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1. . „ GEÖEH TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde yapıdan iki oturumda da salt 
çoğunluk sağlanmadı. 

30 Aralık 1SG9 Salı günü saat 15.00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15,55 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiü Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrı At al a ıı Zerin T üzün 

Kdtip 
Kayseri 

Sami Turan 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif j kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Memur- j metni (Millet Meclisi 2/65; Cumhuriyet Sena

ları Teşkilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağ- j tosu 2/273) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki j (Müddet : 15 er gün) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvakili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Sami Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — Geceli gündüzlü faaliyette bu
lunan Karma Bütçe ve Plân Komisyonundaki 
arkadaşlarımız dâhil yeter sayı vardır, Birleşi
mi açıyorum. Müzakerelere başlıyoruz. Dün, İs

tanbul'da vukubulan işçi - polis çatışması hak
kında Sayın Bekata, gündem dışı söz talebet-
mislerdir. Savın Bekata?.. Yok. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Ko
misyonu Başkanlık Divanı ile; Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanlık Divanının teşkil edildiği
ne dair adı gecen Komisyon başkanlıkları tezke
releri. 

BAŞKAN — İki tezekre var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyo
nu Başkanlık Divanı seçimi için yapmış oldu
ğu 2u . 12 . 1969 tarihli 3 ncü toplantısında 
salt çoğunlukla toplanarak Başkanlık Divanına 
aşağıda isimleri ve aldıkları oy miktarları yazı
lı sayın üyeleri seçmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Saygılarımla. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı 

Ömer Faruk Kmaytürk 

Başkan: Ömer Faruk Kmaytürk (8 oy) 
Sözcü : Nazım inebeyli (9 oy) 
Kâtip : Abdülkerim Saraçoğlu (9 oy) 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı İs Ka
nununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 6 net 
bendinin değiştirilmesine, 8 ve 10 ncu bendleri-
nin kaldırılmasına dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 2/797; Cumhuriyet Senatosu 2/266) (S. 
Sayısı: 1317) (1) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Gençlik ve Spor Ko
misyonu Başkanlık Divanı seçimi için yapmış 
olduğu 25 . 12 . 1969 tarihli 3 ncü toplantıda 
salt çoğunlukla toplanarak Başkanlık Divanına 
aşağıda isimleri ve aldıkları oy miktarları yazılı 
sayın üyeleri seçmiştir. 

Belgilerinize arz olunur. 
Saygılarımla. 

Gençlik ve Spor Komisyonu 
Başkanı 
Çorum 

Safa Yalçuk 

Başkan: Safa Yalçuk (6 oy) 
Sözcü: Halûk Berkol (5 oy) 
Kâtip: Necip Seyhan (5 oy) 

Yüksek Heyetin bilgilerine su-

(1) 1.31.7 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BAŞKAN 
nulur. 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

— Gündemle ilgili bir takrir var, 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan ilişik (1317) sıra sayılı ka
nun teklifinin müstaceliyeti sebebiyle bütün iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Sosyal İşler Komisyonu Sözcüsü 
Sinop 

Nazım inebeyli 
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BAŞKAN — Gündemde bulunan 1317 sıra 
sayılı kanun teklifinin öncelikle görüşülmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun müzakeresine başlıyoruz efendim. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oy

larımda arz ediyorum : Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Raporun okunma
sı kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde Sayın Gündoğan bu
yurun, 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen sayın üye
ler lütfen isimlerini kaydettirsinler efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; müzakeresi
ne başladığımız bu kanunun tümü kabul edil
diği zaman; bugün kapsamına almak istediği 
kapıcıları, anlaşılmaz bir ısrar ve inatla, kapsa
mına almamak gibi bir talihsizlikle doğdu. Ama, 
aradan geçen zaman kapıcı tabiriyle andığımız 
bu kimselerin kanun kapsamına alınmamasından 
doğan mahzurları, sosyal ve ekonomik mahzur
ları ortaya koydu ve şimdi bâz* teklif ile sayıları 
300 bine yaklaşan kapıcıların is Kanunu kapsa
mına alınması imkânı hâsıl oldu. Bu teklifi ya
pan kişiye, kapıcılar ve alelıtlak çalışanlar ve o 
çalışanlarla beraber aynı doğrultuda sosyal ve 
ekonomik iddia sahibi olan partiler, özellikle 
C. H. P. şükran hissiyle doludur. Çok yerinde 
ve İyi bir teklif olarak alkışlıyoruz bu teklifi, 

Sözüme başlarken 931 sayılı İş Kanunu ted
vin edilirken C. H. P. Grupıı olarak kapıcıla
rın İş Kanunu kapsamından çıkarılmasını ön
gören her türlü teklifin karşısında bulunduğu
muzu bütün mücadelemize rağmen kapıcılıkla 
iştigal eden işçilerin İş Kanunu dışında bırakıl
masının çok yanîîş bir hareket olacağını söyle
diğimizi ifade etmiştim. 

Biz, G. H. P. olarak daha 193,6 senesinde ça
lışanların kanunlarla haklarının teminat altına 
alınmasını öngören ve tatbik eden bir parti ola
rak mücadelemizi tarih içinde sosyal anlayışı
mıza, ekonomik anlayışımıza bağlı olarak yü
rütmüşündür ve bugün de aynı bağlılık içinde
yiz ve bu kanun, kapıcıların kanun maddesi 
içine alınmasını öngörmesi, bizim için ferahlık 
verici bir anlayıştır. 

Ancak Millet Meclisi müzakereleri sonunda 
tedvir edilen 931 sayılı İş Kanununun 5 nci 

maddesinin 8 ve 10 ncu bendleri Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler Komisyonunun müzakere
leri sonunda bugün elimizde bulunan metin
deki şekline dönmüştür. Derhal ve kesinlikle 
söyliyelim jki, kapıcıların yapmakta oldukları 
işler. Türkiye'de kapıcılık faaliyetleri, kapıcı
larla işverenler arasında mevcut hukukî bağın
tılar, daha doğrusu geleneksel bağıntılar, Sos
yal îşîer Komisyonumuzun Millet Meclisi met
ninde yaptığı değişikliğin doğru olmadığını ifa
deye yeter. Sosyal İşler Komisyonumuzun 5 nci 
maddenin 8 nci bendini bir şartla değiştirmiş 
olması, kanaatimizce kapıcılık hukukuna ya da 
kapıcılarla işverenler arasındaki teşekkül etmiş 
örf ve âdete dayalı münasebetlere aykın düş
mektedir. Millet Meclisi kapıcılık görevini gö
ren her kimseyi İş Kanunu kapsamına öngör
müş ama bizim komisyonumuz, esasta Millet 
Meclisiyle mutabık olmakla beraber, kapıcıların 
ancak tek bir konutta, bir apartmanda çalışma
sı halinde İş Kanunu kapsamına giı ebileceğini, 
bunun dışında birkaç konutta kapıcılık yapan 
kişilerin İş Kanunu kapsamına girmesinin doğru 
olmıyacağın, kabul etmiş. Böylesine bir görü
şün temellerinde ne yatar bilmek zordur. Ama, 
hakikat şudur ki; küçük yahut az daireli apart
manlarda veya konutlarda, bir tek konutta ka
pıcılık hizmeti gören kişilerin aldıkları ücret
ler kendilerini tatmin etmediği için yanlarında 
veya ileride kâin birtakım konutlarda; ikinci, 
üçüncü konutlarda kapıcılık hizmeti yaptıkları 
bir vakıadır. 

Şimdi, bu kişileri, ayrı ayrı birkaç konutta 
kapıcılık yapıyorlar diye, İş Kanunu kapsamı
na almadığınız takdirde hem mevcut düzeni ge
reksiz yere bozmuş olursunuz hem de belki çok 
küçük bir apartmanda veyahut da konutta ka
pıcılık yapan kişinin ücretini o birkaç daireli 
apartmanın sahiplerine yükletmek gibi gereksiz 
bir külfeti, iş karşılığında olmıyan, emek kar
şılığında olmıyan bir külfeti onlara yükletmiş 
olursunuz ve böylesine bir durum karşısında 
konut sahipleri veya apartman sahipleri kapıcı 
tutmaktan vazgeçeceklerdir. Kendilerine ağır 
gelen ücreti ödemiyecekleri için apartman
larını veya konutlarını kapıcısız idare etmeye 
çalışacaklardır veya birtakım hilei şer'iyeye 
müracaat edip kapıcı yerine oda hizmetçisi, 
ev hizmetçisi gibi o namlar altında veya baş-
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ka namlar altında mukaveleler yapacaklardır 
ve ama bir kapıcının tek başına küçük bir ko
nuta kapıcılık yapmasını ve onun emeğinin kar
şısında asgari ücretlere bakılarak eline geçme
si lâzımgelen parayı alamamasını kendileri yük-
lenmiyeceklerdir. Yine kapıcının başka konut
larda kapıcılık yapması imkânlarını müştere
ken arayacaklardır. Bu itibarla tadilin eski 
tabirle, mavakaya bugünjkü gerçeklere, bugün 
cereyan eden kapıcılık, ev sahipliği münase
betlerine aykırı düşeceği kanısındayız. Onun 
için biz diyoruz ki, kaç yerde çalışırsa çalış
sın, toplu iş sözleşmeleriyle durumları daima 
belli bir statüye tabi kılınması mümkün olan 
kapıcıların, alelıtlak bütün kapıcıların, çalış
tıkları yerler nazarı itibara alınmaksızın îş 
Kanunu kapsamına alınmasında fayda vardır 
ve böyle bir teklifi yüksek huzurlarınıza suna
cağız. 

Şimdi, Sosyal işler Komisyonumuzun de
ğiştirme sebeibi diğer maddede vardır, o da 
1>eşinci maddenin birinci fıkrasının onuncu 
bendidir. Onuncu bentte, bildiğiniz gibi, çı
raklar istisna edilmişti, iş Kanunu kapsamı
na girmiyorlardı, aslında, ilke olarak, doğru
dur, çıraklıkla işçilik arasındaki fark bedi-
hidir, mevzuatımızda ve1 iş hayatımızda çı
raklıkla işçilik arasındaki fark, eskiden ben 
vardır, devam edegelmektedir. Elbetteki çırak
ların işçiler gibi iş Kanununa tabi olmala
rını engellemece imkân yoktur. Esasen Me
denî Kanunda yerini almış olan çırakların bir 
çıraklık kanunu ile vaziyetlerinin teminat 
altına alınmasında zaruret vardır, eskiden 
Tberi hep bu hususta fikir beyan ede'riz ve 
partimiz de bu görüşü destekler. Ancak, bil
diğiniz gibi çıraklık 16 yaşma kadar devam 
eden bir faaliyettir, 16 yaşından sonra gelen 
yaşlarda, 17 ve 18 yaşlarındaki, insanlar ne 
çıraktır, ne1 işçidir, kendi başlarına bir iş tu
tamadıkları için mukavele yapamaz durum
dadırlar. işte o aradaki zamanı ve durum
larının ne olacağını düşünen Millet Meclisi 
16 yaşından sonrakilerin de İş Kanunu kap
samına alınmasını öngörmüştür, bu hususta 
şahsan fikrimi arz ediyorum, bence Millet 
Meclisinin görüşü doğrudur, ama Heyetiniz; 
«çıraklar hakkında bir kanun çıkar, o ka
nunla 16 yaşından sonraki çıraklar için de 
hükümler konur, bu itibarla şimdiden iş 

I Kanununun kapsamına alınmasına mahal yok
tur» şeklindeki bir mütalâada yahut bir dü
şüncede bulunursa burada fazlaca karıştırmaya 
mahal olmadığı kanısındayız, bu hususta İs
rarımız yoktur, bu hususta Yüksek Heyetin 
kararları, çırakların da durumunu tesbite ye
tecektir, Yüksek Heyetin kararları bizim 
için de lâzümülittiba olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Senatomuzun Sosyal 
işler Komisyonu, bu kanun dolayısiyle çok 
yerinde bir hizmet ifa etmiştir, onu da tak
dirle1 ifade etmek isterim. Millet Meclisi, 
büyük bir ihmal ile iş Kanunu kapsamına alı
nan kapıcıların çalışına düzenlerini hüküm al
tına alan 931 sayılı iş Kanununun 64 ncü mad
desini unutmuş veya bu maddenin, beşinci 
madde ile ilişkisini bulamamış olacaktır ki, ka
pıcıları İş Kanunu kapsamına alırken 64 ncü 
madde hükmünü değiştirmek gerektiğini his
setmemiş, kabul etmemiş, yahut farkına1 var
mamış ve yalnız beşinci maddenin sekizinci 
bendini değiştirmekle işin olacağını sanmış. 
Senatomuzun Sosyal işler Komisyonu mese
leye derinliğine vakıf olmuş, beşinci madde
nin tadili ile behemehal iş Kanununun 64 ncü 
maddesinin de tadilinin gerektiğine parmak 
basmış ve bugün huzurunuza ikinci madde 
ile 935 sayılı iş Kanununun 64 ncü madde
sinin tadilini birlikte' getirmiş, çok yerinde 
bir iş Kanununun 64 ncü maddesinin tadilini 
birlikte getirmiş, çok yerinde bir iş yapmış, 
Genel Kurulumuzun Sosyal işler Komisyonu
nun getirdiği bu değişiklik teklifine ittiba 
etmesinde kanaatimizce zorunluk vardır, çün
kü, 64 ncü maddeyi değiştirmeden beşinci 
maddenin birinci fıkrasının 8 nci bendinin ta
dili ve binnetice kapıcıların iş Kanunu kap
samına alınmasının hiçbir fiilî anlamı kalmaz. 
Kapıcılık hukukunu tedvin eden bu madde
lerin birlikte nazara alınarak tadile uğratıl-
malarıdır ki, istenilen neticeyi verebilir. Bu 
itibarla Sosyal İşler Komisyonunun ikinci 
madde olarak getirdiği ve 931 sayılı iş Ka
nununun 64 ncü maddesinin değiştirilmesini 
öngören metnin de kahul edilmesi zorunluğu 
vardır. 

Deimekki, özetlersek; alelitlâk ve kimde ça
lışırsa çalışsın bütün kapıcıların iş Kanunu 
kapsamına alınmasında zorunluk vardır. Se
nato Sosyal işler Komisyonunun Jeğiştirisi 
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gerçeklere uygun değildir. Bu itibarla Mil
let Meclisinin metni kabul edilmelidir. 

Çıraiklar hakkında fikrimiz şudur; çırak
lık kanunu zorunludur, Millet Meclisi metnin
de yazıldığı gibi muamele yapılabilir. Ama, 
daha galip ihtimal, Çıraklık Kanununda bu 
işin ele alınmasıdır, o bakımdan takdire bı
rakırız. Yalnız 64 ncü maddenin değiştiril
mesi zorunludur, bu şartlar altında grupu-
muz bu olumlu kanuna müspet oy verecek
tir, getirenlere, arkasında koşanlara teşek
kür ederiz. Kanun çıktığı takdirde kapıcıla
rın bu kanundan istifade etmeleri iyi bir 
sosyal hareket olacaktır, onlara da bu kanun
dan dolayı hayırlar gelmesini temenni ederiz. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı; lütfen; 
kanun müzakeresinde Hükümete maihsus yer
de oturmanızı istirham edeceğim. 

Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun, biliyorsu
nuz evveliyatı var; iki sene evvel iş Kanunu
nun büyük değişikliğe uğrayıp burada müza
keresi esnasında kapıcıların hangi sebeple 
uzun müzakereler sonunda İş Kanunu kapsamı 
dışına çıkarıldığı malûmunuzdur. Filhakika 
bunların da bir işçi olduğu ve her işçi gibi 
işçi haklarından istifade etmeleri, evleviyet-
le, hepimizin birlikte düşüneceğimiz bir me
sele olarak görülmekte ise de hakikati hal böyle 
değildir. Bugün kapıcı ve apartman sahipleri 
münasebetinin göz önüne alınması, meselenin 
nasıl girift bir hale geleceğini bu tasarının ve
ya teklifin kanunlaşması halinde bir apart
mana, icabı halinde, üç tane akpıcı tahsis et
mek mecburiyeti gibi büyük mükellefiyetlerin 
altına girileceğini de düşünmek mecburiyetin
deyiz. Şöyle ki; bu tasarıda sanki kapıcı di
ğer iş kollarında çalışan işçiler gibi sekiz 
saat müstemirren durmadan çalışan, terliyen, 
çabalıyan ve ondan sonra hak istiyen bir kim-
e gibi gösterilmektedir. Realite öyle midir 

muhterem arkadaşlarım? Kapıcı, çeyrek saat, 
yarım saat, bir saat çalışan, ondan sonra bü
yük bir ekseriyetle apartman altında kendi
lerine tahsis edilen ve bedarı oturdukları 
dairede oturup havagazı, elektrik ve su para
sı da o apartman sakinleri tarafından ödenen, 

ayda ügyüz, beşyüz, sekizyüz lira bu kişiler
den maaş alan ve Sosyal Sigortalar Kurumu
na tabi olup, oraya da kayıtlı bulunan ve di
ğer işçiler gibi hastalık, yoksulluk hallerinde 
her türlü kanuni imkânlardan da istifade eden 
kimselerdir. Bunun dışında ayraca biz bu ka
nunla getiriyoruz, muntazam çalışan ve di
ğer işçilerin hakkından istifade etmiyen ki
şiler gibi telâkki ile daha bâzı halıların ta
nınması cihetine gidiyoruz. Bunun sonu ne ola
cak arkadaşlar? Görünüyor sonunun ne ola
cağı; kapıcı, bu kanunda kendisine verilen hü
kümden istifade ile «Ben filân saatten filân 
saate kadar çalıştım» yahut «çalışma saatim 
filândır» diyecek, bu saatten sonra bir has
tanız dahi olsa «eczaneye gidip ilâç alamaya
cağım» diyecek kadar karşınıza çıkacak. Ta
biî kanun kendisine bu hakkı verdiği için hak
lı olacak, haklı görünecek. Sonra ne olacak? 
Bütün işler duracak ve bu zaruret karşısında 
apartman sakinleri, eğer yatıracak veya otu
racak bir yer bulabilirlerse, güçleri de yeter
se; ikinci bir kapıcıyı yedek olarak tutmak, 
yer bulup onu da apartmanın ikinci kapıcısı 
olarak çalıştırmak mecburiyetinde kalacaklar. 
Ben, meseleyi uzun boylu, bütün detaylarına 
inerek şurada izah etmek istemiyorum. Neden? 
Bu meseleler, aıjz ettiğim mahzurlar muvace
hesinde, bunun çok daha dışında - muhterem 
arkadaşlarım eski iş Kanununun müzakere za
bıtlarını okurlarsa görürler - Kanun kapsamına 
alman kapıcılara, bu mahzurları ileri sürülmek 
suretiyle; uzun boylu müzakerelerden son
ra, bugünkü hak ve hukukun ötesinde, daha 
fazla bir hak verilmesiyle adaletin daha iyi te
celli edeceği yolunda bir kanaat hâsıl olmuş 
ve o zaman kapıcılar kanunun kapsamı dışın
da kalmışlardı. Şimdi, görüyorum ki, Yüksek 
Heyetinizin, çok kısa diyeceğim bir zaman zar
fında, muayyen esbabı mucibelerle reddedip, 
kabul etmediği bir hakkın, bir başka dolam
baçlı yoldan getirilmek suretiyle yeniden is
tihsali cihetine gidiliyor. Ama, buna rağmen 
Heyeti Aliye, biz o zaman böyle bir karara var
mış isek de, bugünkü tatbikattan doğan ne
ticeleri görüyoruz kapıcılar o zamanki düşün
düğümüz gibi değil, hakikaten mağdur olmuş
lar, diğer işçiler gibi telâkkisi lâzımgelir ve 
kanunun bütün maddelerinden diğer işçiler gi
bi, aynen istifade etmesi lâzımgelir. Tatbikat, 
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bu kısa yzaman zarfında bunu bu hale getir
miştir kanaatine varırsa o zaman bunun mü
zakeresine ve kabulü cihetine gidilir, diğer iğ
ciler gibi kendilerine aynen bu hak tanınabi
lir. 

Muhterem arkadaşlar, kapıcılar yaptıkları 
vazife itibariyle 8 saat müstemirren çalışan, di
ğer iş kollarında hizmet gören kişiler gibi te
lâkkisi mümkün olmıyan bir vazife görmekte
dirler. Binaenaleyh, 8 saatten fazla çalıştıramı-
yacağınıza göre bu kanunun, kanuniyet kesbet-
mesi halinde, bir apartmana 24 saati üçe bölmek 
mecburiyetinde kalarak üç tane kapıcının tâyi
ni, vazifelendirilmesi zarureti hâsıl olacaktır. 
Bu yüzden apartman sahipleri veya daha doğ
rusu apartmanda oturanlarla kapıcılar arasında 
çıkacak büyük anlaşmazlıkların yeniden büyük 
meseleler getireceğini bugünden görmek müm
kündür. Bu itibarla, arz ettiğim gibi, iki sene 
evvelki müzakereleri de nazarı itibara alarak, o 
zaman Yüksek Heyetin vardığı karar ve kanaat 
mucibi, bunun reddi gerekmektedir. Ben, bu dü
şüncedeyim. Samimî kanaatimi sizlere arz etmiş 
bulunuyorum. Bu kanunun kabulü halinde bü
yük çıkmazlar, büyük anlaşmazlıklar doğacak 
ve Heyeti Âliniz tekrar bu anlaşmazlıkların han
gi yoldan ne suretle giderileceği yolunda yeni 
bir tasarı veya tekliflerle karşı karşıya kalmak 
mecburiyetinde olacaktır. 

Hürmetlerimle keyfiyeti arz etmiş bulunuyo
rum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayıp, üyeleri; 
kapıcı ismi altında çalışan vatandaşların çalış
malarının kanuni teminat altına alınması karşı
sında memnuniyet duymamak mümkün değil
dir. 

Türkiye'de hakları en çok yenilen, kendile
riyle en az ilgilenilen kimseler kapıcılardır. 
«Kapıcı dairesi» diye bahsedilen yerler aslında 
kapıcı mezarlığıdır. Penceresi olmıyan, güneş 
ışığı almıyan, çok zaman bir köşesine kömür 
doldurulup, bir köşesinde kapıcıya, «çoluğunla 
çocuğunla burada otur» denilen yerlerdir, bu 
kapıcı dairesi denilen yerler. 

Ankara, istanbul ve izmir gibi büyük şehir
lerde kapıcıların durumuna dikkat ederseniz ev
velâ köyden aslan gibi gelir ve altı ay sonra, bir 

sene sonra; karısı, kendisi, çocukları sapsarı 
yüzde hastalıklı bir şekilde çıkıp gitmek zorun
da kalır. Bugün kapıcıların oturduğu yerde in
sanların oturması mümkün değildir. Bunlara 
kimler iskân müsaadesi verir, kimler «burada 
oturulabilir» der, hangi vicdanlar buna razı 
olur? Bilemem. Birkaç milyon sarfı ile koskoca 
apartmanlar yapılır, fakat onun yanında insa
nın oturmasına müsait bir daire yaptırılmaz. 
Kapıcının hiçbir hakkı yoktur. Ne kadar çalışır, 
ne gibi haklan var, ne gibi vazifeleri var, bun
lar sadece işverenin himmetine bırakılmış du
rumdadır. Binaenaleyh, kapıcı olarak çalışan 
vatandaşların haklarının mutlaka kanuni temi
nat altına alınmasında büyük faydalar vardır. 
Ancak, bu arada müphem birkaç nokta var, ben 
bunların açıklanmasını Hükümetten veya ko
misyondan bilhassa rica edeceğim. 

Bunlardan birisi şu; büyük şehirlerde kapı
cı namı altında çalışan insanlar sadece kapıcı
lık görevi yapmazlar. Bir kısmı aynı zamanda 
kalorifercidir. Bir kısmı kaloriferci diye alınır, 
fakat aynı zamanda kapıcılık yaparlar. Bir kıs
mı sadece kapıcı veya sadece kalorifercidir. 
Şimdi, yalnız kaloriferci olarak işe alman ve ka
lorifercilik yapan insanlara bu kanunun şümu
lü ne derecededir? Bir. 

ikincisi; kaloriferci olarak alman ve aynı 
zamanda kapıcı olarak çalıştırılan insanlara şü
mulü var mıdır? Yani sadece mukavele «kalori
ferci» diye yapılsa ve aynı zamanda kapıcılık 
yapanlara bunların şümulü nedir? Bunlar, mut
laka ortaya çıkmalıdır. 

Bir diğer nokta, gerek kalorifercilik, gerek 
kapıcılık devamlı olarak 8 saat yürümediğine, 
çok zaman meselâ kalorifercilik sabahleyin saat 
04,00 te başlayıp, tâ gecenin 01,00 ine, 02,00 sine 
kadar devam ettiğine göre, acaba bu mesai na
sıl ayarlanacaktır? Aradaki istirahat fasılaları 
çıkarıldıktan sonra mı 8 saat mesaidir? Yoksa, 
bu hususta bir had var mıdır? Bu çalışma saat
leri sadece yine işverenle işçinin karşılıklı an
laşmasına mı bağlı kalacaktır? Bu hususlar mut
laka açıklanmalıdır. Bu müphemiyetine rağmen 
ben, tekrar edeyim ki, kapıcıların, büyük şehir
lerin mezarlıklarında yaşatılan bu insanların 
haklarının kanuni duruma gelmesinden büyük 
memnuniyet duyduğumu arz ederim. 

Saygılarımla. 

— 693 — 
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BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bundan evvelki 
beyanlarımız arasında her halde iyi ifade ede
memiş olmamızdan olacak ki, bâzı arkadaşları
mızın bizim bu kanunu tasvibedişimizi yermele
rini yersiz bulduğumuzu anlatmak için huzuru
nuza geldim. 

Önce şunu arz edeyim; bu kanun ile kapı
cılık yapan kişiler îş Kanunu kapsamına giren 
ve başka işçiler gibi İş Kanunundan istifade 
eden kişiler olacaktır. Şimdi, biz parti olarak, 
bu kişilerin işçi olduklarına başından beri inan
mışızdır ve îş Kanunu kapsamına alınmamala
rından başından beri şikâyetçiyizdir. 931 sayılı 
Kanunun tedvini sırasında böyle bir istisnanın 
yapılmasının kapıcılar aleyhine, ev sahipleri le
hine olduğunu ve apartman sahiplerinin kapı
cıları îş Kanunu teminatı dışında kullanmaları
na imkân veren bir sömürü düzeni içinde bıra
kan bir zihniyetin içinde bulunduklarını yermiş
tik. 

Şimdi, bu kanunla, kapıcıları îş Kanunu te
minatı altına girmekle her türlü emek sömürü
sünden kurtulmuş olacaklardır. 

Bu itibarla bunda tereddüdü mucibolacak 
bir şey yoktur. Hele sayın bir arkadaşımızın bu 
kanunun uygulanması suretiyle sekiz saatlik iş 
zamanının nasıl hesaplanacağına dair tereddü
dü, kanaatimce, Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
îşler Komisyonunun 64 ncü maddeyi değiştir-
mesiyle halledilmiş bir konudur. 

Demek ki, bir kapıcının diğer işçiler gibi se
kiz saatten fazla çalıştırılmaması esası kabul 
edilmiştir. Ancak, bir kapıcının bir meskende 
sekiz saatten fazla bulunduğu da bir vakıadır. 
Öyle ise bu insanın, 24 saat çalışıyor gibi bir 
manzara arz etmemesi için, 64 ncü maddenin ta
diline ihtiyaç vardır, demekten maksadım, bu 
sekiz saatlik çalışma müddetinin 24 saate çıkmış 
gibi görünmesini önlemek imkânının maddede 
hâsıl olduğunu belirtmektir. Yani, behemehal 
Sosyal îşler Komisyonumuzun 64 ncü maddede 
yaptığı tadilât ile birlikte mülâhaza edildiği 
takdirdedir ki, kapıcılar îş Kanunu kapsamına 
girmiş olurlar. Aksi takdirde 24 saat çalıştırılan 
insanlar gibi îş Kanununun esaslarına aykırı bir 
durum hâsıl olabilir. Ama, 64 ncü maddedeki ta
dilât ile aralıklı çalışma esası kabul edildiği 

takdirde bir günde çalışılan müddeti sekiz saate 
iblâğ etmek kaydiyle kapıcıların sekiz saat ça
lışmaları imkânları hâsıl olabilir. 

Bu itibarla bu kanunun Millet Meclisinin 5 
nci madde hakkındaki metni ve 64 ncü madde
nin tadili şekline giren Senatonun Sosyal îşler 
Komisyonunun kabul ettiği metin ile birlikte 
kabulünde zorunluluk vardır. Aksi takdirde 
Türkiye'de Sosyal devlet, emeğin karşılığı, her
kesin kendi haysiyetine yaraşır hayat düzeyine 
erişme prensibi ve herkesin insanlık haysiyetine 
yaraşır çalışma düzeni içinde bulunması gerek
leri, Anayasal gerekler ihmal edilmiş olur. 

Bu kanunun bu şekilde kabulünde zaruret 
vardır. Bunu ifade etmek için tekrar huzurunu
zu işgal ettim. Özür dilerim. 

HÜKÜMET ADINA ÇALIŞMA BAKANI 
SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Saym Seyfi Öz-
türk, buyurunuz. 

HÜKÜMET ADINA ÇALIŞMA BAKANI 
SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir Milletvekili) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler, çalışma haya
tımızda yeni bir merhale olarak mütalâası gere
ken teklif üzerinde değerli arkadaşlarımız gö
rüşlerini ifade ettiler. Şurasını belirteyim ki, 
931 sayılı Kanunun 5 nci maddesi birtakım is
tisna hükümleri getirmiştir. Bu istisna hüküm
leri arasında apartman kalorifercileri yoktur. 
Demek oluyor ki, 931 sayılı Kanunun şümulü 
içinde apartman kalorifercileri de bulunmakta
dır. Bu kere yapılan iş, «apartmanın konut kapı
cısı» şeklinde tavsif ettiğimiz kapıcıları 931 sa
yılı Kanunun şümulü içine almak ve sosyal hak
lardan daha geniş mânada istifade etmelerini 
sağlamaktır. Aslında bu şahıslar tamamen hima
yeden mahrum, Sayın Fikret Gündoğan'm ifa
de ettiği gibi, «sömürü ve saire şeklinde bir ha
yat düzeni içerisinde bulunuyorlar» tarzında 
bir değerlendirmeye tabi tutulamazlar. Bu çalı
şanlar 506 sayılı Kanunun zaten kapsamı için
dedirler. Her türlü haklan 506 sayılı Kanunun 
şümulü içerisinde himaye görmektedir. Hasta
lık, ve sair hallerde kanun vâzıı kendilerini ka
nun himayesine almıştır. 

Bu itibarla sahipsiz, kimsesiz durumda de
ğillerdir. Burada yapılan iş, 931 sayılı Kanunun 
5 nci maddesindeki istisnayı kaldırmak suretiy-
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de hafta tatili, yıllık izin, ve saire gribi sair hak- I 
lardan istifade etmelerini temin etmektir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada belirtmek 
istediğim husus şudur : Sekiz saatlik bir süre 
devamlı mı olacaktır, yoksa muayyen saatlere 
taksim edilmek suretiyle yine bu limit içerisinde 
mi olacaktır? 

îşte, Yüce Senatonun Sosyal İşler Komisyonu 
meselleye bu açıdan vuzuh getirmiştir. Filhakika 
64 ncü madde tadil edilmek suretiyle örf ve âde
te göre, işin icabına göre, işyerinin hususiyeti 
nazara alınarak bir tanzim imkânı vermektedir. 
Eğer metin Yüce Komisyonun getirdiği şekilde 
kabul buyurulursa bu takdirde bilfarz iki saat 
sabah, iki saat öğlen, iki saat ikindin, iki saat de 
muayyen bir zamanda, 21,00 ile 23;00 arası ola
bilir, böylece sekiz saatlik mesaiyi parçalara 
bölmek suretiyle hem çalışma hayatının dengeli 
bir düzen içerisinde yürümesi sağlanmış, hem 
de çalışanın istirahat etme imkânları, medeni 
ölçüler içerisinde, tanzim edilmiş olacaktır. 

Biz, Hükümet, olarak, bütün çalışanların 
'sosyal haklara sahibolması, sosyal güvenlik şart
larına kavuşturulması için genel bir sosyal poli
tika izlemeyi Hükümet programına almışız. Ay
rıca, Adalet Partisi Hükümetinin hazırlamış ol
duğu İkinci Beş Yıllık Plânın sosyal politikalar 
kısmında da çalışanların hukuku ile ilgili açık 
hükümler ve espriler vardır. Bu teklif, o hüküm
lerden ve esprilerden mülhem olarak huzurunu
za gelmiştir. Hükümet olarak mütalâamız, Yüce 
Senato Komisyonunun ileri sürmüş olduğu gö
rüşü benimsemekten ibarettir. Eğer bu teklif 
Senatodan sonra Meclislerimizce de kabul edi
lir, kanunlaşırsa hangi şekil ve şartlar içerisin
de kanunlaşırsa kanunlaşsın, 300 bin vatandaşı
mızı medeni, insanca yaşama ve çalışma şartla
rına kavuşturan bir hukukî düzenlemeyi yapmış 
oluyoruz. Bunun şerefi şüphesiz hepimizedir, sa
dece teklif sahiplerine değildir, bütün arkadaş-
lanmızadır. Başta Hükümet olmak üzere benim
senmiştir ve Yüce Meclislerin iradesi olarak da 
eser meydana gelecektir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, buyurunuz. 
FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, Güven Partisi 
Grupu adına bu kanun teklifi ile alâkalı görü
şümüzü arz etmeden önce Sayın Çalışma Baka

nının mesele üzerinde verdiği izahat bizim bâzı 
temennilerimizi de kapsadığı için Grupumuzca 
mucibi memnuniyet görülmüştür. 

Hakikaten sosyal hukuk devleti hayatını 
yaşıyacağını evvelâ Anayasası ile temin etmiş 
olan bir devlette bütün çalışanların sosyal hak
lara sahibolması ve ve insanca yaşayabilmenin 
şartlarına kavuşması lüzumunu hukuk haya
tından ve insanlık mefhumunun inceliklerin
den anlıyan her insan samimiyetle arzu eder. 

Bu itibarla bu tarzda çalişan kişileri hedef 
tutan ve onların birkısım haklara sahibolmasını 
temin eden kanun teklif ve tasarıları karşımıza 
geldiği zaman bundan mjemnuniyıet duymamak 
her halde kişilerin harcı değildir. Bu itibarla 
bu teklifi memnuniyetle karşılıyoruz. 

Yalnız, teklif çırakların da durumunu ede 
almıştır. Bu Çıraklık Kanununun çıkması mese
lesi senelerden beri kürsülerde dile getirilen 
b.-r mevzudur, ikinci Beş Yılık Kalkınma Plânı 
görüşülürken de aynı mevzua dikkat çekilmiş 
ve kanunun biran evvel çırakılıp Meclislerden 
geçirilmesi temenni olarak izhar olunmuş idi. 
Buna dair bâzı hazırlıkların bulunduğunu da 
bilhassa geçen yıl Çalışma Bakanlığı Bütçesi 
görüşülürken mesul zevatın dilinden arkadaşla
rımıza intikal etmiştir. Bir vesile ile olsun çırak
ların bir hukukî statüye tabi tutulması mev
zuundaki teklif burada görüşülmüş, daha ziyade 
kanun tekniği bakımından, mesele; Çıraklık 
Kanununun çıkarılması temennisine bağlamak 
suretiyle, mietinıdem çıkarılmıştı. Biz çok temenni 
ederiz ki, Çıraklık Kanunu da en kısa zaman-
6 a Yüksek Huzurunuza gelsin ve hakikaten 
genç yaşında istidatlarını ortaya koymak su
retiyle hem bir ihtiyaca hem de yetişmeleri 
dolayısiyle memleketin yarınlarına cevap ve
recek olan çırakların vaziyeti de halledilmiş 
bulunsun. Bunu bilhassa temenni olarak arz 
ediyoruz. 

Kapıcıların durumuna gelince, gerçekten 
sayısı şimdi 200 bin, ama ileride inkişaf ede
cek olan ve bu günkü akımla şehircilik hayatı 
her gün biraz daha gelişeceğine göre, sayıla
rının daha da artımaBi mıuihtemel, bu çalışan küt
lenin işçi statüsüne tabi tutulmak suretiyle, iş
çilerin haiz olduğu haklan sarahat-la elde etme-

I leri ve bilhassa toplu sözleşme hakkına kavuş-
| maları ileri bir adımdır. Bunu, teklif olarak, 
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karşımızda görmek, gerek Millet Meclisinde, 
gerek Cumhuriyet Senatosunun değerli komis
yonunda mesele üzerinde hassasiyetle durulmuş 
re bilhassa Hükümetin bu mevzuu memnuni
yetle benimsendiğini şimdi biraz evvel konuşan 
Sayın Bakan arkadaşımızın dilinden de öğren
mek ileri bir adımıdır, öyle zannediyorum ki; 
bu kapıcılara bir hak vermekle beraber, aynı 
zamanda kapıcıların da oemiyeıt içerisinde teşki
lâtlı, ama daha disiplinli, meselelere daha vu
kuflu bir şekilde çalışmaları neticesini verecek
tir. Yani meseleleri tek taraflı mütalâa etmiyo
ruz, bir taraftan kapıcılar bâzı haklara kavu
şacak, ama öte taraftan da kapıcı istihdam eden 
insanlar karşılarında sözleşmenin icaplarına 
göre hareket etmesi lâzımgelen ve onun icapla
rına uygun hareket etmediği takdirde de bâzı 
müeyyidelere tabi olacak bir kütleyi bulacak
lardır. O itibarla, gerek apartman sakinleri, 
kat malikleri, gerek kapıcılar bakımından ileri 
bir adımdır. Hukukî bir vaziyet meydana geti
riyor. Bu itibarla meseleyi benimsiyerek Yük
sek Huzurunuza getirmiş olan teklif sahibime, 
Hükümete ve işe oluruna uygun bir istikamet 
vermiş olan muhterem komisyonumuza grapu-
muz adına bilhassa teşekkür ediyoruz, ileri 
de bâzı mahzurlar çıkabilir endişesi vâridola-
bilir. Ama, bunlar daha ziyade tekâmül eden 
cemiyetimizde sözleşmelerle bir neticeye bağ
lanacağı gibi, gerektiği zaman tekâmül eden 
vaziyete göre yeni ihtiyaçları karşılayacak ka
nun teklif ve tasarıların da tekrar huzura geti
rilmesi mümkün olacağı inanciyle, grupumuzun 
oyunu kanun lehinde kullanacağını Yüksek Hu
zurunuzda arz ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım bendenizin kür
süde bu kanun münasebetiyle yaptığım ikinci 
konuşmada 1967 yılinda ısdar edilen 931 sayılı 
iş Kanununun kapsamına alınmıyan kapıcıla
rın o günden bu güne sömürüldüklermi ifade 
etmem üzerine; Sayın Çalışma Bakanının, kapı
cıların 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan 
istifiaide etmeleri hasebiyle, sömüriilmedildjerini 
ifade etmeleri, doğrusunu söylemek iâzımgelir-
•a-e, anlaşılması güç bir hususu ortaya koymuş 
oluyor. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Borçlar Kanununda hiz
met akdi var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — İş Ka
nunu, Türkiye'de bir kimseye 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanunu, Borçlar Kanunundaki 
hizmet akdinin sağladığı haklardan çok daha 
ileriye, çok daha modern ve insan haklarına 
çok daha uygun, çalışma hukukunun en son 
esaslarına mutabık haklar temin eder. Her işçi 
bugün, nerde çalışırsa çalışsın, hangi ülkede 
bulunursa bulunsun, «İş Kanunu» ismi altında 
özel bir kanunla haklarını teminat altına alma
nın mücadelesini yapa yapa bir özellik ka
panmıştır. Yoksa, kadîm hukuktaki hizmet 
akitleri veya her hangi kimsenin girebileceği si
gortalardan istifade eden kişilerin İş Kanunu 
gibi hususi kanunlar tarafından birtakım hak
larla donatılmadıkları takdirde sömürülmeleri 
tabiîdir, işte, biz 1967 yılında bu kanun ısdar 
edilirken kapıcıların dahi bu kanunun kapsamı
na alınmamasını, o düzeni bozacak bir düzen 
olarak ileri sürmüsüzdür. Ama, bakınız, iki yıl 
sonra her hangi bir milletvekili tarafından ge
tirilen bir tekliften başka hiçbir hususiyeti ol-
mıyan bu teklife Hükümetin sahip çıkması, C. 
H, P. sözcüsünün bir, sömürü düzenine nihayet 
verilmesi gerektiğini belirtmesine karşı infial 
göstermesi ne kadar haksızdır bellidir. Niçin? 
Madem ki, bu kapıcılar 1967 senesinde iş Kanu
nu kapsamına alınmadılar. Niye şimdi almı
yorlar, ne değişti? Ha... değişen şu; çünkü on
lar büyük bir kütle olarak yaptıkları mücadele 
sonunda varlıklarını kabul ettirdiler. Ve bugün 
hakikaten İş Kanunu kapsamına girmekle hiç 
kimsenin lûtfıma değil, kendi mücadelelerinin 
karşılığında aldıkları bir hususi teminata ka
vuştular. Bunu, ne bir Hükümet, ne de bir baş
ka varlık kendisinin eseri mahsulü sayamaz. 
Bence bütün mücadele işçilerindir, kapıcıların
dır, haklarını almışlardır, helâl olsun. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, çok kere bu kür
süden halk kütlesinde adedleri yüksek olan her 
hangi bir grupa, bir kanun vesile olduğu za
man, siyasi nutuklarla birtakım gıdıklamalarla 
ve hakkın esasını gerçeklere uygun ifadeden zi-
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yade, sömürü denecek tarzda yollara sapılıyor. 
Ben şu kanunun Türkiye'de kapıcı denilen, bel
ki 500 bin civarmda vatandaşlarımızı ilgilen
dirmesi hasebiyle, gerçeklere uygun vaziyet ala
bilmesi için isterdim ki, bir madde ile de «ka
pıcı» nedir, onun tarifi bulunsun burada, Bu
nun tatbikatta büyük güçlükleri olacak. «Ka
pıcı» diyoruz. Kapıcı nedir? Kapıyı açıp kapa
yan mıdır? Yoksa apartmanda oturanların hiz
metçisi midir? Ne yapar, görevi nedir? Bunun 
mutlak surette kanunla belirtilmesinde fayda 
vardır. 

Özgüneş arkadaşımız çıktı «kaloriferleri de 
kapıcı yakar» dedi. Doğrudur. O halde, kapıcı 
kaloriferleri de işletecek mi? Bunlar konmadık
tan sonra kapıcı ile, işveren mahiyetinde olan 
apartman sahibi veĵ a sahipleri mutlak surette 
çıkmaza girecek. Bugünkü tatbikat nedir? Ka
pıcı, arkadaşımın kadastrofik vaziyeti izah et
tiği gibi de değildir. Çok iyi durumda olan ka
pıcılar vardır. Gayet güzel bir dairede oturu
yor, sıcak suyu, her türlü konforu bizimki gibi. 
Bunun yanında günde 8 saat mesai katiyen yap
mıyor. Ben gerçek konuşacağım. Tatbikat bu. 
Ama, bunun yanında bodrumda, izbelerde olan
lar da vardır. Bu da gerçek. Bunları su yüzü
ne çıkaralım. Tatbikattaki durumu böyle pole
mik mevzuu yapıp, kütleden rey almak şeklin
de buraya getirdiğimiz anda hizmet yapmıyo
ruz arkadaşlar. Hizmeti gerçek şekilde rayına 
oturtalım. Bırakın şu rey dalgasını. Her şeyde 
de bu mu konuşulacak? Bugünkü tatbikat ne
dir arkadaşlar? Bunu konuşalım. 

Şimdi, Sayın Bakan çıktı buraya, söyledi. 
Medeni ölçülerde bir insan olacak, şöyle olacak, 
işte belli saatlerde, ikişer saat bilmem ne ile, 
şunu yapacak. Ama, bir yönetmelikle hiç değil
se bunu düzene koymanın faydası var. Nasıl 
yapacak? Evvelâ şunu bir vuzuha kavuşturalım. 
Kapıcı nedir? Kaloriferi de yakıyor, doğru. 
Tatbikat o. Ayrıca apartman sahibi bir kapıcı 
daha mı tutacak kalorifer için? Yoksa bir ma
hallede birleşecekler de bir adam tutacaklar, çe
şitli saatlerde gelecek, herkesin kaloriferini mi 
işletecek? Nasıl olacak bunun tatbikatı? Bun
da vuzuh lâzım arkadaşlar. Bu tatbikatla, bir 
kütleyi müstefit ediyoruz zanniyle birçok kişi
leri tedirgin olur ve tatbikat çıkmaza girer. Bu
nu düzenlemek lâzım. Hiçbir şey anlaşılmıyor 

bundan. Soruyorum şimdi ben Komisyona ve
ya Hükümete, Hükümet, meni tekeffül etmiş gö
rünüyor. Kapıcı yalnız merdivenleri silen, 
apartmanın kapısını idare eden adam mıdır? 
Yoksa kapıcı, kaloriferini, içteki birtakım hiz
metleri de tekeffül edecek mi? Bunlar vuzuha 
kavuşmalıdır. «Geldi, gitti, biz dedik siz yaptı
nız, İş Kanununa girmedi, bunu işçiler yaptı» 
deniyor. Gündoğan da bu yoldan tuttu. Bunlar 
bir şey değildir; çıkmaza götürür. Vuzuh ister 
bu. Peki sekiz saat, 24 saattir gün, üç tane ka
pıcıya ihtiyaç var. Benim anladığım bu. Başka 
türlü nasıl götüreceksiniz bunu? Üç tane kapı
cıya üç tane de daire vereceksiniz. Kaç daireli 
apartmana kapıcı olacak? O da yok. Bu sefer, 
halen mevcut kapıcılar tedirgin olur. Birçokla
rının işine son verirler, ve birçoklarının işine 
son vermek şöyle dursun, apartman sahibi, «ar
kadaş sen iki odalı, mutfağı, banyosu olan, ka
loriferi, sıcak suyu olan bir yerde oturuyorsun, 
600 lira kirası var buranın, 600 lira da kira iste
rim» diyecek. Bunları vuzuha kavuşturalım. 
Benim kanaatimce Komisyon bunu geri alsın ve 
birçok şeylere cevap vererek getirsin. 

Geliyor buraya bir kanun, burada muttali 
oluyoruz. Şurada iki dakikada şu çıkıyor, bu çı
kıyor, hop, hup gidiyor. Sonra da tatbikatta, 
maalesef, fayda yerine zarar getiriyor. Ben is
tirham ediyorum, hissî şeyleri bir tarafa bıraka
lım, Türkiye fakirdir, elbette ki, birtakım sos
yal haklar her teşekkülün hakkıdır, verilmeli
dir ama, böyle ceffelkalem, o getirdi, teklif gel. 
di, hadi kabul edelim şeklinde hislere hitabet-
miyelim, Senatonun mevcudiyetinin mânası da 
kanaatimce budur, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Sayın Seyfi 
Öztürk, buyurunuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler, sayın arkadaşımın ileri sürdüğü mü
talâaları dikkatle takibettim. Birtakım endişe
ler olduğu anlaşılıyor. Meselenin esasını biraz 
daha vuzuha götürmemiz lâzım. 

Bir defa burada, işverenler işçi arasında, iki 
türlü akit imkânı var. Birisi, hizmet akdi, Borç
lar Kanunu hükümlerine göre. Eğer mümkün 
olursa nazari olarak da toplu sözleşme. Bir de
fa apartmanlarda bir işveren bir veya birden 
ziyade işçi olduğuna göre, çok kere, bir veya 
birden ziyade, ziyade halleri de istisnadır, her 
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apartmanda ya bir kapıcı vardır veya yardım-
cısiyle iki kapıcı veya üç kapıcı olabilir büyük 
apartmana göre. Toplu sözleşme yapma imkânı 
çok sınırlı. O halde yapılacak iş, 64 ncü madde
nin, Sayın Komisyonun getirdiği metnin son 
fıkrasında «örf, âdet ve teamüle göre» dediği
ne göre, işveren bugün ne yapıyorsa kapıcısiyle, 
yarın yapacağı şey de odur. Hizmet akdi, mü
nasebetidir. Yazılı şekilde bir akit yapacak. Bu 
akitte, işin mevzuu, iş şartları, çalışma süresi, 
yani çalışma hayatını tanzim eden hükümleri, 
vazifenin hudut ve şümulünü serbest iradesiyle 
tesbit edecek. Kanun tesbit etmiyor bunu. 

Arkadaşımız, kapıcı tarifinin yapılmasını is
terler. Kanunlarımızda tâbir, «konut kapıcısı» 
şeklinde geçmektedir. Bir apartmanın çeşitli 
hizmetlerini gören kimse. Bu, tamamen işve
renin iradesine bağlı bir husus da olabilir. Di
yebilir ki, kapıcısına, «sen sadece alışverişle meş
gul olacaksın» veya bir başkası «hem alış veriş 
yapacaksın hem silme ve temizleme işine baka
cak, hem de kalorifer yakacaksın» der. Ama, 
bunun sınırını kanun 8 saatlik çalışma süresiy
le tesbit etmiş, mâni yok. Bir saat, iki saat ka
lorifere ayırdım, iki saat alış verişe, iki saat 
temizliğe. Bu hizmet akdinde, teşriî Meclis ola
rak bizim müdahalemizin dışında; vâzıı kanu
nun müdahalesinin dışında, tarafların serbest 
iradesiyle anşart, kanunların çizdiği sımr için
de kalmak, şekil ve şartına uygun olarak hiz
met münasebetidir, hizmet akdidir, şartları ser
bestçe oturur tesbit ederler. İşveren A, kapıcı 
B ile oturacak 9 daireli aparmanın hizmetleri
nin nasıl görüleceğini, hangi saatlerde temiz
lik, hangi saatlerde alış veriş, hangi saatlerde 
kalorifer meselesinin tanzim edileceğini oturur 
görüşür, mukaveleye bağlar. Bu mukavele iki 
taraf için de kanun himayesi altındadır. 

Mesele, 24 saat çalışsın mı kapıcı? Mesele
sidir. Eğer açık yapmazsanız kanunların mu
ayyen himayesi altına alınmazsa 24 saat kapıcı 
vazife başında demektir. Buna imkân yok. Bir 
defa iş hayatı bakımından, is hayatımızı düzen-
liyen kanunlar bakımından ve nihayet millet
lerarası andlaşmalara riayet mecburiyeti oldu
ğuna göre katıldığımız andlaşmalarm muhteva
sı bakımından da imkân yok. Mutlaka saati tes
bit edilecek. Bakınız tatbikatta, denizde çalışan
lar için de bu vardır, vardiye esası vardır. Li-

I mandaki durum vardır, seyir halindeki durum 
vardır. Seyirde dümencinin pozisyonu başka
dır, muayyen saatleri vardır, limanda başkadır, 

I ateşçinin durumu başkadır. Bunlar hizmet ak
di içerisinde, toplu sözleşme içerisinde gayet 
sarih olarak tarif edilir, tesbit edilir. Yeter ki, 
bu kanunun çıkmasiyle beraber çalışan ve çalış
tırma arasında akdi münasebete dayanan, şekil 
ve şartları belli edilen bir hukukî statü içerisin
de bu işler yürüsün. Yapılmak istenen budur. 
Keyfî ve şahsi olarak her iki taraf da zarargir 
olmasın. Evvelden belli edilen şekil ve şartlar 
dâhilinde bir çalışma düzeni sağlansın. Yapıl
mak istenen budur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; bugünkü 
vaziyette hizmet akdi zaten var. 506 sayılı Ka
nun, sosyal haklar bakımından, kendilerine im
kânlar sağlamış. 931 sayılı Kanunun 5 nci mad
desindeki istisnalar müzakere edilirken o za
man bu maddeye karşı çıkan arkadaşlarımız, 
«ortada bir işveren bir de işçi olduğuna göre, 
toplu sözleşme bahis konusu olmıyabilir bu iti
barla bu madde içerisine kapıcıları istisna ede
lim, çırakları istisna edelim» gibi bir gerekçe 

I ile istisnalar arasına konulmasını istemişlerdir. 
Geçen zaman içerisinde sosyal hayattaki geliş
meler, çalışma hayatının tanzimi hususundaki 
çalışmalar göstermiştir ki, bu konuda böyle bir 
mevuzat tedvini kapıcılara huzur verecektir, 
apartman sahiplerine, işverenlere de huzur ve
recektir. 

Meseleyi legal hale getirmek arzusu içeri-
I sinde teklif yapılmıştır ve Hükümet olarak da 
I bu teklifi benimsemiş bulunmaktayız. 

Çok Sayın Gündoğan arkadaşımız meseleyi 
1967 den alarak yine üzerinde bir tartışma, bir 
polemik açmak istikametinde mütalâa beyan et
tiler. özür dilerim, böyle bir mevzua girmiye-

I ceğim, aslında teknik bakımdan önemli bir ka
nunu daha mükemmel bir hale getirmek için 
gayret sarf ediyoruz. Yalnız şu kadarı hatırlat-

I mak isterim ki, Türkiye'de 1965 ten önce de 
kapıcılar vardı, 1950 den önce de kapıcılar var-

j di ve nihayet 1960 la 1965 arasında da kapıcı
lar vardı. Hatırlarına ne kadar sual geliyorsa, 

I o suallerin davacısı olarak sorucusu olarak ken
dilerine tevcih etmemiz imkânı var. Ama, biz 
bundan içtinabediyoruz. Bir başka hususa de-

[ ğinmek mecburiyetindeyim. Yüce Senatonun 
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müşterek hissiyatına tercüman olarak arz ede
ceğim, «kapıcıların yaptıkları mücadele sonun
da bu kanun çıkıyor, binaenaleyh şerefi mücade
leyi yapanlara aittir» dediler. Burada şeref 
taksimi yapmıyoruz; ama, Yüce Meclislerin ira
desinin, bir baskı neticesinde kanun çıkarılıyor-
muş gibi gösterilmek istenmesi, Senatoya kar 
şı her halde lâtif bir davranış olmasa gerek. 
Yüce Meclisler iradelerini şu veya bu tarzdaki 
baskı ve mücadelelerle değil, gerçekçi gözle, za
rureti tesbit ederek, ihtiyacı anlıyarak zaman 
ve şartlara dikkat ederek mevuzat tedvin eder
ler. Biz bu kanaatle Cumhuriyet Hükümeti ola
rak mütalâa beyan ediyoruz, saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir sualim var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir sual var. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşurken dedi
ler M, bir mukavele esası getiriyoruz. İstedikle
ri gibi ev sahipleri veya evde oturanlarla kapıcı 
bir mukavele yapar ve bu 8 saati ayarlar. Bu
dur, bu kanunla gelen. Peki, simdi kendisin
den sualim şu: Kat mülkiyeti diye bir kanun 
geçti buradan, kendileri biliyorlar bunu. Bu ka
nun hükümleri arasında da bunlar var. Acaba 
Hükümet olarak iştirak eden Sayın Bakan, bu 
tarzda beyanda bulunan Sayın Bakan, Kat Mül
kiyeti Kanununda mümasil hükümler varken, 
yeniden bu tasarıya yahut bu teklife Hükümet 
olarak katılıp ikinci bir kere tekrar teyiden 
böyle bir anlaşma zemini veya mukavele ahkâ
mını yeni getiriyor şeklindeki tarzı mütalâayı 
nasıl telif ediyorlar? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜÎIK (De
vamla) — Arz edeyim, Sayın Başkanım, müsa
ade ederlerse. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De

vamla) — Sayın Kalpaklıoğlu'nun sualini tek
rar etmeme müsaade ederseniz, kendileri diyor
lar ki, «Kat Mülkiyeti Kanununda hükümler, 
buna muvazi. Binaenaleyh, Hükümet mademki, 
teklife katılıyorlar, 931 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin tadilâtına neden lüzum görürler, ih
tiyaç duyarlar» zannediyorum, yanlış anlama
dıysam sual bu muhteva içinde. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Kat Mülki
yeti Kanunu içindeki hükümler, bir apartmanın 
muayyen katlarına, dairelerine tesahubeden, mâ
lik olan kimsenin; kimselerin, bütünü teşkil 
eden apartmanın sevk ve idaresiyle ilgili, ara
larındaki hukukî münasebeti tanzim eden hü
kümler taşır. Kapıcı, taraf değildir o işte. Sa
dece apartmanın idaresini yapanlar, oranın sa
hipleri hangi tarzda idare edeceklerini o kanun 
içerisinde yazılı sınırlar ve şartlar içinde yapar
lar. Bu kanun, o idarenin işveren olarak muha
tabı olan ve hizmet akdi münasebetiyle hizmet
kârı olarak, işçisi olarak çalışan şahsı tanzim 
eden bir ikinci zincir oluyor. Tezat değil, birin
ci zincire ilâveten kapıcıları muhatabalan bir 
ikinci zinciri tanzim ediyoruz. Aslında 931 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesindeki istisna, teklif 
kabul buyurulduğu takdirde, kalkarsa, o za
man 931 sayılı Kanundaki haklardan nasıl ki, 
çalışanlar istifade ediyorlar. Geceli gündüzlü 
hizmet gören kapıcılar da istifade imkânı bula
cak. Ne olacak? Bayram tatili olacak, haftalık 
izin, yıllık izin olacak. E, zaten bugün insafla 
mütalâa edersek, ben gayet samimî söylüyorum, 
bunlar verilmektedir. Bayram günü hiçbir ev 
sahibinin şunu veya bunu yaptırdığını görme-
mişizdir, kapıcılar hürmet görür. Hattâ kapımı
zı ilk çalan onlar olurlar; baş köşeye oturtu
ruz, rahmi şefkat, fazilet insanlığın, kanunların 
da dışında olan, müstesna hasletidir, insan oldu
ğumuza göre birbirimize sevgi ve saygı esastır. 
Bunlar yapıla gelmektedir. Bir realiteyi, bir 
gerçeği kanun metninde sarih şekle getirmekten 
ibaret bir teklif vardır. Ancak, bunun dışında, 
tabiatiyle, sadece insani hislere, faziletli dav
ranışlara terkten öteye, vâzıı kanun kabul eder
se, bu iş hukukî smırlariyle de tâyin edilmek
tedir. Hukukçu olan arkadaşımız, gayet iyi 
bilirler İri, hizmet akdi tarafların serbest irade
siyle tekevvün eder. Akdin mevzuu vardır, şart
ları vardır bunu Kat Mülkiyeti Kanunu içinde
ki hükümlere göre, o apartmanı idare edenler 
tabiatiyle, kapıcıları ile oturup şartlarını tan
zim etmek suretiyle bir akde bağlıyacaklardır. 
Vestiyeri de olabilir, apartmanın vaziyetine gö
re, kapıcısı da olabilir, kalorifercisi de olabilir, 
bir kişi bunun üçünü de yapabilir. Yalnız ye
ter ki, yapacağı hin şümulü yazılır, hangi saat
lerde ne yapacağı yazılır. Böylece devamlı iş
lerde 8 saati de aşabilir bu. Muayyen dinlen-
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me süreleri, eğer fiilen tanınmıyorsa, bu ka
nun 931 de diğer çalışanlara, işçilere verdiği 
haklardan kapıcıları da müstefit kılmak iste
mektedir. Siz bunun üzerinde çok durduk, ih
timalleri üzerinde çok durduk. Bugün Senato
muzun Sosyal işler Komisyonunun hazırlamış 
olduğu metin, Meclis metninden daha farklı 
olarak, bütün bu endişelere cevap verecek açık
lık getirmektedir, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLÜ (Kayseri) — 
Sayın Bakandan bir sualim daha olacak efen
dim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Ba
kan buyurunuz, yerinize oturunuz. Sayın Kal-
paklıoğlu, söz istiyen başka arkadaşlar var, on
ların hakkına tecavüz olmasın diye zatıâlinizi 
söz sırasına alıyorum. Söylemek istediğinizi söz 
sıranızda lütfedersiniz. Çünkü. Bakana sual sor
mak, umumiyetle konuşanlara Bakan cevap ver
dikten sonra, yani üyelerin söz hakkı kalmadık
tan sonra daha ziyade kullanılıyor. Bu itibarla 
söz hakkınız mevcut, sizi sıraya alayım, o za
man konuşun. Çünkü, diğer sırada olan arka
daşların hakkına tecavüz olur, o bakımdan arz 
ettim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLÜ (Kayseri) — 
Sayın Başkan, alâkanıza teşekkür ederim. Ba
na konuşma fırsatını vermiş oluyorsunuz. Fakat, 
inanınız, konuşma fırsatı bulamamam endişesiy
le bu suali tevcih etmiş değilim. Sadece sual 
olarak tevcih ediyorum, o kadar. 

BAŞKAN — Öyle ama bir rüçhaniyet olma
sın, böyle bir iddia vâki olmasın diye ben de ha
tırlattım, 

Sayın Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, bu kanun cidden Mil
let Meclisinde hiç incelenmeden bizim komisyo
numuzda da lüzumu kadar incelenmeden gel
miş. Hele şükür ki, bizim komisyonumuz gane 
meseleyi biraz incelemiş bâzı çareler bulmuş. 
«Bu kanun bugün görüşülmezse kesinleşecek, 
kendiliğinden kanunlaşacak» deniliyor. Bizim 
kaderimiz budur, Senatoya gelen bütün kanun
lar böyledir. Uzun uzadıya müzakere etmek, ar
kadaşım Salihoğlu teklif ettiği gibi, teklifi ve
ya tasarıyı geri almak imkânı verilmeden bu 
kanunlar çıkarılır. Kaderi budur Senatonun, 
her kanun böyle gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten komis
yona teşekkür ederim. Meseleyi incelemiş. Sa
yın Salihoğlu'nun, Sayın Kalpaklıoğlu'nun en
dişelerine mahal vermiyecek şekilde; bir apart
manın, 24 saat işi olursa 8 er saatten üç kapıcı 
lâzımdır, konusu halledilmiş. Aralıklı işçi var 
diye bahsedilmiş. Aralıklı işçi şekline sokulu
yor. Aralıklı isçi olduğuna göre bu mesele, bu 
konu halledilmiş, bunda endişe olmasın. Ancak, 
daha başka eksiklerimiz var. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarını; burada bâzı 
tereddütler var. «Konut» diyoruz, «Konut» de-
yince her daire mi, yoksa apartman mı meselesi 
akla geliyor. Yani bütünü bir arada daireli bir 
apartman mı yoksa tek daire nıi meselesi akla 
geliyor. Bu bir. 

İkincisi; bence bu «apartman» olmaması lâ
zım «apartman» tâbiri de belki mümkün değil 
başka binalar da var.. Bu «konut» tâbirinden 
maksat nedir? («Kanununa göre» sesi) Kanunu
na göre ama bizde kanununa göre her daire bir 
konuttur, meskendir, 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Barınma yeri. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Hayır 
efendim, şimdi, konut ihtilâfları çıkar bu işten. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı siz konuşma
nıza lütfen devam edin, karşılıklı konuşmalar 
olmasın.. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Şim
di, İs Kanunundaki konut meselesi ile Vergi 
Kanunundaki konut, ayrı bir şey. Her apart
man dairesi yapılınca o ayrı bir konut olur, 
apartmanın bitmesine lüzum kalmaz, vergi tarhı 
için. Her daire, her mesken ayrı ayrı bir konut
tur. Kat mülkiyetine göre de ayrı bir konuttur. 
Bu işin halledilmesi lâzımdır, zabıtlara geçmesi 
için ar zediyorum, ve öyle apartmanlar var ki, 
birisinin bir dairesi var, birisinin dört dairesi 
var. Bunlar birleşiyorlar ve bir kapıcı tutuyor
lar. Konut kelimesi içine girmeseydi belki eski
den olduğu gibi bu işler yapılabilirdi. Ben, bu 
kanun geriverilemiyeceğine göre, halledilmesi 
için bir takrir arz ediyorum. Konuttan maksat 
bir veya birkaç daireden teşekkül eden apart
man daireleridir ve birkaç apartman bir araya 
gelerek aralarında yapacakları anlaşma gere
ğince, hepsi işverenmiş gibi, âdi şirket gibi, bir 
kpıcı tutabilir. 
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ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Mâni yok... 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Mâni 
yok ama Sayın Bakan «konut» tâbiri işi değiş
tiriyor. Konut meselesi, tek konut mu acaba? 
(«Aynı işveren» sesi) arkadaşımız «aynı işve
ren» diyor. «Aynı işveren», «konut» bunların 
açık şekilde halledilmesi gerekir diyorum. Hal
ledilmelidir. Çünkü, İş Kanununda şöyle bir hü
küm var. Tek işveren, tek adama karşı sorum
ludur. Yani bu kanun doğru dürüst incelenme
den gelmiştir ama ne yapalım ki, çıkarmaya 
mecburuz. Onun için ben bir takrir arz ediyo
rum. Takririme sıra geldiği vakit yine konuşa
cağım. 

Teşekkürler eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Erdoğan. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Vazgeç

tim efendim. 

IBAŞKAN — Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, bu kürsünden ne 
zaman çalışanlara, onların haklarına ve bugün 
ülkede kurulu sömürü düzenine parmak bas-
mışsak, derhal A. P. canibinden veya Hükümet
ten şiddetli itirazlarla karşılaştığımız bir va
kıadır. Evet, şayet iddiamızı ispat eder duruma 
gelir de A. P. iktidarı zamanında bâzı çalışan 
sınıfların bütün ısrarlarına rağmen teminata 
kavuşturulmadığı hususunu ispat edersek, o tak
dirde her zaman yaptıkları gibi, başka çare bula
madıkları zamanlarda olduğu gibi ya siz evvelde 
yani 30 yıl 40 yıl evvelinden niye bunları yap
madınız diye kötü bir itiyada mutlaka saparlar. 
Şimdi işte iş Kanunu dolayısiyle apartman ka
pıcılarının sömürüldüğünü ortaya koyduğumuz
da, ve bütün mücadelemize rağmen, ve C. H. P. 
olarak Koalisyon iktidarları zamanında bizim 
getirdiğimiz iş Kanununda apartman kapıcıla
rının iş Kanunu kapsamına alındığı halde, son
radan ikinci defa Anayasa Mahkemesi veya Re
isicumhurun vetosu sebebiyle ikinci bir defa 
daha A. P. iktidarı zamanında ele alınan iş Ka
nunu sırasında kapıcıların çatır çatır sökülerek 
kapıcıların iş Kanunu kapsamından dışarı çıka-
rıldğını ispat ettiğimiz zaman bugün burada 
gördüğümüz gibi hemen karşımıza çıkıp siz ne 
yaptınız şeklinde çok eskimiş, eskidikçe de ga
liba A. P. için tadı artan bir temcit pilâvı ha

linde ileri sürdüler. Efendim biz ne mi yaptık? 
Biz 1936 da herkesin taundan kaçar gibi kaçtı
ğı zamanda, iş Kanunu adı altında, daha birçok 
Avrupa ülkelerinde öylesine cesaretle işçiye 
hak veren kanunların bulunmadığı bir hengâ
mede İş Kanununu çıkardık, iki, biz ne yapmı
şız? 1963 senesi gibi Türkiye'nin en buhranlı an
larında dört veyahut üç partinin bir arada or
taklaşa Hükümet sürdükleri bir hengâmede 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunlarını çı
karmışız. Biz yine aynı buhranlı devirde Sos
yal Sigortalar Kanunu gibi âbide kanun çıkar
mışız. Ve biz yine işçilere kâfi gelmediğini an
ladığımız içindir ki, 936 sayılı Kanunu hiç kim
senin gözünün yaşma bakmaksızın daha ileri 
hükümlere özellikle Anayasanın öngördüğü il
kelere uygun bir şekilde yeniden tedvini için 
ele almış, önalmış, teşebbüs etmiş bir partiyiz. 
Şimdi A. P. nin değerli Bakanıma soruyorum, 
bu kadar açık seçik sömürü düzenine nihayet 
verici, insanları himaye altına alıcı, ve yepyeni 
bir çalışma hukuku niteliği arz eden hangi ese
rini burada dile getirebilirler? Şimdi kapıcı
ların çalışan bir sınıf olarak yaptıkları müca
dele sonunda kabule mecbur olduğumuzu ki, 
sosyal hayat bunu icabettirir, bu kanunun şere
finin kapıcılara aidolduğunu söylememi dahi 
çok buldular ve şeref dağıtıldı mı dediler. El-
betteki Sezamı hakkını Sezara herkesin hakkını 
da herkese vermek lâzım bana söyler misiniz, bu 
kanun teklifidir,bu tasarı da değildir. Bunun şe
refinin kapıcılara aidolmaktan başka kime aidol-
duğu iddia edilebilir. Mücadelesini onlar yaptı
lar her gün durmadan dinlenmeden, gözleri
mize kâğıt attılar, mektuplar gönderdiler. He
yetler gönderdiler. Hakkını hukukunu koruma
sını bilen bir sosyal heyet olarak mücadeleleri
ni yaptılar ve bu, açık söylüyorum, - ve bu 
Parlâmentonun şerefiyle haysiyeti ile, iddiala
rın aksine - tamamen kabili telif olabilecek bir hu
sustur. Bizi bir gerçeğe eğilmiye mecbur bıraktı
lar, eğilttiler. Yoksa biz 1967 yılında bütün ısrar
larımıza rağmen bu insanları birtakım mülâha
zalarla yok kalorifer, yok iş saatlerinin ayarlan
ması, yok olurdu, olmazdı. Toplu sözleşme ya
parlardı, yapmazlardı gibi birtakım mülâhaza
larla göz göre göre iş Kanunu kapsamından çı
kardık. Bunu inkâra mecaliniz var mı? Ama 
simdi adamlar bütün durmadan yaptıkları mü
cadele ile bu kanunu, bu teklifi bize benimset-
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tiler, iki tarafa da benimsettiler. Neden şerefi 
onların olmasın. Esasen ben parlâmentolara du
rup dururken eskiden Tefahusatı Deruniye de
dikleri hayalhanelerinde kurdukları bir hukukî 
düzeni millete hediye eden varlıklar olarak ka
bul etmiyorum. Parlâmentoları sosyal hayatta 
sosyal kanunlara uyarak ulaşan ve gelişen hâ
diselere, meselelere, sorunlara sosyal sonuçla
ra hukukî şekil veren vasıtalar olarak kabul 
ediyorum. Yoksa sayın bakanın zihniyetinde 
hareket edersek biz bu toplumda oluşan bütün 
sosyal hâdiseleri, ekonomik hâdiseleri, ne za
man canımız isterse tamamen keyfî ve indî ola
rak, tamamen keyfî kıstaslara dayandırmak 
şartiyle birtakım hukukî düzenler getireceğiz 
ve böylece toplumu idare edeceğiz Hayır efen
dim. 

Toplum kemdi kanunları içinde oluşur, ge
lişir. Parllâmıemtolarda, bu oluşmaya, gelişmeye 
sadece ışekdll verirler. Bu itibarla; bu kanun ka
pıcıların yapftılkları mücadele sonunda husule 
gelmiş bir sosyal sonıuçtur dediğim zaman, 
sanıyorum M; doğru bir ıso&yolojik öngörüde 
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şunu söyliyeyüm M; 
kapıcılar, hiçbir tereddüde mahal bırtaikmıya-
cak şekilde beM hizmeti gören emek sahipleri
dir. Emeklerini belli ücret karşılığında satan 
kişilerdir. Ve bunların nasıl çahştıiklarını tari
fe pek hacet yoktur kanısındayım. (Burada 
şahsi görüşümü arz ediyorum.) Bu bir vakıa
dır. Konutlar var, yani evler var, apartman^ 
ular var, belki yanlış olarak apartmanlar diyo
ruz. Birkaç kişinin oturduğu bir çatı altında 
yapılamış bulunan meskenler var. O meskenle
rin alt katlarında, biraz evvel Sayın özgümeş'-
in belirttiği gibi izbelerde, o meskenlerde otu
ranların birtakım ev hizmetlerini gören insan
lar var ve bunların adı kapıcıdır. Bunların ne 
yaptıikları, maısıl yaşadılkları, kiminle ne müna
sebette bulundukları bilinen bir gerçektir. Ha
yatta kendiliğinden sosyal icaplar, , ekonomik 
icaplar yüzünden meydana gelmiş bir vakıayı 
nazari birtakım tariflere tabi tutmaya ve ora
ya hayatta olmayan birtakım unsurları ithal et
meye hem gerek yoktur, hem hakkımız yoktur. 
Eapıcı dediğimiz zaman ne anlaşılıyortsa bu ka
nunun kapsadığı kapıcı da budur. Hiçbir te
reddüde mahal yoktur, iltibasa mahal yoktur. 
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Bu kanun eğer kapıcıları iş kanunu kapsamına 
alırsa bu adamların diğer işçiler gibi 931 sayı
lı iş Kanunundan bütün hatları ile istifade et
meleri sağlanacaktır ve doğrudur gereklidir. 
C. H. P. olarak daha birçok yerlerde eksilklk-
leri olan bir toplumun ihtiyaçlarına acele kar
şılamaya kararlı bir partiyiz. Bize iktidar naısi-
bolsaydı veya olduğu zaman bilinmesi lâzımge -̂
len bir gerçek şudur M; Anayasanın öngördü
ğü, hattâ o güne kadar, Anayasanın yapılaca
ğı güne kadar, sosyal hayatımızda mevcudol^ 
mıyam fakat, zoruınluklarını ihtiyaoolduiklanıu 
îkabul ettiren bütün hayat safhalarını sosyal 
adalet ilkelerine uygun bir düzenlemeye tabi 
tutmaya kararlı, ekonomi politikasını, sosyal' 
politikasını bu temele dayamış bir parti oldu
ğumuzu herkesin artık bilmesini, 40 yıl evvel 
şu veya bu şekilde hareket etmediğimiz nok
tasından kalkarak bizi, bu ekonomi politika
mızdan, sosyal politikamızdan bu dünya görü
şünden mahrum göstermeye çalışmak beyhude 
çabadır. Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Çalışma Balkanı Saym Seyfi 
öztürfc, buyurumuz. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkam, değerli 
senatörler, C. H. P. Grupu adıma konuşan Sa
yın Fikret Gündoğam, benim beyanımı kısmıem 
tağyir, kısmen tebdil etmeselerdi huzurumuza 
tekrar gelmek ihtiyacımı duymıyaoaiktım. Aziz 
arkadaşımız, evvelâ kendi fikirleri içinde çeliş
ki halimdedir. Derler ki; «toplu sözleşme ve sen
dikalar kanunlarını ikili, üçlü koalisyonlar 
devrimde C. H. P. çıkardı.» Bu yalnız burada 
söylenmiyor, memleketin her tarafımda söyleni
yor ve her vesile ile de tekrar ederler. Hiçbir 
zaman Türk işçisinin, senelerden beri yaptığı 
mücadeleyi, o şerefli mücadeleyi, dikkate alıp 
da bu kanunlarım şerefimi C. H. P. simden bir 
nebze olsun feragatli, fedakâr Türk işçisine in
tikal ettirmek istemezler. Bu çeîişke burada da 
aynı vaziyettedir. Biz diyoruz İM; «kapıcıla
rın şerefli hareketlerini takdir ediyoruz.» Ama 
burnum hissesini yime partizan birtakım davra
nışlarla rabbena hep bana diyen bir anlayışla 
C. H. P. ne mal etmeye kalkmayın, Yüce Mec
lise mal edelim. Yüce Mecls de kapıcılarım 
temsilcisidir. Millet iradesimim temısildsidir. 
Binaenaleyh, vekilime mal ederseniz asile imti-
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kal eder diyoruz. İster asile intikal etsin, ister 
vekile. Yapılan iş hayırlı bir iştir. Şeref taksi
mi ile vakit kaybetmiyelim. Diyoruz. 

Şimdi Sayın Gündoğan açmamış olsalardı; 
politikada hayli eskimiş bir arkadaşınız ola
rak, ben de elimdeki kazma ile kürekli biraz 
hafriyat yapıp, toprağın derinine inmek ihti
yacını duymazdım. Muhterem arkadaşlarım; 
1936 dan bahsettiler, 1946 dan bahsettiler, bir 
de 1949 var. Sene 1949 Sayın Fikret Gündo
ğan, 20 sene evvel; Demokrat Parti Meclis 
Grupu Fuat Hulusi Demir eli... Bu ismi tanır
sınız. Türk işçisine grev hakkı verilmesi lâzım
dır diye bir kanun teklifini Meclise getirdi. O 
zaman C. H. P. sinin Başbakanı, merhum Şem
settin Günaltay çıktı ;«Siz Türkiye'yi Fransa'
ya mı çevirmek istiyorsunuz? Türk işçisi buna 
lâyık değldir» dedi ve grev hakkını Türk iş
çisi, Anayasaya hükümler girinceye kadar ta
hakkuk imkânı bulaımadı. 1960 dan 1963 e ka
dar da bu uğurda mitingler yaptı, mücadeleler 
yaptı ve nihayet karma hükümetler zamanında, 
0 kanunların hazırlanmasında, ben de çalışma 
komisyonunun bir âzasıyım; Sayın Coşkun 
Kırca, o kanunların - kadirşinas olalım - baş 
hazrrl'avıci'îidır. Kanunlar çıktıktan sonra da 
şerefini Halk Paresi de kendi bünyesinde 
muayyen şahıslara intikal ettirmek istemiştir. 
Biz, kimseyi ne kıskanırız, ne şunu yanarız, ne 
bunu yaparız. Vakıaları olduğu eribi söyliyeldm. 
Şartlar değişiyor, gerçekler s-örünüyor ve me
seleler bu acıdan değerlendiriliyor. A. P. nıe 
yaptı. E, siz her sevi inkâr ederseniz, biz ne 
yaktığımızı sövlivebiliriz? Bir defa Çalışma 
Bakanınız olanak: Yüce Huzurunuzda bir müj
demi tekrar edeyim. Yann 125 bin emekliye 
1 Mart 1969 tarihinden bugüne işlemiş olan 
emeklilik farkını. Yüce Meclis % 70 e çıkardı
nız, emıeklünk farkını tedive etmek suretiyle 
bir büvük. havırlı hizmjet yapılıyor. Bu kanun 
etrafında koparılan fırtınaları tekrar etmiye-
ceğim. Meclis engellenmiş, hazretlerin süratle 
görülmesi muhalefet olarak ölçüsüz şekiMe en-
ge^enmis, Meclis tatile girdikten sonra da gün
demde bulunmıyan tasarıları da gündeme dâ
hil etmek suretiyle Meclisi fevkalâde oturuma, 
içtimıaya çağıralım. Bu kanunlar çıksın diye 
seçim öncesinde çeşitli provokasyonlar yapıl
mıştır, propagandalar yapılmıştır ve A. P. nin 

bu kanunu çıkamıyacağı memleketin her kö
şesinde yayılmıştır. Ama seçimlerden hemen 
sonra toplanan Yüce Senato, çok değerli ve şe
refli bir hizmet olan bu kanunu kabul etmiş 
ve bugün bu kanun müktesep haklan ile bir
likte senelerce unutulmuş olan bu çalışan gru-
pa emekli mağdur işçi vatandaşlara bir ölçüde 
refah hizmeti getiriyor, yarın da bu paralar 
tediye edilecektir edilmektedir, hazırlığı yapık 
mıştır. 

Muhterem arkadaşım; «A. P. çalışanlarla 
ilgili olarak hiçbir şey yapmamıştır.» dedi. De
niz İş Kanunu A. P. hükümetlerinin getirdiği 
bir kanundur ve Yüce Meclisler kabul etmiş
tir. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Yanlış. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — 931 sayılı Kanun, tarihine bakarsı
nız. Hükümet tarafından getirilmiştir, A. P. 
Hükümeti tarafından, meclislerden çıkmıştır. 

RIZA ISITAN (Samsun) — O da Halk Par
tisinin. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — 25 . 11 . 1962 tarihli Meclis zabıtla
rına bakarsanız bundan 7 sene evvel, C. H. P. 
nin hükümetlerini çalışma mevzuunda tenkid 
ederken, asgari ücretin tatbikini istemiştim. 
Ama haımdolsun senelerce sonra A. P. iktida
rına asgari ücret tarifi ve tatbiki nasibol-
muştur. 

Vasati ücret sigorta istatistiklerine göre 
sabit rakamlarla 14,30 dan 27,70 liraya çıkmış
tır, iki misli, sabit fiyatlarla. Diyorsunuz M, 
hiç hizmet yapılmadı. Çok hizmet yanılmıştır 
arkadaşlar, istikrar içinde ekonominin büyü
mesi, gayrisâfi millî hasılanın 63 milyar lira
dan 98 milyar liraya çıkarılması, bakınız toplu 
sözleşmede iscive sağlanan haklara. Bunların 
hepsi Adalet Partisinin yurtta sağladığı gü
ven. huzur ve istikrar sayesinde olmuştur. Ye
ter ki. bu güvenin devamını, bu istikrar ve hu-
znmu d̂ vsi-namıa k^rsı her hangi bir tertibin 
toh^'kc'si ve te^krvısi olanaktan Jrayrimesul 
in^nfar istinıa^etsi-nfier. Eğer memleket huzur 
ve istikrar içerisinde bir sü^e daha önümüz
deki 3 - 5 vıHık kalkınma devresinde bu hızla 
devaım ederse bugün münakaşa yaptığımız 
mevzular geride kalacak, sadece tarihe hazin 
bir hâtıra olarak intikal edecektir. 
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Biz sosyal devlet anlayışını senelerden be
ri icraatımıza hâkim kılmışızdır. Sadece sömü
rü edebiyatiyle mesele halletmenin mümkün 
olmadığını söyledik. Lâfla hiçbir şey halledile
mez. Biz gerçekçiyiz, biz icraatımızı konuşturu
ruz, lâfla mesele halletmenin devrini mazide bı
raktığımızı da her yerde beyan etmişizdir. 
Onun için değerli arkadaşım, bu mevzuda bir 
polemik açmak istemezdim. Ama yinıe sen 
- ben münakaşası içine girdiler. Biz aynı za
manda Cumhuriyet Hükümeti olanak kendileri
nin menfi reylerini de temsil ettiğimiz için her 
zaman görüşlerini hürmetle karşılarız. Yalnız 
hakşinas olsunlar, herkesin yaptığını hiç kimse 
bilmese bile tarih ve millet bilmektedir. Saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efen
dim. Sayın Kalpaıklıoğlu, sıra sizde sualinizi 
tevcih edecek misiniz? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1317 Sıra Sayılı kanun teklifi üzerinde ye

ter sayıda sayın üye konuşmuş ve konu aydın
latılmıştır. Görüşmelerin yeterliğini arz ve te
lif ederim. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun bir beyanı olacak mı efendim?... 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU ADINA İL-
YAS KARAÖZ (Muğla) — Lüzum yok Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Teklifin müzakeresi, tümü üze
rindeki müzakere sona ermiştir. Şimdi Sayın 
Kalpaklıoğlu, teklifin arz ettiğiniz sebepler do-
layısiyle reddini istiyen bir takririniz var. Tü
mü üzerinde müzakere bittiği ve maddelere ge
çilmesi oylandığı zaman şayet kabul edilmezse 
ret mahiyetini taşıyacağı için bu takririnizi oy-
lamıyacağım. Zaten şimdi maddelere geçilmesini 
oya arz edeceğim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Son sözü 
istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Altan, son söz sayın üye
nindir. Konuşmak istiyorsanız buyurun. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlarım, görüşülmekte olan kanun mâlû-
muâliniz, iş Kanununun hükümlerine tabi ka
pıcıların istisnai olarak dâhil edilmedikleri iş 
Kanununun mesai saatlerini kapsıyan hükümle
ridir. Fakat bu hükümler tartışılırken, her za
man olduğu gibi burada yine işin mahiyeti, esa
sı ve mesnetleri hakikaten ikna edici sebepleri 
ortaya dökülmesi lâzımgelirken, işin politik cep
heye dökülmesi dolayısiyle söz almış bulunuyo
rum. 

Arkadaşım burada bilhassa sözünün başında 
işi politikaya dökmese idi, ben bu kısma hiç 
dokunmıyacaktım ve diğer 2 nci merhale ola
cakta esasa girmiyecektim. Şimdi, yalnız bir 
noktaya temas edeceğim. Sayın Bakanımız ve 
diğer arkadaşlarımız, Sayın Gündoğan'a ge
rektiği cevabı verdiler. Ben işin lâfıyla değil, 
fiiliyatı ile meydana çıkmasını daima öngören 
"bir arkadaşınızım. Burada Halk Partisi, Ada
let Partisi tartışması yaparken meseleyi Halk 
Partisine mal ediyor, fakat sözle mal ettiğinin 
bir delili olarak şu komisyon raporunu sunaca
ğım. Çünkü komisyon raporunun altındaki im
zalan tetkik buyurduğunuz takdirde bir tek 
Halk Partilinin mevcut olmadığını görürsünüz.... 

RIZA ISITAN (Samsun) — Yalan söylüyor
sun, varım.... 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Affedersi
niz, Sayın Isıtan'dan başka kimse yoktur. Hal
buki komisyon kaç kişidir. Ve bunun ekseriye
tini Kmaytürk, inebeyli, Yurtsever, Somun-
oğlu, Zaloğlu ve Karaöz. Bu kadar kişinin için
de bir tek Halk Partili vardır. Şimdi arkadaş
larım her işte olduğu gibi, burada da bu şekilde 
daima beyanda bulunurlar. Alâka kül olarak 
yapı görmelidir. Burada konuşmakla değil, 
fiilen tatbik etmekle olur. 

Şimdi, ben esasa giriyorum. Esas şu. Bu ka
nun teklifi bence tam mânası ile tetkik edilerek 
huzura getirilmemiştir. Dertlere çare bulacak 
bir kanun teklifi değildir. Arkadaşlarım bunu 
izah buyurdular. Ben şu noktaya temas edece
ğim. Burada mukavelelerden bahis ediliyor. 
Yani işveren ile kapıcılar arasında mukavele 
yapıldığı takdirde şartları bu kanun eçvresinde 
tâyin edilir deniliyor. Bu kanunun içinde kapı-
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cılara ev verileceği, ısıtma, ışıklandırma ve su 
masraflarının verileceğine dair hüküm yoktur. 
Emredici hüküm bulunmadığına göre bu kanun 
çıktıktan sonra sözleşmeye gidildiği takdirde 
işveren mahiyetinde olan kat mülkiyetine tâbi 
apartmanlarda yöneticiler bu şartları değiştire
cek olurlar ise o vakit ne gibi bir müeyyide ile 
işverenin karşısına çıkacağız ve kapıcıları ko
ruyacağız. Keza, 8 saat mesaiye tâbi tutaca
ğız. iş icabı yine bu iş kanunu muvacehesinde 
8 saatten sonra çalışmalar ücrete tâbidir. O da 
muayyen miktarda. Bu fazla mesai ücretini 
ödememek için, işveren şartlan başka şekilde 
ayarlayıp, meselâ; evi işin içinden çıkarıp evi 
vermediği takdirde, hesabını ona göre yapıp, 
fazla mesaiyi ev kirasına mahsubedecek şekil
de bir tutuma girerse, bunları önleyici hüküm
leri nasıl koyacağız. Yani birçok itirazlar do
ğacaktır bu kanunun çıkmasında. Huzur geti
relim derken, kapıcıları düşünelim derken, bel
ki birçok kapıcıların tazminatı ödenecek, fakat 
işine nihayet verilecek. Ondan sonra başka 
kapıcılarla başka türlü anlaşmalara gidilebile
cektir. Ama ne yapalım M, yine demin arka
daşlarımın burada bahis ettiği gibi, her kanun
da olduğu gibi, bu kanun da bize son günü gel
mekte. Elimize komisyonun raporu burada 
geçmekte ve biz tam tetkikatımızı yapamadan ve 
esbabı mucibelerine muttali olmadan ve geniş 
bir esbabı mucibe de burada komisyon rapo
runda görülmediği için kendimizi burada bu mü
nakaşalara kaptırmaktayız, Ve bu yüzden do
layı kanunlar diğer kanunlarda olduğu gibi 
noksan çıkmakta. Etraflı çıkmamakta. Tatbi
katçıya zarar vermektedir. Benim maruzatım 
bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 1317 Sıra Sayılı kanun teklifi
nin tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı İş Kanununun 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 6 nci bendinin 

değiştirilmesine, 8 ve 10 ncu bendlerinin 
kaldırılmasına dair Kanun 

Madde 1. — 931 sayılı iş Kanununun 5 nci 

maddesinin birinci bendinin 8 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

8. Bu kanunla öngörülen günlük normal 
mesaisini aynı işverene hasretmiyen konut ka
pıcıları hakkında, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, uzun zamandan beri de
vam eden müzakereler de gösteriyor ki, bura
da karşılıklı menfaatler çarpışmaktadır. Haki
katen işçilerimizi daha müreffeh bir iş hayatı
na kavuşturmak arzu ve idealimiz olduğu gibi 
kapıcılardan hizmet bekliyen işverenleri de aynı 
şekilde korumak ve kollamak, onları da ihtilâ
fa sürmiyecek şekilde tedbirler almak vazifemiz 
olmalıydı. Şunu memnuniyetle jfade edeyim ki 
bizim komisyonumuz her iki hususu nazara al
mış, işçilerimizi, kaloriferci ve kapıcılarımızı iş 
Kanunu kapsamına alan birinci maddede tadi
lât yaparken yine işverenlerin hakkını koruya
cak şekilde 8 saatlik bir mesaiyi bölüp dağıtmak 
suretiyle işverenlerin hukukunu da nazara ala
rak gerekli tedbir almıştır. Şunu demek istiyo
rum tadil dengelidir. Her iki menfaati! de kolla
yacak şekilde ele alınmıştır. Bu itibarla işi bu 
raddeye getiren komisyona teşekkür etmeyi bir 
vazife bilirim. 

Şûmdi arkadaşlar ben de şahsan bir önerge 
hazırlıyarak gelmiştim. Bunun başlanoıcmı Sa
yın Başkan oradan başka türlü okudu. Fakat 
elimizde yazılan ve dağıtılan... 

BAŞKAN — Sayın Tuna, bu Sayın Kâtip 
'Ve arkadaşımın okuduğu başlık sizde ayrı mı
dır? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ha
yır değil. 

BAŞKAN — E, niye başka okuduğumuzu 
söylüyorsunuz? 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Efendim öyle değil, işte burada. Efendim her 
halde onu arkadaşımız değiştirmişler zannedi
yorum, yahut iki tane zabıt varsa onu bi'lmiyo-
rum. Verilmiş öyle. 

BAŞKAN — Bizdeki tashihti efendim. Her 
halde değişiktir. Bizdeki tashihlidir. 
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AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Sa
yın Başkan, ben önergemi veriyorum, önerge
min oylanması suretiyle takdir olunmasını rica 
ediyorum. Elimize gelen metin, «Birinci fıkra
nın 6 ncı bendinin değiştirilmesi, 8-10 ncu bend-
lerim kaldırılmasına dair kanun teklifi.» diyor. 
Bu değiştirilmiş, Millet Meclisinden gelen şekli 
uygun ama komisyonumuzun yapağı mesaiyi 
kapsamıyor. Bunu şu metnin bir önergeyle değiş
tirilmesinde fayda vardır. Bunun değiştirilmesi 
için de bir önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna bir matbaa hatası 
olduğu beyan olunuyor. Matbaa yanlış basmış 
yoksa komisyonun kabul ettiği metin, okunan, 
aynen okunan şeklidir. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi arkadaşlar, bu 8 nci fıkra Millet Meclisi 
metninde serapa kaldırılmış. Fakat tatbikatta 
hakikaten kapıcıları 2 grupa ayırmışlardır. Bun
lardan bir kısmı birden fazla işverene bağlı olan 
kapıcılar, tek işverene bağlı olan kapıcılar. Ya
ni günlük hizmetini bir işverene bağlamı1; olan
lar, birden fazlaya bağlamış olanlar seklindey
di bugüne kadar ki, tatbikat. Şu tatbikat bura
ya aksettirilmek istenmiş, fakat ben komisyon
dan ve Sayın Hükümet temsilcisinden rica edi
yorum bu fıkra biraz gamız, yani ifade edil
mek istenen fikri tam kapsamadığı kanaatin
deyim. Bu kanunla öngörülen günlük normal 
mesaisini aynı işverene hasretmiyen konut ka
pıcıları hakkında. Şimdi işverenden ne kastedi
yor bilmiyorum. Kat Mülkiyeti Kanunundaki 
hükümler de bizim buradaki bu ihtilâfı hallet
mez, kat mülkiyeti yoksa ve bir apartmanda 
4 - 5 kiracı vardır ve çok zaman aralarında ih
tilâf da vardır. İkisi falan evde çalışmakta olan 
kapıcıyı tutar, diğer ikisi de öbür evde çalış
makta olan kapıcıyı tutar. Şimdi «birden fasla 
işverene bağlı olan kapıcılar» şeklinde bunu 
tadil edersek daha isabetli fikri ifade etmiş 
oluruz. 

Bir evde, kat mülkiyeti olan evde bir idare
ci üye olacaktır. Bu idareci üye kaç aile otııru-
yorsa bunları temsil edecektir. Onlar namına 
sözleşmeyi o yapacaktır. Burada tek işveren 
gibi gözükür ama şu gözden kaçıyor, kat mül
kiyeti olan apartmanlarda idareci üye hepisiııi 
temsil eden tek işveren gibidir, fakat yine öyle 
apartmanlar vardır ki kat mülkiyeti yoktur, 
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| bir saat durmalıdır, 8 - 10 aile oturmaktadır ve 
! bu kabil hizmetlerde oturanların masrafıdır. 
i 
I Mal sahibi bunu bilmez. Bu takdirde bu fıkra 
i onu kapsamıyor. Orada ne kadar aile varsa o 
| kadar igveren vardır. Halbuki maksudumuz bir 
J evde çalıştığına, mesaisini bir eve hasrettiğine 
I göre onun İg Kanunu şümulüne girmesi merke

zindedir. Bu itibarla ifadede bir noksanlık var
dır. Bunun ikmalini rica etmekteyim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, bu kanunun Yü
ce Senatonun Sosyal işler Komisyonu tarafın
dan tedvin edilerek madde haline getirilen met
ni ile çıkması halinde bundan evvelki beyanla
rımda da arz ettiğim gibi ya konutun küçüklü
ğü veya işin icabı veya işverenle kapıcı arasın
daki anlaşman]n gereği birkaç yerde birden ça
lışan apartman kapıcısını iş Kanunu kapsamı
na almama anlamını taşır, neticesini doğurur. 
Öyle olunca ya kapıcıları çok küçük işyerlerin
de ve tabiî olarak orada oturanların verecekleri 
cüz'i ücretlerle çalıştırmaya sevk edersiniz, bu 
kanunu böyle kabul edersiniz, ya da kapıcıla
rı kapıcı olarak tutma yerine başka namlar al-
frnda vs İş Kanununa girmiyen insanlarla ya
pılan birtakım sözleşmelere bağlıyarak kullan
ma imkânını verirsiniz işverenlere. Bu itibarla 
kapıcılık hizmetini gören ve bu hizmet akdi ile 
işverene kaç tane olursa olsun bağlı kişilere İş 
Kanunundan istifade etmek imkânını verirse
niz ancak o takdirde o sınıfa, o zümreye iste
diklerini ya da haklarını teslim etmiş olursu
nuz. Aksi takdirde kapıcılık hizmeti gördüğü 
halde sadece biraz evvel Sayın A. Nusret Tu
na 'nın dediği gibi bir evde oturan muhtelif ki
racılarla sözleşme yapamayacağı anlamına gelir 
bu madde böyle kabul edilirse. O evlerdeki ka
pıcıları kapıcı olmaktan çıkarmanız lâzım. Ha
kikaten ev sahibinin karışmadığını ve bir apart
manın 4 katında oturan 4 tane ayrı kiracının 
kapıcıyla para vermesi bakımından ayrı ayrı 
sözleşme yapmasının bu maddeyle imkânsız ol
duğunu kabul ediniz. O takdirde o apartmanda 
kapıcı yoktur, öyleyse çalışma, kapıcılık göre
vini yapanların çalışma düzenleri bugün neyse, 
onu muhafaza etmiye mecbursunuz. Zorunlu
dur bu. Yoksa işveren bir kiracı veya muhtelif 
kiracılar olursa o takdirde kapıcılık iş Kanu-
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nu kapsamına girmiyen bir faaliyet olur ki yan
lış olur. 

Sonra ne mahzuru vardır, bir işveren ile, 
muhtelif kimsenin bir konuda akit yapmasına? 
Diyelim ki, büyük bir apartmanın hizmetle
rinin iki saatte bittiğini kabul edelim, ve Öy
lesine bir kapıcılık hizmeti görülüyor ki, ora
da iki saatte herkesin hizmeti bitiyor. Kapıcı 
başka bir apartmanda, başka bir iki saatini, 
üç saatini, beş saatini kullanma imkânına 
mâlik. Bu adam şimdi başka bir apartman
da çalışıyor diye kapıcı olmaktan çıkıyor 
mu? Çıkmıyor. O zaman şöyle bir hileye de 
imkân vermiş olursunuz; bir işverenle kapıcı
lık hizmeti bakımından hizmet âkti yapar, 
diğer yerde çalışır ama, orada hizmet akti yap
maz. Nasıl olsa bir işverenden elde etmek 
istediği bütün faydaları elde eder, o bir ta
rafta da akitsiz çalışır. Bu da doğru bir an
layış değildir. 

Şimdi benim görüşüm şu; bütün mesele şu
rada, kapıcıyı istihdam edenlerle kapıcılar ara
sında karşılıklı çıkar çatışması var. isteni
yor ki, kapıcılar bugünkü gibi her türlü hak
tan mahrum kalsınlar, başka türlü bir an
lamı yok, siz kapıcıları iş Kanunu kapsamı
na alırsınız, bir kişi ile veya muhtelif kişi ile 
sözleşme yapmaları, veya diğer hususlarda 
iki âkit arasında âkit serbestisi içinde mü
talâa etmeye mecbur kalırsınız. Onları âkit 
serbestisinden uzaklaştırıcı, bugün yaptık
ları hizmetin yapış şeklinden ayırıcı ve suni 
birtakım düzen içine sokmaya kalkarsanız 
işte o zaman menafat çatışmasında kapıcıları 
yenik düşürmüş olursunuz. Niye telâş edece
ğiz. Kim ne kadar kişi ile yaparsa yapsın 
hizmet akdini, ama adam önce bir kere işçi 
olsun, 931 sayılı Kanunun bütün imkânların
dan yararlansın, öbür taraftan birtakım tefer
ruatı; kapıcı ile işveren arasındaki sözleşme, 
âkit ile karar altına alsınlar ama ikisi karşı
lıklı, elbetteki karşılıklı menfaatler onları bir 
yerde buluşturacaktır. Benca telâşa lüzum 
yoktur. İşte tarih boyunca bu böyle gelmiş
tir. Sayın Bakanın benim sözlerime cevap 
verirken de aslında sözlerinin altında temelde 
yatan itiraz da budur; C. H. P. sinin kendi
ne mal ettiğini söylediği mücadelenin aslında 
işçi sınıfının, kütlesinin mücadelesine siyasi 
örgüt olarak katılmaktan başka bir şey ifa

de etmiyeceği, sözlerinin içindedir, neden? 
Meclisler, sosyal vakıalara kanuni hüviyetler 
verir demiştim. Bu sözüm gayet açık, C. H. P. 
sinin bütün siyasi hayatı boyunca sosyal 
vakıalara, ilerici ve devrimci bir gözle ve 
anlayışla şekil vermiş bir partidir. Elbetteki 
mücadeleyi yapan o sınıftır ve o sınıfın ese
ridir bu ama bugün Bakanın temsil ettiği 
partinin veya asıl kromozun ve genleri 
ayrı olan partinin 10 sene iktidarda kaldığı 
halde grev hakkını vermediğini işçilere sakla
ma mdan güneşin balçıkla sıvanması gibi bir 
teşebbüsün olduğunu da görmek ve hiçbir za
man Türkiye'de C. H. P. li çalışanların hizme
tinde bir parti olmaktan uzaklaştırmıyacak 
bir boş iddia olduğunu da söylemeye bizi bu 
maddede sevk ediyor. 

Diyoruz ki, çatışan menfaatlerde çalışanla
rın çıkarları yenidir, üstündür, dâva bunla
rın işçi olduklarının kabulü davasıdır, bü
tün ayrıntılar sözleşmelerle halledilebilir, şu 
veya bu mülâhaza ileri sürülerek iki sene evvel 
olduğu gibi 1963 senesinde olduğu gibi, kapı
cıları iş Kanunu kapsamına almaktan uzakla-
şıcı bir zihniyete yanaşmamak için bunu böyle 
yapıyoruz. Bu itibarla bence bu maddede yan
lışlık vardır, verdiğim takrirde ifade ettiğim 
gibi, kiminle kaç tane kişi ile ne miktar toplu 
sözleşme yaparsa yapsın hizmet kapıcılık hiz
metidir, o şartlar altında çalışan kişi diğer iş
çiler gibi 931 sayılı kanundan istifade ettiril
melidir. Yoksa dengeyi bozarız, çıkar çatışma-
smdaki taraflardan mal sahiplerini tutmuş olu
ruz, kapıcıları şu veya bu sebeplerle mahrum 
bırakırız.. Verdiğim önergeye iltifat buyurma
nızı rica ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım, bu kanun nasıl 
olsa komisyonumuzca tadil edilmiş, Millet Mec
lisine iade edilecek ve oradan tekrar görüşül
mek üzere Senatomuza gelecek. Onun için mü
zakereleri uzun uzadıya daha fazla konuşmakta 
fayda yok, yalnız burada bâzı meselelerin an
laşılması lâsımgeliyor. 

Şimdi aynı işverene hasretmiyen konut sa
hipleri, aynı işverene hasretmiyen konut sahip
leri demek, yani bir kapıcı birkaç daireye bakı
yorsa demek mi oluyor, yoksa bir apartman 
dairesi içerisindeki konutlar teker teker mi na-
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zan itibara alınıyor, burası anlaşılamıyor. Ben 
onun için takrir verdim, konuttan maksat apart
man daireleri, bir apartman müstenit daireleri 
ihtiva eden apartmandır, demek istedim, tak
ririmde bunu kasdediyorum. 

Şimdi 6 daireli apartmanlar var, kurtarmı
yor bir kapıcıyı, şimdi o zavallı adam, başka 
yerde iş alamazsa, yani başka dairelere baka
nı azsa bir altı daireli apartmanın İş Kanununun 
kapsamının dışında köleısi olmuş olacak, altı 
dairede. 4 daireli apartmanlar var, dört daireli 
apartman kapıcı tutmıyacak mı? Hulâsa bu ka
nun işlenmeden gelmiş bir kanun, imkânlar ve
relim, arkadaşlarımın dediği gibi öyle bir hale 
getirelim ki, birçok kapıcılar dışarı atılmasın 
ve birçok aileler de kapıcısız kalmasın. Böyle 
bir durumla karşı karşıya gelmemek için bu 
benim takririme iltifat buyurular ak madde ek
lenmesini istirham ediyorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, bir noktanın sayın 
komisyon tarafından açıklığa kavuşturulması 
için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Birinci maddede sekizinci fıkranın değişti
rilen yeni şekline göre «Bu kanunla öngörülen 
günlük normal mesaisini aynı işverene hasret-
miyen konut kapıcıları hakkında», denilmek
tedir. 

Malûmdur ki; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Ka
nununa göre sekiz ve daha yukarı bağımsız 
bölüm sahibi olan anagayrimenkullerde bir 
yönetici veya Yönetim Kurulu seçilmesi veya 
atanması mecburidir. Yani bir apartmanın eğer 
sekiz veya daha yukarı dairesi var ise burada 
bir yönetici veya üç kişilik bir yönetim kurulu 
seçilmesi zaruridir. Bu takdirde yine 634 sayılı 
Kanunun hükümlerine göre üçüncü şahıslara 
karşı apartmanının bütününü ilgilendiren ko
nularda muhatap yönetici veya Yönetim Ku
mludur. Şu hale göre eğer bir apartmanın veya 
634 sayılı Kanunun terimi ile bir anagayrimen-
kulün eğer sekiz veya dah yukarı dairesi var 
ise bu takdirde işveren bellidir, bir tane işveren 
vardır. Ama sekizden daha aşağı daireli bir 
apartman varsa ortada bunların bir yönetici 
veya Yönetim Kurulu seçmeye mecburiyetleri 
yok. Bu takdirde acaba böyle meselâ yedi daireli 
bir apartmanda bu sekizinci fıkranın hükmü 

içerisine girecek ve çok işverenli bir iş mi 
sayılacak? Sekizden yukarı ise mecburen gire
cek, sekizden aşağıdaki apartmanlardaki kapı
cılar acaba bu hükmün içerisine girecek mi 
girmiyecek mi, açıklanmasını rica ediyorum, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ortaç. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, müzakereler uzadıkça 
hâdisede hazırlanmış olan bu elbisenin üzerine 
giydirilmesi düşünülen kişilere uymadığı ve 
bütün zorlukların da buradan meydana geldiği 
anlaşılmaktadır. Komisyon zannımca konut ka
pıları demek suretiyle han kapıcılarını, fabri
ka kapıcılarını varsa ayırmak istemiştir. Muh
terem arkadaşlar, burada bizim üzerine giydir
meye çalıştığımız bu hâdise demin Sayın Salih-
oğlu'nım da söylediği gibi kapıcının yani, apart
man veyahut da konut kapıcısının işçinin tarifi
ne tam mânasiyle uymamasından doğuyor. Ha
kikaten çok hususi bir vasfı olan bir hizmettir 
bu,. Apartmanlar, konutlar işyeri değildir. İs
tihsal yeri değildir. Ankara'da, istanbul'da ve 
bilhassa şehirleşme yolunda ilerliyen memleke
timizle apartman kapıcılığı bir meslek hâlinde 
olmaktan ziyade şehre göçü temin eden bir 
köprü vazifesini görmektedir. Hepiniz bilirsi
niz, başınızdan geçmiştir, sizin kapıcınız iki se
nelik kapıcı bile değildir, mutlaka değişmiştir. 
iki seneden fazla oturmaz. Kendisi köyden gel
diği zaman siz iş saatini bağışlamak suretiyle 
kalorifer yakmak için kendisini kursa gönderir
siniz. Yaptığı hizmet kışın kalorifer yakmak ve 
günün bir - iki saatinde de kendisine birkaç 
hizmet yaptırmak ve haftada bir de apartman 
dahilindeki umumi yerin merdivenlerin silinme
sini, temizliğini sağlamaktadır, işte zorluk bu 
hizmetleri yapan insana tüm bir işçi vasfı imiş 
gibi giydirmeye çalışıyoruz, ona İş Kanunu ile 
verilmiş olan hakların da üstünde birtakım 
menfaatler sağlamaya çalışıyoruz, iş bundan 
doğuyor ve bütün zorluk da bundan doğmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, 20 sene, 30 sene 
çalışarak ve bankadan borçlanarak bir araya 
gelip, herkes bir daire edinmiştir. Bunun için 
de siz müşterek Mülkiyet Kanunu ile de bir ka
nun çıkarmışsınız, üç kişilik bir idare heyeti ve 
bir başkan seçmişsiniz. Biz bugünkü şartlar 
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içinde de koyun koyuna beraber yaşadığımız 
kapıcıların idaresinde müşkülât çekiyoruz ve 
idareci seçiminde de daha çok müşkülât çeki
yoruz. Hatır için yalvarmak suretiyle idareci 
teminine gayret ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bundan sonra eğer 
kanun bu şekli ile dahi Sayın Fikret Gündo-
ğan'm dediği gibi, geçen devre gelmiş fakat şu 
tadil edilmiş şekli ile değil de geçen devre gel
miş şekli ile çıktığı takdirde biz apartmanlar
da belki de yarın öbürgün buyur yerime geç, 
biz aşağıda daha rahat ederiz demek zorunda 
kalacağız. 

Muhterem arkadaşlar, eğer iltifat buyuru-
lursa komisyonun bu şekline dahi taraftar ol
mamakla beraber konut kapıcısı tarifinin mu
hafazasını rica ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen sayın üye?... Yok. iki takrir var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
931 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci 

bend 8 nci fıkrasının kaldırılmasını ve Sosyal 
işler Komisyonunun raporunun kabul ettiği 
1 nci maddenin metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

Yüksek Başkanlığa 
931 sayılı İş Kanununun 5 nci maddesinin 

1 nci fıkrasının 8 nci bendi ve 10 ncu bendi hak
kında Millet Meclisinin metninin kabulünü arz 
ve teklif ederiz. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, verdiğim takrir ikidir. 
Bir tanesi ifade ettiğim ve kapıcıların iş Kanu
nu kapsamına alınmasını öngören tekliftir. O 
da şu 5 nci maddenin 1 nci bend 8 nci fıkrasının 
madde metninden çıkarılmasını ihtiva eder ta
biî dolayısiyle bizim Sosval İşler Komisyonumu
zun getirdiği metnin de metinden çıkarılıp, 5 
nci maddenin 1 nci bend, 8 nci fıkrasının değiş
tirilmesi şeklinde tedvini demektir. 

ikincisi, çırakları da ihtiva ediyor, öyle 
zannediyorum ki çıraklar üzerinde münakaşa 

açılacaktır. O takrirden vazgeçiyorum, istir
ham ediyorum, 8 nci bendi kaldırırsanız kapı
cılar iş Kanunu kapsamına girer, mesele biter. 

Saygılarımı sunarım 
BAŞKAN — Yani ikinci takrirden vazgeçi

yorsunuz. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, bu hususta bir soru sormuştum. Aca
ba Komisyon cevap verecekler mi? Oy verebil
mem için bu sorumun cevaplandırılması zaruri. 

BAŞKAN — Lütfen sorunuzu tekrarlarmı-
smız? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabu üye) — Efen
dim, 634 sayılı Kanuna göre, 8 veya daha yuka
rı müstakil bölümü olan daire ve apartmanlar 
için yönetici tâyini ve Yönetim Kurulu seçil
mesi zaruridir. Yani burada işveren bir tane. 
Fakat, 8 den daha aşağı olursa meselâ 7 - 6 da
ireli apartmanlar var. Bir yönetim kurulu veya 
yönetici seçilmesi zaruri değil. Bu gibi haller
de 7 dairesi olan apartmanda da kapıcı 7 ayrı 
işverene çalışıyor şeklinde bu 8 nci fıkranın 
kapsamına girecek mi? 

BAŞKAN — Komisyon. 
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU ADINA İL-

YAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, bu 
931 sayılı Kanunun 1 nci maddesi işçiyi, işyeri
ni ve işvereni tarif etmiş bulunmaktadır. Sayın 
Özgüneş'in 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 
istinaden sorduğu sualde, hakikaten 634 sayılı 
Kanunu sınırlamış bulunmaktadır. 8 kişiden 
aşağı olduğu takdirde ne olacaktır. Mutlak su
rette 634 sayılı Kanun kat mülkiyetine tâbi 
olan konutlarda bir yöneticinin seçilmesini âmir 
bulunmaktadır. Bu takdirde, işveren diğer kat 
sahiplerini temsilen yönetici bulunmaktadır., 
bir tek işveren. Muhatap yöneticidir. Bu tak
dirde mesele yok. 

ikinci bir husus, arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi eğer, Kat Mülkiyeti Kanununa tâbi değil
se, burada bir yöneticisi yoksa, bu takdirde iş
veren kimdir? Eğer, bu bilfarz altı daireli bir 
apartmansa, altı dairenin sahipleri bir araya 
gelip, bir kapıcı istihdamına karar vermiş ise
ler bunlardan mutlak surette bir tanesi işveren 
durumunda olacaktır. Veyahut da müştereken 
işveren durumunda olacaklardır. Bunun istih
damından beş katta oturan bu mülk sahipleri 
de mesul olacaklardır. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum 
efendim. 

(istanbul Üyesi Fikret Oüncloğan'ın önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
ediyorlar mı? 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU ADINA İL-
YAS KABAÖZ (Muğla) — Komisyon takrire 
iştirak etmsmekte, kendi kendini müdafaa et
mektedir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz takririmi izah ede
ceğim. 

BAŞKAN — Efendim, zaten takrir, Sosyal 
İşler Komisyonu metninin çıkarılmasını talebet-
mektedir. Komisyon buna her halde iştirak et
mez, otomatikman. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — İzah 
edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gündoğan, 
neyi izah edeceksiniz 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tak
riri. 

BALKAN — Takriri izah ettiniz, Sayın Gün
doğan. Peki, oturduğunuz yerden, buyurun. 
Çünkü müzakere bitti. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biraz 
evvel Sayın Komisyon, özellikle Sayın Özgüneş'-
in sorduğu bir sual üzerine beyan buyurdu, de
diler ki, altı aded, yahut yedi aded daireyi ühti-
va eden bir konutta oturan daire sahiplerinin, 
kat sahiplerinin eğer kendileri oturdukları kı
sımlar için kapıcılık hizmetlerini gördürmeye, 
bir kapıcı tutmaya muhtaç iseler ve böyle bir 
teklifleri varsa toplanırlar, kapıcıyı tutarlar ve 
âd? şirket mesabesinde işveren olurlar... 

BAŞKAN — Hepsi mesul olur, ayrı, ayrı. 
Evet. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Yani, 
birden ziyade işverenin hizmetinde çalışan işçi
lere kapıcı nazariyle bakmıyor ve bunları iş 
Kanunu kapsamına almıyor. Metin böyle. Hal
buki Komisyonun izahatı birkaç tane işverenin 
bir araya gelip, bir kapıcı tutacaklarına dair
dir. Şimdi! izahatları ile beyanları arasında çe
lişki vardır. 931 sayılı Kanunun 5 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının 8 nci bendi kaldırılırsa, 
yani kapıcıların İş Kanununa göre kapıcılığa 
alınmasını yasaklıyan fıkra kaldırılırsa otoma
tikman işçi olurlar. Tabiî bunu yapmak için bi-

zjm Komisyonun getirdiği metni, yani birinci 
maddeden, bu metinden çıkarırsanız şu olur. 
5 nci madde 8 nci bend kalktığı takdirde bun
lar iş Kanununun kapsamına girer. 

BAŞKAN — Evet Saym Gündoğan, iki de
fa okuttum, takririnizi. İzah da ettiniz. Yüksek 
Heyet reyleriyle durumu tâyin edecektir. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz oturduğum yerden birkaç şey söyle
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

ÇALINMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Muhterem Başkanım, 
takrir hakkında mütalâamı arz edeyim. 8 nci 
bendi metinden çıkardığımız takdirde şu mah
zur doğar, işveren muhtelif kiliselerle, meselâ, 
Ahmet ile günde 4 saatliğine bir hizmet akdi 
iraptı, Mehmet ile iki saatliğine yaptı, Hüseyin 
ile de iki saatliğine yaptı. Eğer b>z bu hizmet 
akitlerini yapan işçiyi 931 sayılı Kanunun içi
ne alr'sak o zaman ihtilâflar çıkacaktır. Şöyle 
ki, Ahmet ile yaptığı akde göre yıllık izim isti-
yecektir, bir ay; Mehmet ile yaptığı akde göre 
de isteyecektir, öbürüyle yaptığına göre de bir 
ay isteyecektir. Böylece işçiye tanıdığımız. 931 
sayılı Kanunla tanıdığımız hakların eşitlilik ve 
genellik prensibi bir başka şekilde imtiyaz ola
rak doğacaktır. Onun için metin evvelâ bu ba
kımdan, bu sebeplerden... 

BAŞKAN — Takrire katılmıyorsunuz?.. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Hayır, katılmıyoruz. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka^ıü eden
ler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edilme
miştir. 

Maddeyi tekrar okutup, oylarınıza arz edi
yorum, efendim. 

SALİM HAZERBAĞLI (Elâz?ğ) — Sayın 
Başkanım, benim de takririm vardı. 

BAŞKAN — SJzinki 2 nci madde ile ilgili 
efendim. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Değişiklik olduğu için madde açık 
oya arz edilecektir. 
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Madde 2. — 931 sayılı İş Kanununun 64 
ncü maddesinin bir numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Ara dinlenmesi : 
I - Çalışma süresinin ortalama bir zama

nında o yerin âdet ve işin gereğine göre ayar
lanmak suretiyle işçilere: 

a) 4 saat veya daba kısa süreli işlerde 
15 dakika, 

b) 4 saatten fazla ve 8 saatten az süreli 
işlerde yarım saat, 

c) 8 saat veya daha fazla süreli işlerde 
bir saat dinlenme verilir. 

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız 
verilir. 

Ancak bu ara dinlenmeleri, iklim, mevsim 
o yerdeki örf ve gelenekler veya işin niteliği 
göz önünde tutularak hizmet akitleri veya top
lu iş sözleşmeleriyle uzatılabilir ve aralı olarak 
kullanılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, şimdi okunan 
maddenin bu kanunda hiçbir mânası ve yeri 
kalmadı. Çünkü, 1 nci maddeyi öyle kabul et
tiğiniz takdirde bu maddenin anlamı yoktur. 
Neden? Sayın Özgüneş bir soru sorarak bir du
rumu ortaya koydular. Dediler ki, belli dai
reden aşağı katları temellük eden kişiler bir 
çatı altında oturdukları takdirde aralarında 
mümessil seçmiye mecbur olmadıklarına göre 
bunların kapıcılarının işvereni kim olacaktır? 
Sayın Komisyon izahat verdi. Böyle daire

lerde kapıcılar o daire sahipleri ile müştereken 
yapacakları sözleşmeye bağlanırlar ve öylece 
hukukî düzen, akit yürür, dediler. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, 1 nci madde
nin müzakeresi bitti efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet. 
efendim, ben de 2 nci maddeye geliyorum. Mü
saade edin, ben onu bağlıyacağım. Başlama
dığım zaman size müsaade ederim, siz bağlar
sınız. 

BAŞKAN — Yok, siz müsaade etmezsiniz; 
tüzük bana o hakkı veriyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet 
Şimdi, 1 nci madde metni kabul edildiğine gö
re demek ki, 7 kat sahibi kişi bir apartman 

kapıcısı tutmaya kalktığı zaman ancak bir tek 
tanesinin hizmet akti yapmasının imkânı var
an', 1 nci maddeye göre. 2 ncisınin, üçüncüsü
nün, dördüncüsünün, beşincisinin iştirakine 
imkan yoktur. Çünkü, ikincisi ile hizmet ak
ti yaparsa kapıcı iki işverenle hizmet akti yap
mış oluyor. O takdirde de İş Kanununa girmi
yor oluyor, öyle ise bu adamın hizmetini 2 nci 
maddede olduğu gibi aralıklı şekilde taksime 
de ihtiyaç yok, çünkü, zaten İş Kanununa göre 
3 saatten fazla kimseyi çalıştıramazsınız. Böy
le maddeye hacet yok. Bu, birkaç yerde, bir
kaç işverenle iş yapan işçilerin çalışmalarını 
düzenleme bakımından gerekli bir maddedir, 
ikinci madde. Burada 4 saat, orada 4 saat, 8 
saat, tamam. Oldu, o. İki işverenle yapacağı 
akit budur. 

Bu itibarla 2 nci maddenin yeri kalmadı. 
Siz 7 daireli apartmanların kat mülkiyeti sahip
lerine apartman kapıcısı tutma imkânını verme
diniz; ya da. hiçbir kapıcı tek kişi ile akit ya
pıp da yalnız ondan para almıyacağına göre 
bir akte girmiyecek. E., ne diye siz bu mad
de ile zamanı taksim ediyorsunuz? Zaten 8 sa
atten fazla çalıştıramazsınız, kimseyi. Bu iti
barla bu maddeye hacet kalmadı. Hata etti, 
Hükümet de, Komisyon da. Ama nasıl hata 
ettiler? Anlıyamadılar. Neyse, burası böyle. 

Gelelim bir başka mevzua... 
NAFİZ ÇAĞATAY (İzmir) — Hademeler 

rey kullanıyorlar, beyim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Onu 
söyliyeceğiz. (Madde oylandı, sesleri.) 

Sayın Başkan bir beyanda bulundu. Metin
de değişiklik yapılmıştır, dedi; açık oyunu
za arz edeceğim, dedi. 

Şimdi, Grupum adına beyan ediyorum, açık 
oylamayı burada saydığımız ve isimlerini bil
diğimiz kişilerin tek başına oy kullanmaları 
^.rtı ile kabulünüz içinde bulunacaksınız. Aksi 
takdirde saydığımız insandan bir fazla 
oy çıkarsa yani, hademeyi hayrat, şunun bunun 
oyunu koparıp buraya atarsa şimdiden karşı
sında olduğumuzu... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, açık oylama
nın nasıl yapılacağı tüzükte yazılı. İtiraz vâki 
olduğu takdirde nasıl yapılacağı bellidir. İtiraz 
ediyorsunuz şu halde, itiraz vâki olduğu şekilde 
yapıllacaktır açık oylama. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. Bunu böylece arz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Kutuları dolaştırmayı bırakın 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet 
bu şekle itiraz ediyorum Sayın Başkan, herkesin 
şahsının kendi reyini kullanmasını ve bu kadar 
insandan başka bir tek rey... 

BAŞKAN — İtiraz vâki olmadığı takdirde 
kutuların dolaştırılması suretiyle açık oylama
nın yapılabileceği tüzüğümüzde musarrahtır. 
Ama bir itiraz vâki oldu, ne şekilde yapılacağı 
yine tüzüğümüzde musarrahtır. Ona göre yapı
lacaktır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Teşek
kür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, birinci maddenin kabu
lünden sonra bu 64 ncü maddenin değiştirilme
sine Hüzum kalmadığının ifade edilmesi üzerine 
söz aldım. 

Şimdi, ikinci maddenin bu tadil metnine 
konmasının sebebi şu, daha evvelki 64 ncü mad
denin İş Kanunu, günlük mesainin 8 saat olaca
ğını kabul ediyor. Ve bu 8 saatin ortalarına doğ
ru bir dinlenme zamanının ayrılacağına, bu eğer 
4 saate kadarsa 15 dakikalık dinlenme olacak, 
8 kadarsa yarım saat dinlenme olacak, 8 saatten 
daha fazl ise bir sat dinlenme olcak. Şimdi bir 
kapıcı, arkadaşlarımız da itiraz ettiler, dediler 
ki, bu sabahtan akşama kadar çalışan bir kim
se değildir. Bugünün muayyen saatinde, muay
yen işi görüp bitiren ve ondan sonra dinlenen 
bir kimsedir. Bu itibarla bâzı arkadaşlarımız da 
itiraz ettiler. Dediler ki, üç kapıcı tâyinine ih
tiyaç var, eğer 8 saat çalışacaksa. Bu mahzuru 
kaldırmak üzere bu madde konmuştur. Lüzum
ludur, zaruridir ve aşağı - yukarı şu tadilin de 
en isabetli yeridir. Ne yapılsın diyor bu tadili 
getirenler?... Kapıcının çalışabileceği saatleri, 
günün muhtelif saatlerine göre dağıtmak için, 
iki saat orada, iki saat orada, dört saat orada 
çalışma imkânı versin. Dinlenme de günün muh
telif saatlerine göre dağıtılabillsin. Eğer biz bu 
şekilde dağıtmayı kabul etmezsek, hakikaten bu 
metni ilk defa anlıyan arkadaşlarımız gibi, sü
rekli 8 saatlik mesaiyi kabul etmiş oluruz. O 8 

saat mesainin ortasında bir saat dinlenmenin za
ruri olduğunu kabul etmiş oluruz. Ve ondan son
ra da şu günlük hizmetlerin yürümesi için üç 
kapıcı bulundurma gibi bir zarureti meydana 
getiririz. İşte şu kabul edilen ikinci madde - ki, 
İş Kanununun 64 ncü maddesi de halletmekte
dir. Çalışma saatlerini dağıtma imkânını veri
yor. İşveren ve işçiye yine dinlenme saatlerini 
dağıtma, muayyen saatlerine serpiştirebilme, im
kânını veriyor. Ancak bu sekili ile âdil olmakta
dır. Binaenaleyh, ben 64 ncü maddeyi tadilin 
isabetli olduğuna ve kabulünün çok zaruri oldu
ğuna kaani olduğumu ifade etmek istiyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yen sayın üye? Yok. Bir takrir var okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının ikinci 

maddesine bir fıkra eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

«Konuttan maksat, bir veya birkaç daireden 
teşekkül eden dairelerdir. Ayrıca icabı halinde 
birkaç apartman birleşerek aralarında yaptık
ları sözleşme ile tek işveren şeklinde bir veya 
birkaç kapıcıya iş verebilirler.» 

BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. (Takrir anlaşılma
dı bir daha okunsun sesleri).. 

(Salim Hazerdağlı'mn önergesi tekrar okun
du)... 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet bu ilâve 
fıkraya uyuyor mu efendim? 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONU ADINA İL-
YAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, bu 
takrir hukukî bir husus getirmemektedir. Ko
nut mesken mânasında alınmaktadır. Daha ge
niş bir şekilde kullanılmıştır. Esasında 931 sa
yılı Kanunda konut tâbiri kullanılmıştır. Biz 
konut tâbirini kabul etmemizin sebebi, diğer ka
pıcıları, konut kapıcılarından ayırmak maksa-
dmdandır. Binaenaleyh, bu takrire iştirak ede-
miyeceğimizi arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet?... İştirak etmiyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
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Etmiyenler... Takrir kabul edilmedi. Maddeyi 
tekrar okutup oylarınıza arz ediyorum. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oylarmza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Açık oya sunulmuştur. 

Madde 3. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi 3 ncü madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
isayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Millet Meclisi metininin 
3 ncü maddesi 4 ncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz is
tiyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. Tasarının tümü açık oya su
nulacaktır. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, tasarının açık oya vaz'ına zaruret yoktur. 
içtüzüğümüzün 107 nci maddesi kanunun han
gi hallerde açık oya vazedileceğini tasrih etmiş
tir. Bu maddede hususiyetleri gösteren hüküm
ler bu kanunun açık oy ile kabulünü mecburi 
kılmamaktadır. Binaenaleyh, açık oya vaz'et
mek mecburiyetinde olmadığınızı ifade etmek is
terim. Hattâ hattâ açık oya vazetmemek mec
buriyetinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi fillvâkı açık oy Tüzüğü
müzde buyurduğunuz gibi tadadedilmiştir ama, 
bir teamül vardır. Millet Meclisinin kabul et
tiği bir metninin, Cumhuriyet Senatosunda de
ğiştirilirse ne şekilde ve nasıl ve kaç oyla de
ğiştirilmiş olduğu Anayasaya göre bir hüküm 
ifade ettiği için yani, Cumhuriyet Senatosu 
ınutlâk çoğunlukla kabul ederse Millet Mec
lisindeki oylama da salt çoğunluk aranacak, 
Cumhuriyet Senatosunda üçte iki çoğunlukla 
kabul edilirse Millet Meclisindeki oylamada da 
aynı çoğunluk aranacağı içindir ki, açık oyla
ma zarureti doğuyor. Bu itibarla açık oya vaz'-
ediliyor. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tokoğlu. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 
Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım, Sayın Baş
kanı bir hususta ikaz etmeme, Sayın Başkanın 
müsade etmelerini istirham edeceğim. 

Biraz evvel Sayın Tığlı içtüzüğün 107 nci 
maddesi gereğince açık oya hangi ahvalde baş
vurulacağı hususunu Sayın Başkana hatırlattı
lar. Müsaade ederseniz 107 nci maddeyi oku
mak mecburiyetinde kalıyorum. «Açık oya baş
vurma halleri: Aşağıdaki hallerde açık oya baş
vurulur : 

1. Bütçe kanun tasarısının oylamasında. 

2. Vergi koyan veya kaldıran yahut vergi
leri artıran veya eksilten kanun tasarılarının oy
lanmasında. 

3. Andlaşma veyahut sözleşmelerin onay
lanmalarını uygun bulan kanun tasarılarının 
oylanmasında. 

4. Bir konu ilk defa oya konurken 10 üye 
tarafından açık oya başvurulmasının yazıh 
olarak istenmesi halinde. 

5. Her hangi bir oylamada Başkanlık Diva
nının sonuç hakkında tereddüde düştüğü gö
rülünce 5 üye tarafından açık oya başvurulma
sının sözlü olarak istenmesi halinde. 

Görülüyor ki, 107 nci madde tadadı bir 
hüküm taşımaktadır. Binaenaleyh Sayın Baş
kan re'sen bu tadadı hükmün dışına çıkamaz. 
Sayın Başkan Sayın Tığlı'ya vermiş oldukları 
cevapta bir teamül husul bulmuştur diye beyan 
ettiler. Fakat hukuk mantığı ve hukuk tecrü
beleri bakımından mesele ele alındığı zaman 
teamül ancak kanun maddesinin açık bulundu
ğu ahvalde teşekkül eder. Halbuki biraz evvel. 
okumuş bulunduğum 107 nci madde açık hü
kümleri vaz'etmiş bulunmaktadır. Bu sebepten 
bu hükümlerin dışında bir teamülü esas ola
rak ele almaya Sayın Başkanın hakkı yoktur. 

Şimdi Sayın Başkan, bir de muamelenin hu
kukî olduğunu bize telkin etmek için Anayasa
nın 92 nci maddesinden bahis buyurdular. Ana
yasanın 92 nci maddesinde de böyle âmir bir 
hüküm yoktur. Müsaade ederseniz hataya düş
memek için 92 nci maddeyi de huzurunuzda 
okuyacağım. 92 nci maddenin 8 nci fıkrası : 3 
Cumhuriyet Senatosunca üye tamsayısının salt 
çoğunluğu ile tümü reddedilen bir metin Millet 
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Meclisi tarafından kabulü için üye tamsayısının 
salt çoğunluğunun oyu lâzımdır. 

Görülüyor ki 92 nci maddenin 8 nci fıkrası 
açık oya gitme mecburiyetini Cumhuriyet Se
natosuna değil, Cumhuriyet Senatosunda, Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünün 107 nci madde
sindeki ahkâmına göre eğer açık oya vaz'edil
mişse bir metin o takdirde ve bu da üçte iki 
ekseriyetle kabul edilmişse, o takdirde Millet 
Meclisini açık oya icbar ediyor. Fakat Yüce Se
natoyu Anayasanın 92 nei maddesi açık oya ic
bar etmemektedir. Bu hususları tasrih edişi
min esbabı mucibesi, hukukî bir noksan yapma
mamız içindir. Telhis ediyorum ve ricamı hu
zurunuzda ifade ediyorum. Sayın Başkan, re'-
sen bu metni açık oylamaya vaz'edemez. Ancak 
sayın üyelerden 10 kişi açık oylamayı talebe-
derse o takdirde açık oya vaz'eder. Bu hukukî 
olur. Maruzatımı arz ettim. Teşekkür ederim 
efendim. 

BAŞKAN" — Sayın Tokoğlu'na teşekkür 
ederim. Tüzüğümüzün hakikaten tadadî ola
rak açık oya ne şekilde başvurulacağını gös
termiştir. İddia varittir ve doğrudur. Ancak 
teamül şudur : Bu teamüle ben de aynen işti
rak ediyorum Sayın Tokoğlu arkadaşıma. Mec
buri bir teamül değildir. Ancak bir ihtilâf vu
kuunda nazarı itibara alınabilmesi için gidilen 
bir yol olarak seçilmiştir. Ama, normal bir ni
sabı kabul ettiğine dair bir beyandır ki, Yük
sek Heyetin beyanıdır İd bu Tüzük maddesine 
uyulması bu itibarla açık oya da gidilmemesi 
mümkündür. Doğrudur arkadaşımın beyanla
rına uymaktayız Divan olarak. Bu itibarla ayrı 
ayrı maddeler ve tümü üzerinde oylama yapıl
mış ve kabul edilmiştir. Kanun teklifi Millet 
Meclisine değişik şekliyle gönderilecektir. 

Bir takrir var okutuyorum efendim. İki tane 
müddetli kanunumuz daha var onlar baklanda. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işler bölümünde bulunan ve adları aşa
ğıda yazılı kesin hesap kanun tasarılarının 
gündemdeki diğer işlere takdimen ve öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü 
Uşak' 

M. Faik Atayurt 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı. 

2. — Ege Üniversitesi 1965 bütçe yılı Ke
sinhesap kanun tasarısı, 

BAŞKAN — Bu takrirde beyan edilen 1287 
ye 1 nci ek Sıra Sayılı ve 1315 Sıra Sayılı Ke
sinhesap kanun tasarılarının öncelikle görüşül
mesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Mület Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet Senatosu 
1/1016) (S. Sayısı : 1287 ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1965 Bütçe yılı gelirlerinden yapı
lan tahsilat, (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, 

(1) 1287 ye 1 nci ek ve 1287 S. Sayılı bas-
mayazı tutanağın sonundadır. 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu ve 
Hükümet yerlerindeler. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarmm tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Beden terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 
Bütçe yılı Kesinhesap kanunu 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1965 Bütçe yılı genel harcamaları 
ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller
de gösterildiği üzere; 

(14 861 839,04) lirası cari harcamalara, 
(22 124 763,92) lirası yatırım harcamalarına, 
(1 506 401,42) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına aidolmak üzere toplam 
olarak (38 493 004,38) liradır. 
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a) (48 674 911,47) lirası normal gelirler- I 
den yapılan tahsilata (4 392 000) lirası özel 
gelirlerden yapılan tahsilata, 

b) Özel kanunlar ile sağlanan ve normal 
gelirler meyamnda bulunan gelirlerde yılı için
de harcanmıyan (9 008 012,80) lira ertesi 
yıla devredilmiş bu suretle yılın tahsilatı 
(44 058 898,67) lira olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil 
eden (5 565 894,29) lira gelir fazlası olarak 
kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı içinde harcanmı
yan ve bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
(4 163 875,91) liralık ödenek yok edilmiş ve 
özel kanunlar gereğince kaydolunan ödenek
ten yılı içinde harcanmıyan (8 839 254,86) li
ra, ertesi yıla devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Madde 6. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte 
söz istiyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Ege Üniversitesinin 1965 Mitçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince J 
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kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/351, 3/894; Cumhuriyet Senatosu 1/1020) 
(S. Sayısı : 1315) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Tasalının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesinin 1965 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu 

Madde 1. — Ege Üniversitesinin 1965 büt
çe yılı genel harcamaları ilişik (A/l), (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 
(25 310 461,46) lirası cari harcamalara, 
(3 546 955,76) lirası yatırım harcamalarına, 
(990 312,25) lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına aidolmak üzere toplam ola
rak C29 847 729,47) liradır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sa
yın Balkan kürre dolaştırılıyor. 43 kişiyiz bu
rada, 

BAŞKAN — Haber verdim efendim, kürsü
ye konacaktır. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin 1965 büt
çe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, CB) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere, (1 826 601.57) 
lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata 
(27 658 666,02) lirası da özel gelirlerden yapı
lan tahsilata aidolmak üzere toplam olarak 
(29 485 267559) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazık gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 
(362 461,88) lira açık mevcutlarımızla karşılan
mıştır. 

(1) 1315 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa- | 
ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Ege üniversitesinin 1965 büt
çe yılı içinde harcanamıyan ve bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütun
larında gösterilen (8 441 849,53) liralık ödenek 
yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde leh ve aleyhte söz 
istiyen sayın üye?... Yok. Tasarının tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı açık oya 
sunulacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin tüzük gereğince bir defa görüşüle
cek işler bölümünde bulunan ve adları aşağıya 
yazılan kesinhesap kanun tasarılarının gündem
deki diğer işlere takdimen ve öncelikle görüşül
melerini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 

Uşak 
M. Faik Atayurt 

1. Ege Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesin
hesap kanun tasarısı (S. Sayısı : 1313) 

2. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısı (S. Sayısı : 1314) 

3. İstanbul Üniversitesi 1966 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı (S. Sayısı : 1284 e 
1 nci ek). | 
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4. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısı (S. Sayısı : 1285 e 1 nci ek). 

5. Ceza ve Islah Evleri ile İş Yurtlarının 
1961 ve 1962 yıllan bilançolarının onanmasına 
dair kanun tasansı (S. Sayısı : 1286 ya 1 nci ek) 

BAŞKAN — Takrirde gösterilen kanun ta-
sarılannın öncelikle görüşülmesini... 

FERİD MELEN (Van) — Takririn aleyhin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde buyurun Sa
yın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
Kesinhesap kanunlarının müzakeresi bir nevi 
murakabedir, Hükümetin bir bütçe yılındaki 
faaliyetinin murakabesidir. Burada Hükümet 
üyeleri, yani bu kanunlarla ilgili bakanlar mev
cut değildir. Mümkündür ki, bâzı sualler so
rulsun sayın üyeler tarafından; cevapsız kala
caktır. Müstacel de olmadığına göre yani günü 
de gelmediğine göre bunlann bu anda müzake
resi bence faydasız olacaktır. Bu sebeple takri
rin reddini ve geri bırakılmasını rica edeceğim. 
Ama komisyon kendisine güveniyorsa ki, hemen 
bâzı suallerim var, cevap verecek halde ise o 
vakit görüşülsün. 

BAŞKAN — Hükümet var, komisyon da var. 
Ne demektir komisyon kendine güveniyorsa? 

Sayın Atayurt buyurun efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ FAİK ATAYURT (Uşak) — Muhterem 
Başkan, şimdi müzakere edilmesi gereken ka
nun tasarıları, Kesinhesaba ilişkin kanun taşa
nları takdir buyurulacağı veçhile, 5 . 1 . 1970 
tarihinde eğer Yüce Senatoda müzakere edilip 
Mr karara bağlanmıyacak olursa otomatikman 
kanunlaşmış olacaktır. Komisyon bu defa 
seçilen komisyon, evvelce eski Bütçe ve Plân 
Komisyonunda müzakere edilmiş bulunan mez
kûr kanun taşanlarını tekabbül ederek huzurla
rınıza getirmiştir. 

BAŞKAN — Şu halde cevap verebileceksiniz, 
buyurun efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
FAİK ATAYURT (Devamla) — Evet efendim. 
Komisyonumuzda tezekkür edilmiş, yeni değil
dir. Ve diğer taraftan bu kesinhesaplar da daha 
eski yıllardaki Hükümet icraatının malî mev-
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zuatının ve bütçe tatbikatının bir neticesini 
göstermektedir ki, Burada açıkça raporlarda 
rakamlar gösterilmiş bulunmaktadır. Arz ede
rim. 

4. — Ege Üniversitesi 1966 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısınn Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/951; Cumhuriyet Senatosu 1/1021) (S. 
Sayısı : 1313) (1) 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy-
lannza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tadarının tümü üzerinde söz istiyeıı sayın 
üye yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1966 Bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Madde 1. — Ege Üniversitesinin 1966 Büt
çe yılı genel harcamaları ilişik (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üze
re, (28 853 333,16) lirası cari harcamalara, 
(5 436 860,50) lirası yatırım harcamalarına, 
(1 003 998,53) lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına aidolmak üzere toplam ola
rak (35 294 192,19) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin 1966 Büt
çe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere, (1 721 744,06) 
lirası normal, gelirlerden yapılan tahsilata 
(34 293 736) lirası da özel gelirlerden yapılan 
tahsilata aidolmak üzere toplam olarak 
(36 015 480,06) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 1313 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil 
eden (721 287,87) lira gelir fazlası olarak kal
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Ege Üniversitesinin 1966 Büt
çe yılı içinde harcanamıyan ve bağlı (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütun
larında gösterilen (8 001 087,81) liralık ödenek 
yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim, bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye yok. Tasarının tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Tasarı açık oya sunula
caktır. 

5, — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısının Millet Meclisimle kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bibtçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/495; Cumhuriyet Senatosu 1/1018) (S. Sa
yısı : 1314) (1) 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. Raporun 
ukunup okunmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Raporun okunmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(1) 1314 S. S. basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
istiyen sayın üye yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdür

lüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
Madde 1. — Devlet Hava Meydanları iş

letmesi Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı 
genel harcamaları ilişik (A/ İ ) , (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde gösterildiği üzere; 

(35 822 316,36) lirası cari harcamalara, 
(12 615 396,24) lirası yatırım harcamalarına, 
(2 509 671,98) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına aidolmak üzere toplam 
olarak (50 947 887,58) liradır. 

BAŞKAN — Madde ürerinde söz istiyen 
sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı 
gelirlerinden yapılan tahsilat (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, 

a) (12 572 966,27) lirası normal gelirler
den yapman tahsilata, 

b) (38 596 649.26) lirası da özel gelirler
den yanlan tahsilata, aidolmak üzere toplam 
olarak (51169 615,53) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde e öz istiyen 
sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — ikinci ve birinci maddelerde 
yazılı p-elir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
(221 727,95) lira, gelir fazlası olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Devlet Hava Meydanları İs
letmesi Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ve bağlı (A/ l ) , (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gös
terilen (10 042 063,60) liralık ödenek yok edil
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 

FEEİD MELEN (Van) — Sayın. Başkan. 
bir noktayı Sayın Komisyondan öğrenmek için 

huzurunuza geldim. 10 milyonluk bir mıha, 
ödenek iptali vardır. Bu bilhassa yatırımlara 
taallûk eden kısmı neden dolayı iptal edilmiştir, 
bu ödenek neden dolayı kullanılamamıştır? Bu 
husus hakkında izahat lütfederlerse minnettar 
olurum. 

BAŞKAN — Komisyon. 

BÜTÇE VS PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
; FAİK ATAYURT (Unak) — Sayın Başkanım, 
! bu hususta birinci defa gerekçeli raporda Sayış-
I tay mutabakatını mutazammm beyannamede ge-
I reken açıklık vardır, bu kifayet etmemiş bulun

ması hasebiyle şimdi yüksek huzurunuzda bulu-
I nan Sayıştay temsilcisi müsaade ederseniz bu 
I konuda detaylı malûmat arz edecektir. 

BAŞKAN — Sayıştay temsilcisi, isminiz ne
dir efendim. 

SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ FİKRET ULUDA-
MAE — Fikret Uludamar'dır efendim. 

BAŞKAN — Göreviniz? 

SAYIŞTAY TEMSİLCİSİ FİKRET ULUDA-
MAR — Sayıştay Daireler Kurulu Raportörü. 

BAŞKAN — Evet. 

I S AYIŞTA Y TEMSİLCİSİ FİKEET ULTIDA-
I T-T.AR — Savın Başkan, Yüce Senatonun muh-
I terem, üyeleri, Sayın Ferid Melen'in temas ettiği 

hu^ns. daha önce Sayıştayca da incelenmiş ve 
^erekli, araştırmalar yapıldıktır. Genel Muha
rebe Kanununun 103 ve 104 ncü maddeleri uya
rınca kesinhesap]ara p'elir ve gider izahname-
leri ballanmaktadır. Bu izahnameler. varılan is
lerin bir nevi muhassalası mahiyetinde olmakta 

j ve bir nevi Hükümetin veya icra organının he
sap vermesi niteliğini taşımaktadır. Gerçekten 
yapım ve onarım faslı ile makina ve teçhizat 
alımları tertiplerinde külliyetli miktarda ödene
ğin yok edildiği Sayıştayca da dikkati çekmiş 
vs Sayıştay bu hususu araştırmıştır, izahname-
de verilen bilgi şudur. Bâzı ihalelerden vaz ge
çilme:! ve program gereğince yapılan bâzı isler
den .sarfınazar edilmesi sonucu bir miktar öde
neğin kaldığı ve bunların iptal edildiği izahna-
mede açıklanmıştır. Ancak bu izahname ve 
^u açıklama yeterli bulunmamıştır. Sayıştay 
Henei Kurulunda sayın genel müdürlük tem
silcisi tarafından verilen ek açıklamada, aslın
da programa dâhil işlerin geri bırakılması veya 

I bâzı işlerin yapımından vaz geçilmesi şeklinde 
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bir tatbikatın bulunmadığı, ancak ihaleye çıka
rılan işlerde ihale tenzilatının yüksek olması 
sebebiyle bir miktar ödeneğin haliyle kaldığı; 
bir de, bâzı inşaatın senesi içinde bitirilemediği 
ve sâri inşaat olması hasebiyle mütaakıp yıllar
da ödendiği, bu bakımdan bâzı ödeneklerin arta 
kaldığı ifade edilmiştir. Genel Kurulumuz ta
rafından verilen bu izahat da yeterli bulunmuş 
ve yine uygunluğu bildirimi metininde durum 
Yüce Meclislere arz edilmiştir. 

BAŞKAN — Peki, Komisyon Sözcüsü... 

BÜTÇE VE PLÂM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın 
Başkanım, muhterem üyeler. 

BAŞKAN — Efendim, oturduğunuz yerden 
Başkana hitabedersiniz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Saym 
Başkanım, Sayıştay temsilcisi tarafından detaylı 
bir şekilde arz edilen bilgiler muvacehesinde 
Komisyonumuzca takabbül edilmiş bulunan ra
pordaki bu esaslar, kabule şayan görüldüğü ci
hetledir ki; mevzuata tamamen mutabık bir 
harcama, bir mahsup ve artan bakiyeleri açıkça 
gösteren bu raporun Yüksek Kurulca da aynen 
kabul edilerek kesinhesabm tasdiki gerektiğini 
arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
4 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmiyenier... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
saym üye var mı?... Yok. Madde vi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
saym üye var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen sayın üye var mı?... Yok. Tasarının 
tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. Tasarı 
açık oya sunulacaktır, 
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6". —• İstanbul Üniversitesi 1966 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/504); (Cumhuriyet Senatosu 1/1017) 
(S. Say sı : 1284 e 1 nci ek (1) 

BAŞKAN — 1284 Sıra Sayılı basmayazının 
öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenier... 
Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenier... Kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye var mı?... Yok. Maddelere geçilmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

istanbul Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

Madde 1. — istanbul Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği, 
üzere; 

a) (69 989 459,00) lirası cari harcamalara 
(11 683 713.02) lirası yatırım harcamalarına 
(9 002 542,67) lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) (880 541,28) lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
cari harcamalarına, (25 923,00) lirası aynı şe
kilde yapılan yatırım harcamalarına aidolmak 
üzere toplam olarak (91 582 178,97) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
saym üye var mı?.., Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenier... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2, — istanbul Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 

a) (9 085 472,17) lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata (83 723 848,00) lirası özel ge
lirlerden yapılan tahsilata; 

b) (1 534 223,73) lirası özel kanunlar ge
reğince elde edilen tahsilata, 

(1) 1284 e 1 nci ek ve 1284 S. Sayılı bas-
mayazlar tutanağın sonuna eklidir. 
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c) özel kanunlar ile bağışlardan sağlanan 
gelirlerden yıl içinde harcanmıyan (627 759,45) 
lira ertesi yıla devredilmiş, bu suretle yılm tah
silatı (03 715 784,45)"lira olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı?,.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyoîT.m. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
(2 133 605,48) lira gelir fazlası olarak kalmış
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
saym üye var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çesinin (A/ l ) , (A/2) işaretli cetvellerinin ilgili 
bölümlerinden (342 341,98) liralık avans veril
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
saym üye var mı?,.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İstanbul Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı içinde harcanmayan ve bağlı (Â / l ) , 
(A/2) ve (A 3) işaretli cetvellerin ayrı sütun
larında ^ t e r i l e n (20 155 392,33) liralık öde
nek yok edik.rh ve ezel kanunlar gereğince 
kaydolunan ödeneklerden yıl içinde harcanmı
yan (627 750;45) lira ertesi yıîa devredilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde ürerinde söz istiyen 
sayın üye var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum, Kabul edenler... Etmiyenler.,. 
Kabul edilmiştir. j 

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde ! 
w ° '•' i 

yürürlüğe girer. j 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen j 

saym üye var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza ı 
arz ediyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... j 
Kabul edilmiştir. \ 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. j 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
ym üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ! 
ediyorum, Ka^ııl edenler,,. Kabul etmiyenler.,. ; 
Kabul edilmiştir. \ 
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Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
İ2tiyen sayın üye var mı?.. Yok. Tasarının tümü
nü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının 
tümü açık oylarınıza arz edilecektir. 

?-. — Hudut ve Sakiller Sağlık Genci Müdür
lüğünün 1966 bütçe >jıl> Kesmhesap kanunu ta
sarısının Mil l et M ec1 isine e J:ahıd olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/199; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1019) 'İS.. Sayısı : 128.5 e 1 nci el: (1) 

BAŞKAN — 1285 e birinci ek S. Sayılı ka-
ırm tasarısının öncelikle görüşülmesini oyları
nıza arz ediyoru-.il. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler,.. Kabul edilmiştir. 

Hudut VG Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1986 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu. 

Raporun okunup okunmamalı kusurunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Eabul etmiyenler,.. Kabul edilm*-
miştir. 

Te^aı*:?:??. tümü üzerinde z'6z istiyen sayın 
ü"a var mı?.. Yok, Maddelere geçilmesini oyla
rınıza arş ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
mivenler... Kabul edilmiştir, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
1063 bütçe yılı Kesinhe^ap Kanunu 

Ma-Jİds I.. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nci Müdürlüğünün 19G6 bütço yılı genel harca
maları ilişik (A/ l ) , (A./?) ve (Â/3) işaretli 
c-'v ellerde gösterildiği üzere; 

(S 753 566 96) lirası cari harcamalara, 
(3 432 242.67} lirası yatmm harcamalarına, 
^255 180,26) lirası da sermaye teşkili ve trans-
f r : harcamalarına aidolmak üzere toplam ola
rak (7 440 989;89) liradır. 

BAŞKAN — ÎÂüAde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

(i) İdSo e birinci el' ve 1x85 S. Sayılı ba.sma-
yaıdar tutanağitı sonuna eklidir. 

http://ediyoru-.il
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Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı gelirlerinden 
yapılan tahsilat (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere; 

(7 517 182,75) lirası normal gelir tahsilâtına, 
(11 688 970,85) lirası da özel gelir tahsilâtına 
aidolmak üzere toplam olarak (19 206 153,60) 
liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Melen. 

FERÎD MELEN (Van) — îzin verirseniz 
yerimden bir sual sorayım. Bu 11 milyonluk 
özel gelirin mahiyeti nedir? Bu hususta izahat 
verirler mi? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü Ata-
yurt, 

BÜTÇE VS PLÂN KOMİSYONU SÖSÖÜSÜ 
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Efen
dim, burada bahis konura edilen 11 688 970,86 
liralık özel gelir gemilerden alınan rüsumla Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 55 nci maddesine 
isnadoderek yapılan tahsilatın toplamından iba
rettir, muhasebe kayıtları itibariyle. 

FERİD MELEN (Van) — Aynı sev, vazıh 
değil. Gemilerden alınan rüsum normal gelirler 
arasındadır, 11 milyonluk ayrı bir kalem var, 
özel. Her halde söyledikleri gibi bir mahsup mu-
amelesidir. Ama neyin mahsubudur. 

BAŞKAN — Özel gelir tahsilatı... Saym Ata-
yurt, 

BÜTOE VE PLÂN KOMİSYONU 8ÖZCÜ3Ü 
MEEMZT FAİK ATAYURT (Uçak) — Efen
dim, muhasebe muameleleri biliyorsunuz bütçe 
yılı itibariyle birbirine intikal eden seri mua
meleler halindedir. Bu itibarla geçen yıllardan 
da intikal etmek suretiyle bu yuvarlanarak ge
len bir rakam, bulunmaktadır, Burada detaylı 
cetveli şu anda elimizde mevcut değildir. Her 
zaman tetkike amade bulunan ve Sayıştaym da 
teferruatlı bir şekilde kontrolünden geçmiş bu
lunan bu rakamların baliğ olduğu netice gemi
lerin rüsum tutarlariyle, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 55 nci maddesinde musar-
rah olan özel gelirler toplamını teşkil etmekte
dir. Tekrar teyiden arz ederim, 

BAŞKAN — İkinci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 
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Madde 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
(11 765 163,71) lira gelir fazlası olarak kalmış
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı içinde har-
cammyan ve bağlı (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işa
retli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
("i 221 168,11) liralık ödenek yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

BAŞKAN — Madde üezrinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Madde 6, — Bu kanunu Maliye ve Sağlık ve 
Sc-ıyal Yardir: takanları yürütür. 

I BAŞKAM — Madde üzerinde söz istiyen sa-
I yir:. üye?,. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
! rum, Eab'jıl edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir, 
Tasarımn tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 

istiyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oy-
j ların^za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
! yenler... Kabul edilmiştir. Tasarı açık oya su-
j rmlacaktır. 
i 

>'. ----- Ceza re ıslah erleri ile % yurtlardın 
1961 re 1962 yıllan bilançolarının onetnmeısınu 
dair kanun tenansının Millet Meclisince hrıbul 
ohinan metni re (Cumhuriyet Senatosu. Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/1054; 
('umhnriyet Senatosu 1/1015) (S. Sayısı : 1286 
ya 1 nci el;) (1) 

j BAŞKAN — 1286 ya 1 nci ek kanun tasarı-
I sının öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
î mistir, 

(1) 1286 ya 1 nci el; re 1286 sıra sayılı bas-
mayuzılar tutanağın somundadır. 
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Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üserinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiycnlsr... Ka
bul edilmiştir, 

Ceza ve ıslah evleri ile is yurtlarının 1981 ve 
1962 yılları bilançolarının onanmasına dair 

Sanım 
Madde 1. — İş esası üserine kurulu ceza ve 

ıslah evleri ile h yurtları döner sermaye say
manlığının Dhik cetvellerde gösterilen 1961 ve 
1962 yılları genel bilançoları onanmıştır. 

BARKAN — Madde ÜEeriııde ses i«?tiy."-n .̂ a-
ym üye?.. Yok. Maddejd oylarınıza a,rs ediyo
rum. Ke'-^I edenler... Etmiyenler... Ka>-ul edil
miştir: 

Maddo 2. — Bu kanun yayımı tarikmdo yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madda üzerinde sos istiyon sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarında drz ediyo
rum. Kabul odcTiler.-. IHt-rnivenlor... !Zd~"\~j- edil
mişti", 

Madde 3- Bu kanunu Adalet ve Maliye 
bakanları yürütür. 

BAŞKAM — Madde üserinde söz i s t i va r^-
vın ÜVQ?,. Yok, Tvl&dclevi ovlarımsa ar™ cd:~7'o-
rum, Kabul odsnler... Etmiyenler... Kabı.'! edil
miştir. 

Tasarvım v'imü ü^annd^ k-hte. alsvhts ?İ3 
istiyen sayın ü~*e?,. Yok, Tasarının tümünü cv-
larmma ar? edivornm. Kabul edenler.,, etmi
yenler... Kabul edilmişti1-. Ta?ar! acık eyum^a 
arr edilecektir, 

Şimdi müzakeresini yapıp kabul b:ıyurdüğü
nüz kanun tasarılarının aç:k oylamasına geoiyo-
7\\z. Beyaz oy kabulü, kırmızı oy reddi, yeşil oyu 
çekivseri ifade etmektedir. ?imdi nereden ba--
lıvaoa^ımısı ad eskme ile tesb-it ed-f^eiH", 

Sayın Zihni Betil - Tokat.... 
İsmi okunan arkadaşlar lütfen kürsüye gele

rek, kürsüye konmuş olan oy kutularına teker 
teker oylarını atacaklardır. Hangi renk oylarm 
neyi ifade ettiğini daha evvel arz etmiştim. 

(Tokat Üyesi Zihni Ectü'den başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonundaki 
vazifeli arkadaşlarımıza da haber gönderilmiş
tir. Onların oy kullanmasını bekliyoruz efen
dim. 

Oylarını kullanmayan sayın üyeler varsa lüt
fen oylarını kullansınlar. 

Bütçedeki arkadaşlarımız orada da oylama 
olduğundan gelemiyeceklerini beyan etmişler
dir, salonda bulunan arkadaşlardan oylarını 
Irullanmıyan arkadaş var mı? Yok. Oylama iş
lemi bitmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metninin oylanma
sında gerekli nisap olmadığından, oylama 
tekrarlanacaktır, 

Ege Üniversitesinin 1903 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metninin oylamasında gerekli nisap 
olmadığından, oylama tekrarlanacaktır. 

Ege Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metninin oylamasında gerekli ni
sap olmadığından oylama tekrarlanacaktır. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 'Genel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ninin açık oylamasında gerekli nJsap olmadığın
dan, oylama tekrarlanacaktır. 

İstanbul üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metninin açık oylamasında 'gerekli ni
sap -olmadığından, oylama tekrarlanacaktır. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metnin açık 
oylamasında gerekli nisabolmadığından oylama 
tekrarlanacaktır. 

Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtlarının 1961 ve 
1962 yılları bilançolarının onanmasına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metninin açık oylamasında gerekli nisabolmadı
ğından, oylama tekrarlanacaktır. 

Müzakere nisabı bulunmadığından ve vakti
min de dolduğundan 6 . 1 . 1970 iSalı günü sa-
sat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati: 18,50 

•>©><« 
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5, — SORULAR VE CEVAPLAR 

B YAZILI SORVLAR YE CEVAPLARI 

30 . 9 . 1969 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem Özden'in, Benizlinin Gölhisar ilçesinde 
bulunan CYPRE Harabelerinin onarımına dair, 
yazılı soru önergesi ve Başbakan Süleyman De-
mirel'in cevabı (7/600) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Başbakan tarafından ya
zılı olarak (cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul 
tJyesi 

Ekrem Özden 
Soru : 
A) Denizli, Gölhisar ilçesinde bulunan 

CYPRE harabelerinin şimdiye kadar onarıima-
masmın sebepleri nelerdir? 

B) Bu tarihî 'değeri ve turist celbeder tarafı 
olan bu Ihârabalerin onarılması ve turistlere açıl
ması için gerekli faaliyet yapılması düşünülü
yor mu? 

C) Hangi Bakanlık bu işle görevlidir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetiktik Dairesi 

Sayı: 77-3/B 10139 

25 . 12 . 196D 

Konu: 'Cumhuriyet 'Senatom, 
İstanbul Üyesi Ekrem Özden'
in önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İLGİ: Kanunlar Müdürlüğü, 8 . 10 
tarih ve 7/600-9982/5276 sayılı yazınız: 

1969 

Burdur İlinin Gölhisar ilçesinde bulunan 
Ciıbyra (Cypre) harabelerinin onarımına dair, 
Cumhuriyet ISenato'su istanbul tiyesi Ekrem Öz
den tarafından Başbakanlığa yöneltilen yazılı 
soru önergesi cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Burdur ilinin GölMlSar ilçesinde bulunan Cıfbyra 
harabelerinin onarımıma ıdair Cunlhurijyet Sena
tosu istanbul üyesi Elkrem özden tariafından 
Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru önergesi 

cevabıldır. 

Burdur Minim Gölhisar ilçesindeki Cıibyra 
(Cypre) hareibeleri memlefeeıtâmlizîin pek çok 
yelerinde buluman ve sıayıüarı ombinleri aşan 
tarihî ve tauristük değeni (baiîız kıymetli harebe-
lerden biridir. 

Bu (harabelerin onarılması, tarihî ve turis
tik önlemlileri göz önünlde bulundurultaafc sure
tiyle tanınan 'öncelik sıralarına göre, bütçe 
iınjkânları ve bir program dâhilimde Milî Eği
tim Bakanlığımca yapüim'ajktadiir. 

Süleymlan Demirel 
Başbakan 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Malatya vilâyeti kara ve de
miryollarına dair yazılı soru önergesi ve Başba
kan adına Devlet Bakanı Refet Sezgin'in cevabı 
(7/620) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki ısonıllarıımın Başbakanlık tarafın

dan yazılı olanak cevaplandınlmasımı iartz ede
rim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi özer 

1. — Malatya Merkez Yeşjiltöepe (köyü 20 
bin nüfusludur. Demiryolu ile şehirden ayrıl
makta olduğumdan bura sakünleri ve Dilek (ka
sabası ile 20 köy halkı, bu demiryollumdan at-
hyarak ışehre gitmek zorundadırlar. Bu yüzden 
her yıl birkaç insan trafik kazası ile ölmekte
dirler. 

Ulaştırma, Bayındırlık, İmar ve iskân Ba-
ikamkğına yaptığım müracaatlarla sadece bir 
yayalar için bir asma (köprü İle motorlu (araç
lar için bir yeraltı geçıitimıe lüzum oildfuğu keş
fi yapıldı fakat kendileri yapılimıadı. Bunllann 
daha birçok insan (kaybım önlemek için yapıl
ması düşünülüyor mu? Ne damlan yapılacakfar? 

2. — Doğanşehir Erkenlek Ikasabası ilcinden 
geçen Malatya - Maraş şosesi de ber yıl bu yüz-
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den insıan (telefine sebebolimafetadır. Kasaba 
içimde geçit yapılması için mütaaddit müraca-
latlianimız Bayınıdırhik BiaJkanlığınoa sonuçlandı
rılmadı. Bu geçM'erin yapılması için bir teşeb
büs var mıdır? 

3. — Fütürge - Mialatya il yolu yılülarca ımü-
r'acaaitlana rağmen Pütürge hala (kışın mah
sur MmıaMa ve bu yüzden (doktoru da bulun-
mıyan hastaları tedaviisklijkten ölmektedir. Bu 
yolun esaıslı surette yapılması ilıe Pütürge'nin 
ımilyonlarla yapılan hastanesinle bir mütehassıs 
tabibin verilmesi sağlanacak mıdır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 30.12.1969 

Say?. : 2 - 01 - 2148 
Konu: C. Senatosu Ma
latya Üyesi Hamdi özer'-
in önergesi. 

Cumuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

İlgi: 4 . 12 . 1969 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü, 10108 - 7/6201/5705 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın 
Hamdi özerin, Sayın Başbakanımıza tevcih et
tiği, yazılı soru önergesine, aşağıdaki cevabı arz 
ediyorum. 

Malatya Vilâyeti kara ve demiryollarının 
çeşitli problemleri, adı gecen üye tarafından so
ru konusu yapılmıştır. 

1. Demiryolu geçit hususu : 
Demiryollarının inşasından çok sonra şehrin 

imarı ve çeşitli gelişmeler sonucu teşekkül eden 
Yeşiltepe semti sakinlerinin kısa yoldan şekire 
geçişlerini sağlamak üzere .inşadı mukarrer alt 
veya üst geçit; Malatya garda 15 hattı katet-
mekte ve takriben veya alt geçi l inşası halinde 
1 000 000. yaya üst geçit inşası halinde de 
700 000 lira finansmanı gerektirmektedir. 

TCDD. Teşekkülünün mali durumu bu yatı
rıma imkân vermediği gibi, ikinci Beş Yıllık 
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Kalkmma Plânında da bu işler için ödenek ay
rılmamış bulunması mezkûr geçidin realize edil
mesini mümkün kılmamaktadır. 

Demiryolları istasyon ve işletme hizmetleri 
dışında ihtiyaç duyulan bu gibi tesislerin inşası 
ve bunun için gerekli finansmanın temini, 
TCDD. Teşekkülüne aidolmayıp, mahallî bele
diye veya ilgili teşekküle ait bulunmaktadır. 
Bu hu-ius İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
1868 yık programı, Ulaştırma - Haberleşme sek
törüne ait S. Tedbirler bölümü (b) bendinin 
6 ncı sırasında yer almış bulunmaktadır. 

Mahallî Belediyece gerekli finansmanın te
mini halinde, TCDD. idaresince cari mevzuata 
göre geçidin inşası mümkün olabilecektir. 

9, Karayolları : 
Doğanşehir, Erkenek kasası evvelce Devlet 

yolunun uzağında kurulmuşken, bilahara kara
yolu etrafına taşınmıştır. Burada trafik belli 
bir kritere ulaşmadığından, alt geçit yapımı ran-
tabl bulunmamaktadır. Yol profili ve yeral
tı suyunun yüksekliği teknik bakımdan alt ge
çit yapımına müsait değildir. Malatya trafiğin
den alman bilgiye göre 1969 yılında bu mevkide 
«yaya kasası» kaydedilmemiştir. 

Malatya ayrımı - Pütürge yolu, onarım 
programına dâhildir. 60 Km. uzunluğundaki 
yolun 0 - 20 kilometreler arası stabilize, 20 - 52 
kilometreler arası sanat yapılan olmıyan top
rak tesviye halindedir. 1909 yılı çalışmaları ile 
53 - 60 kilometreler arasının toprak tesviyesi ile 
sanat yapıları yapılmış ve 11 000 nr stabilize 
malzeme mezkûr mahalle taşınmıştır. Bütçe im
kânlar- nisbetinde yürütülen çalışmalara müta-
akip yıllarda ela devam olunacaktır. 

Keyfiyetin önerge sahibine, bu yolda ceva
ben intikalini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ref et Sezgin 

Devlet Bakanı 
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Seden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1985 bütçe yıl?. Kesinhesap kanunu tasarısına verilen oyların 
sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 

ADx\NA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenjjer 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

: 183 
: 53 
: 53 
: 0 
• 0 

: 129 
1 

. [Kabul edenler] 
DENİZLİ KAYSERİ 

Ali Kemal Turgut 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Fikret Giindoğan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
İl yas Karaöz 

MUŞ 
Isa lîisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

[Oya katılmıyanlar] 
Mehmet Üzgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunç kan at 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. A.) 

ADANA 

Mukadder Öztekin 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaç'ı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Senocak 

AMASYA 
Macit Zere i. 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Vehap GÜYMiç 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı (B.) 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
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Akif Tekin (İ.Â.) (t.) 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
1, Sabri Çağlıyangil (B.) 
Şeref Kayalar (1.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan (İ.Â.) 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

tÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (1.) 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (İ.) 
Cemal Yıldırım 

ÎZMÎR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklav (İ.) 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpoîat 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etcm Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanioğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Ab d t. r r a hm an Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 
(î.) 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
( B . ) • 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) (1.) 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Hüseyin özfcürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
41i Altunta.ş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Elem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadiı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet İxman 
Fahri KJorutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (İ.) 
Ragıp Ün er 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık iufeliklcr} 
Eskişehir 1 

Yekûn i 

»*•<« 
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Ege üniversitesinin 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Saltçoğunluk sağlanamadı.) 

TABÎI ÜYELER 1 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mueip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplam 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek (I.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çckinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
52 
50 
2 
0 

130 
1 

[Kabul edenler] 
ELÂZIĞ 1 

Salim Hazerdağlı 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
T l T> T7 T TTT> T T"? T-

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucıızal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

tÇEL i 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çnmralı 
Fevzi Halıcı 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

[Reddedenler] 
AĞRI 

Salih Türkmen 
VAN 

Ferid Melen 

[Oya katılmıyanlar] 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. D 

ADANA 

| Mukadder Öztekin 

— 72 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Senocak 

AMASYA 
[ Macit Zeren 

7 — 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı (B.) 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
1 Mehmet Pırıltı 



Akif Tekin (İ.Â.) (İ.) 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Örhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Şeref Kayalar (1.) 
Saffet Ura! 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan (Î.Â.) 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKH* 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatuııoğlu 
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SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten (İ.) 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 

Ali Altunta§ 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Ilocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

C U 3IIIURB AŞKANIN -
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Tapaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTAJNBUL 
Erdoğan Adalı (İ.) 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki G ümüşoğlu 
Fikret Gündoğan (1.) 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkeine (İ.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar (İ.) 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Ataiay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil Ozmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 
fi.) 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) (İ.) 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H Enver Işıklar 
Refet Eendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 1 
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Ege üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesiııhesap kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(̂  Sn İt çoğunluk sağlanamadı.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Sanıi Küçük 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin öztgür 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

5:3 
5;î 
o 
o 

129 
1 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAYSERÎ 
Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

5IRKLA1 
Ali Alkan 

ELÎ 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

[Oya katılmıyanlar] 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Y'ıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(1. A.) 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demiryüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 
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BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
T. Yaşar Gülez (B.) 

BURDUB 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağl&yangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Kahit Altan (İ.Â.) 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tervfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Oilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deüveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Eifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.; 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrct Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
Lûtfi Toko&lu (Bsk.V 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakaıı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Refct Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

[Açık üyelik] 

Eskişehir 1 

Yekûn 1 

Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadla 
Hidayet Ay diner 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Fahri EJorutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğhı 
Nadir Nadi 
I?ağıp Ün er 
Suad Hayri Ürgüplü 

i>9<* 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi G-enel Müdürîüğiinün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Sal t çoğunluk sağlanamamıştı r.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

AĞ UT 
Salih Türkmen 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BÎTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek (1.) 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 50 

Kabul edenler : 50 
Reddedenler : 0 

Çekin3erler : 0 
Oya katılmıyanlar : 132 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
ELÂZIĞ 

Salim Ilazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İÇEL 
Lûtf'i Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bing'il 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

[Oya katılmıyanlar] 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â.) 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

Ahmet Ka rayici t 
Kemal Şemocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı (B.) 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Fer id Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
A hım et Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (İ.Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 
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BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan (İ.Â.) 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk. 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergen eli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ-

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (İ.) 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki G ü m üş o ğl u 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkeine (î.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar (İ.) 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 
Lûtfi Tokoğkı (Bgk.Y. 

KONYA 
Osman Nuri Cambul at 

FaMh özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkorim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mcnteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevld Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

sriRT 
Abdurrahman Kavak 

SIVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten (İ.) 
Hüseyin öıztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayrı Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
Nadir Nadi (İ.) 
Ragıp Üner 
Su a d Hayri Ürgüplü 

[A çık ü ye Jikle r] 
Eskişehir 1 

Yekûn 1 

» © - « 
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İstanbul Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamadı.) 

183 
51 
50 

1 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çckinserlcr 0 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

Mehmet Ünaldı 
AĞRI 

Salih Türkmen 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 
BİTLİS 

Orhan Kürüm oğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURSA 

Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Yehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 

ı DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Anburun 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecligili 

Oya katılmıyanlar : L>1 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat, Çumralı 
Fevzi Halıcı 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
İl yas Knraöz 

MUŞ 
tsa His an Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

[Keddeden] 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek (İ.) 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin ttagür 
M. Şükran Özkaya 
Ha ydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

Muzaffer Yurdakuler 
(î. Â.) 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

Rıza İsıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğiu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN-
' CA SEÇİLEN ÜYELER 

Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
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Turhan Kapanlı (B.) 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (İ.Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabrı Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar (1.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan (İ.Â.) 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergen eli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatımoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver B a hadi rlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcü^il 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (İ.) 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Filkret Gündoğan (î.) 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (İ.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 

Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar ti.) 
Mümin Kırlı 

KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. Y.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakilı Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MAKAS 
Adnan Karakücük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdiilkerinı Saraçoğlu 
(D 

MUĞLA 
Haldun Mcnteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) (İ.) 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten (I.) 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Re.yat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arşlan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet îzmen 
Fahri EJonıtürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Sund Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelik] 

Eskişehir 

Yekûn 

»>&<i 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasansma 
verilen oylanır sonucu 

(Saltçoğunluk sağlanamadı.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BİTLİS 
Orhan ıKürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

TABU ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 

Üyo sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katalmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
52 
51 
1 
0 

130 
1 

[Kabul edenltr] 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağh 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İÇEL 
Lüîtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 

IZMlR 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alksan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
A. Orhan Süersam 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selsâhattkı Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

[Reddeden] 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

[Oya kattlrmyanlar] 

Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek (I.) 
Mehmet özgüneş, 
Selâhattkı özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

— 73 

Muzaffer Yurdakuler 
' (T. Â.) 

ADANA 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kfizım Karaağaçlı-

5 — 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Imebeyli 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüaün 
Âdil Ünlü 

oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şemocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
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Turhan Kapanlı (B.) 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (I.Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLÜ 
Turgut Yaşar Gülez 
( B . ) • • 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar (î.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan (I.Â.) 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Katlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (İ.) 
Mebrure Aksoiey 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
(î.) 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (İ.) 
Cemal Yıldırım 

İZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar (I.) 
ıMJüımin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. Y.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlıı (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça (İ.) 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt (İ.) 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tuaıakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 
(t) 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) (İ.) 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

Refet Rendeci 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİVAS 

Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten (İ.) 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Alı Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğiu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UBFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet Izmen 
Fahri Kbrutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (1.) 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 

Yekûn 1 
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Oeza ve ıslah evleri ile iş yurtlarının 1961 ve 1962 yılları bilançolarının onanmasına dair kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Saltçoğunluk sağlanamadı.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

Mehmet Üuald: 
AĞRI 

Salih Türkmen 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Ali Celâl ettin Coşkun 
BÎTLlS 

Orhan Kürünıoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaatürk 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Kara veli oğlu 
S©*ai O'Kan 
Fahri Özdilek (î.) 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 

Üye sayısı *. 183 
Oy verenler : 50 

Kabul edenler : 50 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 132 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueueal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

edenler] 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 

MANİSA 
Doğan Barutçjuıoğlu 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Musaffer Yurdakııler 
(I. Â.) 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı (B. 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüızün 

Adil Ünlü 

İsmail Yetiş 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin (l.Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıealı 
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BİLECİK 
Mehmet Orhjon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURDUK 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
1. Safari Çağlayamgil 
(B.) 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an (l.Â.) 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâî Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
Issan Tapaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (I.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar (î.) 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 

Mehmet Varışlı 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tusnakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküşük 
Hilmi Soydan 

MAEDÎN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu (B. 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SP7AS 

Adil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten (I.) 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betii 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hooaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELHR 

Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Mehmet lamen 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğhı 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
20 NCt BİRLEŞİM 

30 . 12 . 1969 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlara üye seçimi. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 

üye seçimi. 
4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Orman Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kayak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/528) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Millî Eğitim Şûrası top
lantılara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/495) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarhcah'nm, Ayvalık'ta Sarmısaklı mev
kiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair' 
Başbakandan sözlü sorusu (6/534) 

9. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'iıı, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/535) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Oztürk'ün, TRT'nin malî sıkıntılarına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/536) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Oztürk'ün, Sivas ili köy yolları ve içme 
sularına dair, Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/537) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, Kastamonu'nun yol',, 
su ihtiyacını karşılıyacak YSE Bölge teşkilâtı
nın kurulmasına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/541) 

13. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Me'brure Aksoley'in, kalorifer bacalarından çı
kan zehirli gazlara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/542) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye Bakanlarından sözlü so
ruşa1 (6/543) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ye 4 arkadaşının., 16 Şubat 1969 Pa-
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zar günü İstanbul'de vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

2. — Anayasanın 84 neü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıya-
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tuna gür'ün faaliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/28) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, 8 Temmuz 1969 günü 
Kayseri'de vukubulan hâdiselere dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/30) 

5. •—• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran Özkaya'nııı, İller Bankası ve Banka 
tarafından kurulan Simel Şirketimin sorumlu 
kişilere dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/31) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Kars ve çevrelerinde, hüküm süren 
ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine zarar
lar veren kuraklığa dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/32) 

X 7. — Beden 'Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1016) (S. Sayısı : 1287 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 12 . 1969) 

X 8. — Ege Üniversitesinin 19'65 'bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/351, 3/894; Cumhuriyet Senatosu 1/1020) 
(S. Sayısı : 1315) (Dağıtma tarihi : 24.12.1969) 

X 9. — Ege Üniversitesi '1906 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/954; Cumhuriyet Senatosu 1/1021) (S. 
Sayısı : 1313) (Dağıtma tarihi : 24 . 12 . 1969) 

X 10. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul 

I olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/495; Cumhuriyet Senatosu 1/1018) (S. Sa
yısı : 1314) (Dağıtma tarihi : 24 . 12 . 1969) 

X 11. — istanbul Üniversitesi 19'6'6 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/504; Cumhuriyet Senatosu 1/1017) (S. 
Sayısı : 1284 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 12 . 1969) 

X 12. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/499; Cum
huriyet Senatosu 1/1019) (S. Sayısı : 1285 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 24 : 12 . 1969) 

X 13. — Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtlarının 
J 1961 ve 1962 yılları bilançolarının onanmasına 
i dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 

olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

| 3/1054; Cumhuriyet Senatosu 1/1015) (S. Sa
yısı : 1286 ya 1 nci ek) Dağıtma tarihi : 
24 . 12 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILCAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka 
i sı kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul 

olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/606; Cumhuriyet Se
natosu 1/1022) (S. Sayısı : 1312) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 12 . 1969) 

I 2, — 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı İş KaT 

i nununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 6 nci 
bendinin değiştirilmesine, 8 ve 10 ncu bendle-
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/797; Cumhuriyet Senatosu 

| 2/266) (S. Sayısı ; 1317) (Dağıtma tarihi : 
J26 . 12 . 1969) 

....>.. >m< ..^.... 



Toplantı : 9 I Aft / 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | Z Ö 4 

İstanbul Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/504; Cumhuriyet 

Senatosu 1/1017) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 861) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 17 . 5 . 1969 
Sayı : 6224 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, istanbul üniversitesi 1966 bütçe yılı kesinhesap kanun tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 29 . 3 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 13 ve M . 5 . 1969 tarihli 92 ve 93 ncü Birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 861) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 17 . 11 . 1969 
Esas No. : 1/1017 

Karar No.: 165 
YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 ncü Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edi
len, İstanbul Üniversitesi 1966 bütçe yılı kesinhesap kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
17 . 5 . 1969 tarihli ve 6224 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmıekle, 
Komisyonumuzun 17 Kasım 1969 tarihli 39 ncu Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz Sayıştayın 4 . 7 . 1968 talihli ve 572355/2191 sayılı uygunluk bildirimi muva
cehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Bakanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
Ankara 
T. Köker 
Niğde 

K. Baykan 

Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 
Ordıu 

§. Koksal 

İstanbul 
H. Berkol 
Trabzon 

Ö. L. Hocaoğlu 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Yozgat 
î. Yeşilyurt 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

İstanbul Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği, 
üzere; 

a) (69 989 459,00) lirası cari harcamalara 
(11 683 713,02) lirası yatırım harcamalarına 
(9 002 542,67) lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) (880 541,28) lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
cari harcamalarına, (25 923,00) lirası aynı şe
kilde yapılan yatırım harcamalarına aidolmak 
üzere toplam olarak (91 582 178,97) liradır. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 

a) (9 085 472,17) lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata (83 723 848,00) lirası özel ge
lirlerden yapılan tahsilata; 

b) (1 534 223,73) lirası özel kanunlar ge
reğince elde edilen tahsilata, 

c) Özel kanunlar ile bağışlardan sağlanan 
gelirlerden yıl içinde harcanmıyan (627 759,45) 
lira ertesi yıla devredilmiş, bu suretle yılın tah
silatı (93 715 784,45) lira olarak kalmıştır. 

MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
(2 133 605,48) lira gelir fazlası olarak kalmış
tır. 

MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çesinin (A/l), (A/2) işaretli cetvellerinin ilgili 
bölümlerinden (342 341,98) liralık avans veril
miştir. 

MADDE 5. — İstanbul Üniversitesinin 1968 
bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütun
larında gösterilen (20 155 392,33) liralık öde
nek yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince 
kaydolunan ödeneklerden yıl içinde harcanmı
yan (627 759,45) lira ertesi yıla devredilmiş
tir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İstanbul Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi Metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ;S. Sayısı : 1284) 



(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin) Miıllet Meclisinin ıkabul ettiği metlin 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1284) 





Toplantı : 9 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1284 e I nci ek 

İstanbul Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/504; Cumhuriyet 

Senatosu 1/1017) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 861) 

Bültçşe ve Plânı Kotmiüsyoînlu rakoru 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 20 . 12 . 1969 

Esas No. : 1/1017 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında Koınâsyomınrıızca 
evvelce düzenlenen 17 . 11 . 1969 tanîhli ve Esas No. 1/1017, Karar No. 165 sayılı raporun, Ko
misyonumuzun 20 Aralık 1969 tarihli 2 neti Birleşiminde aynen tekabbül edilmesine karar veril
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Ankara Uşak Konya Ankara 

T. Köker M. F. Atayurt O. N. Canpolat 1. Yetiş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Edirne Kütahya Manisa 
R. Üner M. N. Ergeneli 1. E. Erdinç O. Karaosmanoğlu 

Maraş Trabzon 
A. Karaküçük A. §. Ağanoğlu 





Toplantı : 9 I ^ O C 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | Z Ö D 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesin
hesap kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/499; Cumhuriyet Senatosu 1/1019) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 862) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 17 . 5 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6161 ~ ~ 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile kabul 
edilen, Hudut ve Sahiller ıSağlık Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 10 . 6 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 13 ve 14 . 5 . 1969 tarihli 92 ve 93 ncü birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 862) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 17 . 11 . 1969 
Esas No. : 1/1019 
Karar No. : 166 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 ncü Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edilen, 
Hudut ve ıSahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, Millet 
Meclisi Başkanlığının 17 . 5 . 1969 tarihli ve 6161 sayılı yazıları ile 'Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 17 Kasım 1969 tarihli 39 ncu Birleşiminde ilgili temsilciler 
de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştayın 21 . 5 . 1968 tarihli ve 570254/1711 sıayılı uygunluk bildirimi muva
cehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başikan 
Ankara 
Y. Köker 

Niğde 
K. Baykan 

Sözcü 
Sakarya 

0. SaZihoğlu 
Ordu 

§. Koksal 

İstanbul 
H. Berkol 
Trabzon 

Ö. L. Hocaoğlu 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
1966 hütçe yüı Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı genel har
camaları ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde gösterildiği üzere; 

(3 753 566,96) lirası cari harcamalara, 
(3 432 242,67) lirası yatırım harcamalarına, 
(255 180,26) lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına aidolmak üzere toplam ola
rak (7 440 989,89) liradır. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı gelirlerinden 
yapılan tahsilat (B) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere; 

(7 517 182,75) lirası normal gelir tahsilâtına, 
(11 688 970,85) lirası da özel gelir tahsilâtına 
aidolmak üzere toplam olarak (19 206 153,60) 
liradır. 

MADDE 3. — ikinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
(11 765 163,71) lira gelir fazlası olarak kalmış
tır. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı içinde har-
canmıyan ve bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ayn sütunlarında gösterilen 
(1 221 168,11) liralık ödenek yok edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
1966 hütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metilinin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

G. Senaosu (S. Sayısı : 1285) 



Toplantı : 9 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1285 e İnci ek 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/499; Cumhuriyet Senatosu 1/1019) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 862) 

Büitge ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/1019 
Karar No. : 6 

20 . 12 . 1969 

Yaksek Ba&kmlığ-a 

Hudut ve Sakiller Sağlık Grene! Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
hakkında Komisyonumuzca evvelce düzenlenen 17 . 11 . 1969 taıtilhli ve Esas No. 1/1019, Karar 
No. 166 sayılı raporun, Komisyonumuzun 20 Aralık 1969 tarihli 2 noi Birleşiminde aynen tekabbül 
edilmesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Kâtip 
Konya 

O. N. Canpolat 
Ankara 
t. Yetiş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Kütahya 
İ. E. Erdinç 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Maraş Trabzon 
A. Karaküçük A. §. Ağanoğlu 





Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1286 

Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtlarının 1961 ve 1962 yılları bilançola
rının onanmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 3 /1054; Cumhuriyet Senatosu 1/1015) 

(Not : Millet Meclisi S. fâayısı : 871) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 17 . 5 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8362 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarMi 93 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtlarının 1961 ve 1962 yılları bilançolarının onan
masına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 8.1. 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 13 ve 14 . 5 . 1969 tarihli 92 ve 93 ncü birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 871) 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe vePlân Komisyonu 17 . 11 . 1969 

Esas No. : 1/1015 
Karar No. : 163 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtlarının 1961 ve 1962 yılları bilançolarının onan
masına dair kamun tasamı , Komisyonumuzun 17 Kasım 1969 tarihli 39 ncu Birleşiminde 
ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, iş esası üzerine kurulu ceza ve ıslah evleri ile iş yur t lan döner sermaye say
manlığının 1961 ve 1962 yılları genel bilançolarının onanmasını öngörmektedir. 

21 . 8 . 1938 tarihinde yürürlüğe giren 3500 sayılı Kanunla kurulan ceza ve ıslah evleri 
ile iş yur t l an ; hükümlüleri eğitim ve öğretime yönelterek bir iş dalında yetiştirmek sure
tiyle, topluma yararlı hale getirmek ve cezalarının bitiminde adlarına açılan bir hesapta 
biriktirilmiş (olan gündeliklerini vererek kendilerine çalışma sermayesi sağlamak amaçlarını 
gütmektedir. 
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3500 sayılı Kanunla kurularak deneme mahiyetinde iş görmekte bulunan infaz ve ıslah 
müesseselerimin 4358 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak zamanla sayıları artırılmış vîe 
hükümlülerin terzilik, kunduracılık, marangozluk, halıcılık, demircilik, matbaacılık ve dokuma
cılık gibi 20 iş dalında yetiştirilmeleri sağlanmış bulunmaktadır. 

Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtlarının 196İ ve 1962 yılları bilânçolarına ilişkin Sayıştay ra
porlarının tetkiki neticesinde; 

1. 4358 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince merkezde hazrlanan genel bilançoya, say
manlıklara göre gelir, gider, kâr, zarar, amornsmana tâbi demirbaşın cinsi ile amortisman 
nisbetleri, müessese alacak ve borçları ve banka dökümünü gösterir cetvellerin bağlanmadığı 
anlaşılmıştır. Sayıştay görüşüne uygun olarak gvlecek yıllara ait konsolide bilançolara gerekli 
döküm cetvellerinin bağlanması lüzumu, Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. 

2. 4358 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelikte 'bir «mamul eşya 
hesabı» nın açılmadığı, hu yüzden hammadde ile mamul eşya işlemlerinin tek 'bir hesapta yürütüldü
ğü, bu tarz işlemin ise mahzurlu görüldüğü, 'Sayıştay raporunda belirtilmektedir. Bu isimde bir he
sabın açılmasının ve mamul eşya ile hammadde ambarlarının ayrılmasının uygun ve faydalı olacağı 
yolundaki Sayıştay görüşü, uygulamadaki aksaklıkların önlenmesi bakımından Komisyonumuzea da 
yerinde görülmüştür. 

Yukarıda açıklanan tenkid ve temenniler dışında üzerinde durulacak önemli (bir konu görülme
miş ve kuruluş amaçlarına uygun olarak çalıştıkları anlaşılan ceza ve ıslah evleri ile işyurtlarının 
1961 ve 1962 yılları bilançolarının onanmasını öngören tasarı Komisyonumuzca da (benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kaJbul edilen 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel [Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başjkan (Sözcü 
Ankara iSakarya İstanbul Manisa 
Y. Köker O. Solihoğlu H. Berkol O, Karaosmanoğlu 
Niğde Ordu Trabzon Yozgat 

K. Baykan §.. Koksal Ö. L. Hocaoğlu 1. Yeşilyurt 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ceza ve ıslah evleri ile, iş yurtlarının 1961 ve 
1962 yılları bilançolarının onanmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — îş esası üzerine kurulu ceza 
ve ıslah evleri ile iş yurtları döner sermaye say
manlığının ilişik cetvellerde gösterilen 1961 ve 
1962 yılları genel bilançoları onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet ve Maliye 
bakanları yürütür. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

\ Ceza ve ıslah evleri ile is yurtlarıyım 1961 ve 
1962 yılları bilançolarının onanmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclîsi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
j maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Syısı : 1286) 
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Ceza ve tevkif evleri 1961 yılı tevhit bilançosu 

Hesabın ismi 

Kasa 
Bankalar 
Demirbaş ve sabit kıymetler 
Ambar 
Kantin 
Atelye 
Ajvaıns 
Müessese alacakları 
Şubeler hesabı 

Lira 

2,1 550 
6 224 279 
5 071 037 
4 413 963 

947 353 
1 309 022 

449 
5 973 005 

68 363 

K. 

03 
74 
168 
02 
07 
00 
65 
65 
43 

Hesabın ismi 

Sermaye hesabı 
Müessese borçları 
Şubeler hesabı 
Amortisman 
Kâr ve zarar hesabı 

Lira 

15 714 258 
2 '622 911 

— 
2 159 788 
3 532 965 

Yekûn 24 029 024 27 Yekûn 24 029 024 

Ceza ve tevkif evleri 1962 yılı tevhit bilançosu 

Hesabın ismi Lira K. Hesabın ismi 

Yekûn 424 477 

Lira 

Kasa 
Bankalar 
Demirbaş ve sabit kıymetler 
Ambar 
Kantin 
Atelye 
Avans 
Müessese alacakları 
Şubeler hesabı 

40 415 
10 038 986 
5 416 670 
4 066 408 

869 631 
1 768 072 

329 
7 090 571 

138 391 

27 
01 
80 
09 
25 
80 
95 
65 
73 

Sermaye hesabı 
Müessese borçları 
Şubeler hesabı 
Amortisman 
Safi kâr 

19 778 018 
3 372 016 

— 
2 477 993 
3 796 449 

Yekûn 29 424 477 

^ • f c 

C. Senatosu (S. Syısı : 1286) 





Toplantı : 9 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1286 ya I nci ek 

Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtlarının 1961 ve 1962 yılları bilançoları
nın onanmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 3 /1054; Cumhuriyet Senatosu 1/1015) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 871) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 20 . 12 . 1969 

Esas No. : 1/1015 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Ceza ve ıslah evleri ile iş yurtlarının 1961 ve 1962 yılları bilançolarının onanmasına dair ka
nun tasarısı hakkında Komisyonumuzca evvele e düzenlenen 17 . 11 . 1969 tarihli ve Esıas 
No. 1/1015, Karar No. : 163 sayılı raporun, Ko'misynumuzun 20 Aralık 1969 tarihli 2 nci Bir
leşiminde aynen tekabbül edilmesine karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Kâtip 
Konya Ankara 

O. N. Canpolat 1. Yetiş 

Kütahya Manisa 
/. E. Erdinç O. Karaosmanoğlu. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. tiner 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Maraş Trabzon 
A. Karaküçük A. Ş. Ağanoğlu 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

1/388; Cumhuriyet Senatosu 1/1016) 

(Ntft •: Millet Meclisi S. Sayısı : 865) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 17 . 5 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4630 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile ka
bul edilen, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünüm 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 18 . 12 . 1968 tarihinde Başkan1 ıhça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 13 ve 14 . 5 . 1969 tarihli 92 ve 93 ncü birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 865) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 17 . 11 . 1969 

Esas No. : 1/1016 
Karar No. : 164 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile ka
bul edilen, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Ko
misyonumuzun 17 Kasım 1969 tarihli 39 ncu Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu.. 

I - Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminde aşağıdaki hususlar yer almış bulunmaktadır. 

1. Spor - Toto Teşkilâtınca futbol müsabakalarında müşterek bahislerden elde edilen hâsılat
tan 7258 sayılı Kanun hükümlerine müsteniden Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü hissesi olarak 
ayrılan yüzde 40 nisbetindeki kısmının, Türkiye Emlâk Kredi Bankası nezdinde açılmış olan 82 
numaralı hesapta toplanarak Genel Müdürlüğün veznedarlığını yapmakta bulunan Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasında Saymanlığın vezne hesabını temsil eden 15 sayılı hesaba yatırılma
dan önce bu hesaba çeşitli kaynaklardan intikal eden paralarla Spor - Toto gelirlerinin karışma-
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ması ve muhasebe kontrolünün sağlanması amaeiyle, ilkin Genel Müdürlük muhasebesi kayitiarı-
mn dışında kalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki 134 sayılı mutavassıt hesapta top
landığı anlaşılmış; ancak, Türkiye Emlâk Kredi Bankasında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
intikal ettirilmek üz'ere 82 sayık hesapta toplanan mezkûr gelirin, Genel Müdürlük Saymanlığının 
Merkez Bankasındaki 15 sayılı hesabına yatırılmadan önce muhasebe kayıtlan île ilgisi olmıyan 
134 sayılı mutavassıt hesapta toplanması, öngörülen faydayı sağlamaktan uzak olduğu gibi, uygu
lanan usul Devletin muhasebe esaslarına aykırı görülmüş ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün Türkiye Emlâk Kredi Bankasında 82 sayılı hesapta toplanan söz konusu alacaklarının doğru
dan doğruya Merkez Bankasındaki 15 sayılı vezne hesabına yatırılmasının gerekli bulunduğu hu
susu, genel uygunluk bildiriminde belirtilmiştir. 

Dairesince Sayıştay görüşünün benimsenmiş olduğu ve esasen 134 sayılı hesabın 1 Mart 1969 ta
rihinden itibaren kaldırıldığı açıklanmış olup, Komisyonumuzca da Sayıştay görüşüne uygun şe
kilde işlem yapılmasının yerinde olacağı ve 134 sayılı hesabın. kaldmlımasîyle muhasebe uygula
masına aykırı işleme son verileceği kanaatine varılmıştır. 

2. Türkiye Emlâk Kredi Bankasındaki 82 sayılı hesaba Genel Müdürlük adına alacak kaydo
lunan miktarlar, Merkez Bankasına nakit imkânsızlığı sebebiyle gecikme ile intükal ettirildiğinden, 
Genel Müdürlüğün sözü edilen 82 sayılı hesaptan daima alacaklı kaldığı bilinen bir husus olmakla 
beraber, Genel Müdürlüğün Spor - Toto hâsılatından alacağı hisse Merlkez Bankasındaki 15 sayılı 
hesa'ba geçirilinceye kadar muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmemekte, böylece tahakkuk eden ala
cağın fiilen ödenmiyen kısmı muhasebe dışı kalan a/kta ve söz konusu alacakların akibetinin muha
sebe kayıtlan üzerinden takibi mümkün bulunmamakta olduğundan, tahakkuku tahsile bağlıyan 
mezkûr kayıt usulünden vazgeçilerek Genel Müdürlük muhasebesinde varidatı tahakkuk esası.üze
rinden takibeden hesaplann açılmasının uygun olacağı genel uygunluk bildiriminde belirtilmekte
dir. 

Dairesince de Sayıştay görüşü benimsenmiş olduğundan; Komisyonumuzca tahakkuku tahsile 
bağlı kayıt usulünden vazgeçilerek tahakkuk edip tahsil edilemiyen miktarların tahakkukat artığı 
olarak gelecek yıla devir gösterilmesi ve geçen yıl ile ilgili tahakkukattan yapılacak tahsilatın da 
sabıka tahsilatı olarak: gösterilmesinin uygun olacağı kararlaştırılmıştır. 

3. Spor - Toto hâsılatından Genel Müdürlük hissesi olarak ayrılıp Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasındaki 82 sayılı hesapta biriktirilen paraların bu bankaca Genel Müdürlüğün Merkez Banka
sındaki 15 sayılı cari hesabına nakit darlığı sebebiyle zamanında ödenememesinden mütevellit ala
cakların her bütçe yılı sonunda imkân nisbetinde tasfiye edilmesinin, katıma bütçe yatıranlarının 
aksamadan ifa edilebilmesi için zaruri görüldüğü genel uygunlu'k bildiriminde yer almıştır. 

Dairesince de Sayıştay görüşü benimsenmiş olduğundan, Komisyonumuzca, alacakların her büt
çe yılı sonunda mevcut imkânlar dâhilinde tasfiyesine gayret sarf edilmesi temenniye şayan bu
lunmuştur. 

4. Genel Müdürlüğün 1968 yılı bütçesinin (B) cetvelinde «futbol müsabakalannda müşterek 
bahis hasılatından elde edilecek gelir» unvanlı 61.280 nci tertipten başka, faizlerin kaydı için aynca 
62.320 nci tertibin açılmış olması karşısında bu gelirin Genel Müdürlük muhasebesinde tesis edi
lecek ayrı bir hesaba kaydolunnıasının, banka faiz tahakkufcatının kontrolü yönünden lüzumlu ola
cağı, genel uygunluk bildiriminde belirtilmiştir. 

Faiz tahakkukaitının kontrolü Genel Müdürlükçe de olumln düşünüldüğünden, 82 sayılı hesap
ta toplanan paralann faizleri için yeni bir hesabın açılması Komisyonumuzca yerinde görülmüş
tür. 

5. Bıede'H Türkiye Emlâk Kredi Bankasındaki 82 sayılı Spor - Toto hissesini temsil eden he
saptan ödenmek suretiyle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü inşaatlannda kullanılmak üzere daha 
önceki yıllarda bütçe dışı usullerle ve muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmeksizin 3 482 ton kü
tük demir satmalınmış ve takriben 4 milyon lira değerindeki bu demirler aynı zamanda yediemin 
tâyin edilen bir firmaya her hangi bir ayniyat kaydı tutulmaksızın çekilmek üzere verilmiş; çeki-
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len demirler »Genel Müdürlükle bağlantısı olan mütaahhitlene sözleşmelerindeki hükümler dairesin
de teslim edilmiş ve bu deanirferin bedeli olarak 2 327 935,76 lira, 1963 yılında mütaahhitlerin is
tihkaklarından düşülmek suretiyle mahsuben tahsil olunup gelire intikal ettirilmiştir. 

Söz konusu demirlerin mubayaası bütçeden sarfiyat suretiyle yapılmadığı cihetle ayniyat mu
hasebesi dışında kalması, takip ve murakabeyi zorlaştıran bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. 

Diğer taraftan, yediemin sıfatiyle hareket eden çekici firmaya Ağustos 1962 de tevdi olunan 
3 482 ton demirden, 9 . 8 . 1968 tarihinde, daha 87,4 tonunun inşaat mütaahhitlerine teslim edil-
mıeyip, bakiye olarak mevcut bulunduğu anlaşılmıştır. Mezkûr demirlerin kesif bir yatırım faali
yeti içinde 'bulunan bir daire için çok uzun sayıl ması gereken 6 yıllık bir süre içinde dahi taimamen 
kullanılamamış olması, bir yandan mevcudun inşaatlarda değerlendirilmek suretiyle gelire intikali
ni geciktiren, öte yandan, yediemin firma nezdinde stok idame etmenin doğurabileceği sakıncalı 
sonuçlara imkân sağlayan bir tatbikat olarak görülmüştür. 

Bu itibarla, demirlerin yediemin firma nezdinde uzun süre kalmasının zaruretlerden mi, yoksa 
görevlilerin kasıt veya ihmalinden mi ileri geldiğinin tahkiki gerekeceği genel uygunluk bildiri
minde yazılıdır. 

Komisyonumuza verilen' ek bilgiden, dairesince bu konuda Çankırı Ağır Ceza1 Mahkemesinde 
açılan dâvanın, tor çeliğin çekilmesi ile ilgili ilıaleye ilişkin bulunduğu, 5 nci kısımda açıkla
nan hususlarla ilgisi olmadığı anlaşıldığından, Sayıştayca bu konuda yapılacak araştırma so
nucu hakkında Komisyona bilgi verilmesi uygrn gö:riHmüştür. 

II - Sayıştaym 16 . 12 . 1968 tarihli ve 578841/3919 sayılı uygunluk bildirimi muvacehesin
de, Beden 'Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 19-65 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Komis
yonumuzca da benimsenmiştir. 

III - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeler, Komisyonuımuzca da ay
nen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Ankara Sakarya İstanbul Manisa 
Y. Köker O. SaMhoğlu H. Berkol O. Karaosmanoğlu 

Niğde Ordu Trabzon Yozgat 
K. Bayhan §. Koksal Ö. L. Hocaoğlu 1. Yeşilyurt 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 
Bütçe yılı Kesirıhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1965 Bütçe yılı genel harcamaları 
ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller
de gösterildiği üzere; 

a) (14 861 839,04) lirası cari harcamala
ra, (22 124 763,92) lirası yatırım harcamaları
na, (1 506 401,42) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına aidolmak üzere toplam 
olarak (38 493 004,38) liradır. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1965 Bütçe yılı gelirlerinden yapı
lan tahsilat, (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, 

a) (48 674 911,47) lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata (4 392 000) lirası özel gelir
lerden yapılan tahsilata, 

b) özel kanunlar ile sağlanan ve normal 
gelirler meyanında bulunan gelirlerde yılı için
de harcanmiyan (9 008 012,80) lira ertesi 
yıla devredilmiş hu suretle yılın tahsilatı 
(44 058 898,67) lira olarak kalmıştır. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil 
eden (5 565 894,29) lira gelir fazlası olarak 
kalmıştır. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı içinde harcanmi
yan ve bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvelerin ayrı sütunlarında gösterilen 
(4 163 875,91) liralık ödenek yok edilmiş ve 
özel kanunlar (gereğince kaydolunan ödenek
ten yılı içinde hacanmıyan (8 839 254,86) lira, 
ertesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Başbakan ve 
Maliye Bakanı yürütür. 

BÜTÇE VıE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 
Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 neı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 9 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1287 ye I nci ek 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe ydı Kesinhesap 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1 /388 ; 

Cumhuriyet Senatosu 1 /1016) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 865) 

Büitçfe ve Plân Komiilsyonııı raporu. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 20 . 12 . 1969 

Esas No. : 1/1016 
Karar No. : 4 

Yütoselk Başjkanflığa 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı hakkında 
Komisyonumuzca evvelce düzenlenen 17 . 11 . 1969 tarihli ve Esas No. 1/1016, Kanan No. 164 sayılı 
raporun, Komisyonumuzun 20 Analık 1969 tarihli 2 nci Birleşiminde aynen tefeabbül edilmesine 
karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzene Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Kâtip 
Konya Ankara 

O. N. Canpolat t. Yetiş 

Kütahya Manisa 
İ. E. Erdinç O. Karaosmanoğlu 

Başkan 
Ankara 

T. Köker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. tiner 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Maraş Trabzon 
A. Karakügük A. §. Ağanoğlu 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1313 

Ege Üniversitesi 1966 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/512; Cumhuriyet 

Senatosu 1/1021) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 864) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 17 . 5 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6345 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile ka
bul edilen, Ege Üniversitesi 196G bütçe yılı Kesinhesap kanım tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 10 . 4 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona harede edilmiş ve Genel Ku
rulun 13 ve 14 . 5 . 1969 tarihli 92 ve 93 ncü birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 864) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/1021 

Karar No. : 9 

20 . 12 . 1969 

YülkS'eöa Başkianllğıa 

Millet Meclislinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 ncü Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edi
len, Ege Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Komisyonumuzun 20 Aralık 1969 
tarihli 2 nci Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştaym 4 . 7 . 1968 tarihli ve 572356/2192 sayılı uygunluk bildirirmi muva
cehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 
Edirne 

/ . N. Ergeneli 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 
Kütahya 

/. E. Erdinç 

A. 
Trabzon 

Kâtip 
Konya 

0. N. Canpolat 
Manisa 

0. Karaosmanoğlu 

Ş. Ağanoğlu 

A. 

Anlkara 
1. Yetiş 
Maraş 

Karaküçük 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL [ 
ETTİĞİ METİN 

Ege Üniversitesi 1966 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesinin 1966 Büt
çe yılı genel harcamaları ilişik (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üze
re, (28 853 333,16) lirası cari harcamalara, 
(5 436 860,50) lirası yatırım harcamalarına, 
(1 003 998,53) lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına aidolmaJk üzere toplam ola
rak (35 294 192,19) liradır. 

MADDE 2. — Ege üniversitesinin 1966 Büt
çe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere, (1 721 744,06) 
lirası normal gelirlerinden yapılan tahsilata 
(34 293 736) lirası da özel gelirlerden yapılan 
tahsilata aidolmak üzere toplam olarak 
(36 015 480,06) liradır. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil 
eden (721 287,87) lira gelir fazlası olarak kal- | 
mıştır. 

MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 1966 Büt
çe yılı içinde harcanamıyan ve bağlı (A/ l ) . 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütun
larında gösterilen (8 001 087,81) liralık ödenek 
yok edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

| BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ege Üniversitesi 1966 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi 
len 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne 
bağlı cetveller 

Ege üniversitesi 1985 yılı (A/ l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvelleri 

Millet Meclisi metnine bağlı (A/ l ) , (A/2) 
ve ('A/3) cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

1966 yılı Ege üniversitesi (B) cetveli 

Millet Meclisi metnine bağlı (B) cetveli 
avnen kabul edilmiştir. 

Senatosu (S. Sayısı : 1313) 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1314 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/495; Cumhuriyet Senatosu 1/1018) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 866) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6166 

17 . 5 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 ncü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile ka
bul edilen, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 5 . 2 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 13 ve 14 . 5 . 1969 tarihli 92 ve 93 ncü birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 866) 

Cumhuriyet Senatosu, 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/1018 
Karar No. : 7 

Biütçe ve Plân Koanaöyonıu raporu 

20 . 12 . 1969 

Yüksek Başkaalığ-a 

Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 ncü Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edilen, 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, 
Komisyonumuzun 20 Aralık 1969 tarihli 2 nci RMeşiminde ilgili .temsilciler de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştayın 3 . 2 . 1969 tarihli ve 582047/5175 sayılı uygunluk bildirimi muva
cehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

R. Üner 

Sözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 
Edirne 

M. N. Ergeneli 
Maraş 

A. Karaküçük 

Kâtip . 
Konya 

0. N. Canpolat 
Kütahya 

İ. E. Erdinç 
Trabzon 

A. §. Ağanoğlu 

Ankara 
1. Yetiş 
Manisa 

0. Karaosmanoğlu 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğünün 1966 Mitçe yılı Kesîrihesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı 
genel harcamaları ilişik (A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde gösterildiği üzere; 

(35 822 846,36) lirası cari harcamalara, 
(12 615 369,24) lirası yatıran harcamalarına, 
(2 509 671,98) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına aidolmak üzere toplam 
olarak (50 947 887,58) liradır. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı 
gelirlerinden yapılan tahsilat (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, 

a) (12 572 966,27) lirası normal gelirler
den yapılan tahsilata, 

b) (38 596 649,26) lirası da özel gelirler
den yapılan tahsilata, aidolmak üzere toplam 
olarak (51 169 615,53) liradır. 

MADDE 3. — iMnci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
(221 727,95) lira, gelir fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ve bağlı (A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gös
terilen (10 042 063,60) liralık ödenek yok edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma bakanları yürütür. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi 
len 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne, 
bağlı cetveller 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdür
lüğü 1966 yılı ( A / l ) t (A/2) ve (A/3) cetvelleri 

Millet Meclisi Metnine bağlı (A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

1966 yılı Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü (B) cetveli 

Millet Meclisi metnine bağlı (B) cetveli 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1314) 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1315 

Ege Üniversitesi 1985 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/351; Cumhuriyet 

Senatosu î / 1020) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 863) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6218 

17 . o . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 neü Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile ka
bul edilen, Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla, 
Ferruh Bozbcyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 5 . 4 . 1967 tarihinde Başkan'ıhça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 13 re 14 . 5 . 1969 tarihli 92 ve 93 nen birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edil

miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 863) 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/1020 
Karar No. : 8 

Bütçe ve Plân Koaniisyamı raporu 

20 . 12 . 1969 

Y ü M k Bakanlığa, 

Millet Meclisinin 14 . 5 . 1969 tarihli 93 ncü Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edilen, 
Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Komisyonumuzun 20 Aralık 1969 
tarihli 2 nci Birleşiminde ilgili temsilcıiler de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Koaniisyonumuz, Sayıştayın 25 . 3 . 1968 tarihli ve 567085/380 sayılı uygunluk bildirimi muvta-
eehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi .metnini aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 
Edirne 

M. N. Ergeneli 

Sözcü Kâtip 
Uşak Konya 

M. F. Atayurt 0. N. Canpolat 
Kütahya Manisa 

İ. E. Erdinç 0. Karaosmanoğlu 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Ankara 
1. Yetiş 
Maraş 

A. Karaküçük 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ege üniversitesinin 1965 büt
çe yılı genel harcamaları ilişik ( A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 
(25 310 461,46) lirası cari harcamalara, 
(3 546 955,76) lirası yatırım harcamalarına, 
(990 312,25) lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına aidolmak üzere toplam ola
rak (29 847 729,47) liradır. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesinin 1965 büt
çe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere, (1 826 601,57) 
lirası normal gelirlerden yapılan tahsilata 
(27 658 666,02) lirası da özel gelirlerden yapı
lan tahsilata aidolmak üzere toplam olarak 
(29 485 267,59) liradır. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil 
eden (362 461,88) lira açık mevcutlarımızla 
karşılanmıştır. 

MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 1965 büt
çe yılı içinde harcanamıyan ve bağlı (A / l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütun
larında gösterilen (8 441 849,53) liralık ödenek 
yok edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN İABUU 
ETTİĞİ METİN 

Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı 

MADDE 1 — MiMet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi 
len 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne-
bağlı cetveller 

Ege Üniversitesi 1965 yılı ( A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvelleri 

Millet Meclisi Metnine1 bağlı (A / l ) . (A/2) 
ve (A/3) cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

1965 yılı Ege üniversitesi (B) cetveli 

Millet Meclisi metnine bağlı (B) cetveli ay-. 
nen kabul edilmiştir. 

Ç. Senatosu (S. Sayısı : 1315) 



Toplantı 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1317 

28 . 7 . 1967 tarih ve 931 saydı İş Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının 6 ncı bendinin değiştirilmesine, 8 ve 10 ncu bendlerinin kal
dırılmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 2/797; Cumhuriyet Senatosu 2/266) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 791) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 13 . 5 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7379 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin M5 . 5 . 1969 tarihli 91 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı iş Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının 6 ncı bendinin değiştirilmesine, 8 ve 10 ncu bendlerinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 6.1. 1969 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
5 ve 12 . 5 . 1969 tarihli 87 ve 91 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 791) 

Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 25 . 12 . 1969 

Esas No. : 2/66 
Karar No. : 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 12 . 5 . 1969 tarihli 91 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
•görüşülerek işari oy ile kabul edilen, 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı îş Kanununun 5 nei maddesi
nin 1 nci fıkrasının 6 ncı bendinin değiştirilmesine, 8 ve 10' ncu bendlerinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi Komisyonumuzun 25 . 12 . 1969 tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcisinin 
iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Millet Meclisinin kabul ettiği metinde çıraklar ve Yardım Sevenler Derneği merkez ve taşra 
.atelyelerinde çalışanlar da 931 sayılı îş Kanununun kapsamına ithal edilmiştir. Fakat 931 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi hizmet akdiyle çalışanları kapsamına almıştır. Bu maddeye uygun olarak 
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hizmet akdiyle ealışmıyan çıraklar 931 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki istisnalar ara
sına ithal olunmuştur. Çırakların bu kanunun kapsamına alınması, kanunun istihdaf ettiği gayeye 
uygun görülmemiştir. Bu sebeple çırakların durumlarının ayrı bir kanunla düzenlenmesi gerektiği 
mütalâa olunmuştur. 

Yardım Sevenler Derneğinin sosyal gayesi ve bu dernek atelyelerinde çalışanların özellikleri 
dikkate alınarak Millet Meclisi teklifine uyulmamıştır. 

Kapıcılar gibi çalışmaları özellik arz eden bir zümreyi 931 sayılı Kanuna tabi bulunan ara din
lenmeleri ile ilgili 64 ncü maddenin bir numaralı bendine tabi tutmak, hizmetin yürütülmesi bakı
mından imkânsız görülmüştür. Hizmetin normal yürütülebilmesi için 64 ncü maddenin 1 numara
lı bendinde gösterilen ve en fazla bir saat olabilen ara dinlenmesinin, toplu iş sözleşmeleriyle uza
tılabilir ve aralık olarak kullanılabilir şekilde değiştirilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Çalışmaları aksatmamak işçi ve işveren arasında çıkabilecek muhtemel uyuşmazlıkları önlemek 
nıaksadiyle bu değişiklikler Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Yukarıda arz edilen hususlar gerçekleştirilmek üzere Millet Meclisi metninin 1 nci maddesinde 
gerekli değişiklik yapılmış, ayrıca 2 nci madde Komisyonumuzca metne eklenmiştir. Millet Mecli
si metninin 2 nci ve 3 ncü maddeleri de Komisyonumuzca 3 ncü ve 4 ncü madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Burdur Sinop Bingöl Erzurum 

Ö. F. Kmaytürk N. İnebeyli A. H. Yurtsever E. Somunoğlu 

Muğla Trabzon Samsun 
İ. Karaöz R. Zaloğlu R. Isıtan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1317) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayüı İs Kanununun 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 6 net bendinin 
değiştirilmesine, 8 ve 10 ncu bendleriniu kal

dırılmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 
sayılı İş Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının 6 ncı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş, 8 ve 10 ncu bendleri kaldırılmıştır. 

6. Çıraklar, (16 yaşını dolduruncaya ka
dar.) 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı İş Kanununun 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 6 ncı bendinin 
diğişlirihnesine, 8 ve 10 ncu be.-idlerinin kal-

dırıhnasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 931 sayılı îş Kanununun 5 nci 
maddesinin birinci bendinin 8 Udi fılkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

8. Bu Ikanunla öngörülen günlük normal 
mesaisini aynı işverene hasnetmiyen konut ka
pıcıları hakkında, 

MADDE 2. — 931 sayılı tş Kanununun 
64 ncü malddesinin bir numaralı bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Ara dinlenmesi : 
I - Çalışma süresinin ortalama bir zama

nında o yerin âdet ve işin gereğine göre ayaı1-
lanmak suretiyle işçilere : 

a) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 
daikilka, 

b) 4 saatten fazla ve 8 saatten az süreli 
işlerde yanım ı&aat, 

c) 8 saat veya ıdaha fazla süreli işlierde bir 
•saat dinlenme verilir. 

Bu dinlenme süreleri en az olup arabiksız 
verilir. 

Ancak !bu ara dinlenmeleri, iklim, mevsim 
o yerdeki örf ve gelenekler veya işin niteliği 
göz önümde tutularak hizmet akitleri veya top
lu iş sözleşmeleriyle uzatılabilir ve aralı olarak 
kullanıltabilir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi 3 ncü madde olanak aynen toabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Miltet Meclisi metninin 
3 ncü maddesi 4 ncü madde olfar'akaynen ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1317 




