersiniz. 

iSayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu tarafından ve
rilmiş takrirde de «yeniden açılacak Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademilerinin, il mer
kezinde veya ilçelerde Devlet yüksek okullu ve
ya üniversitesi bulunmıyan illerin sınırlan için
de kurulur» şeklinde bir ek madde öngörülüyor, 

Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. KaJbul edenler... Kabul 
etmiyenler... KaJbul edilmemiştir. 

Geçici madde ilâvesi kalbul edilmemiştir. Ge
çici madde II i okutuyorum şimdi. 

Geçici madde 1. — En az 5 yıl lise ve dengi 
okullarda basan ile öğretmenlik yapmış lisan-
siye öğretmenler ile 5 yıl basan ile mühendislik 
ve mimarlık meslekinde çalışmış yüksek mü
hendis ve mimarlarla asistanlardan yeni kuru
lacak Akademilerde öğretim üyesi olmak isti-
yenler, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak 
yönetmelik esaslarına göre bir sınava tâbi tutu
lurlar. Seçilenler 2 yıl Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademilıerinde çalıştınldıktan sonra 

bir yabancı bilim dili başarmak ve hazırladığı 
test seçilmiş jüri tarafından kalbul edilmek su
retiyle Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri doçentlik sınavına katılabilirler ve bu sı
navı başardıklan takdirde mühendislik ve mi
marlık akademileri doçenti unvanını alırlar. 
Ancak, bu gibilerin yeni açılacak akademilerde 
en az 3 yıl çalışmaları şarttır. 

Bu madde hükümleri Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 10 yıl uygulanır. 

BAŞKAN — Madde ürerinde Sayın Uzu-
ner, buyurun efendim. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli iarkadaşlanm. Tasarının en 
önemli maddelerinden birini müzakere ediyo
ruz. Geçici madde 1 ile 10 yıl müddetle sınırlı 
olarak Devlet Mimarlık ve Müheııdislii|k aka
demilerine öğretim görevlileri temini gayesi 
güdülmektedir. Ancak, burada .tokibedilmek 
istenen yolun fevkalâde sakıncalı, tehlikeli ve 
aksak olduğuna kısaca işaret etmek isterim. 

Her şeyden önce bu tasarının 4 ncü maddesi 
ile iki üç paragraf halindedir, yurt dışında 
doktora ve mastır yapmak için her yıl 60 öğren
cinin gönderilmesi, ayrıca yeteri kadar asis
tanlık kadrolannm bu akademilerde temin 
edilmesi, üçüncü paragrafta da temel bilim
lerle sosyal bilimlere ait dersleri okutacak öğ
retim üyeleri adaylarını yetiştirmek üzere yük
sek öğretim kurumlarında her yıl yeteri ka
dar öğrenci alınması gibi tedbirler tesbit edil
miş tir. 

Yalnız bu tasarı ile yeni unvanlar ihdası, 
kanun yolu ile ve şahsi kanaatime göre aka
demik kariyerin temel ilkelerinden büyü)k öl
çüde inhiraf edecek bir görüş monte edilmek 
isteniyor. Kanun tasarısı Karma Bütçe Ko
misyonunda görüşüldüğü zaman da bu madde 
üzerinde bendeniz kısaca durmuştum. Şimdi 
burada deniyor ki; «En az 5 yıl lise ve dengi 
okullarda basan ile öğretmenlik yapmış lisan-
siye öğretmenlerle beş yıl basan ile Mühendis
lik ve Mimarlık Akademilerinde çalışmış yük-
ısek mühendis ve mimarlarla...» Her halde bu 
da yüksek mimarlar diye belirtilmelidir. «Mi
marlarla asistanlardan yeni kurulacak akade
milerde öğretim üyesi olmak iatiyenler, Millî 
Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik 
esaslarına göre bir ısmava tabi tutulurlar. Se-
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çilenler iki yıl Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademisinde çalıştırıldıktan sonra bir ya
bancı bilim düii başarmak ve hazırladığı ıtest 
seçilmiş jüri parafından kabul edilmelk sure
tiyle Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri doçentlik sınavına katılabilirler ve bu 
sınavı başardıkları takdirde Mühendislik ve 
Mimarblk Akademileri doçenti unvanını alırlar. 
Ancak, bu gibilerin yeni açılacak akademi
lerde en az üç yıl çalışmaalrı şıarttır.» 

Şimdi, her şeyden evvel şunu arz etmek is
tiyorum. Teknolojik çağ gerekçe olarak ya
zılmış; süratle gelişiyor. Bu teknolojik çağın 
gelişmelerine ayak uydurabilmek, özelikle bu 
okullarda, akademilerde öğretim görevlisi veya 
yardımcısı olabilmek önceden lisan bilme şartı
na bağlanmalıdır. Lisan bilmiyen kimselerin 
teknolojdlk çağa ayak uydurması bahis konusu 
olamaz. 

Diğer taraftan bir unvan ihdas ediliyor, 
doçentlik unvanı. Bu çok kısa bir yoldan is
tihsal ediliyor ve 10 yıl müddetle bu nitelik
leri taşıyanlar kısa yoldan doçent olabilecek
lerdir. Halbuki burada belirtilen doçentlik, 
genel olarak üniversitelerimizdeki akademik 
kariyerin esasını teşkil eder, doktora Ikarşılı-
ğı olan bir çalışmaya tekabül eder. Biliyoruz 
ki, doktora için bir tez hazırlanır, bu tez kurul
larca incelenir, uygun görülür, ondan sonra 
doktora imtihanına girildiği zaman ayrıca yük
sek derecede lisan şartı da aranır. Yani, üni
versitelerde, akademik kariyerin bahis konusu 
olduğu üniversitelerde buradaki doçentlik bir 
doktora (karşılığı olarak alınmak isteniyor. 

Şimdi, şu husustan buna katılamıyorum. 
Ama, her şeyden evvel bir hususu, redaksi
yon itibariyle, Saym Bakana tekrar arz eder
sem bilmem hata mı etmiş olurum; burada 
«yüksek mühendis ve mimarlar» deniyor. Bu
rada «ve» den sonra tekrar «yüksek» keli
mesini koymak ve «yüksek mimarlar» de
mekte fayda var, uygun görülürse metin böyle 
olmalıdır. 

Aslında maddenin temel esprisine bir an
da karşı çıkmak biraz güç geliyor, uygula
ma bakımından. Efendim, bu akademileri açı
yoruz, öğretim görevlisi kaynağı noksan. Bu 
noksanlığı giderecek palyatif tedbirler getiri

yoruz. Bu palyatif tedbirleri getirirken eğiti
mimizin temel ilkelerini (büyük ölçüde zede
liyoruz. Her şeyden evvel lisan bilmiyen bir 
insanın bu akedemilerde öğretim görevlisi ve 
hattâ yardımcısı olmak bahis konusu olma
malıdır. Bunu monte etmelidir. 

ikincisi; doçentlik, bu akademelerde iki yıl 
çalışmakla istihsal edilirse, diğer üniversite
lerde, daha yüksek seviyede öğretim yapan 
müesseselerde çalışan, doktora yapmış kim
selerin çok daha güç bu hedeflere vardığı 
ibir realitedir, özel kanunlarında, özel tatbi
katta bu durum vardır. Kısa bir yoldan 
Millî Eğitim Bakanlığının şekillendireceği - ki, 
'bu da önemli - bir prosedür içinde akademik 
kariyer istihsali, hele doçentlik payesinin is
tihsalinin çok sakıncalı olduğu kanaatinde
yim. 

Kaldıki, bu payenin böyle kısa yollardan, 
kanun yoliyle kısa bir tarikle istihsalinin 
hatalı olduğunu işaret etmekle beraber bun
da zaruret olmadığına da kaaniim. Bunlar, 
«öğretim görevlisi yardımcısı» diye tadade-
dilebilir. Ama, öğretim görevlisi yardımcıla
rına fevkalâde şartlar yaratarak Türkiye'de 
cari sistemi temelinden sarsmak suretiyle do
çentlik payesi vermek çok hatalıdır. 

Yüksek malûmunuzdur ki, bu çalışmalar 
doktora için bile yetersiz bir süredir; iki yıl. 
Bir tez verilecek kendisine, araştırılacak, ça
lışmasını nitecelendirecek, bunu jüriye tak
dim edecek, ondan sonra bu beğenilecek, bir 
imtihan olacak, doktora unvanını alabilmek 
için belki bu yol uygun olabilir. Ama, do
çentlik payesi, bambaşka bir payedir. Do
çentlik payesi tek bir lisanla sağlanmış olu
yor, o da münakaşa olunabilir. Aslında geri 
kalmış bir ülke olarak gerçeklerimize bir 
ölçüde uydurulmak isteniyor bu ama, bunu 
yaparken çok ölçülü olmamız zaruretine işa
ret etmek istiyorum. 

Yüksek öğrenimini bitirmiş kimseler birçok 
memleketlerde mükemmel lisan biliyorlar, bir
kaç dil biliyorlar, ama bizde maalesef gerçek 
odur ki, yüksek öğrenimi bitirip lisan bilen
ler çok az bir orandadır. Bu yönden, Ko
misyonda da üzerinde kısaca durduğum bu ko
nuyu huzurunuzda ve Saym Bakana tekrar 
ve önemine binaen iletmek için söz aldım. 
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Maruzatımı kısaca Özetlersem; 10 yıl müd
detle ki, bu da garip bir şey, on yıl müd
detle muayyen şahıslara kısa yoldan akademik 
kariyer yapma şansı tanınıyor, ondan sonra
kilere de bu tanınmıyor, ondan evvelkiler de 
faydalanmamış. Kanunla fevkalâde haklar ih
dası, hem de kısa bir dönem için, belirli bir 
süre için, sakıncalıdır. Bu yoldan kısa bir 
süre ile doçentlik payesini istihsal etmek, ge
nel mânada,, akademik mânada doçentliği bü
yük ölçüde sarsacak bir mahiyet taşımakta
dır. Bunun tashihi gerektiğine inanmak
tayım. öğretim görevlisi yardımcısı olarak 
bunların istihdamı yerinde olur. Esasen bu 
on yıl geçmeden dahi, 4 ncü maddede belir
tilen kaynakları harekete geçirmek mümkün
dür. 

Diğer üniversitelerde, yüksek seviyede ye 
gerçekten bileğinin hakkı ile doçentlik unvanını 
almış^ doktorasını yapmış kimseleri bu müesse
selere celbetmenin, denge sağlamak bakımın-
danda isabetli olacağı kanaatindeyim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üstündağ... 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 

Başkan, önergem okunmadan önce söz rica edi
yorum. Önergem okunmadan izah edersem daha 
manalı olacağı kanısındayım. Ondan sonra söz 
almıyacagım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, memleketimiz için 
gerçekten yararlı olan bir kanun teklifini görü
şüyoruz. Çok faydalı olacağına kaani olduğum 
bu çalışmayı gerçekten takdir ettiğimi belirt
mek isterim. 

Ancak, biraz sonra takririmde de belirtece
ğim gibi, geçici maddenin tamamen kaldırılması 
taraftarıyım. Üniversiteden gelen bir arkadaşı
nız olarak burada üniversitelere büyük bir dar
be vardır. Üniversite öğretim üyeliği sıfatını 
bununla gerçekten geniş şekilde zedeleme duru
muna gireceğiz, şöyle ki: Hepinizin bildiği gibi 
üniversite üyesi yetiştirlmesi bir prosedüre tâbi
dir. Halbuki burada doçentlik payesini, yani öğ
retim üyeliği payesini verme durumuna girdiği
miz zaman, benden evvel konuşan arkadaşımın 
da belirttiği gibi, doktora seviyesinde dahi bir 
çalışma yapmadan doçentlik verilmektedir ki, 

I bu üniversite öğretim üyesi olmak, için geniş 
bir akademik çalışma içerisinde bulunan arka
daşlarımızla aynı seviyeye getireceğimiz arka
daşlar arasında büyük bir haksızlık meydana 
getirecektir. 

Şöyle ki; geçici madde, beş yıl başarı ile li
selerde öğretmenlik yapmış, üniversite mezunu 
öğretmenlerden veya yedi yıl basan ile mühen
dislik veya mimarlık yapmış arkadaşlarımız 
üniversiteye alınacaklar, bunlar üniversitede 
birkaç yıl çalışacaklar ve sonra belli bir imti
handan geçtikten sonra bu arkadaşların bir bi
lim dilinden de imtihan vermelerinden sonra do
çent olmaları mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir üniversite öğ
retim üyesi nasıl olur, kısaca izah etmek iste
rim: Üniversiteyi bitiren bir arkadaşımızı dışa
rıya gönderdiğimiz zaman, kendimden misal ve
rirsem 36 krediyi ancak 1,5 senede bitirebilir
siniz, başarı ile çalışan bir öğrenci ise, master 
alırsınız. Bu 36 kredinin üzerine master aldık
tan sonra doktora yapabilmek için 54 kredi yap
mamız lâzımdır ki, en iyi talebe bunu iki sene
de bitirebilir. O da eğitim gibi geniş meslekler
de, tıp gibi, hukuk gibi, bâzı mühendislik gibi 
dallarda ise üç seneden evvel doktora yapmak 
kolay değildir. Asgarisini alırsak üçbuçuk sene
de ancak bir arkadaş doktora ahp gelebilir ve 
bu arkadaş yine de üniversiteye öğretim üyesi 
olamaz, öğretim görevlisi olarak alınır. Dene
necektir, her sene kontratı imzalanır, eğer, ba
şarısız ise, bir sene sonra kontratı feshedilir. 
Doktorayı ahp gelen arkadaşın üniversitede 
bazan asistan, bazan öğretim görevlisi olarak 
çalışırken 4 sene, bilfiil başarılı öğretim 
görevlisi veya asistanı olarak çalışacak, 
bu çalışmadan sonra bu arkadaş eser 
yazacak, tez hazırlıyacak, güzide (bir jürinin 
önünde doçentlik tezini müdafaa edecek ve on
dan sonra doçent olacak. 

Kısacası, üniversite mezunu bir arkadaşın 
doçent olabilmesi için safhalara dikkat edin, 
master için 36 kredi ve 1,5 sene. Doktora için 
iki sene, doktora hazırlıyacak, dili, anadili gibi 
bilecek. Ondan sonra gelecek dört sene başarılı 
öğretim görevlisi olarak çalışacak, ondan son
ra tezini jüri karşısında verecek ve öğretim 

I üyesi olacak. 

172 — 



M. Meclisi B : 67 8 . 3 . İ97İ Ö : 1 

Bu arkadaşın karşısında, üniversiteyi biti
rip lisede beş sene başarı ile öğretmenlik yapa
cak, ondan sonra buraya gelecek, ne doktora te
lâşesi var, ne master telâşesi var, ne bu badi
relerden geçme telâşesi var, nihayet bir imti
hanla arkadaş doçent olacak. 

Değerli arkadaşlarım, belki şartlar bizi bu
na zorluyor. On tane okul açacağız, memleket 
şartlan içerisinde bu okullarda öğretmene ihti
yacımız var. Burada Sayın Bakan ile birleşi-
yoruz, ancak, şartlar bizi zorluyor, diye başarılı 
öğretmenler arasından öğretim görevlisi yapı
yoruz, diye bunun tekrar doçentliğini elinden 
alamazsınız. Bu adam artık doçenttir ve birkaç 
sene sonra bir eser yapar, bir dilden daha im
tihan verirse profesördür. Profesör titrini alırsa 
bu adamm durumunu düşünün. Büyük bir söz var
dır değerli arkadaşlarım; yarım adam, ne olur 
yetiştirmiyelim,. Yarım öğretim üyesi bu mem
lekete büyük gaileler getirir, yapmayın. Bin 
tane yarım adam bir tane tam adam yapmaz. 
Bu memleketin bütün çektiği bu nevi yarım 
adamlardandır. Böyle yarım yetişmiş bir insa
na öğretim üyesi sıfatı verirseniz, yarın üniver
sitede - bugünkü gördüğünüz problemlerin bel
ki birçoğu buradan geliyor - bu adam bizim 
öğrencilerimizi, bizim doktorlarımızı, bizim mü
hendislerimizi, bizim avukatlarımızı yetiştirme 
durumuna girecektir. Çok tehlikeli bir safhaya 
girebiliriz. 

«ıSolüsyon olarak ne gösteriyorsunuz» diye
ceksiniz. Değerli arkadaşlarım, bugünkü Ba
kandan katiyen şüphem yok, en doğruyu se
çeceğine inanıyorum, kendisine inanan birisi
yim. Ama, bu başarılı öğretmen kim? Bu başa
rılı öğretmen bugünkü şartlar altında milliyet
çiler derneğine kaydolmuşsa, boykota girme-
mişse, TÖS'e girmemişse başarılı öğretmendir. 
Acaba, başarılı mıdır? Acaba bunları doçent 
yapmaya doğru bir hatanın içine girecek mi
yiz, girmiyecek miyiz? Bana taahhüdedebilir-
ler mi veya aksini bana tarif edebilir misiniz? 
Edemezseniz, bugün veya yarın «şu dernekte
dir, şunlara dalkavukluk yaptı» diye bugün en 
iyi raporlar alan son derece başarılı görülen 
arkadaşlarımızın çoğunun haleti ruhiyesini ga
yet iyi biliyorum. Çeşitli oyunların, çeşitli kom
binezonların içindedir. Ben, başarılı arkadaşın, 
memleket sever arkadaşın memleketin mesele

leri için önsafa geçip mücadele ettiği için evi
ne bomba atılıyor, bugün. Bu başarısız mı aca
ba? Bu, ayrı bir konu. Ama şunu arz etmek is
terim. 

«Solüsyonun nedir» derseniz, bugün Hacet
tepe Üniversitesinde biz, üniversiteyi bitiren 
bir arkadaşımızı, eğer öğretim üyesi bulamaz
sak, ihtiyacımız olduğu zaman, okutman olarak 
alıyoruz. «Okutman» diyoruz bunun adına, alı
yoruz üniversiteye. Çünkü, öğretim üyesi bula
mıyoruz. Bulamadığımız için «Okutman» adı al
tında bu arkadaşı alıyoruz çalıştırıyoruz. Ne-
zamana kadar, öğretim üyesini yetiştirip gel
diğimiz güne kadar, öğretim üyesi yetiştirdi
ğimiz gün, okutman arkadaş yine lisesindeki 
görevine dönüyor. Eğer müsaade ederseniz, 
eğer tasvip buyurursanız, geçici madde, üniver-
siter sisteme büyük bir darbedir, çok tehlikeli 
bir doçent yetiştirme kavramıdır. Şunu unut
mayın, üniversitede bir öğretim görevlisinin va
zifesine her zaman son verebilirsiniz. Benim gi
bi. Ama üniversitede bir doçent, öğretim üyesi
dir, vazifesine son veremezsiniz, öğretim üye
si sıfatını aldı mı Anayasayı açın. Anayasal hak
ka göre öğretim üyesini katiyen üniversiteden 
aralaşitıramıazsifluz. O sıfatı veriyoruz. Bunlar, 
bir defa öğretim üyesi oldular mı, üni
versiteden hiçbir kuvvet onları koparamaz. 
Okutman ise, öğretim görevlisi ise bir senelik 
kontratlar /yapıyoruz, bu bir senelik kontratlar 
karşısında eğer başarılı değilse, üniversite se
natosu bunun görevime son verebiliyor, «vazi
fene dön» düıyor. 

Geçici maddenin mutlaka kaldırılmasını, 
lütfen, «okutman»! adı altında daha isterlerse 
biraz daha ileri «öğretim görevlisi» adı altında 
İbir teklif getirsinler. Doktorasız, mastersiz lise 
hocasını bu şekle getirmek ünıiversitier sisteme 
büyük bir darbedir. Kendilerinin de, değerli ar
kadaşlarımın da dikkatini bu konuya çekerim. 
ne olur, hassasiyet göstersinler. Bu maddenin 
kaldırılması yönünde oylarınızı kullanmanızı 
teklif eder, saygılar sunarım değerli arkadaşla
rım. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Lâç, buyurun. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, ta-
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samdaki ımuvakkat ınıacllde münakaşaları muciıb-
oluyor. Maarif Vekiline verilen salâhiyet âdeta 
ibir .tehlike işareti gibi bâzı arkadaşlarımız tara
fından gösteriliyor. Ve iş, şimdi benden evvel 
konuşan, sayın eski İbir profesör tarafından... 

IMUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Deği
lim. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Şimdi değilsiniz. Eskiden üniversite görevli
si idiniiz, «profesör» dedim, yanlış söyledim. 
Ama Hacettepelisiniiz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Evet. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 

— Biraz politik bir yönle ele alındı. Sayın 
ıMillî Eğitim Bakanına verdiğimiz doçent yap
ma salâhiyeti âdeta büyük millî tehlike olarak 
gösterilmek istendi. 

YUSUF ZÎYA YAĞCI (Ankara) — O ikinci 
plânda Sayın Lâç. Teferruat o. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Müsaade edin, teferruat değil, esas bu. Bu
radan esasa gireceğim. 

Dendi ki, milliyetçi öğretmenlerden gele
cek, doçent olacak acaJba lâyık mıdır .. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — öbü
ründen de olabilir dedim, lütfen. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— TÖS den gelirse o zaman ne olacak, acaba 
lâyık imidir? Hayır mesele o değil. Milliyetçi 
öğretmen gelirse tehlike işaretidir. Bütün dâva 
hudur. Anlıyoruz, biz çok iyi anlıyoruz. 

Şimdi, Ibu politikayı bırakın bir tarafa, bı
rakın hu politikayı. Bu madde, Maarif Vekiline 
salâhiyet veriyor, bu bir zarurettir. Neden za
rurettir? Bir defa şunu iyice ortaya koymak 
lâzım, Devlet akademisi ile üniversite bir değil. 
Üniversite başka, Devlet akademisi başka. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Karı
şır ama o. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Yok, şimdi karıştırmayın. Biz, üniversite 
kurmuyoruz, akademi kuruyoruz. Ve memleke
tin ihtiyacı için, Anadolu cjoeuğuna fen ve 
teknik öğretecek akademi kuruyoruz. Biz, Ana
dolu'ya kanunla üniversite kurduk, hoca bu
lamıyoruz. Bir ders için bin lira ödüyor, üni
versite rektörü. Sayın Hacettepe görevlisinin 
dediği profesörü Anadolu'ya götüremiyoruz. 

Anadolu'ya götürmek için, üniversiteden profe
sör bulmak çok güç. Ya istanbul, ya Ankara, 
ya izmir, hattâ Izımir'e hile güç gidiyorlar, is
tanbul ve Ankara 1da çöreklenmişlerdir, başka 
yere gitmezler. Nereden bulacaksınız, Anado
lu'daki Devlet Akademisine üniversiteden gö
revli, doçent, profesör, gitmez. Bin lira günde 
alıyorlar. Bu memleketin, bu Devletin kudreti 
buna mütehammil değil. 

Elbette Maarif Vekili kendi şartlariyle, ken
di kanunu ile bu fen akademilerine lâyık, mil
liyetçi, ehil görevlileri hulaoak, icabımda bun
ları doçent ve profesör yapacak. Türk evlâ
dını Anadolu 'da milliyetçi, imanlı olarak ye
tiştirecek. Dâva, budur, bunun karşısına çıkma
yın, zorlamayın. Üniversiteden hocayı götüre
mezsiniz akademiye. Günde hin lira vers'eniz 
gitmiyor. 

Arkadaşlarım, ıbu ımaidde yerindedir. Bu 
madde ile biz, Anadolu'da kuracağımız (aka
demilere milliyetçi profesör, milliyetçi doçent 
bulacağız iki senede, hattâ ioaJbederse bir se
nede, Gecesini gündüzüne katacak bu milliyet
çi öğretmen doçent olacak, profesör olacak, 
Türk gencini imanlı olarak yetiştirecek. Dâva 
budur. 

Saygılarımı sunarım. (A.P. sıralarından al
kışlar) 

YUSUF ZIYA YAĞCI (Ankara) — Grup 
aidıına söz istiyorum Sayın Bıaşkan. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, buyurun. 
YUSUF ZIYA YAĞCI (Ankara) — ıSayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, C.H.P. Grupu 
olarak memnuınıiyetle, şükranla ve takdirle 
karşıladığımız bir kanunun müzakeresinin bit
mekte olduğu şu sıralda Adalet Partislinin, 
Abdurrahman Şeref Lâç ığibi bir arkadaşı sözcü 
olarak kürsüye çıkarma talihsizliğine uğramış 
olmasına, doğrusu ben de üzüldüm. 

Değerli arkadaşlarım; burası, hele bu ka
nun mevzuu hiçbir zaman polemiğe ve hiçbir 
zaman siyasi akide çatışmasına sebebiyet vere
cek bir kanun konusu değil. Sayın arkadaşım 
Cumhuriyet Halk Partisinden Sayın Mustafa 
Üstündağ konuşmasında sadece bir hususu.. 

BAŞKAN — Şahısları adına konuştular sa
yın Yağcı, onu tasrih ederim. Grup adına değil. 
Her iki görüşmede şahısları adına. 
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YUSUF ZÎYA YAĞCI (Devamla) — Şahsı 
adına konuştu efendim, biliyorum fakat, Sayın 
Lâç; «çıkmayın, milliyetçi öğretmenler yetişti
receğiz, efendim şöyle edeceğiz» derken, O.H.P. 
Grupunu kasdederek konuştu. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— O şahsın avukatı değilsin arkadaşın cevap 
verecekse ô  versin. 

YUSUF ZIYA YAĞCI (Devamla) — Şahsı 
adına konuştuğunu da kabul ediyoruz. Yalnız 
dikkat buyurun arkadaşlarım, zabıtları tetkik 
ederseniz, Sayın Lâç, ilk defa kanun üzerinde 
konuşmaya çıktığı zaman eğer hatırımda yanlış 
kalmamışsa Adalet Partisi Grupu adına dedi. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— O zaman öyle idi. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — O za
man öyle idi. Bir insan Adalet Partisi Grupu 
adına bir kanunun sözcüsü olursa sonuna kadar 
sözcüsüdür. İşine geldiği zaman grup adına, 
işine geldiği zaman şahsım adına, öyle şey ol
maz. O halde tasrih etse idiniz, burda konuşma
nızı. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, bendeniz başkan 
olarak ifade ediyorum; gerek sayın Mustafa 
Üstündağ, gerek sayın Lâç, son görüşmelerinde 
grup adına konuşmadılar, diyorum. Zapta da 
böyle geçmiştir. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Arka
daşlarım, bir doçentliğin, bir profesörlüğün 
o kişiye büyük emekler ve büyük bilimsel çalış
malar sonucunda verilmiş kanunî bir hak oldu
ğunu hepimiz biliyoruz. Ne dedik biz? Dedik ki; 
bu akademilere öğretim üyeleri bulunmalıdır. 
Öğretim görevlisi bulunmalıdır. Ama mutlaka 
ve mutlaka üç sene, beş sene öğretmenlik yap
mış bir kişiyi, doktora imtihanının seviyesinde 
olmayan bir imtihanla doçentlik payesine ulaş
tırmak şart mıdır? Nasıl verebilirsiniz? Bir ta
rafta senelerini bilimsel araştırmalara, seneleri
ni bilimsel kitap, eser yazmaya vermiş bir insan 
on sene, on beş sene uğraştıktan sonra doçent 
olacak, öbür tarafta üç sene başarıyla hizmet 
etmiş veya başarılı öğretmenlik yapmıştır diye 
bugünkü Millî Eğitim Bakanı değilse bile, gele
cek günlerdeki Millî Eğitim Bakanının yanlış 
bir takdiri ile seçilecek bir öğretmen basit bir 
imtihandan sonra doçentlik payesini alacak. 
Nerdedir arkadaşlar^ bu kadar bolluk? öteki 
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I arkadaşın hakkını yemiş olmaz mısınız? Arkada

şım ifadesini kullanırken bu takdirdeki hususa 
dikkati çekmek istedi. Milliyetçi Öğretmenler 
Derneğinden seçilirse liyakatlidir, TÖS'den seçi
lirse liyakatsizdir. TÖS'den seçilirse liyakatlidir, 
Milliyetçi Öğretmenler Derneğinden seçilirse 
liyakatsizdir. Yani, takdirde isabetin mutlak 
olamıyacağım söyledi. 

Yoksa, bu, TÖS'den de seçilmiş olsa liyakat
li olduğu nerden bellidir, Milliyetçi Öğretmenler 
Derneğinden de seçilmiş olsa nerden bellidir, de
mek istedi, ama çok isabetli bir şekilde anlaşıl
mış ki, sayın Lâç kendi kişisel görüşlerini söy-
lemişse, kendisi için söylüyorum, anlaşılmış ki, 
demek ki bu maddenin altında bu maksadın yat
tığını kendisi itiraf etti. Eğer A.P. Grupu adına 
konuşmuşsa, bu maddenin altında milliyetçi 
Öğretmenlere ulufe dağıtılacağını kendisi bur-
dan ilân etmiş oldu. İlân etmiş olmadı mı arka
daşlar? Sizlere hitap ediyorum. Kişisel görüşü 
bakımından konuşmuşsa, kendi görüşünü ilân 
etti. A.P. Grupu adına konuşmuşsa, Adalet Par
tisi görüşünün bu olduğunu anlattı. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Milliyetçi öğret
men. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Mil
liyetçi öğretmenlerin kimler olduğunu biz de 
biliyoruz arkadaşım. Biz, TÖS ün içerisinde 
de milliyetçi öğretmenler içinde de liyakatlile
ri olduğu kadar, liyalkatısizlerin de bulundu
ğunu kabul ederiz. 

Nitekim Millî Eğitim Bakanlığının müfet
tişleri bunları takdir etmektedir. Milliyetçi. 
öğretmenlerin hepsi mi liyakatlidir TÖS men
suplarının hepsi mi, liyakatsizdir? Neneden çı
karıyorsunuz bu keisin hükmü? 

K. AVNİ KAVURMACIOLĞU (Niğde) — 
Sen kendi kendine söylüyorsun. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, sonuç olarak şunu arz 
etmek isterim. Biz, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu olarak bu kadar hayırlı ve 
bu kadar mükemmel bir kanunun ısonu-
cu, aşılacak olan akademilerde şüphesiz ki, 
öğretici görevini ifa edecek kişilere ihtiyaç 
olduğunu biliyoruz ve kabul ediyoruz. Bu ki
şilerin mutlaka ve mutlaka doçent etiketi, pro
fesör etiketi ile teçhizine ihtiyaç olmadığını 

I ileri sürüyoruz. Bunun bir prosedür sonucun-
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da elde edilebilecek makam olduğunu, t&tr ol
duğunu hatırlatmak istiyoruz, Sayın Bıakana. 
Diyoruz |ki, okutman olarak, Öğretim görevli
si olarak alın. Yine bu yoldan alabilirsiniz, 
ama bunun adına «doçent» demeyin, bunun-
ladına «Öğretim görevlisi, okutman» diyiniz, di
yoruz. Bizim istediğimiz bundan ibarettir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, 

buyurunuz, efendim. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(EJrişehir) — Sayın Başkan, çok muhterem 
arkadaşlarım, değerli konuşmacı arkadaşları
mın geçici madde üzerindeki hassasiyetlerini 
cidden memnuniyet verici olduğunu ifade et
mek isterim. Bütün arkadaşlarım, akademik 
kariyer üzerinde ciddî bir anlayış içerisinde ve 
ciddî bir davranış içerisinde olduklarını görü
yorum. 

Yalnız bunu siyasi konuşmalara, siyasi dü
şüncelere götürmemek lazım. Bu geçici mad
denin altında sureti katiyede böyle bir niyet 
yatmamaktadır. Bu geçici maddeyi gayet açık 
ve kesin şekilde ontaya koymak istiyorum. Ar
kadaşlarım kendi vicdanlarına göre rahatlıkla 
hareket etme imkânı bulsunlar. Bizim burada
ki amacımız şu: Yeni yüksek öğretim kuruluş
larına gidiyoruz, öğretim üyesi yetiştirme ko
nusunda biraz aceleci davranmak mecburiye
tindeyiz. Bu aceleci davranışta başarılı öğret
menlerimize bir imkân tesis edelim, diye düşü
nüyoruz. 

Yani, başarılı bir öğretmen eğer beş sene 
kendi meslekinde belli ölçülere, normal kriter
lere göre başarı göstermişse ve bu başarısı ya
pılacak yönetmeliğe göre kendi kurulları, or
ganları tarafından tesbit edilmişse ki, bu or
ganlar tamamen meslekî formasyonunu, ilmî 
seviyesini dikkate alırlar. Onların mensubol-
dukları dernekler söz konusu değildir. Esasen 
yüksek öğretimde bulunan öğretmen arkadaş
larımızın çoğu da böyle dernek faaliyetlerine 
iştirak etmemektedir. O bakımdan tamamen 
meslekî formasyonu ve akademik çalışmaları 
dikkate alınacaktır. Bu bir muvakkat rejim
dir. Biz muvakkat maddede on sene ile bunu 
sınırladık. Eğer, bu on sene içerisinde ortadan 
kaldırdığımız şey arkadaşlarım dikkat ederse 

sadece bir doktora tezidir. Yani, biz bu muvak
kat madde ile bir... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Mas-
ter için. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Hayır, hayır, masteri, yüksek 
lisansı kabul ediyoruz. Yüksek mühendis ve 
yüksek mimar olma zarureti var. Yüksek mü
hendis ve yüksek mimar bugün master seviye
sinde öğretim görmjüş bir insandır. Şu halde 
masteri kabul ediyoruz, bir. 

İkincisi; doçentlik imtihanının bütün safha
larını muvakkat maddeye koymuşuz. Yani, bir 
yabancı dil bilecek, dil imtihanını başaracak, 
arkasından bir doçentlik tezi yazacak, tezi yö
netmeliğine göre tesbit edilecek jüri tarafından 
müzakere ve münakaşa edilecek, kabul edilecek, 
bunda başarılı olursa doçentlik imtihanına, ya
ni kollogyuıma alınacak. Kollogyumda başarılı 
olursa bu muvakkat rejimden istifade ederek 
öğretim üyesi, yani doçent olabilecek. 

Biz sureti katiyede yeni açtığımız müessese
lerimizi degrate etme niyetinde değiliz, onları 
kuvvetli ve güçlü kurmak istiyoruz. Yabancı 
dil bilmiyen, ilmî araştırma yeteneğine sahi-
bolmıyan kişileri bu müesseselere başlangıçta 
katarak bu müesseselerin bilimsel çalışmalarını 
aksatma niteliğinde ve niyetinde değiliz. Bu 
madde tamamen ifade ettiğim gibi, bu zaruret
ler altında kaleme alınmıştır. Muvakkat madde 
üzerinde İsrarımız da yoktur, ısrar da etmiyo
ruz. Arkadaşlarımızın görüşü nasıl tecelli eder
se onu makul karşılamak amaciyle bu açıkla
mayı yapmak zaruretini hissediyoruz. Biz de bu 
müesseselerin zayıf doğmasına, zayıf işe başla
masına taraftar değiliz. Bir öğretim üyesini al
mak kolaydır ama, onu zaman içerisinde tasfi
ye etmek çok güçtür. Takdir Yüce heyetinizin
dir1. 

Saygılarımla. (Alkışlar)1 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — (C. H. P. 
sıralarından beş kişi ayağa kalkarak) Sayın 
Başkan, çoğunluk yoktur efendim, 

BAŞKAN — Çoğunluğun kalmadığı Sa
yın Yağcı, Sayın Güllüoğlu, Sayın "Üs-
tündağ ve Saym Ülker tarafından beyan 
edilmiştir. Başkanlıkça da bu husus mıüşahade 
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olunmaktadır. Esasen saatin de 20 yi geçmekte 
olması hasebiyle normal çalışma süresi de bit
miştir. 

10 Mart 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 

yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Birle
şik toplantısından sonra toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20.08 
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67 NCİ BİRLEŞİM 

8 . 3 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

• A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/347) (ıS. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . ,1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-

m, «Ticari işletme relini» kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/17) (ıS. Sayısı : 128 e 
1 nıci ıek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 11971) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 .12 .1970) 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
l an (1/234) (S. Sayısı: 129 ve 129 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

3. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
lan (1/204) (S. Sayısı: 165 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı : 166 ve 166 ya 1 
nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .1'2 .1970) 

5. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis-
yonlan raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 . 1970) 

X 6. — 13.5.1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer 
almadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları ( 1 / 121) (S. Sa
yısı : 170 ve 170 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23.12.1970) 

7. — Harcırah Kanununa ek kanun tasansı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 .12 .197v0) 

X 8. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
\e Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık 
ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222 ve 222 ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 .12 .1970) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasansı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporlan 
(1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 . 1970) 



10. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek askerî 
memurlar Kanununun 3 neü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla, deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

11. — Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
102(8 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması 'hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
pora (3/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 12 . 1971) 

12. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar köyü hane 37, cilt '5, sayfa '52 de ka
yıtlı Necmettinıoğlu, Emine'den 'olma 1.1.1'94'7 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başlbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raıporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya '1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 .2 .1971) 

13. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy hane 18, 
cilt 8, 'sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyimoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . 3 .1940 doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 inci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . H9i71) 

14. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 mci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 0.0 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başlbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

22 . 2 . 1971) 

15. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma ö . 11 . 11948 'doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına 'çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/1519) (S. Sayısı : 78 e Tl nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1071) 

16. — Turgutlu'nun Hamidiye mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve ısayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 

Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak '8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 11.9.1936 do
ğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt 27, ısayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye mahallesi 
296 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . H947 doğumlu Kadriye Partici'-
nin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S. Sayrısı 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

17. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan. doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1Ö71) 

18. — Ceylan Kökten'in cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/311) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

19. — Osman Nuri Vural'ın cezasının affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/327) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

20. —• Bor ilçesinin Kemerhisar nahiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 .3 .1971) 

21. — Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkez bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-

medoğlu, Hamdiye'den doğma 1933 doğumlu 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis-
yonur aporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 



— s — 
22. — Eskdşelhir'in Alpu nahiyesinin Bozan 

köyü hane 66, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

X 23. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun üe diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
l a r ı^ 1/438) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi :X3 . 3 . 1971). 
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Dönem : 8 0 1 1 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z / Z 

Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri) 
nin kuruluş, hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 

Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /348) 

T. C. 
Başbakanlık 6.6. 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1044/4214 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

(Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisline arzı Bakanlar Ku
rulunca 21 . 5 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri) nin Kuruluş, Hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Yeniden açılacak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin kuruluş - hazırlık ve esasları 
hakkında kanun tasarısı gerekçesi 

İçinde yasladığımız teknolojik çağ, yeni nuluş ve keşiflerin birbirini tıafeibetttiği, istihsal vası-
talDaınnın durmadan tekâmül ettiği, dünya ve bölge 'ekonomisinin! inkılâplar geçirdiği bir çağıdır. 
Bu gelişmeler bıaşdöndüriicü bir süratle seyretmekte, eğitim, öğretim yönünden gerekli tedbirleri 
süratle almamıızı zaruri kılmaktadır. 

Her an görülen gelişmeler, şüphesiz insan zekâsı ile iş başarıma hügi ve tecrübelerinin meyva-
larıdır. Böyle bir orıtaunda teknik gelişmeler gün geçtikçe daha çok artan fikrî ve teknik çalış
malara lüzum göstermektedir. 

Anaştmma ve (uygulama alanlarında gelişmekte ve yayılmakta olan saanayiimizıin seçkin ve iyi 
yetişmiş teknik persomiele duyduğu ihtiyaç hemen her vatandaşımızın belirttiği bir husıusltlur. 

MJakinalaşma hareket ve plânlarnmız süratle teşMâtianırnaktadır. Teçhizat ve ımaikinıalıar çok 
karışık, çok tesirli hale gelmektedir. Çalışıma metotlarımız rasyonelleşnıektedir. Bu atmosfer al
tında, çok sayıda mühendis, teknisyene, teknik ressama ve profesyonel işçiye ihtiyaç olduğu İkin
ci Beş Yıllık Plânım Meclis ve Senatoda müzakerelerinde üzeninde her zamandan daha çok duru
lan bir konu olmuştur. 

ESkomoımik alanda en ileri seviyede olan memleketler maharetli ımülhendis ve teknisyen yetiş
tirime yolunda âdeta seferber olmuş dununndadırlar. Geleeeğiımizde tamir kabul etmez hatalara 
düşmeyi istemiyorsak, yeter sayıda mühendis bulamamaktan mıuzdarip memleketimizin uyanık ve 
müteşehlbis ımemleketleirie anayı açaraîk geride kalmasını önlememiz gerekir. 

Görevliler, teknik eğitim uzmanları ve endüstri dünyasının yetkili şahısları, gençliği bilimsel 
ve teknik öğretime daha fazla yöneltmeye teşvik etnuelktedirler. 
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Geçen ıotuz yıllık: bir devrede meslekî ve teknik öğretimin yurt çapında gelişımesi için büyük 
fedakârlıklara (katlanılmış, lorta derecede ımesılekî ve teknik insan gücümün yetiştirilmesine imkân 
veren öğreitim ikunuım ve tesislerinin laıralıuşıun da başarılar kazanılmıştır. Ancalk mühendislik 
alaınındalki öğretim tesislerinin kurulıup geliştıirüım esinde orta dereceli meslekî ve teiknik öğrettim 
alanmdaiki in/kişafa paralel 'tedbirler alınamamıştır. 

ikinci Beş Yıılük Kalkınma Plânında yer alan projeksiyonlar ve mühendis ydtlişıtiren bütün 
kurumlarımızın âzami verimi dikkate alınarak yapılan hesaplar 1972 yılında mimar, inşaat, ma
lana, elektrik, maden mühendisliği alanındaki açığın 16 200 mühendise yükseleceğini göstermek
tedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı yukarda belirtilen ihtiyaç ve gelişmelerin seyrine paralel ve İkinci 
Beş Yıllık Plânda tasrih olunan yüksek seviyede teknik insangücü açıklarının azalmıaısını temin 
için önteşebbüs ve çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. 1966 yılında üniversite rektör ve 
profesörleriyle, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Başkan ve öğretim üyeleri
nin katıldığı toplantılarda, memleketimizde yeniden açılacak üniversite ve yüksek öğretim kurum
larının sayıları, nitelikleri ve yerleri teisibit edilmiş ve durum Millî Eğitim Bakanlığına gerekli 
raporlarla tavsiye olunmuştur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının plân hedeflerinde yer verdiği bu rapordaki prensip ve tavsiye
lere göre .sistemli ve programlı bir gelişme seyri içinde memleketimizde muhtelif branşlarda mü
hendis ve mimar yetiştiren daha 10 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin açılması ısrar
la belirtilmiştir. 

Yeniden açılacak, «Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin kuruluş, hazırlık ve esas
ları hakkındaki kanun tasarısı» yulkarda kısaca belirtilen gerçeklerin altında mühendislik eğiti
mi alanında başarılması zaruri olan inkişaf plânını gerçekleştirmek amaciyle hazırlanmıştır. 

Maddelerin, gerekçesi 

Madde 1. — Bu madde, Millî Eğitim Bakanlığına mevcutlara ilâve olarak 10 ayrı Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisi kurma ve işletme yetkisini vermektedir. 

Madde 2. — Yeniden açılacak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin kuruluş yerleri 
ile açılış tarihlerinin tesbitinin, nasıl olacağı belirtilmektedir. 

Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk beş akademinin 5 yıl içinde ve 
diğer beş akademinin de mütaakıp 5 yıl içinde açılması öngörülmektedir. 

Madde 4. — Devlet Mühendislik ve mimarlık Akademileri için öğretim üyesi yetiştirmenin 
zaruretine yer vermekte ve çeşitli seviyede üst ihtisas öğrenimi için yurt dışında yetiştirilecek 
öğretim üyeleri ile yurt içinde asistanlık müessesesi ve burslar verilecek öğretim üyelerinin nasıl 
ve hangi kuruluşlarda yetiştirileceklerini tâyin ve tesbit etmektedir. 

Madde 5. — Ve geçici madde 1. — Kurulacak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerin
de öğretim kadrolarının nüvesini teşkil edecek öğretim üye ve yardımcılarının nasıl seçilip istih
dam edileceğini ve gerekli işlem ve imkânların neler olacağını tâyin etmektedir. 

Madde 6. — Kurulacak Devlet Mühendislik ve Mimanlik Akademilerinin istifadelerine tahsis 
olunacak gayrimenkullerle bağışların ne şekilde değerlendirileceği izah olunmaktadır. 

Madde 7. —• Kurulacak Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri inşaatında, öncelik veri
lecek kısımlar belirtilmektedir. 

Madde 8. — Kuruluşu öngörülen Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin inşaat, te
sisat ve teclhizat işlerinin süratle yapılmasını sağlayıcı yetki ve imkânları vermektedir. Birer üst 
ihtisas kuruluşları olan bu öğretim kurumlarının teçhizatının gerek iç ve gercik dış piyasadan te
mininde gerekli işlerin tekemmülü tesellümü hali haızır kanunlarla, bir bütçe yılında yapılamıya-
cak kadar kesif, girift ve devamlılık göstermekte olduğundan 4304 ve 4470 sayılı kanunların sağ
ladığı yetkilerden faydalanma bu madde ile temin olunmaktadır. 

Madde 9 ve 10. — Kanunun yürürlük tarihi ile yürütme merciini tâyin etmektedir. 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
MİM Eğitim Komisyonu 23 . 6 .1970 

Esas No: 1/348 
Karar No: 38 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza tevdi buyuruları, yeniden açılacak (Devlet Mühendis ve Mimarlık Akademile
ri) nin, kuruluş, hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin iştira
kiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Araştırma ve uygulama alanlarında gelişmekte ve yayılmakta olan sanayiimizin seçkin ve iyi 
yetişmiş teknik personele ihtiyacını göz önüne alarak hazırlanmış olan bu tasarı Komisyonumuzca 
çok olumlu karşılanmış ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının birinci maddesi, maddenin anlamının, kanun tekniği ve redaksiyon bakımından vuzu
ha kavuşturulması nedeniyle aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

«Madde 1. — Her çeşit mühendis ve mimarları yetiştirmek amaciylc, 10 aded Devlet Mühendis 
ve Mimarlık Akademisini, bu kanundaki esaslara uyarak kurmaya Millî Eğitim Bakanı yetkilidir.» 

Tasarının 2 nci maddesinde, bu kanunla kurulmaları öngörülen Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademilerinin kuruluşlarında Maliye Bakanlığının mütalâasının alınmasının lüzumu olmadığı ka
naatine varan Komisyonumuz, maddenin 5 nci satırında yer alan (Maliye Bakanlığının) ibaresinin 
çıkarılmasına karar vermiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesinin 1 nci satırında sayılan teknik bölümlerin içine ((Mimarlık) tan son
ra (Kimya) bölümünün ilâvesi uygun görülmüştür. 

Tasarının 4 ncü maddesi; bu kanunla kurulacak akademilere yetiştirilecek öğretim üye ve 
yardımcılarının menşelerini genişletmek nedeniyle ve sadece büyük şehirlere inhisar etmemek dü
şüncesiyle aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

«Madde 4. — Bu kanunla kurulmaları öngörülen 10 Akademinin öğretim üye ve yardımcıları 
ihtiyacı karşılanmcaya kadar, bu amaçla her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca yurt dışına yüksek öğ
renim görmüş olanlardan master ve doktora yapmak üzere 60 öğrenci gönderilir. 

Ayrıca yurt içinde meslek ve temel bilini derslerini okutacak öğretim üyelerini yetiştirmek üze
re Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ve fakülteler emrine yeteri kadar asistan kadro
su verilir. 

Temel bilimlerle sosyal bilimlere ait dersleri okutacak öğretim üyeleri adaylarını yetiştirmek 
üzere öğrenim kurumlarında her yıl yeteri kadar öğrenci okutulur.» 

Tasarının 6 nci maddesinin 8 nci satırındaki (gayrimenkuller), daha yakardaki terimlere uy
mak için (taşınmaz mallar) olarak düzeltilmiştir. 

Tasarının geçici madde 1 de, yalnız liselerde başarı ile öğretmenlik yapmış olanları kapsamak
tadır. Halbuki lise ve dengi okullarda da bu sahada kabiliyetleri olanlardan da istifade etmek dü
şüncesiyle (liselerde) kelimesi yerine (lise ve dengi okullarda) ibaresinin konması, 

Yine aynı maddenin (Üniversite mezunu) yerine (lisansiyc) kelimesinin konması ve 11 nci sa
tırındaki (İstanbul) kelimesinin çıkarılması ondan sonra gelen cümlenin de (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademilerinde) olarak düzeltilmesi, Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Tasarı bu değişikliği ile beraber diğer maddeleriyle aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve Sözcü Kâtip 
Amasya Uşak Çankırı Çorum 

Salih Aygün Âdil Turan Nuri Çelik Yazıcıoğlu Kemal Demirer 
İmzada ıbulunamıadı 
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Kayseri 

'Söz haklam mahfuzdur 
Tufan Doğan Avşargil 

Kocaeli 
Sabri Yahşi 

Niğde 
Nuri Kodarnianoğlu1 

İmzada bulunamadı 

Konya Nevşehir 
Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 

Mustafa Üstündağ 
Uşak 

Fahri U ğrasızoğlu 

Hüsamettin Ba§er 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 1/348 
Karar No: 64 

30 .6 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan, (Yeniden açılacak Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademilerinin kuruluş, hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısı) ve önhavalesi uya
rınca Millî Eğitim Komisyonunca tasarı üzerine düzenlenen rapor, Millî Eğitim Bakanı ile Maliye 
Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulundukları oturumda görüşüldü. 

içinde yaşadığımız teknolojik çağ, yeni buluş ve keşiflerin birbirini takibettiği, istihsal vasıta
larının durmadan tekâmül ettiği, dünya ve bölge ekonomisinin ikılâplar geçirdiği bir çağdır. Bu 
gelişmeler baş döndürücü bir süratle seyretmekte, eğitim ve öğretim yönünden gerekli tedbirleri sü
ratle almamızı zaruri kılmaktadır. Her an görülen gelişmeler, şüphesiz insan zekâsı ile iş başarma 
bilgi ve tecrübelerinin meyvalarıdır. Böyle bir ortamda teknik gelişmeler gün geçtikçe daha çok 
artan fikrî ve teknik çalışmalara lüzum göstermektedir. 

Ekonomik alanda en ileri bir seviyede. olan memleketler mahir mühendis ve teknisyen yetiştirme 
yolunda adetâ seferber olmuş durumdadırlar. 

Geçen 30 yıllık bir devrede meslekî ve teknik öğretimin yurt çapında gelişmesi için büyük fe
dakârlıklara katlanılmış, orta derecede meslekî ve teknik ihsan gücünün yetiştirilmesine imkân ve
ren öğretim kurum ve tesislerinin kuruluşunda başarılar kazanılmıştır. Ancak mühendislik alanın
daki öğretim tesislerinin kurulup geliştirilmesinde orta dereceli meslekî ve teknik öğretim alanın
daki inkişafa paralel tedbirler alınamamıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer alan projeksiyonlar ve mühendis yetiştiren bütün ku
rumlarımızın âzami verimi dikkate alınarak yapılan hesaplar 1972 yılında mimar, inşaat, makina, 
elektrik, maden mühendisliği alanındaki açığın 16 2Û0 mühendise yükseleceğini göstermektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, yukarda belirtilen ihtiyaç ve gelişmelerin seyrine paralel ve İkinci Beş 
Yıllık Plânda tasrih olunan yüksek seviyede teknik insan gücü açıklarının asgari seviyeye indiril
mesini temin için önteşebbüs ve çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. 1966 yılında Üniversite 
rektör ve profesörleri ile, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Başkan ve öğretim 
üyelerinin katıldığı toplantılarda, memleketimizde yeniden açılacak üniversite ve yüksek öğretim 
kurumlarının sayıları, nitelikleri ve yerleri tesbit edilmiş ve durum Millî Eğitim Bakanlığına ge
rekli raporlarla tavsiye olunmuştur. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının plân hedeflerinde yer verdiği bu rapordaki prensip ve tavsiye
lere sistemli ve programlı bir gelişme seyri içinde memleketimizde muhtelif branşlarda mühendis 
ve mimar yetiştiren daha 10 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademiyinin açılması ısrarla be
lirtilmiştir. 

Yukarda kısaca belirtilen gerçekler muvacehesinde, mühendislik eğitim alanında başarılması za
ruri olan inkişaf plânını gerçekleştirmek amaciyle hazırlanan tasarıyı, tüm olarak kabule şayan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 222) 



mütalâa eden Komisyonumuz maddelerin görüşülmesine geçerek ve Millî Eğitim Komisyonunca ta
sarının, 1 nei maddesini kanun tekniği yönünden bâzı ibare değişiklikleri yaparak yeniden düzen
lemek, 

2 nei maddesini, maddede, kurulacak akademilerin kuruluşlarında Maliye Bakanlığının da mü
talâasına müracaat edileceği hususu lüzumsuz görül'erek (Maliye Bakanlığının) ibaresi metinden 
çıkarılmak, 

3 ncü maddesini, maddede tadadedilen teknik bölümlere (Kimya) bölümü de ithal edilmek, 
4 ncü maddesini, kurulacak akademilere yetiştirilecek öğretim üye ve yardımcılarının menşe-

lerini genişletmek nedeniyle ve dış ülkelere gönderileceklerin sadece büyük şehirlere inhisar etti
rilmemelerini teminen yeniden düzenlemek, 

6 ncı maddesini, maddedeki (gayrimenkuller) deyimini (taşınmaz mallar) şeklinde düzeltmek, 

Tasarının geçici 1 nei maddesini, maddede, akademilere öğretim üye veya yardımcısı olabilecek
lerde aranılan nitelikler meyamnda bulunan «liselerde başarı ile öğretmenlik yapmış olanlar» şek
lindeki ibare «lise ve dengi okullarda» şeklinde değiştirilmek, 

Aynı maddedeki, «Üniversite mezunu» yerine «Lisansiye» kelimesi konulmak ve metindeki «İs
tanbul» kelimesi çıkarılmak suretiyle yapılan değiştirişleri değiştiriş gerekçeleri muvacehesinde ye
rinde görmüş ve tasarının 1, 2, 3, 4 ve 5 nei maddeleri bu değişik şekilleriyle aynen, 

6 ncı madde, söz konusu Komisyonun yaptığı değiştirişe il'âveten, madde metnindeki «İl genel 
ve belediye meclisleri) ibaresini, müşterek bir tanım edatı olarak kullanılan «Meclisleri» kelimesi
ni, hukukî bir terim olması dolayısiyle «İl genel meclisleri ve belediye meclisleri» şeklinde değişti
rerek, 

7 ve 8 nei maddeler tasarıdaki şekilleriyle, 

Geçici 1 nei madde, Millî Eğitim Komisyonunca yapılan değiştirişe ilâveten yeni kurulacak Aka
demilerde öğretim üyesi olmak istiyenlerde aranılacak nitelikleri tadadeden bu maddeye, mimar 
veya mühendis olup da halen üniversite ve yüksek okullarda asistan olarak öğretim görevlisi 
olanlar da ithal edilmiş, madde metnindeki (seçime tabi tutulurlar) şeklindeki ibare (sınava ta
bi tutulurlar) şeklinde ve 7 sene müddet de 5 seneye indirilmek suretiyle değiştirilmiş, 

9 ve 10 ncu maddeler tasarıdaki şekilleriyle aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 
İV. Boyar 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Demir 

İçel 
H. C. Okyayuz 

Muğla 
M. Akarca 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İzmir 
M. Akan 

Tokat 
t. H. Balcı 

Ankara 
T. Toker 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
A. B. Uzuner 

Bolu 
H. 1. Cop 

Hatay 
H. Özkan 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademileri) nin kuruluş, hazırlık ve esasları 

hakkında kanun tasarısı 

I 

Yetkiler 
MADDE 1. —• Teknik ve ekonomik kalkınmamızda ihtiyacı duyulan mühendis ve mimarları 

yetiştirmek üzere (10) aded Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisini bu kanundaki esaslar 
dâhilinde kurmaya ve süratle gelişmelerini sağlamaya Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanunla kurulmaları öngörülen Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademile
rinin kuruluş yerleri ile açılış tarihleri 1184 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademilerarası Kuru lunun (görüşleri ile Maliye Bakanlığının ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtının mütalâası alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca kararlaştırılır. 

MADDE 3. — Makina, İnşaat, Mimarlık ve Elektrik - Elektronik bölümlerini ihtiva eden 
5 akademinin fizikî tesislerinin inşaatı ve teçhizatı bu kanunun yürürlüğe (girdiği (tarihten itiba
ren 5 yıl içinde, diğer beş akademi de mütaakıp 5 yıl içinde tamamlanacaktır. 

II 
öğretim üye ve yardımcıları ile bunların yetiştirilmeleri 

MADDE 4. — Bu kanunla kurulmaları öngörülen on akademinin öğretim üye ve yardımcıları 
ihtiyacı karşılanıncaya kadar her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca yurt dışına 25 lise mezunu ve 25 
mühendis, mimar, yüksek mühendis ve yüksek im imar, lisans, master ve doiktora yapmak üzere 
gönderilir. 

Ayrıca, yurt içinde de meslefk ve temel bilin1 derslerini okutacak (öğretim üyelerini yetiştirmek 
üzere İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi emrine yeteri kadar asistan kadrosu 
verilir. 

Temel bilimlerle sosyal bilimlere ait dersleri 'okutacak 'öğretim üyesi adaylarını yetiştirmek 
üzere de yüksek öğretmen okullarından ve üniversitelerin fen fakültelerinde her yıl lüzumu kadar 
burslu öğrenci okutulur. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞ METNİ 

Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri) nin kuruluş, hazarlık ve 

esasları hakkında kanun tasarısı 

Yetkiler 

MADDE 1. — Her çeşit mühendis ve mi
marları yetiştirmek .amaciyle, 10 aded Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisini, bu ka
nundaki esaslara uyarak kurmaya Millî Eğitim 
Hakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanunla kurulmaları ön
görülen Devlet mühendislik ve mimarlık akade
milerinin kuruluş yerleri ile açılış tarihleri 1184 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen 
Devlet mühendislik ve mimarlık akademiler-
araısı kurulunun görüşleri ile Devlet Plânlama 
Teşkilâtının 'mütalâası alınarak Millî Eğitim 
'Bakanlığınca kararlaştırılır. 

MADDE 3. — Makina, inşaat, mimarlık, 
kimya ve elektrik - elektronik bölümlerini ih
tiva eden 5.akademinin fizikî tesislerinin inşaatı 
ve teçhizatı 'bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 5 yıl içinde, diğer 5 akademi de 
ımütaakıp 5 yıl içinde tamamlanacaktır 

II 
öğretim üye ve yardımcıları ile bunların 

yetiştirilmeieri 

MADDE 4. — Bu kanunla kurulmaları ön
görülen 10 akademinin öğretim üye ve yardım
cıları ihtiyacı karşılanmcaya kadar, bu amaçla 
İver yıl Millî Eğitim Bakanlığınca yurt dışına 
yüksek öğrenim görmüş olanlardan master ve 
doktora yapmak üzere 60 öğrenci gönderilir. 

Ayrıçta yurt içinde meslek ve temel bilim 
c erslerini okuıtaealk öğretim üyelerini yetiştir
mek üzere Devlet mühendislik ve mimarlık aka
demileri ve fakülteler emrine yeteri kadar asis
tan kıadrosu verilir. 

Temel bilimlerle sosyal bilimlere (ait dersleri 
okutacak öğretim üyeleri adaylarını yetiştirmek 
üzere yüksek öğrenim kurumlarında her yıl ye
teri kadar öğrenci okutulur. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRÎŞl 

Yeniden açılacak (Devet Mtühendiıslik ve Mi
marlık Akademileri) nin kuruluş hazırlık ve 

esasları hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eğitim Kamisıyonjunun 
1 nıcd maddesi aynen Ikalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonunun 
2 nci maddesi aynen kabul ed&kniştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonunun 
3 ıncü .maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Eğitim Komisyonunun 
4 mcü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 5. — Bu akademilerde öğretim üyeliği ve yardımcılığı yapacak kimselerde aranacak 
şartlar ve üst kademeye geçiş husıusunda 1184 sayılı Devlet Mühendislik v,e Mimarlık Akademileri 
Kanununun ilgili maddelerindeki esaslar uygulanır. 

MADDE 6. — (Bu kanunla kurulması öngörülmüş olan Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
milerinin istifadelerine tahsisi Millî Eğitim Bakanlığınca uygun bulunacak taşınmaz mallar, bu ba
kanlıkça usulüne uygun olarak kamulaştırılır. Hazineye aidolan taşınmaz mallardan bu maksada 
elverişli olanlar Bakanlar Kurulu karariyle, tahsisi vilâyetlerin ve belediyelerin yetkisinde olan 
gayrimenkuller ise il genel ve belediye meclislerinin karariyle bedelsiz olaralk Millî Eğitim Bakan
lığına tahsis edilir. 

MADDE 7. — 2 nci maddede yazılı esaslara göre tesbit edilen yerlerde kurulmaları öngörül
müş olan Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin arsaları mahallerince temin edilip bedel
siz olarak Millî Eğitim Bakanlığına devredilen yerlerde yönetim, öğretim, kütüpane, atelye ve lâ-
boratuvar gibi esas binaların inşaatına öncelik tanınır. 

MADDE 8. — Bu (kanun gereğince yapılacak bilûmum inşaat ve tesisat halkkmda 4304 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi ile 4470 sayılı Kanunun hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. -— En az 5 yıl liselerde başariyle öğretmenlik yapmış üniversite mezunu öğ
retmenler ile 7 yıl başariyle mühendislik ve mimarlık meslekinde çalışmış yüksek mühendis ve 
yüksel?: mimarlardan yeni kurulacak akademilerde öğretim üyesi olmak istiyenler, Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre bir seçime tabi tıutulurlar. Seçilenler iki yıl 
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde çalıştırıldıktan sonra bir yabancı bilim dili 
başarmak ve hazırladığı tez seçilmiş jüri tarafından kabul edilmek şartiyle Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri doçentlik imtihanına katılabilirler ve bu imtihanı başardıkları takdirde 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri doçenti unvanını alırlar. Ancak, bu gibilerin yeni 
açılacak akademilerde en az 5 yıl çalışmaları şarttır. 

Bu madde hükümleri kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 yıl uygulanır. 

. MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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,' Millî Eğitim Komisyonunun dcğişıtiriş metni) I 

MADDE 5» —- Tasarının 5 nci maddesi ay-
ı^&n kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunla kurulması ömgö-
itülmı8§ olan Devlet mühendislik ve mimarlık 
^kademlilerinin istifadelerine tahsisi Millî Eğitini 
Bakanlığınca uygun bulunacak taşınmaz mallar 
'bu Bakanlıkça usulüne uygun 'olarak kamulaş-
tınlır. Hazineye laidolan taşınmaz mallardan 
bu maksada elverişli olanlar Bakanlar Kurulu 
kararı ile; tahsisi Vilâyetlerin ve belediye-
rin yetkisinde olan taşınmaz mallar ise îl Ge
nel ve Belediye Meclislerinin barariyle bedelsiz 
tfcl.ar.alk Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edilir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8, — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

^EÇttCt MADDE 1. — En az 5 yıl lise ve 
dengi 'okularda başarı ile öğretmenlik yapmış 
Us-aâisiye -öğretmenler ile 7 yıl başariyle mü
hendislik ve mimarlık meslekinde çalışmış yük
sek mühendis ve yüksek mimarlardan yeni ku
rulacak akademilerde öğretim üyesi olmak isti-
yenler, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlana
cak yönetmelik esaslarına göre bir seçime tabi 
tutulurlar. Seçilenler iki yıl Devîet mühendis
lik ve mimarlık akademilerinde çalıştırıldıktan 
sonra bir yaıbancı bilim dili başarmıak ve hazır
ladığı tez seçilmiş jüri tarafından kabul edil
mek şartiyle Devlet mühendislik ve mimarlık 
akademileri doçentlik imtihanına katılabilirler 
ve Ibu imtihanı başardıkları takdirde Devlet mü
hendislik ve mimarlık akademileri doçenti un
vanını alırlar. Ancaş, bu gibilerin yeni «açıla
cak akademilerde en az 5 yıl çalışmaları şart
tır. 

Bu madde hükümleri kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 10 yıl uygulanır, 

MADDE 9. — Tasarının 9 ucu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 6. — Taşanının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunla kurtulması öngö
rülmüş olan Devlet Mühendislik ve Mimardık 
akademilerinin istiikdelerine taihsisi Miâlî Eği
tim Bafeaaılığanıoa uygun bulunacak Itiaşınımaz 
mallar, bu Bakanlıkça usulüne luygun olarak 
kamulaştiirıli'r. Hazineye aidodan taşınmaz mal
lardan bu ımaksada elverişli 'olanlar. Bakan
lar Kurulu kararı ile; tahsisi vilâyetlerin ve 'be
lediyelerin yetkisinde olan taşınmaz mallar ise 
il genel mecılâsleri ve belediye meclislerinin ka
rariyle bedelsiz oılaırak Millî Eğitim Balkarilı-
ğına tahsis edilir, 

MADDE 7. — Tasarının 7 rica maddesi ,aıŷ  
nen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇICÎ MADDE 1. — En az 5 yıl lise ve 
dengi okullarda basan ile öğreltınenMk yapmış 
lisarasiye öğretmenler ile 5 yıl başarı ile mü
hendislik ve mimarlık meslekinde çalışmış yük-
sıek ımühendis ve mimarlarla asistanlardan yeni 
kurulacak Akademililerde öğretim üyesi 'olmak 
istiyenler, Millî Eğıütim Bakaın'lığımoa hazır'lana-
cak yönetmelik 'esaslarına göre bir ısıınava Itlâbi 
tutulurlar. Seçilenler 2 yıl Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık Akademilerinde çalıştırıldık
tan sonra bir yabancı bilimi diüii başarmak ve 
hazırladığı test seçilmiş jüri tarafından kabul 
ledilmelk suretiyle Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri doçentlik sınavına katıla
bilirler ve hu sınavı başardıkları takdirde mü-
henıiisMk ve mimarlık akademileri doçenti un
vanını .alırlar. Ancak, bu gibilerin yeni açıla
cak akademilerde >en az 3 yıl çalnşımaiları 
şarttır. 

Bu madde bükümleri Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 10 yıl uygulanar. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Adalet Bakanı 
Y. Z. önder 

Maliye Bakanı 
M. Er$e 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
S. öztürk 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. î. Birincioglu 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kaparilı 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

İçişleri Bakanı 
/ / . Mente§eoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

21 . 5 . 1970 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı V. 
/ / . Atabeyli 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 
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(Millî Eğitim Komisyonunun dcğiştiriş metni) 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi 
eynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun değişjtirişi 

MADDE 10. — Tasalının 10 ııcaı ınıadıdciSİ 
aynen «kalbrcl edilmiş'tir. 

. . . .y. ıva^ı 
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Donem : 3 
Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 2 2 )/& I H C I BK 

Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin 
kuruluş, hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 

Plân Komisyonları raporları (1 /348) 

Bütçe Plân KomİByıonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/348 
Karar No. : 72 

18 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ıBirinci toplantı yıilı içinde görüşülerek karara bağlanan «Yeniden açılacak (Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık akademileri) nin kuruluş, hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısı» hu top
lantı yılında yeniden benimsenmek üzere komisyonum/uza gönderilmiştir.. S. Sayısı 222 olan ra
por .komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa 'Sunulmuştur. 

Başkan 
Rize 

E. Akçal 

Ankara 
H. T. Toker 

Elâzığ 
Ö. F. 8anaç 

Manisa 
H. Okçu 

Başkan V. 
İçel 

C. Okyayuz 

Ankara 
A. Yalçıyı 

İstanbul 
0. C. Fer soy 

Manisa 
M. Erten 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

İzmir 
A. N. Erdem 

Manas 
A. İmamoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

Ji. Danışmayı 

Bolu 
/ / . 1. Cop 

Kars 
K. Okyay 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçuba§ı 

Kastamonu 
77. Tosyalı 

Sakarya 
N. Bay ar 

Ankara 
H. Balan 

Denizli 
H. Oral 

Malatya 
/ / . Gökçe 

Samsun 
/. Kılıç 

Tokat Trabzon 
1. H. Balcı A. K. Uzuneı 

Zonguldak Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu K. Nedimoğlu 




