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1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in 
dönüşüne kadar kendisine Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm vekiL 
İik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1013) 493:494 

5. — Görüşülen işler 494 

1. — özel öğretim kurumları kanunu 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in, hususi eğitim ve 
öğretim müesseseleri kanunu teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Âm
me menfaatine hizmet gayesiyle kurulan 
dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 
kanun teklifi ile Adana Milletvekili Kemal 
Sanibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, Âm
me menfaatine lıizmet gayesiyle kurulan 
dernekler tarafından açılan özel okul öğret
menlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 

Sayfa 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen beşer üyeden kuru
lan Geçici Komisyon raporu (1/539, 2/581, 
2/617, 2/618) (S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 

494:504 

2. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, 
içişleri ve Plân komisyonlarından üçer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/546) (S. Sayısı : 543) 504:515 

6. — Sorular ve cevaplar 

A) Sözlü sorular ve cevapları 
1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 

515 

515 

Niğde ilinde büyük zarara sebebiyet veren 
dolu ve sel âfeti dolayısiyle meydana gelen 
hayvan hastalıklarını önlemek ve mesken
leri yıkılan halka yardım yapmak husu
sunda ne düşünüdüğüne dair önergesine 
İmar ve İskân Bakanı Celâlettin Uzer'in 
sözlü cevabı (6/697) 515:519 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya Belediye sınırları dâhilinde, 
Evkafa ait, ne kadar boş arazi bulunduğu
na ve satılan gayrimenkullerden ne kadar 
gelir sağlandığına dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/747) 519 
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3. — Manisa Milletvekili Hurrcm Ku

bat/m, Türkiye'de oturan ve çalışmakta 
olan Yunan uyruklu kişilerin miktarına 
ve bıııınlardan ne kadarının Gelir Vergisi 
ödediğine dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Maliye Bakanı Ferit Melen'in söz
lü cevabı (6/794) 519:521 

4. — Giresun Milletvekili I. Eteni Kı
lı eoğlu'nun, Giresun ilinde yapılması karar
laştırılan kâğıt hamuru fabrikasının inşa 
yerinin katî olarak tâyin olunup olunmadı
ğına dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/796) 52:1 

5. — Giresun Milletvekili İbrahim 
Etem Kılıçoğlu'nun, kaç ilde il radyosu 
olduğuna ve bu radyoların nasıl kuruldu
ğuna dair Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu (6/79.7) 521 

6. — Giresun Milletvekili İbrahim E tem 
Kılıçoğlu'nun, İstanbul Mithatpaşa Stad
yumunun ışıklandırma tesisatının hangi fir
maya ihale edildiğine dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/798) 521 

7. — Manisa Milletvekili Hurrem Ku
bat'm, NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkma
ması sebebine ve ne zaman çıkacağının 
umulduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/800) * 521 
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8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-

nın, NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkma
ması sebebine ve ne zaman çıkacağının 
umulduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/801) 52:1 

9. — Yozgpt Milletvekili İsmet Kapı-
sız'ın, Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabri
kasının 10 milyon litre üzerinden hesabedi-
len kapasitesinin, Devlet Plânlama Teşki
lâtınca, 5 milyon litre üzerinden hesabedil-
mesi sebebine dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/806) 521 

10..— Samsun Milletvekili llyas Kılıç'-
m, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât 
Kanununun, bugüne kadar, Meclise sevk 
edilmemesi sebebine dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/808) 521 

11. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, bir karış toprağı olmıyan Me 
riç ilçesi Saatağacı köyü. halkının durumu 
hakkında ne gibi bir tedbir düşünüldüğü
ne dair İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/813) 521 

12. — Edirne Milletvekili Fahir Girit-
lioğlu'nun, kooperatifçiliğimizin geliştiril
mesi için yeni bir mevzuatın hazırlanmak
ta bulunduğunun doğru olup olmadığına 
dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Fen
nî îslimyeli'nin sözlü cevabı (6/814) 522:525 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Millî Eğitim Bakanı İbrahim öktem hak
kında açılan gensoru görüşmeleri sonunda ve
rilen güvensizlik önergesi oya sunularak, 166 ya 
karşı 180 oyla reddidildi. 

özel öğretim Kurumları kanunu tasarısı ile 
bu konudaki tekliflerin 24 ncü maddesinden 
başlanarak görüşülmesine devam olundu. 

20 Kasım 1964 Cuma günü saat 15 de topla

nılmak üzere (saat 17,50 de) 
rildi. 

Başkan 
Fuad. Sirmen 

Birleşime son vc-

Kâtip 
Siirt 

Süreyya öner 
Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 17 ar 

kadasmm, Atatürk Üniversitesi ile Karade 

niz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ve bir 
kısım öğretim yardnncılanna ödenek verilmesi 
hakkında kanun teklifi. (2/745) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına) . 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma aaati : 15,00 

BAŞKAN — Fuad Sinmen 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya Öner (Siirt) 

BAŞKAN — ıSayın arkadaşlar birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklamıa yapılac-akıtır. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Gündem.dışı1 

mz istiyorum edendim. 
>BAŞKAN — ISayın Diler, ne hakkında isti-

yorsunuzi? 
NltTTAT DİLER (Erzuırumı) — Çat'da sâri -

(bir hastalık Ibsaişjg^steraşıtk, doktorlar da gitmi
yor, onun için konuşacağım. 

BAŞKAN — Alâkalı Bakanla konuştunuz 
imiz? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Konuşmadım 
öf endim. 

İBAŞDECAN — Onu alâkalı (Bakanla igörüşür, 
halHedereiaıiz efendim. 

Yoklama yapıyoruz. 
Elektrikler yandığı zaman anahtarı sağa çe

virip ıbeyaz düğmeye hasımız. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, görüşmele

re başlıyoruz. 
NIİHAT DİLER (Erzurumı) — Efendimi; bir 

İki kelime konuışacağojmı. 
(BAŞKAN —Muhterem arkadaşiım, iki" ke

limelik (bir sual itakriri verip sunası geldiğinde 
kannşunsumuz. 'Gündem dışı, «ıbir kazada dok
tor yok» diye-konuşmaya müsaade edemem, 
efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Doktor yok... 
ıBAŞKAıN — Söyleyin' Bakana efendim, mut

tali olurlar. 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne 
kadar kendisine Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Kemal Satır'ın Vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1013) 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, Ba
kan zaten vazifesini yapmış olsaydı hMım> bu
rada Ikonuşımıamıaa lüzıum: kalmazdı. ' Şarklta 
salgın Ibir hastalık vardır; doktor yoktur, yol
lar Ikapanımoiştıır. Bu durumı âcil 'bir müdahaleiyi 

- gerektirmektedir. Bumun için konuşmıak ihti
yacını! duyuyorum. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim, Ba
kan hakkımda gensoru istersiniz, soruşturana 
istersiniz, hepsini yaıparsımifc. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — O zaman tak
dir Yüksek Heyetinizindir efendimi. 

VELİ BAŞARAN (Afyon Karalhisar) — 
Gündem dışı «söz istiyorum efendim . 

BAŞKAN — Sayın Veli Başaranı, siz de 
pancar mevzuunda sftz istemişsiniz. Bunun müs
taceliyeti ne, (bugün için konuşmada? 

VELÎ BAŞARAN (Afyon Karalhisar) — 
Kış bastı, ıbüıtün tarlalar pancar dolu, /mut
laka tedbir almak zarureti vardır, bunun için 
konulacağım. 

BAŞKAN — Alâkalı Bakanla temas ediniz 
efendim. 

VELİ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — 
Ama 'çlak mühim. 

BAŞKAN '—• iMiüsaade ibuyurum, bu gibi iş
ler hakkında gündem dışı «iöz vermiyorum. Bun
lar soru meselesi. 

BAŞKAN — öumhuırtbaşkanbğı tezkeresini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına .gidecek olanı Dışişleri 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 493 — 
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Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne ka
dar kendisine -Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Kemal Saıtnr'ın'vekillik etmesinin, Baş-
tbakaauaai teklifi üzerime uygun görülmüş' olldu-

20.11.1984 O : 1 
ğunu arz ederim. 

Cumlburb aşk anıı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — özel öğretim kurumları kanunu tasarısı 
İle Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit 
Alpiskender'in, hususi eğitim ve öğretim mües
seseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine hizmet 
gayesiyle kurulan dernekler tarafından açılan 
özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hak
kında kanun teklifi ile Adana Milletvekili Kemal 
Şarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, Âmme men
faatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler ta
rafından açılan özel Dkul öğretmenlerinin sosyal 
güvenlikleri hakkında kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından seçilen beşer üye
den kurulan Geçici Komisyon raporu (1/539, 
2/581, 2/617, 2/618) (S. Sayısı : 495 e 1 nci 
ekj(l) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dün
kü müzakerelerde 43 ııcü maddede kalmıştık. 
Şimdi, 43 neü madde üzerinde söz istemiş olan ar
kadaşlara söz vereceğim. Söz sırası Sayın Şa
rıibrahimoğlu 'nun. Buyıının efendim. 

KEMAL SARIÎBRAHİMOÖLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu maddeye bir fıkra 
ilâvesi suretiyle bu yardımın fon haline irca edi
lip borç para verme imkânı temin edilmesine 
dair arkadaşlar bir takrir vermişlerdi. Fon oldu
ğu takdirde arkadaşların teklifi gereğince, faiz
siz ve özel okul açan vatandaşların isteği üzeri
ne kendilerine borç para verilecektir. Şimdi bu
nun birtakım sakıncaları olacağı şüpheden vares
tedir. Fon olduğu ve özel okul açan vatandaş
lar borç para isteme imkânına kavuştuğu tak
dirde korkarım ki; Ziraat Bankası kredileri gibi, 
özel okul açan vatandaşlar sıraya girecek ve ken
dilerini borç para istemekte haklı sayacaklardır. 
Borç parayı alacak ve belki de müessese iflâs 
edecek, borcunu da ödiyemeyip geçip gidecek
tir. Halbuki 'burada 43 ncü maddede, özel okul-

(1) 495 e 1 nci ek S. Sayılı hasmayazt 
14 . 5 . 1964 tarihli 103 ncü Birleşim tutanağı 
sonundur, 

lara yardım etmek maksadiyle bir yardımın &n* 
görülmesinde istihdaf edilen gaye muvaffak öl* 
muş, memleket maarifine hizmet ettiği esefleri 
ile sabit bulunmuş olan Özel okullara yârdınl-
dır; bunları teşvik ve bunları Türk Maârifine 
daha yararlı hale getirmektir: Ezctümîej meıiâfii 
umumiyeye İıâdim Cemiyetler tarafiridah âçilâ-
gelmiş ve yıllar boyu memleket Maârifine' 'hiz
met edeti okulİarİâj özel şahislâr tarafından 
açılmış ve memleket maarifine hizmet etmekte 
bulunduğu ve başarılı olduğu maarifin çeşitli de-
netleriyle sabit olmuş bulunan okullara yardım
dır. Bu yardım, hakikaten lüzumludur, fayda
lıdır ve ayrıca Türk Maarifine hizmet eden bu 
gibi teşekküllere yardım etmek Maarifin de bor
cudur. îşte bu bakımdan maddenin olduğu gi
bi kabulünde hakikaten fayda vardır. Fon şek
line ifra edilmesinin çeşitli ve sayılâmıyacak ka
dar mahzurları olacak ve liyâkat kesbedenlerden 
çok sıraya girip her hangi şekil ve surette borç 
para istiyenlere, sonunun ne olduğu belli ol
madan verilmek durumu hâsıl olacaktır.- Ben 
arkadaşlarımdan Hükümetin sevk ettiği şekliy
le kabul etmelerini istirham ediyorum. Hürmet
lerimle. ; 

BAŞKAN —Saym Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar; bu özel okullara yardım konusu, kıy
metli arkadaşlarımın çeşitli mütalâaları içinde 
ele alındığı zaman iki katagoriye ayrılıyor. Bi
rinci şık; yardım nasıl yapılmalıdır, nerelere ya
pılmalıdır konusu üzerinde gösterilen hassasiyet, 
bugüne kadar yapılan bu yardımların yerine 
masruf olmaması merkezindedir. Biraz evvel 
konuşan Kemal Sariibrahimoğlu arkadaşım, bu 
yardımın muvaffak- olmuş ve 'maarife hizmet et
miş okullara yapılması yolunda bir beyanda bu
lundular. Bendeniz bu kanaate katılmıyorum. 
Meselâ; Ankara'da sayısı binlerin çok üstünde 
ve ücreti, de diğer özel okulların çok ' fevkinde 
olan Ankara Maarif Koleji, malî portesi milyon* 
lara baliğ olan yeni yeni tesisler kurarken zar. 
rardan kâra dönmüş, artık nema, haline gelmiş 

494 — 
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bir müesseseye yardım değildir. Yardımdan 
anladığımız mâna; yeni kurulmuş, henüz taazzuv 
edememiş, ilk senesi olması itibariyle henüz rağ
bet görmemiş ve her dersanede 5 - 10 talebe ile 
senesini tamamlamış ve bu yüzden kapanmaya 
ımalhkûm. «olmaya namaelt "bulunan bir okulu ma
arif hizmetinden geri itme değil, onun elinden 
tutup tekrar hizmete sokma mânasında anlıyo
ruz. Bu itibarla yardım bu istikamette yapıl
dığa takdirde teşvik mânasını taşır. Zaten bu
radaki yardım, okullara «ulufe» dağıtmak de
ğil okulları, yani özel okulları teşvik, açılmış 
okulları ayakta tutmak ve maarifin himayesine 
mazhar olmuş okullara da okulların mevcudiye
tini göstermek suretiyle özel teşebbüsü, okul aç
maya sevk etmek mânasında anlıyorum. 

Fon konusu üzerinde arkadaşlarımın mütalâ
asına kısmen katılıyorum. Fakat, bu katılışım o 
mânada değil, yardım mutlaka yapılacaktır. Esa
sen bütçemizde fazlasını almış, senelerden beri 
devam eden bir yardımdır. Bu yapılacaktır. Eğer 
arkadaşlarımın yeni attığı bu kıymetli fikir de 
yer bulur, öğretmenler Bankasına bir fon açtıra
rak her yıl bütçeden muayyen bir para ayrıldığı 
takdirde, bir de özel okul açmak istiyen, açmış 
da binasını yapmak istiyen insanlara kreli im
kânım sağlar; ki bu, iki katlı bir ekmek kadayı
fı olur, esas olan yardımdır. 

ikincisi; ilâveten bir yardımdır, kredi yar
dımıdır ki, eğer komisyon Sayın Bakanlık buna 
katıldıkları takdirde özel okullar için, gerçekten 
mçmnurıiyetbahş bir davranış olur. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Saym özek. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım; özel okullarla alâkalı kanunun 43 ncü 
maddesinde özel okullara malî bakımdan yardımı 
istihdaf eden bu maddenin, kanaatimce özel okul
lar kurmayı düşünen özel teşebbüsün, her şeyden 
evvel kâr etmek maksadı ile hareket edeceği hu
susunu öncelikle kabul etmek lâzımdır. Binaena
leyh, bir ticari müessese olarak mütalâa edebile
ceğimiz özel bir okulun ayrıca bu kârdım mu
vaffak olabilmesi için kendisine yardımda bulun
manın diğer özel teşebbüslere, ticaretle iştigal 
eden özel teşebbüslere böyle bir imkân tanınma
dığına ve tamnamıyacağına göre imtiyazlı bir du
rum yaratmaktadır, kanaatindeyim. 

20.11.İ%4 0 : 1 
Muhterem arkadaşlarım, bu yardım kredi şek

linde de değildir. Eğer kredi şeklinde olmuş olsa 
idi, kredi karşılığında verilen para nisbetinde 
bir faizin alınması bahis konusu olurdu. Yani 
ivazsız bir yardım, kâr gayesiyle kurulmuş bir 
müesseseye ayrıca, kendi imkânlariyle, kendini 
idare etmekte olan ve malî imkânlardan mahrum 
bulunan Millî Eğitim Bakanlığına ve binnetice 
Hazineye ağır bir yük tahmil edecek bir durum 
arz etmektedir. Bu itibarla ticari bir müessese ad
dedilen özel okulların, diğer özel teşebbüsler gi
bi, kredi imkânları olduğuna göre, bu müessesele
re ayrıca bir yardım fonunun ihdasında hiçbir 
fayda yoktur. İmtiyazlı bir durum yaratır. Bi
naenaleyh, istirham ediyorum, komisyon maddeyi 
yeniden ele alsın; ve mümkün ise, bu madde ka
nundan tamamen çıkartılsın. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Bu maddenin tadiline dair gel
miş iki önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta olan Özel Okullar Kanununun 

43 ncü maddesinin ilişik şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 

Çorum 
Hilmi İncesulu 

Madde 43. — Tesisler veya kamu yararına ça
lışan dernekler tarafından ticaret gayesi gözetil
meksizin kurulmuş bulunan özel öğretim ku
rumlarına Devletçe malî yardımda bulunulur. Bu 
maksatla Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde «özel 
öğretim kurumlarına yardım» adı altında bir 
fasıl açılır. 

Bu yardımların esas, şekil ve şartları tüzükte 
belirtilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
43 ncü maddedeki yardımın, tesis edilecek bir 

fon marifetiyle ve uzun vadeli kredi şeklinde ya
pılması, şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

îstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 

ETE (Ankara) —Muhterem arkadaşlar, madde
ye sarahat veren Sayın İncesulu arkadaşımızın 
teklifine komisyon da katılmaktadır. 

BAŞKAN — Siz önergenizi geriye alıyor mu
sunuz, Sayın Ülker? 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Geri almıyo

rum. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, evvelâ aykırı tek

lif olan Reşit Ülker arkadaşımızın tadil önergesi
ni okutup oyunuza sunacağım. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önerge
si tekrar okundu) 

. BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. Diğer önergeye komisyon iştirak etmekte
dir, Tekrar Okutuyorum. 

(Çorum Milletvekili Hilmi tncesulu'nun öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN •— Tadil önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Tadil teklifine komisyon da filhal iş
tirak etmektedir. Madde bu şekli almıştır. Bu 
şekliyle maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, geçen birleşimde Sayın 
arkadaşımız Asım Eren tarafından 37 nci mad
deden sonra ilâve bir madde olarak 38 numara 
altında - yapılmış olan (bir teklif vardır. Onu 
okutuyorum: 

M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
37 nci maddeden sonra 38 nci madde olarak 

aşağıdaki metnin kabulünü ve 38 nci maddenin 
39 ncu madde olarak tashihini arz. ve teklif ede
rim. 

Niğde 
Asım Eren 

Teklif : 

«Madde 38. — 35 ve 37 nci maddelerdeki hak
ları hükümsüz bırakacak hükümler özel okul 
kurucuları veya kurucu temsilcileriyle müdür, 
diğer yönetici ve öğretmenler arasında yapılan 
yazılı sözleşmelere konamaz ve konursa hüküm
süz sayılabilir.» 

Gerekçe: Şifahen arz edildi. 
. BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Asını Eren 

arkadaşımız bu önergesinin mucip sebeplerini 
geçen birleşimde izah etmişlerdir. Komisyonun 
bir mütalâası var mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 
ETE (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katıldığı
nı ifade ediyor, takriri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Şimdi 38 numara altında bu madde kanuna 

girecektir. 38 nci numarayı takibeden diğer 
maddelerin numaraları o şekilde düzeltilecek
tir. 

MADDE 44. — Mülkiyeti özel eğitim ve öğ
retim kurumuna aidolan binalar, özel okul ola
rak kullanıldıkları müddetçe Bina Vergisinden 
muaftır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL. 
Buyurun Sayın Hasan Aksay. 

HASAN AKSAY (Adana) — Komisyonda 
bu maddenin kabulünde özel okulları teşvik 
etmek için birtakım imkânlar aranmıştır. Bu 
imkânlar arasında bir de ders araç ve gereç
lerinin gümrükten muaf olarak ithali mesele
si bu teşvik maddesine konulması istenmiştir. 
Fakat, Türkiye'de artık bu ders araç ve gereç
leri de yapılıyor düşüncesiyle bu husus konma
mıştı]'. Ben, bâzı ders araç ve gereçleri satan 
müesseselerle görüştüm, Görüştüğüm kimseler 
(bunların hepsinin Türkiye'de yapılamadığını, 
belki bir müddet daha yapılamayacağını ifade 
ettiler. Bu bakımdan 44 ııcü maddeye ikinci 
bir. fıkra olarak, tabiatiyle Türkiye'de yapı
lan ders araç ve gereçlerin de dışarıdan ithali 
lüzumsuz olduğu için, Millî Eğitim Bakanlı
ğımdan müsaade alınmak şartiyle, burada bu-
lunmıyan, - elbette, Millî Eğitim Bakanlığı an
cak bulunmıyan - ders araç ve gereçleri için mü
saade verecektir, o zaman bu hem bir teşvik ola
cak ve hem de, okullar ders araç ve gereçlerin
den mahrum kalması ihtimali önlenmiş ola
caktır. Bu bakımdan ikinci bir fıkra olarak 
«Millî Eğitim Bakanlığından müsaade almak 
suretiyle ders araç ve gereçlerinin ithali Güm
rük vergisinden muaftır» fıkrasının. ilâvesini 
arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyenL Yılanlıoğ-
lu söz mü istiyorsunuz? Buyurun? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) —• Muhterem arkadaşlarım, 1.85 madde
lik Gümrük kanununun çıkartılması ile ilgili 
olan komisyonda uzun müddet çalışmış bir ar
kadaşınız olmam sıfatiyle Sayın Aksay arkada
şımızın teklifini pek uygun bulmuyorum. Ders 
araç ve gereçlerinin Gümrük Resminden muaf 
tutulması için evvelâ; Gümrük Kanununun il
gili maddesinde bir tadil yapmak lâzımdır. Bu 
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tadil yapılmadan, mer'i 'kanuna aykırı olarak, 

•özel Okullar Kanununda bir değişiklik yapıl
ması uygun olmasa gerektir. Bu sebeple öner-

. genin kabul edilmemesini istirham ediyorum. 
BAŞKAN —• Komisyonun bir mütalâası var 

mıdır? Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 

ETE (Ankara) •— Muhterem arkadaşlar, Sayın 
Yılanlıoğlu arkadaşımızın da söylediği gibi hu 
husus daha ziyade gümrük mevzuatında ya
pılacak tadille alâkalıdır. Kaldı ki, bu yalnız 
özel okullar için degilı diğer bütün okullar için, 
bütün tedris müesseseleri için mevzubahistir. 
Yeri burası değildir. Gümrük Kanununda mev-
zuubahsedilirse daha iyi olur. kanaatindeyiz. 

BAŞKAN —• önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
44 ncü maddeye aşağıdaki metnin ikinci fık
ra olarak eklenmesini arz ederim. 

Adana 
Hasan Aksay 

«Millî Eğitim Bakanlığından müsaade al
mak suretiyle ders araç ve gereçlerinin ithali 
Gümrük Vergisinden muaftır» 

BAŞKAN —• Komisyon katılmamaktadır. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu madde hakkında bir tadil teklifi vardır. 
Bir kelime tashihinden ibarettir. Okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(özel öğretim Kurumları kanunu) tasarısı

nın 44 ncü maddesinin aşağıda belirtilen şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Say
gılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Madde 44. — Mülkiyeti özel eğitim ve öğre
tim kurumuna oidolan binalardan, özel okul 
olarak kullanıldıkları sürece bina vergisi alın
maz. 

BAŞKAN —• Bu metindeki «müddetçe» keli
mesini «sürece» şeklinde tashih etmektedir. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 
MEMİŞOĞLU — Müsaade ederseniz söz istiyo
rum. 

BAŞKAN— Buyurunuz. 
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MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 

MEMİŞOĞLU — (Bütçe ve Maliye Kontrol Dai
resi Başkanı) Sayın Başkanım, dün de arz et
tiğim gibi, bu maddedeki Bina Vergisi muafi
yeti, Bina Vergisi Kanununda mütalâa edil
mesi lâzımgeldiğinden burada aykırı bir durum 
husule geliyor. Bu bakımdan komisyonda da 
itirazda (bulunmamıza rağmen Hükümet tasa
rısına aykırı olarak komisyonda kabul edilmiş 
olan bu maddenin metinden çıkarılmasını ve 
Yüco Heyetin özel okullara böyle bir muafiyet 
kabul ettiği takdirde bunun Bina Vergisi Ka
nununun şümulü içinde mütalâa edilmesini ta-
lebediyorum. 

BAŞKAN —. Muhterem arkadaşlar, Maliye 
Vekâleti mümessili demektedir ki, bu muafiyetin 
yeri Bina Vergisi Kanununda olmak lâzımge-
lir. özel Okullar Kanununda bunun yeri yok
tur. Hükümet komisyonda bu mütalâalarını be-
yanetmiş komisyon bu görüşe iltifat etmemiş 
ve özel Okullar Kanunu içine bu hükmü koy
muştur. Mütalâanız bundan ibarettir, değil mi 
efendim? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ ZEKİ 
MEMİŞOĞLU — Evet efendim. 

BAŞKAN — Efendim, «müddet» kelimesi
ni «süreye» tahvil eden önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
(«Kabul edilmedi» sesleri) biz sayıyoruz efen
dim. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Belli olmadı, müsaade Ibuyu-
run tekrar edelim. 44 ncü maddeyi komisyondan 
geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmemiş
tir. Bu madde tasarıdan çıkarılacaktır. 

45 nci madde isimdi 44 ncü madde olacak. 
Madde , .numaralarını düzelteceğiz, evvelce arz 
ettiğim gibi. 

Teftiş ve denetleme 
MADDE 45. — Her derece ve nitelikteki özel 

öğretim kurumları eğitim, öğretim ve yönetim 
bakımından Millî Eğitim Bakanlığınca en az 
yılda bir defa teftiş ve denetlemeye tabi tutu
lur. 

özel okulların teftiş ve denetlemeleri okul
ların özellik ve seviyeleri dikkate alınarak ya
pılır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyem? 

Buyurun, Kâzım Arar. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, tasarının çok mühim maddelerin
den birisine gelmiş bulunuyorduk. «Teftiş ve 
denetleme» 'başlığını taşıyan madde, her dere
ce ve nitelikteki özel öğretim kurumları eği
tim öğretim ve yönetim bakımından Eğitim 
Bakanlığının senede en az bir teftiş ve de
netlemesine tabidirler, özel okulların bundan 
evvelki müzakerelerde de bütün teferruatiyle 
arzına çalıştığımız bir muadelet konu'su var
dır. öyle okullar biliyor ve tanıyorum fci, teftiş 
görmemesi yüzünden maarife ait özel okul! değil 
teftiş görmemesi yüzünden yıllarca terfi edememiş 
maarif mensupları öğretmenlere raslıyoruz. 
Millî Eğitim Bakanlığının denetleme cihazı 
da, beni mazur görsünler, henüz bir düzene 
konulamamıştır. Kendi müessesesinde yapı-
lanuyan bu denetleme yüzünden okul inzibati 
ve cezai yönden her hangi bir zararı istika
metine gidilmediği için, şikâyetler ıo derecede 
önem taşımamaktadır. Fakat özel okula, bir 
sermaye konmuş, yüzbinler, milyonlar konarak 
açılmış, birçok vatandaşın ücretli olarak de
vam ettiği bir müesseseye senede bir defa gi
decek dediğimiz müfettiş gidemediği veya geç 
gitmesi sebebiyle raporunu zamanında hazırla
yıp yetkili organa iletemediğıTyetkili organın 
da bu iletilen raporu ders yılından önce ne
ticelendirip, muadeletini tanıyoruz veya ta
nımıyoruz, diye tekemmül ettirememesi halin
de bu durum, daha önce de uzun uzun arz 
ettiğim, üçüncü şahısların hukukuna teeavüz 
olur. Bu bakımdan çok yönlü ve mahzuru pek 
çok olan bu maddede bilhassa Yüce Meclisin 
hassasiyetini rica ederek, o yıl içinde hem tefti
şin yapılması; fakat, zamanında yapılması, 
raporunun 'zamanında verilerek alâkalı merciin 
muadelet hakkındaki müspet, menfi kararı
nın ders yılı sonundan önce verilmesi yani 
okulun tatilinden önce tekemmül ettirilmesi 
esasına müstenit 'maruzatta bulundum. Bu i t i
barla bir takrir sunuyorum, önemi haizdir, lüt
fen kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın. Ilyaa Kılıç. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem mil
letvekilleri; bu maddenin sarahati karşısında 

20.11.1964 0 : 1 
söz almak niyetinde değildim. Ancak Kâzım 
Arar arkadaşımız konuştuktan sonra birkaç 
kelime de ben söylemek ihtiyacımı hissettim. 

Madde, özel okulların teftişi hakkında koy
muş olduğu büküm ile, Bakanlığın yapmak is
tediği denetleme vazifesinin ne yolda yapılaca
ğını sarahaten izah etmetedir. Kâzım Arar ar
kadaşımızın ifade ettiği gibi, bunun sene 
içerisinde, sene başından evvel, zamanında 
üçüncü şahısların da mutazarrır olmıyacağı 
şekilde yapılmasını muhtevi teferruatlı bir ka
nun maddesi elbetteki, takdir edersimiz ki, ted
vin edilemez. Bu teferruat, tüzük hazırlanır
ken burada nazarı itibara alınabilir. 

Sonra, bir bakamdık, muihtelif kanunları tat
bik eden bir Millî Eğitim Bakanlığınım elbet
te İki, özel okullarım üzerimde bu kadar hassasi
yetle duran Meclisin mok'tai nazarımı öğremdik-
tem sonra, teftişini senenin yani ders yılımın 
samında yapıp herkesi mutazarrır edecek şekil
de raporumu vermeden evvel birtakım şikâyet 
ve ımüracaıatlara yol aıçaeak şekilde bir tatbi
katta bulunacağını, böyle bir yola gideceğini 
hesabetmiyoruz ve edeımiyoruız. Binaenaleyh, 
bu yolda yapılan ıkıonuşımaılıaırrn ve Kâzım Arar 
arkadaışiimıızın fikrinde değilim. Bendenize gö
re kamun, bu maddesinde istihdaf efcmıeık iste
diği 'gayeyi açık, vazıh ve kesin olarak izah 
etmiştir. Madde taıtibikatıçılara kolaylık göste
recek ımahiyettıedir, sarihtir. Maddenin ayman 
kabulünü arz ve istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun, Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Efendim, Ilyas 

Kılıç arkadaşım ibemi mazur 'görsünler; bende
niz, teferruatı değil, mucip sebebi arz ettim. 
Takririmşu mealdedir : 

«Tasarının 45 mıci maddesine aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederim.» 

«Muadeleti 'kabul edilmemiş» edilmişler için 
bir şey ydk - «edilmemiş - okulların teftişleri ders 
yılı sonuna kadar yapılır ve tekeımmül ettirilir.» 
Yani, biraz evvel esbabı mucilbesini anlatıtığım, 
lüçünoü 'şahıslarım izarar görmemesi içim zama
nımı yine Millî -Eğitim1 Bakanlığının tâyin ede
ceği ki, en vukuf ht /müessese orasıdır, ne zaman 
teftiş edilmesi lâzımdır, ne zaıman yetişebilir ? 
Bumun ölçüşümü de yine hakanlık tâyin edecek
tir. Mini mimi bir fıkramın bu maddeye ilâvesi 

— 498— 



M. Meclisi B:1İ 
suretiyle bir ıbo;şluğu doldurmak istedim:. Yok
sa, teferruatlı bir İkamtum .teklifinde buırunünuış de-
ğiliıms. Hiirmötleriımılie. 

©AŞKAN — Kâzım Arar 'arkadaşımızın, 
'önengesimıi okuıtuyorum. Komıiısyon, iştirak ediyor 
mu, (efendim? 

GEÇİGİ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 
ETE (Ankara) — İştirak etmiyoruz, efendimi. 

'Meclis Baışikanlığıına 
Tasarınım 44 neü maddesine aşağıdaki fıkra

nın eklenmesini arz ve teklif idarim. 19.XI.,1964 
Çankırı 

Kâzım Arar 

«'Muadeleti kalbul edilmemiş okulların teftiş/-
ıleri, ders yılı sonuna kadar yapılır ve tekemmül 
ettirilir.» 

BAŞKAN —r Komisyon iştirak etmiyor Tak
riri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu madde hakkında A'rım Eren arkadaşımızın 
bir takriri vardır, okutuyorum. Bu takrirde 
«Teftiş ve denetleme» deniyor. Bu iki kelime de 
aynı mânayı tazammun eder, «teftiş» kelimesi 
zaittir, çıkartılsın diyor. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
45 nci maddenin başlığındaki (teftiş ve) ke

limeleri ile madde metnindeki 4 neü satırdan da 
aynı (teftiş ve ) kelimelerinin çıkarılmasını say
gı ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe : 

Teklif metninde yalnız (teftiş) vardır. Geçici 
Komisyon ise (ve denetleme) yi de eklemiştir. 

Lügat ve kökleşmiş anlamına göre (teftiş) ve 
(denetleme) kelimeleri eşit anlamlı, sinonim keli
melerdir. İki eşit anlamlı kelimeyi yan yana 
yazmak, kanunda etimolojik ve gramatik bir yan
lış olur. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 

ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, «de
netleme» tabirini ilâve ettiren bendenizin. Sebebi 
şudur. Teftiş daha ziyade şahsi tahkikata mües
sirdir. Denetleme de hem hesabatm, hem muame
lâtın ve hem de eski tabirle tedrisatın murakabe
si vardır. O itibarla teftiş, ve murakabenin olma
sı gerekmektedir. 

20.11.1984 O : 1 
Maddenin bu şekilde çıkartılması için müsaa

delerinizi rica ederim. 
BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
ti,'. 

Maddeyi olduğu şekilde oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Amaç ve faaliyetleri arasın
da özel öğretim kurumu işletmeciliği bulunan 
tesislerin teftiş makamı Millî Eğitim Bakanlı
ğıdır. Bu gibi tesis, dernek ve şirketlerin iş
letmecilikle ilgili her nevi işlem, karar, faaliyet 
ve evrakını teftiş ve denetlemeye ve bu kurum
ların toplantılarında Hükümet komiseri bulun
durul ava Millî Eğitim Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Sözleşmesi yürürlükte olan 
yönetici ve öğretmenlerden yetersizliğine teftiş 
ve denetleme raporuna dayanılarak Millî Eğitim 
Bakanlığınca karar verilenlerle hizmete deva 
mmda sakınca görülenlerin Bakanlıkça verilmiş 
olan çalışma izni iptal olunur. Ve bu durum il
gili kuruma bildirilir. Bu bildiri, sözleşmenin 
feshine ve ilgilinin kurumla ilişiğinin kesilmesine 
yeter sebep teşkil eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok... Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — özel öğretim kurumunun 
teftiş ve denetlenmesi sırasında, zaruret görülen 
durumlarda, Millî Eğitim Bakanlığı o kuru
mun müdürü ve öğretmenlerine işten el çektire-
bilir. Bu takdirde Millî Eğitim Bakanlığı ge
çici olarak sorumlu bir müdür ve öğretmen tâyi
ni hususunda, kurumun mütalâasını da göz önün
de bulundurmak suretiyle, gerekli tedbirleri 
alır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında bir önerge 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(özel öretiın Kurumları Kanunu) tasarısı

nın 48 nci maddesinin sondan üçüncü satırındaki 
(tâyini hususunda) deyiminin, (atanması husu
sunda) şeklinde değiştirilmesini arz ve teldif ede
rim. Saygdarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 
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BAŞKAN —• önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu kabul buyurduğunuz tadille birlikte mad

deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

özel öğretim, kurumlarının yönetici, öğretmen ve 
memurlar] hakkında uygulanacak idari ve inzibati 

hükümler 

MADDE 49. — özel okulların yönetici ve 
öğretmenleri hakkında, o'kulun bünyesine gö
re 789, 1702 ve 4357 sayılı kanunlarda yazılı 
olan ve bu okul öğretmenlerinin 'özelliklerine 
göre uygulanması mümkün bulunan cezalarla 
bu cezalara ilişkin aynı kanunların diğer hü
kümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul. edilmiştir. 

MADDE 50. — Yııkardaki maddede yazılı 
cezalar ilk öğrenim derecesindeki özel okul 
öğretmenleri hakkında 1702 sayılı Kanunun 36 
ve mütaakip maddelerinde yazılı il Millî Eğitim 
disiplin kurulu, orta ve yüksek öğrenimi veren 
özel okul öğretmenlerine Millî Eğitim Bakanlığı 
Disiplin Kurulu tarafından verilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen ? Yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kahul edilmiştir. 

MADDE 51. — özel öğretim kurumlarının 
yönetici, öğretmen ve memurları Türk Ceza 
Kanununun uygulanması bakımımdan memur 
sayılır. 

BAŞKAN —• Söz istiyen? Buyurun Sayın 
Giritlioğlu. 

FAHİR GÎRİTLlOĞLU (Edirne) — Muhte
rem arkadaşlarımı, özel okul personelinin hima
yesi bakımından söz aldım. «Türk Ceza Kanu
nunun uygulanması bakımından memur sayılır.» 
taibirini kifayetsiz görmekteyim. Türk Ceza 
Kanununun uygulanması bakımından memur 
sayılması maddede ancak şu hale münhasır ola
rak kahul edilmiştir. îşlediği bir suçtan, vazi
fesi ile ilgili olarak işlediği bir suçtan dolayı j 
hakkında takibat yapılırken, Türk Ceza Kanu
nuna göre özel okul -mensuplarını da memur 
saymaktadır. Halbuki kendisi aleyhine işlenen 
suçlarda memurların tabi olduğu himaye edici 
hükümlerden mahrum bırakılmaktadır; Ben
deniz demek istiyorum ki, resmî okul öğretmen-
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I Jeri nasıl, bir .memur hukukuna sahibolııp, ken

dileri her hangi bir tecavüze mâruz kaldıkları 
takdirde, hususi bir ahkâma tabi tutulu]), ka
nun tarafından himaye ediliyor!arsa, özel okul 
öğretmenleri de aynı şekilde 'memurların hima
ye edilmesi statüsüne tâbi tutulmalıdır. Yani 
durumu şöyle bir misal ile tebarüz ettireyim : 
Ziraat Bankası mensupları işlediği suçlardan 
dolayı memur gibi takihedilirler. Fakat Ziraat 

I Bankası mensubuna her hangi bir kimse teca
vüz ederse, ımemura karşı tecavüz edilmiş sayıl
maz. Şimdiki madde de aynen (buna benzemek
tedir. özel okul mensupları her hangi bir suç 
işlerlerse memurların işlediği cürümler gibi ta-
kibedilecektir. Bilfarz; bir sahte diplomanın 
yapıldığı tasavvur edilsin. Memurlar nasıl sahte 
evrak tanziminden mütevellit ceza görüyoi"sa, 
özel okul mensubu da aynı şekilde ceza göre
cektir. Buna mukabil özel okulda çalışan bir 
öğretmene bir talebesi Ihakaret etse, memura 
hakaret etmiş gibi o öğretmen himaye edilımiye-
cektir. Maddenin metni müsait değildir. Ko
misyondan ve Muhterem Heyetten ricam, var, 
önergemi de şimdi takdim edeceğim, memurların 
tabi olduğu cezalar gibi ceza gören ve ceza gör
mesini istediğimiz 'özel okul öğretmenlerinin, 
memurlar gibi de himaye edilmesinde fayda mü
lâhaza etmekteyim; bu suretle madelet sağlan
mış olur. Resimî okul öğretmenlerini nasıl me
murların hukuku ile himaye ediliyorsa, özel 
okul öğretmenlerinin de memurların hukuku 
ile himaye edilmesinde sayısız faydalar görül
mektedir, önergenin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Önergenizi/veriniz. Komisyonun 
bir ımütalâası var mı? 

OEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 
ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
arkadaşım mühim 'bir noktaya temas etti ama; 
bu mevzuu, bilhassa İktisadi Devlet Teşekkül
leri mevzuunu ki saymıştır arkadaşım. Profesör 
Hirş'le Profesör Sıddık Sami Bey iki sene mü
nakaşa ettiler. O itibarla biz Komisyonda bu
nu süratle tadil eden teklifler verdiğimize gö
re nasıl kısa bir zaman zarfında bir şey bula
biliriz, bunda mütereddidim. Mamafih, arkada
şımız takriri verdikten sonra mütalâa ederiz. 

BAŞKAN — Yani Komisyona ımı almak is
tiyorsunuz hu maddeyi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 
.ETE' (Ankara) — Başka şekilde iltihak ezber-
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den olur. Bu itibarla Komisyon henüz bir mü
talâa serdedemez. Komisyon olarak madde ile 
birlikte takriri alıp, tetkik edip, bilâihara hu
zurunuza getirelim. 

BAŞKAN — Sayın Evren, söz mü istiyor
sunuz ?. 

SAADET EVREN (İstanbul) — Talkrir aley
hinde (konuşacaktım. Komisyon maddeyi alı
yor. Onun için vazgeçtim. 

BAŞKAN — Efendim takriri yazıyor musu
nuz ? 

FAHİR GÎRÎTLtOĞLU (Edirne) — Yazı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, takriri hemen yazı
nız. Çünkü okumağa medburum. Okunmamış 
takriri Komisyona veremem !ki... 

Sayın Eren söz mü istiyorsunuz? 
ASÎM EREN (Niğde) — Bu madde hakkın

da söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyuran. 

ASİM EREN (Niğde) — Pek muhterem 
arkadaşlarım; bu maddenin getirdiği hüküm, 
hukuk mevzuatımıza, daha doğrusu o mevzu
atın dayandığı resmî âmıme sektöründeki görev
lilerle, âmme sektöründe olmıyan görevlilerin tef
riki prensibine aykırıdır. Bu bakımdan bendeniz 
bu maddenin reddini teklif etmek üzere mâruzât
ta bulunacağım. Filhakika iki gim evvel kabul 
buyurduğunuz, daha doğrusu ret buyurduğunuz 
bu okullar öğretmenlerin emeklilik haklarının 
mahsubedilmesi meselesi, nasıl reddedüdiyse, 
özel bir kurula hizmette Devlete hizmet etmiş 
gibi emeklilik hakkı sayılmaz prensibi nasıl ka
bul edildiyse ve meselâ; her hangi bir özel sek
tör kurumunun personeline nasıl ki, Devlet, T. 
Ceza Kanununun hükümlerini eşit bir şekilde tat
bik ediyor ve onlar hakkında velevki öğretime 
benzer veyahut ona eşit bir başka âmme hizmeti 
görmekte bulunsun kendisi âmme sektöründe, 
Malî Muvazene Kanunundaki kadrolarda muvaz
zaf bir görevli olmadığı için ona nasıl emeklilik 
hakkını ve bir memur statüsünü ve onun vecibe
lerini vermiyorsa, elbette özel okullarda öğretim 
kurumlarında çalışan insanların da ceza bakımın
dan memur sayılması doğru değildir. Hakkı, neze-
diyoruz, vecibeyi yüklüyoruz... Bu kadar adalet
siz, bu kadar bir taraflı hareket, düşünce demok
ratik bir zihniyetle kabili telif değildir, kanaatin
deyim. Eğer biz emeklilik hakkını vereydik, bunu 
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kabule mütemayil olurdum. Hiç olmazsa orada bir 
hak verirken, burada bir vecibe yüklerdik Evet, 
ben senin emekliliğini de sayıyorum diyebilirdim. 
Onu vermeden ki, vermeyi doğru bulmadıktı, mâ
ruzâtımız o yalda idi; onun kendisine göre gerek
çesi vardı. E... Şimdi hayır... Huzma saf ad a mâ-
keder değil de, onun tam tersi. Yani ne kadar üze
rine yüklenmek mümkünse yükle. Fakat, her tür
lü lûtfu ondan esirge şeklinde, bir prensibi bir 
madde şeklinde buraya getirmek doğru değildir. 
Bir defa bu bakımdan bendeniz bu maddenin 
adalet zihniyetini doğru bulmadım, yani âdilâne 
bir hüküm değildir ve onları memur telâkki ede
rek Ceza Kanunu hükümlerinde memur statüsü 
gibi muamele etmek doğru değildir. Biliyorsunuz 
ki, Memurin Muhakemat Kanunu; Danıştay, on
ların kendisine göre merhaleleri var, ne mecbu
riyeti var, özel sektörde çalışan bir öğretmenin? 
Pekâlâ o özgürlüğünden, bu istikamette daha 
iyi yaşıyabileceğini düşünerek vazifeyi almıştır. 
İsteseydi âmme sektörüne girerdi ve o vecibenin 
altına kendi inisiyatifiyle girdiği için mutavaat 
etmek zaruretinde kalırdı. Ama böyle zaruret ol
mayınca, özgürlüğü elinde olarak özel bir sektör 
okulunda çalışırsa bu adama ne diye biz T. Ceza 
Kanununun hükümlerini tatbik edelim? Yalnız 
T. Ceza Kanunu hükümlerini değil, bütün muha
keme usullerine ait kanuni mevzuat ve gerekçe
nin bütün memurları ilgilendiren her türlü cezai 
mevzuat hakkında, tatbik ediilecelktir demektir, 
«memur sayıyorum» diyor bu hüküm. Bu âdilâne 
bir hüküm değildir. Bu bir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, özel okullarda 
çalışan öğretmenlerle Türkiye'de her hangi bir 
özel sektör personelinin hakikaten bir farkı yok
tur. Esasında ticari maksatla kurulduğu aşikâr 
olan, elbette sadece Türk Milletinin Millî Eğitim 
dâvasına hizmet etmek iddiası ile kurulmamış bu
lunduğu zahir bulunan özel öğretim kurumların
da görevli olan gerek yöneticilerin ve gerekse 
öğretim üyelerinin elbette her hangi bir anonim 
şirketin, meselâ, Ereğli Demir - Çelik Fabrikala
rının, o anonim şirketin bir mensubu ile arasında 
hukukî statü bakımından hiçbir hak ve vecibe 
farkı olmaması gerekir. Diyeceksiniz ki, Demir -
Çelik Fabrikaları da bir âmme hizmetidir. Bina
enaleyh, elimize geçse ona da bunu yükleriz. El
bette doğru değildir. Anonim şirket, yahut limi-
ted şirket, yahut özel bir kurum halinde, bir der-
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iiek halinde iclare edilen ticari bir müessese hiç
bir zaman Devlet sektöründe bulunan bir mües
sese sayılamaz ve sayılmadığı müddetçe hem be
nim sınırımın dışında bulunsun, hem benim sını
rımın içinde, gibi benim mevzuatıma tabi olsun. 
Hayır, bu doğru değildir. Bundan dolayı Anaya
sadaki eşitlik prensibini de ihlâl etmesi bakımın
dan ikinci bir gerekçe olarak bunu doğru bul
muyorum. Her kes kendi yaşadığı muhitin icabı 
ne ise onun hakları ile onun vecibeleriyle ancak 
cevrilmelidir. Başka suretle onları bağlamaya 
hakkımız yoktur. Bundan dolayı bendeniz reddi
ni mutazammın olmak üzere bu şifahi maruzatı
ma dayanarak takririmi yazmıya başlamıştım, 
şimdi takdim edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Yani maddenin tayymı mı isti
yorsunuz? 

ASIM EREN (Niğde) — Evet. 
BAŞKAN — Şu halde lütfen takririnizi ça

buk veriniz de oylıyalım. 
Mucip sebebe lüzum yoktur efendim, izah etti

niz, lütfen çabuk olunuz. 
Sayın Komisyon, bu maddenin tayyı hakkında 

mütalâanız var mı efendim? 
GEÇlCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 

ETE (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanun teklifinin eski 51 nci (yeni 52 nci) 

maddelerinin, yani (memur statüsüne tabi tut
ma) hükmünün metinden tayymı saygı ile arz ve 
teklif ederim. 

Gerekçe: Şifahen arz edildi. 
Niğde 

Asım Eren 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmemektedir. 
Takriri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Arkadşalar, şimdi de Giritlioğlu arkadaşımı
zın önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
51 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ederim. 
Edirne 

Fahir Giritlioğlu 

özel öğretim kurumlarının yönetici, öğretmen 
ve memurları Türk Ceza Kanununun uygulanma
sı bakımından memur sayıldıkları gibi;, kendile-
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ri aleyhine işlenen suçlar bakımından da memur
lara karşı işlenilen suçlara dair hükümler tatbik 
edilir. 

BAŞKAN —- Komisyon bu tadil takriri ile 
birlikte maddeyi de istemiştir; Komisyona verile
cektir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte mevcut özel öğretim kurumla
rının, bu kanuna intibak şekli, şartı ve müddetle
ri tüzükle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde (hakkında buyurun Sa
yın Yılanboğlu. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlar; kanunun mad
delerinde de görüldüğü gibi, kanun esas itiba
riyle mevzuun bütün detaylarına kadar, tefer
ruatına kadar inmiş ve gereken (müddetleri de 
tâyin etmiştir. Geçici birinci madde; «Bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut özel öğre
tim kurumlarının, bu kanuna intibak şekli şantı 
ve müddetleri tüzükle belirtilir.» diyor. 

Acaba muhterem Komisyonun bunu hangi 
mülâhaza iile, ne gibi faydalar düşünerek bu 
müddeti tüzüğe bıraktı? Bu müddeti 1>iz tâyin 
etsek, ımeaelâ, aşağıda; «Altı ay içerisinde çıka
rılır.» denmiş. 

Bir yıl müddet versek ve «Kanunun meriye
te ıgirdiği tarihten itibaren -bir yıl içinde bu ku
rumlar kanuna intibak ederler.» desek daha fay
dalı, daha münasibolmaz mı?.. Bu hususta Ko
misyonun fikrini öğrenmek istiyorum. Eğer tat
min edebilirlerse, büyük bir fayda mevzuulbaıhis 
ilse önergemi geri -alırım. Değilse, önergemin bu 
şekilde kaıbul edilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN --• Kcmfeyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUHLİS 
ETE (Ankara) — Metnimizde ısraır ediyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. Komis
yon, .metninde ısrar etmekte ve Komisyonca ka
bul edilen metnin aynen muhafazasını istemek
tedir. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 1 nci maddenin aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde o ta-
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nihte mevcut özel öğretim kurumları bu kanuna 
intibak ederler. 

KEMAL SARIÎBRAHlMOĞLU (Adana) 
önerge hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, 

KEMAL SARIİBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Muhterem ankadaşlarım, Sayın Yılanlıoğlu'nun 
takriri kabul edildiği takdirde 52 nci maddede; 
«tfbu kaîluîi yayımi târihinden 6 ay sonra yürürlü
ğe girer.» hükmü zımnen tadile uğramış olacak. 

;&ârtun, malıİMtıâliniz bir bütündür, Bu ge
çici mailde ifa 52 ncî madde bir ahenk içinde 
sevk e'dilmiştir. Burada denilmektedir ki; geçici 
birinci maldde'de, «fiu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte mevcut Özel öğretim kuramlarının, ibu 
kanuna iritıbaik şekİıi, şartı ve müddetleri tüzük
le belirtilir.» Şimdi birçok Özel okullar mevcut
tur; herbirisinin bir tedris- şekli vardır ve birta
kım şartlar içinde kurulmuşlardır. Bunu eıi iyi 
bi şekilde değerlendirecek olan Millî Eğitim Ba
kanlığıdır. Çünkü her gün denetimini yapmakta
dır, dosyaları vardır ve birtakım yerleşmiş ka
naatleri ve fikirleri vardır. Yani Maarife bu bab-
ta bir hareket serbestisi verilmekte büyük fayda 
vardır. Kaldı ki, bu madde altı ay ısonra yürür
lüğe girecektir, 52 nci maddeye göre.. Yani, ge
çici birinci maddedeki hüküm derhal yürürlüğe 
'gireceik, derhal tatbik edilecek değildir, tüzükleri 
hazırlanacaktır, nasıl tatbik edileceğinin şekli su
reti tâyin edilecektir. Yani, Bakanlık da kendi
sine göre bir hazırlık safhasına ihtiyacı olduğunu 
kabul etmiş. 52 nci maddede, «Altı ay sonra yü
rürlüğe girer.» demekle de bu müddeti kendisi tâ
yin etmiş, takdir etmiş ve en isabetli şekilde kul
lanılmasını imkân dâhiline sokmuştur. 

Şimdi, «Bir sene sonra yürürlüğe girer», de
mek suretiyle bu 52 nci madde de zımnen ilga 
edilmekte, sistemi bozulmaktadır. Altı ay yeter 
bir müddettir, bor sene çok uzun olur. Çünkü bu 
kanunda özel okullara tanınan birtakım faydalı 
hükümler vardır. Birtakım faydalar temin ede
cek maddeler sevk edilmiştir. Altı ay daha geri 
atmak her halde Yılanboğlu arkadaşımızın mak
sadına dâhiıl değildir. O da ister ki, biran evvel 
faydalı hükümler yürürlüğe girsin. Şimdi, bu
nun ortasını zaten bulmuş kanun vâzıı. Sevk et 
tiği tasarısı da, «6 ay» demiş. Lütfetsin, Yılanlı
oğlu arkadaşım da, önergesini geri alsın; Komis
yonun ve Hükümetin şevki gereğince madde ay
nen çıksın, Bendeniz, Komisyonun ve Hükümet 
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teklifinin aynen kabulünün yerinde olacağı kanı
sındayım, 

Hürmetlerimi arz .ederim. 
BAŞKAN — Dursunoğlu. 
CEVAT DURSUNOĞLU (Erzurum) — 

Efendim, ben maddeyi Sayın lSarıibrah'imoğlu,-
nun anladığı gibi anlamıyorum ve bir endişe ile 
buraya geldim; bunu tesbit >etmek istiyoruz. 
Yoksa eğer betili bir zaman icabederse, «Bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihine kadar» diyelim. 
Tüzükler yapılır; icabederse, «Altı ay içinde ya
pılır.» diyelim. Fakat zaman tasrih etmezsek 
- Müsaalde eldin arız edeyim - eğer zaman tasrih 
etmez ve belli etmezsek bürokrasi makinasınm 
elinde, bu tüzüklerin ne zaman çıkacağı belli ol
maz. Buralarda çalışan insanları bir tereddüt 
havası içerisinde bırakmış oluruz. Benim mâru
zâtım bu. Müddet muhakkak belli olmalıdır. Bu 
kanun altı ay içerisinde yürürlüğe girecekse böy
le bir hüküm konur. Bunu tavzih edecek bir mad
de koymalı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kut. 
TURHAN KUT (Tekirdağ ) — Değerli ar

kadaşlarım, muhterem hocamın endişesine hak 
vermemek kabil değildir. Ama, elimizdeki 
mevcut tasarı zaten bu hususu derpiş etmiştir, 
52 nci madde; «Bu kanun yayıımı tarihinden 
altı ay sonra yürürlüğe girer» der. 51 nci 
madde ise; kanunun yürürlüğe girişinden iti
baren altı ay içerisinde tüzüklerin hazırlan
masını mecburi 'kılıyor. Yapılan teklife uıygun 
olarak bu intibak işinin bir yıl içinde yapı
lacağı aşikâr olarak meydana çıkıyor. Bu iti
barla maddelerin olduğu gilbi kabul edilme
sinde fayda vardır, takririn aleyhinde oy kul
lanmanızı istirham ederim. ! 

BAŞKAN — Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, gerçi müddet ihtiyacı. 51 nci mad
dede tatmin edilmiş ama, arkadaşlar yanıl
makta haklı. Çünkü, intibak süresi derpiş edil
sin diye 6 aylık bir neşirle yürürlük arasın
da müddet bırakırken, bu müddet, içinde tü
züklerin ve sair yönetmelik gibi metinlerin 
çıkarılacağı da derpiş 'edilirken, mahiyeti icabı 
bu hükmün geçici bir hüküm olarak sevk edil
mesi icabeder. 51 nci madde. «Bu kanuna ait 
tüzük, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde çıkarılır.» diyor. ^u. bir 
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emirdir. Altı ay sonra bu emir, 'bu tüzüğüm çı-
•karılmasiyle esasen yerine 'getirilmiş olacaktır. 
Binaenaleyh ondan sonra hükmü kalnnyacak-
tır. Şu halde seçici bir hükümle karşı kanşı-
yayız. Eğer geçici birinci madde yazılırken, 51 
nci madde metni bu geçici birinci maddenin 
ikinci fıkrası olarak kaleme alınmış olsaydı 
Sayın Dursunoğlu'nun tereddüt etmesine ma
hal olmazdı. Ama bu tereddüt bu kanunu 
okuyan herkeste hâsıl olacaktır, kanun metini 
böyle yazıldığı takdirde. Bu itibarla 51 nci 
madde metninin, geçici birinci maddenin ikinci 
fıkrası olarak Jkabulü gerekir. Bu şekilde bir 
takrir veriyorum. 51 nci madde de bu suretle 
ortadan kaldırılmış olur. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın özek. 
KADRÎ ÖZEK (izmir) — Konuşmam aynı 

mahiyettedir efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Yılanboğlu, iştirak edi
yor musunuz? 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) —• iştirak ediyorum. Fakat komisyonun 
izahat vermemesine üzüldüm, izahat vermiş 
olsaydılar bu kadar arkadaşın konuşmasına lü
zum hâsıl olmıyacaktı. 

BAŞKAN .— Sayın komisyon, şimdi Coşkun 
Kırca arkadaşımızın ileri sürdüğü mütalâaya 
iştirak ediyorlar mı? Yani 52 nci madde met
ninin birinci geçici maddenin ikinci fıkrası ola
rak kabul ediyor musunuz? 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI MUHLtS 
ETE (Ankara) — Evet, 

BAŞKAN — Sayın Kırca önergenizi yazdı
nız mı? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Komisyon 
tasarısında 51. 

BAŞKAN — 51 değil, 52 dir; çünkü, nu
maralar değişti. Matbuunnda 51 dir, tashihin
de 52 dir. Elinizde tabedilip verilenlerde 51 
gözüküyor ama 52 dir. O 52 diye okunmaktadır. 

Takririnizi yazdınız mı? 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Bunu «52» diye düzeltiyoruz. 

Eklenecek fıkra şudur : 

' «Bu kanıma ait tüzük, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde' çıka
rılır.» 
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Yüksek Başkanlığa 

52 nci madde metninin 1 nci geçici madde
nin 2 nci fıkrası olarak oylanmasını ve 52 nci 
maddenin tayyıııı arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmektedir. 
Önergeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu önerge gereğince 1 nci geçici madde 2 
fıkradan terekkübetmiştir. Bu^ tadillerlo birlik
te geçici 1 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Tasarıdan 52 nci madde çıkarılmıştır. 

Arkadaşlar komisyona iade edilmiş, bu tasarı
ya ait, 9 madde vardır. Bu maddeler hakkındaki 
görüşünü komisyon tesbit edip henüz bize ver
memiştir. Mütaakıp maddeler yürürlük madde
leri olduğu için onların müzakeresine bu itibarla 
geçemiyorum, özel Okullar kanun tasarısının 
görüşmesini burada bitiriyorum. Komisyondan 
rica ediyorum, kendilerine verilmiş olan 9 madde 
hakkındaki görüşlerini biran evvel tesbit edip, 
Riyasete versinler. 

Şimdi gündemimizin ikinci maddesine geçiyo
ruz. 

2. — Devlet personeli meslek teşekkül-^ 
l eri kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, t çişleri 
ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayısı : 
543) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Devlet 
personeli meslek teşekkülleri kanun tasarısının 
raporda öncelikle görüşülmesi teklif edilmekte
dir. öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?.. (Var, var, ses
leri). isimlerini yazdırmış olanlar var rnı? 

KEMAL SARllBRAHİMOttLTT (Adana) — 
Bendeniz söz istiyorum, lütfen ismimi yazınız. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bu tasarın?n 
•müzakeresinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Kemal Satır Beyin yerine Devlet Per
sonel Dairesi Başkanı Hasan Şükrü AdaPın mii-

(1) 543 S. Saydı Imsmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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zakereyi takibe mezun olduğuna dair tezkere var
dır, arz ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Hilmi İncesulu söz istemiştir. Buyurunuz efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HİLMİ İNCESU
LU (Çorum),— Sayın Başkan sayın milletve
killeri; 9 Temmuz 1961 tarihli Anayasamızın 
Türk Devleti ve Türk Milletini demokratik düzen 
ieinde tam bir gelişmeye ulaştırmak içhı getir
miş olduğu ilkelerden birisi de, şüphesiz ki, 
46 neı maddesiyle kabul ettiği sendika kurma hak
kı ile bu hakkı düzenlenmesinde koyduğu ölçü
dür. 

Türk toplumunda çalışanlarla çalıştıranların 
hak ve menfaatlerinin birbirlerine saygı ile bağlı 
bir şekilde düzenlenmiş olmasını, gelişmenin ve 
toplum barışının temini bakımından pek önemli 
bir konu saymaktayız. Bu . bakımdan, bugüne 
kadar kurulmuş karma hükümetlerin harcamış 
olduğu gayretlerle, bu konudaki kanunları ciddi 
bir tutum ve geniş bir anlayışla kabul buyuran 
Yüce Heyetinizin çalışmalarını şükranla anarız. 

Muhterem milletvekilleri; Anayasamazm 
46 neı maddesinin bahşettiği sendika kurma hak
kının, işçi niteliğini taşımıyan kamu hizmetlile
rine ait fıkrası ile düzenlenmesi emredilen kanun 
tasarısı, konuşulmak üzere huzurunuzdadır. 

Bu tasarıya hâkim olan ana fikir hizmetlerin
de çalışan, işçi niteliğini taşımıyan kişilerin ifa 
ettikleri kamu hizmetleri ile, tamamen kaynaşmış 
diğer tâbir ile söylemek icabederse, kamu hizmet
lerinin birer cüzü mütemmimi halinde bulun
muş olmalarını kabul ederek hükülerini düzen
lemiş olmasıdır. 

Bu görüşü Halk Partisi Grupu olarak tasvibe-
diyor ve destekliyoruz. Çünkü kamu hizmetleri
nin devamlı bir şekilde intizam ile işlemesi za
ruri bir mütearifedir. Bu hizmetlerin işleyişin
de, çalışan kişilerin çalışmaları ile bu intizam ile 
işleyişe âmil oldukları, vücut verdikleri de bir 
gerçektir. Bu bakımdan kuracakları sendikalar
da özel sektör ile Devletin ekonomi alanındaki 
Özel çalışmalarındaki işçi ve işveren münasebet
lerinde bulunmıyan bir hususiyeti kabul etme
miz de lâzımdır. Devlet personelinin meslekî teş
kilâtlanmasını bu hususiyet içinde ve fakat hak
ların özünü kullanmaya mâni olmıyacak şekilde 
düzenlememiz icabetmektedir. 
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istisnaların bu esas içinde tesbit edilmesi za

ruretini de takdir buyurursunuz. 
Bu -görüşümüzün sonucu olarak şunu arz et

mek istiyoruz ki, Hükümet tasarısında öngörülen 
bâzı hususlar, Karma Komisyon tarafından daha 
geniş incelemelerle ele alınmış, maddeler yeniden 
yazılmıştır. Karma Komisyonun hareket nokta
sını tasvibediyoruz. Komisyona teşekkür ederiz. 

Yüce Heyetinizin değerli oylarınızla tasarının 
kanunlaşmasını temin buyurmasını istirham ede
riz. Böylece Anayasamızın iki yıl içinde yapıl
masını emrettiği kanunlardan birisi, biraz daha 
gecikmiş olsa bile, çıkmış olacaktır. Demokratik 
düzenin gelişmesi ve yerleşmesi bakımından bir 
teşkilâtlanma daha vücut bulacaktır. Devletin 
hadimi memurlarımızın da bir hakka kavuşmuş 
olması bize huzur verecektir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülekr. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, yeni Anayasamızın getirdiği ve bil
hassa memlekette bağımsız idarenin, partizan
lıktan kurtulmuş idarenin kurulmasının esasını 
teşkil eden bu tasarıyı sevinçle karşılıyoruz. 

Yeni Anayasamızın sosyal ve iktisadi haklar 
ve ödevler bölümünde yer alan sendika kur
ma hakkı bir taraftan 24 Temmuz 1963 tarihin
de yürürlüğe giren 274 sayılı Sendikalar Ka
nunu ile, diğer taraftan da şimdi Millet Mec
lisinde bulunan Devlet Personel Sendikalar Ka
nunu ile gerçekleştirilme yolundadır. Esasen, 
sendika kurma hakkı, 20 Şubat 1947 tarih ve 
50l7sayılı Kanunla tanınmış bulunmakta idi. 
Yeni kanun, sendika kurma hakkını tam ve ol
gun bir hale getirmiştir. İşçi ve işverenler ge
niş şekilde sendika hakkına sahibolmuşlardır. 
Buna karşılık memurların sendika kurma hak
kı Türkiye'miz için yepyeni bir müessesedir. 
Y'eni Anayasamızın kurduğu bu müessese, Tür 
İriye'miz kalkınmasında büyük ölçüde rol ala
cak önemli bir müessese niteliğindedir. Tıpkı 
grev hakkında olduğu gibi, 1946 - 1950 arasında 
memurlara sendika, kurma hakkı tanınacağı, 
memleketin her köşesinde ve her fırsatta ileri 
sürülmüş ve en tesirli propagandalardan biri 
olarak kullanılmıştır. Gerçekten 1946 da De
mokrat Parti Programının 7 rici maddesinde de 
bu hakkın verileceği açık olarak yazılmakta 
idi. 1950 den sonra bu haktan bahsedilmez ol-
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muştur. Nihayet Anayasamızın sendika kurmak 
hakkından bahseden 46 ncı maddesi şöyledir: 

«Çalışanlar ve işverenler, önceden izin al
maksızın, sendikalar ve sendika birlikleri kur
ma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ay
rılma hakkına sahiptirler. 

işçi niteliği taşımıyan kamu hizmeti gö
revlilerinin bu alandaki hakları kanunla dü
zenlenir.» 

İşte bu 46 ncı maddenin ikinci fıkrasına da
yanılarak Devlet Personeli Sendikalar Kanu
nu hazırlanmıştır. Anayasamızın 46 ncı madde
sinde yer alan bu hak, Birleşmiş Milletler in
san Hakları Evrensel Beyannamesinin 23 ncü 
maddesinin 4 numaralı bendinde şöyle ifade edil
mekteydi. «Herkesin menfaatlerinin korunması 
için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya 
hakları vardır» 

insan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korun
ma Sözleşmesinin 11 nci maddesinde de şu hü
küm bulunmaktadır (her şahıs asayişi ihlâl et-
miyen toplantılara katılmak ve başkalariyle bir
likte sendikalar tesis etmek ve kendi menfaat
lerini korumak üzere sendikalara girmek hak
kı dâhil olmak üzere, dernek kurmak hakkını 
haizdir.» Bu hakların kullanılması, demokra
tik bir toplulukta, zaruri tedbirler mahiyetin
de olarak millî güvenliğin âmme emniyetinin ni
zamı muhafazanın, suçun önlenmesinin, sağlığın 
veya ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyet
lerinin korunması için ancak 'kanunla tahdide 
tabi tutulur. Bu madde, bu hakların kullanıl
masında idare silâhlı kuvvetler veya zabıta 
mensuplarının muhik tahditler koymasına mâ
ni değildir. 

Nihayet muhterem arkadaşlarım, memurla
ra yapılan - 1950 - 1960 arasında memurlara 
yapılan - bütün baskılara rağmen istedikleri 
yola gitmediğini gören iktidar, bu defa 6435 sa
yılı Kanunla vekâlet emrine alma müessesesini 
işletmiştir. Yine bildiğiniz gibi, meşhur 39 ncu 
maddenin tadili suretiyle, işlerinden edilen me
murların hiçbir yere başvuramamaları da, yani 
kazai yollara başvuramamaları da sağlanmış 
bulunmakta idi. 

Bugün, bu kanun çıktıktan sonra, demokra
simizi yıllarca kemirmiş olan partizanlık has
talığının gerçek tedavisi bulunmuş olacak ve ger
çek tarafsız. idare Devlet karşısında Jıaklannı 
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savunan ve ezilmiyen, Devletimizin temeli olan 
şerefli Türk Devlet personeli tarafından ger
çekleştirilecektir. Devlet, personel kuracakları 
sendikalar sayesinde Hükümete ve Parlâmento
ya şimdiye kadar gizlenmiş ve yerinden edil
mek haklı endişesi içinde söylenmemiş birçok 
gerçekleri öğreteceklerdir. Türk Parlâmentosu
nun, Türk Devlet personeline sözde kalan na
zari haklar yanında el ile tutulur sonuçlar ve
recek bu amelî hakkın getirilmesini sevinçle kar
şılar, Devlet hayatımızda yeni bir çağı müjdeli-
yen bu hakkın kötüye kullanılamıyacağından emin 
olduğumuzu da ayrıca belirtmeyi bir borç bi
liriz. Yeni kanunun ulusumuza ve memurlarımı
za hayırlı ve uğurlu olmasını candan dileriz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kemal Sarıibrahimoğlu («Yok» 
sesleri) tümü hakkında başka söz istiyen bu
lunmadığına göre maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunda ivedilik teklifi var
dır. ivedilik teklifini oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet personeli sendikaları Kanunu 
Tanım 

MADDE 1. — 'İşçi niteliğinde olanlar 'dışın
daki kamu hizmeti personelinin ortak meslekî, 
kültürel, s'osyal ve iktisadi hak 've ımenifaaitle-
rini korumak, özellikle, meslekî gelişmeyi ve 
aralarındaki yardımlla.ş/mayı sağlamak amaciyle 
kuracakları sendikalar hakkında Ibu kanun 'hü
kümleri uygulanır. 

Bu sendikalar «sendika» veya «meslek bir
liği» adı altında kurulur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında Sayın 
llhami Ertem, buyurun. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, Hükümet tasarısındaki 1 nci 
maddede «birlik» terimi kullanılırken, Geçici Ko
misyon bunu gerek Anayasanın 46 ncı maddesi
nin lâfzına ve gerekse Temsilciler Meclisindeki 
tutanaklara dayanarak «sendika» tarzında de
ğiştirmeyi yerinde bulmuştur. Ve bu görüşü de 
doğrudur. Yalnız son fıkrada böyle düşündüğü 
halde, «bu sendikalar, sendika veya meslek bir
liği altında kurulur» demek suretiyle, gerek re-
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daksiıyon bakamından, gerek sandaki maddeler 
bakımından karışıklığa meydan verecek bir du
rum yaratmıştır. Kanaatimce bu son fıkranın 
çıkarılması metne ve duruma daha vuzuh vere
cektir. Sanırım ki, bugünkü mevzuatta yalnız 
öğretmenler Birliği vardır. Belki bundan mül
hem olarak bu «birlik» kelimesinin, maddeye 
-yukarda belirtilen mütalâanın hilâfına- geçi
rilmesinde fayda mülâhaza etmiş olmaları gere
kir. Esasen öğretmenler Birliğinin de Cemiyet
ler Kanununun 12 nci maddesine göre, bu ka
nun çıkmadan mevcut hukuk nizamımız içinde 
yer almaması gerekirdi. Ama bundan sonra, 
bu kanun muvacehesinde, elbette ki, öğretmen
ler Birliği de sendika tarzında hukuk mevzuatı
mızda yerini hukukî olarak almış olacaktır. Tek
lifim, kanunun son maddelerindeki her türlü 
karışıklığı önlemek, her hangi bir yanlış anla
maya meydan vermemek için, son fıkranın 
kaldırılmasından ibarettir. Çünkü son fıkrada 
(bu sendikalar, sendika veya meslek birliği adı 
altında kurulur) deniyor. Halbuki ondan evvel
ki fıkrada «yardımlaşmayı sağlamak amaciyle 
kuracakları sendikalar hakkında bu kanun hü
kümleri uygulanır» denmesi maksada kâfidir. 
Maruzatım budur ve bu hususta bir de önerge 
takdim ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren, buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Bendeniz de 
muhterem arkadaşlarım, bu kanunun hazırlan
ması için sarf edilen gayreti tebrik eden, buna 
teşekkür eden, bunu takdir eden Sayın Ülker 
arkadaşıma katılıyorum. Filhakika sosyal bir 
toplumda çalışanların bir zümresine mümtaz hak
lar tanıyıp, diğer zümresini bu haklardan mah
rum etmek elbette doğru olamazdı. Anayasa
nın sosyal adalet ve eşitlikleri prensibi gereğince, 
işçilere verilen haklar kadar, hakların diğer çalı
şan zümrelere de verilmesi lâzımdır. Bu kanun, 
bunu temin ettiği İçin şayanı şükrandır. Yalnız 
bu maddede, işçi Sendikaları Kanunu ile mu
kayese edildiği zaman, bir noksanlık derhal göze 
çarpıyor. O da şudur: Mâluıhuâlileri, işçi sen
dikaları, birlik, sendika, konfederasyon şekille
riyle, muhtelif zümrelerdeki sendikaların ve 
birliklerin nihayet konfederasyon halinde, yani 
heyeti mecmuasının vahdet teşkil eden bir kuv
vet halinde karşımıza gelebildiklerini görüyoruz. 
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O kanunda konulmuş olan bu hükümler, mes
lekî teşekküller bakımından, Devletin persone
linde her teşekkülün, tek başına bir teşekkül 
olarak mütalâa edilmemesi, bunların da işçi sen
dikaları gibi daha büyük topluluklara doğru bir
leşme imkânlarının kendilerine verilmesi hakla
rı vardır. 

O iti'barla 'bendeniz sadece «Sendika veya 
Birlik adı altında kurulur» denilmesini kâfi ibül-
'muyoruım. Bendeniz de, Sayın tlhami Ertem 
arkadaşımızın fikirlerine iltihak ediyorum. Bu 
ikinci fıkra maddeden çıkarılsın ve mütaakip 
maddelerde sırası geldiği zaman hu 'boşluğu dol
duralım. Yani, meselâ iktisadi Devlet Teşekkül
leri de çalışanlar (bir zümredir. Hattâ bunlar içe
risinde türlü branşlarda çalışanlar zümreler teş
kil eder. Devletin Bakanlıklarında her bakanlı
ğın personeli ayrı bdr zümre (teşkil eder, ayrı bir 
sendika teşkil eder, bir birlik teşkil eder. O hal
de bunların icabında birleşerek, işlemiyen hak
larını koruyabilmeleri imkânı kendilerine veril
melidir. Birinci madde bize şu espriyi getiriyor. 
Ancak bir.sendika kendi başına bir varlıktır, di
ğerleriyle bir ilgisi yoktur. Her sendika kendi 
fcuıvvetiyle kendi hakkını müdafaa zaruretinde 
kalacaktır. Biz işçdıye konfederasyon halinde bü
tün Türkiye'de toplanıp da karşımıza dikilme 
imkânını verirken Devlet personelinden bu top
lanma imkânını nez'etmek sosyal adalete de, Ana
yasadaki eşitlik ilkelerine de aykırıdır. Kaldı 
ki en zayıf personel bu memlekette coşanlar 
içinde Devlete ecir olanlardır. Onları bağlryan 
seksen bin tane kanun vardır. 39 ncu maddenin 
(b) fıkrası, Sayın Ülker'in buyuriduMarı gibi, 
her an Demofclas'in kalıcı halinde bugün hadi 
başlarında sallanmaktadır. Bu kadar ağır vecibe
ler mükellefiyetler, bağlılık içinde duran insan
lara bir hak verirken, işçi zümresi kadar olsun 
o hakları geniş vermek lâzımdır. Bundan dolayı 
birinci maddenin içinde mündemiç gördüğüm bu 
noksanın telâfisi hususunu evvelâ Sayın Ertem 
arkadaşımın teklifinin kabulüyle, bundan sonra 
da mütaakip "maddelerde bunların birleşme im
kânlarının kendilerine verilebileceği hükümleri
nin de bulundurulmasiyle temin etmenizi hür
metlerimle arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun mütalâası var mı 
efendim? 

GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Başka söz alan yoksa,.. 
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HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Söz detiyo-

ru/m. 
BAŞKAN — Buyıırunuız. 
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlarım; Komisyondan bir noktayı rica edi
yorum; işçi niteliğinde olanlar dışındaki kamu 
hizmeti personelinin 'ortak meslekî, küütürel, sos
yal ve iktisadi ıhak ve menfaatlerini (korumak. 
Her zaman muhterem arkadaşlarım dikkat edi
yorlar burada, «Kültürel, sosyal ve iktisadi hak 
ve menfaatleri korumak (virgül), özellikle (vir
gül), meslekî »gelişmeyi ve aralarındaki yardım
laşmayı sağlamak amaciyle kuracakları ısenldika-
lar hakkında bu kanun hükümleri uygulıanır», 
diyor. Şimdi, virgül dahi mânayı değiştiriyor. 
Şahsi kanaatime göre, «sosyal» kelimesinden «son
ra bir (virgül) «iktisadi hak ve menfaatler,».. 

Orası doğru. Bu noktayı rica ediyorum, arkadaş
larımdan. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
evvelâ Sayın Asım Eren arkadaşımıza arzı ce
vap edeyim. Devlet personel sendikaları federas
yon kuramıyorlar, buyurdular. Halbuki kanun 
tasarısının Hükümet teHifinıdeki altıncı ve Ko
misyon metnindeki dördüncü maddesi bu sendi
kaların da federasyon halinde birleşmesine ce

vaz vermektedir. Bugün itirazları varit değildir. 
Tıpkı işçiler hakkındaki 274 sayılı Sendikalar 
Kanununda olduğu gibi, ©vvelâ sendikanın tarifi 
verilir. Ana bâzı teşekkülün, tarifi verilir. Bil'â-
hara bunların aralarında ne şekillerde, ne tarz
da üst teşekküller kuracakları 'bir başka maddede 
tanzim edilir. Bu kanunda da böyle yapılmış 
Binaenaleyh, bu itiraz varit değildir. Bu arada 
kendilerine şunu da hatırlatmak isterim, memur
ların başında DemoHiais'in kılıcı ıgibi şu anda 
hiçjbir madde sallanmakta değildir. Görülen lü
zum, üzerine emekliye «şevke mütaallik Emekli 
Sandığının 39 ncu maddesinin sonradan eklenen 
fıkrası Anayasa Mahkemesinin 'bir fcarariyle ip
tal edilmiştir. Binaenaleıyh kanuniyet vasfını da 
kaybetmiştir. 

ASIM EREN (Niğde) — Konfederasyon? 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım, buyu

run 'efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON iSÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Konfederasyon hakkıdır 
o, efendim, 4 noü maddede... 
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Şimdi gelelim Halil özmen arkadaşımızın 

ileri sürdüğü husulsa. Burada bir noktaya dik
kati çekmek icalbediyor. Hükümet tasarlısında-
«Meslekî, kültürel, sosyal ve ekonomik hak ve 
menfaatlerini korumaktan» bahsedildiği halde, 
Komisyon metni, «meslekî, kültürel, sosyal ve 
ekonomik hak ve 'menfaatlerini» yani, «iktisadi 
ikelimesi» sona alınmış. Bundan nevama doğ
rudan doğruya pozitif hukukta tesiri olmıyan 
fakat, kanunun tefsirinde ve tatbikatında pozi
tif hukuku etkileyici bir farklılık gözetilmiş-
tir. O da şudur: Dünyanın her yerinde oldu
ğu gibi, memur sendikası denen sendikaların 
başlıca vasfı, işçi sendikalarının aksine, iktisa
di menfaatler uğruna çalışmaları değil; fakat, 
daha ziyade kültürel, sosyal ve meslekî, en ev
vel meslekî, hak ve menfaatleri korumasıdır. 
İktisadi faaliyetleri de korumak fcuna dâhildir. 
Falkat, üzerinde durulan nokta, bunların te

mel vasfı, çalışmalarındaki temel veçhe, iktisadi 
olmaktan ziyade diğerleridir. Bu sebepledir !ki; 
«iktisadi» kelimesi sona alınmıştır. «Ve» ke
limesinin yerine (virgül) koymak zannederim 
cümlede okunmasını zorlaştırır. Sıfatlar Türlk-
çemizde sıra sıra geldiği zaman o sıfatların taal
lûk ettiği kelimeden bir önce gelen sıfatı diğer, 
daha önceki sıfatlarla ki, virgüle bağlamıyo
ruz umumiyetle «ve» edatı ile bağlıyoruz. 

Gelelim llhami Ertem arkadaşımızın fikrine; 
'dikkat buyurulursa Hükümet tasarısı sadece 
«meslek birliği» tabirini ileri sürmüştür. Ken
dilerinin Komisyonumuzun niçin bu tabire itiraz 
ettiğine ve nasıl konunun başlığını ve birinci 
maddesindeki «meslek birliği» kelimesini «sen
dika» olarak değiştirdiğine dair ileri sürdüğü 
mütalâalarında kendisiyle mutabakat halinde 
bulunduğumuzu arz ederim. Esasen Komisyo
numuzun raporunda yer alan hususları burada 
mükemmel 'bir şekilde özetlediler. Kendisiyle 
tamamiyle mutabık olduğumuzdan, bunları tek
rar edecek değilim. 

Dikkat buyurulursa ikinci fıkrada, «Bu sen
dikalar, (sendika veya meslek birliği) adı altın
da kurulur» deniyor. «Meslek birliği» adiyle 
kurulduğu zaman dahi bunların vasfı, hukukî 
vasfı, Ibu kanuna göre Ikurulmuş sendika olma
sıdır. Bunun dışında başkaca bir statü farkı 
olmıyacaktır. Bunun sebebi de şudur : «Sendi
ka» tâbirini Anayasamız tercih etmiş olmakla 
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beraber, Garp memleketlerinde Ibu ıgibi memur 
sendikaları için umumiyetle «birlik» tâbiri kul
lanılır. Binaenaleyh, vasfı sendikadır, kurulan 
teşekkülün. Fakat, doğrudan doğruya «sendi
ka» kelimesini isminde kullanmak veya yine 
ımahiyeti itibariyle bu kanuna «göre kurulan bir 
sendika olmakla beraber «meslek Ibirliği» tâ
birini de kullanmakta kendileri muhtar bırakıl-
mışüardır. Bu hususun mevcut öğretmenler Bir
likleri Federasyonu ile hiçbir ilgisi yoktur. Ken
dilerinin öğretmenler Birliği Statüsü hakkında 
ileri sürdükleri husus, kanunlarımızın tarihî 
gelişmesi içinde doğrudur. Hakikaten Cemiyet
ler Kanunumuzun halen mülga ve geçen top
lantı yılının son günlerinde tekâmül etmiş bir 
kanunla mülga bir 12 nci ımadde vardı. Bu 
12 nci maddeye göre, memurlar memuriyet va
sıflarını 'kullanarak cemiyet kuramazlar. Bina
enaleyh, hakikaten (bu madde, Cemiyetler Ka
nununda yer aldığı sürece öğretmenler birlik
lerinin kurulmaması iktiza ederdi. Kurulduğu, 
faaliyette bulunduğu sürece aslında idarenin 
ve mahkemelerin müsamahası altında çalışmış 
olmalarını kabul etmek gerekiyor. Ancak unut
mamak lâzımdır ki, Cemiyetler Kanununun 
12 nci maddesi bir kaç ayden beri mülgadır. 

Binaenaleyh, daha evvel statüleri, durumları 
kanuna pek de uygun olmıyan bu birlik ve fede
rasyonların durumu bugün kanuna uygundur. 
Fakat, bu birlik ve federasyonların yine de bu 
sendikalarla hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü bunlar, 
Cemiyetler Kanununun genel hükümlerine göre 
kurulmuş derneklerdir. Bunların, ezcümle bu ka
nunun 13 ncü maddesinde yer alan ve idarfr ile, 
idareden resmen bâzı taleplerde bulunmak hak
kını tercihan kendilerine tanıyan hükümlerle hiç
bir ilgisi olmıyacağı gibi, yeni Devlet Personel 
Bejimi Kanununda, sevk edilmiş bulunan kanun
da yer alan ve memur teşekkülleri ile idare ara
sındaki münasebetler de rol oynıyacak olan Dev
let personel sendikalarından hangisinin bu vasfı 
haiz olacağını tesbit eden hükümleri bakımından 
da bu öğretmen birlik ve federasyonlarının hiç
bir rolü olmıyacaktır. Çünkü bunlar normal ce
miyetler hukukunun genel hükümlerine göre ku
rulmuş derneklerden ibarettir. Yani, mevcut öğ
retmenler Birliği Federasyonu sırf bu unv&m ta
şıyor ve unvanında «birlik» kelimesi geçiyor diye 
bu kanunun getirdiği sendikalara göre muamele 
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görmiyecek ve onların hak ve vecibelerine sahibo-
lamıyacaktır. Çünkü, kuruluşu, ismi ne olursa 
olsun, Cemiyetler Kanununa göredir; bu kanuna 
göre değildir. Bu hususu hem llhami Ertem ar
kadaşımıza duyurmayı ve zabıtlara geçirmeyi bir 
azife biliyorum. Hattâ şunu belirtmek isterim 
ki, mevcut bir derneğin hukukan «Ben artık der
nek olmaktan çıkıyorum; şu kanun çıktı bu kanu
na göre sendika birliği yahut meslek birliği ya
hut sendika federasyonu olacağım, kendi ken
dimin tüzüğünü tadil ettim.» demeye de hakkı 
yoktur. Dernek, dernek olarak devam eder; ka
panır, infisah eder, fesh olunur o ayrı meseledir. 
Ama o statü içinde yeniden bu sendikaların ku
rulması meselesi için bu kanuna göre gereken mü
racaatlar yapılmadıkça bu sendikaları başka şe
kilde kurmaya imkân yoktur. Yazdığımız kanun 
sarihtir, bu kanuna göre bu sendikaların nasıl ku
rulacağı bellidir. Bu kuruluş şekillerinin içeri
sinde Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş-bir 
derneğin tüzüğünde tadilât yapmak suretiyle bu 
kanun, ne tadil anlamında; bu, kanun anlamında 
inkılbetmesi şekli yoldur. Bunu da zabıtlara ge
çirmeyi bir vazife biliyorum. Eğer bu izahatım 
kendilerini tatmin buyuruyorsa memnun olaca
ğım. Çünkü «sendika» tabiri gerçi Anayasamız
da kullanılmıştır ve «sendika tâbirinin» burada 
kullanılması Anayasanın emri icabıdır. Fakat şu 
nu da unutmamak lâzımdır ki, Hükümet ve ko
misyon biraz da memur sendikaları için mahi 
yetleri sendika olmak dolayısiyle «meslek birli
ği» tâbirinin kullanılmasında psikolojik bîr fay
da da mütalâa etmektedir. O fayda da şudur: 
Bu meslek birlikleri, bu sendikalar, haddizatın
da genel işçi hareketinin içerisinde yer alan ve ge
nel işçi hareketi içerisinde bulunan ve onun amaç
larını taşıyan, onun amaçlariyle bdrlükte olan, o 
amaçlara yardımcı bulunan sendikalar değildir. 
Tamamiyle ayrı bir espri içinde çalışması gere
ken sendikalardır. îşçi setöründe Yüce Meclisin 

karariyle çıkmış bulunan Sendikalar Kanununda 
tecviz edilen işçi sendikacılığı faaliyetlerinin çok 
büyük bir kısmı eğer devlet personeli sendika
ları tarafından yapılmaya, yürütülmeye kalkışı
lacak olursa Yüce Meclis elbette takdir edecektir 
ki, Devlet nizamını korumak mümkün olamaz. 
tşte bu ayrı espri mevcudiyeti, ayrı espri gereği 
dolayısiyledir ki; biz, aslında biraz da temenni 
olarak, mahiyeti sendika olan ve Anayasamızda 
sendika olarak tasrih olunan bu teşekkülleri «meş-
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lek birliği» tâbirini isimlerinde, unvanlarında 
«sendika» tâbirine tercih etmelerini biraz da te
menni ediyor ve bu imkânı da onun için açmış 
bulunuyoruz. Kendilerini tatmin ettimse böyle
likle maddenin kabulünü arz ve istirham ederim. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başka
nım, Sayın Sözcüden bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Şimdi, Cemi

yetler Kanununa göre kurulacak derneklerin do
ğuracağı birliklerle bu birlikler birbirine karışmı-
yacak mı? Diğer maddelerde «sendikalar» tâbiri 
deyişimizin redaksiyon bakımından mahzuru yok 
mudur? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KİRCA (İstanbul) — Arz edeyim efendim; di
ğer maddelerde sendika deyişimizin sebebi, bu 
kanuna göre kurulacak teşekküllerin sendika olu
şundan ibarettir. Bu sendikalar, sendika veya 
meslek birliği adını taşır, diyoruz, hattâ. Bu sen
dikalar, yani mahiyeti sendika olan bu teşekkül
ler mânasına, bu sendikalar (tırnak içersinde) 
sendika yani bilmem, tahsildarlar sendikası di
yebilir kendisine ve yahut tahsildarlar mesleki 
birliği diyebilir. Bu imkânı da tanıyoruz Doğ
rudan doğruya Anayasanın kullandığı tâbir olan, 
«sendika» tâbirini unvanında kullanabilirsin ama 
kullanmayıp meslek birliği dersen yine sendika 
olmaktan çıkmasın mânasına... 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Bir takririm 
vardı geri alıyorum. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Söz istivorum. 
BAŞKAN —Buyurun. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem, ar
kadaşlarımın böyle bir kanunu getirmelerine çok 
teşekkür ederim. Yalnız Hükümetin teklifi ile 
Geçici Komisyonun teklifi arasında bir fark var
dır. Çok sevdiğim arkadaşlarımdan bilhassa bu 
hususu rica edeceğim. Ben de bu memlekette sa
de dilin konuşulmasını canı gönülden arzu edi
yorum ve Türkiye'de... 

BAŞKAN — Heyete hitabediniz. 
HALlL ÖZMEN (Devamla) — Kullanılan 

bütün kelimelerin alınmasını istiyorum. Yalnız 
birincisinde, Hükümetin teklifinde başlık olarak 
«Kuruluş sahaları ve tarifler» kelimeleri yazılı 
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I olduğu halde, Geçici Komisyonun değiştirisindc 

sadece bu kelimeler kaldırılarak «tanım» kelimesi 
konmuştur. Bu kelime burada yersizdir, mânası 
çok az anlaşılmaktadır. Bu kelimenin değiştiril
mesini rica ediyorum. 

BAŞKAN —• Sayın Asım Eren; Ilhami Er
tem Bey takririni geri aldı, siz almıyorsunuz ay
nı mahiyetteki takriri... 

ASİM EREN (Niğde) — Geri aldıkları için... 
GEÇİCİ' KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
K1RÖA (İstanbul) —• Muhterem arkadaşlarım; 
«tanını» kelimesi malûnıuâliniz Türk Dil Ku-
ramumın lûgatçesine göre tarif demektir; 
tanımlamaktan gelir. Kuruluş şatoları ve tarif-
ller matlabı Hükümet teklifinde sadece bi
rinci maddeye mahsus değildir. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
6 - 7 - 8 ilâharc ve hattâ 9 ncu maddeye kadar 
gitmektedir 1 - 9 ncu maddelerin maitlabıdır. 
Orada kuruluş sahaları da bahis mevzuu
dur. Komisyonumuz bölüm ayrımı olmıyan 
bu kanımda muhtelif maddeleri için tek mat
la p vermeyi doğru bulmamıış ve kanun tekni
ğine uygun olarak her madde için bir mat-
lap tesfoit etmiştir. Şimdi, bir noktayı biraz ev
vel unuttum; Sayın Ertem çok ehemmiyetli 
'bii' sual sordular, dediler ki, bu sendikalar di
ğer sendikalarla veya Cemiyetler Kanunu
nun genel, hükümlerine göre kurulmuş olan 
derneklerle kanşmıyacak mı? Karışmıyacak-
tn\ Bunu zapta geçirmekte bilhassa ehemmi
yet görüyorum. Çünkü bu kanuna göre kurula
cak olan teşekküller, kuruluş beyan namelerini 
Devlet Personel Dairesi Başkanlığına verecek
lerdir. Binaenaleyh, sadece kuruluş beyanna
mesinin verildiği merciin tesfbiti dahi bu sen
dikalarla, diğer sendikaları ve bu sendikalarla 
Cemiyetler Kanununun umumi hükümlerine 
göre kurulmuş- olan demekleri birbirinden 
ayırmıya kifayet eder. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım ; iki nokta hakkında sayın ko-
I misyon sözcüsünün mütalâalarına karşı mâru-
I zatta bulunacağım. 
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Birincisi; kanun tekniğinde kolay anlaşılır, 

eski deyimle, sehli beyan karakterini bozam. 
bir mesele vardır, bu maddede. O da şudur : 

'Sendikalar Kanununda «sendika» ile «bir
lik» terimleri aynı seviyede, 'hattâ'sinonim te
lâkki edilecek mevkilerde kullanılmamışlardır. 
Ayını merhaleleri ifade ederler. Binaenaleyh, 
kanunla, çıkaracağımız bu kanım tatbikatçı
lara sunulduğu zaman «birlik» deyimi, birinde 
başka anlamı, onda başka anlamı, bunda 
aşağı -yukarı sendika ile aynı anlamı aynı 
merhalede ,aynı kademede ismi değişik olarak 
arz edilmiş olacaktır ve tatbikatçılar için güç
lük olacaktır. Sehli beyan prensibine aykırıdır. 
Bu itibarla kanun tekniğine aykırı demek olan 
bu tarzın bu bakımdan bir defa bu maddeye 
girmesi doğru değildir. Onun için bu ikinci 
fıkranın çıkarılmasını teklif ettim. 

İkinci meseleye gelince; asıl üzerinde du
racağım nokta budur; 

Pek muhterem arkadaşlarım; biz Devlet 
personeline bu memlekette bütün çalışanların 
eşit hak ve vecibelere malik olması esprisi 
iledir ki; bu kanunu getiriyoruz. Hakat maa
lesef kendisi Kurucu Mecliste bulunup da mad
delerin, Anayasanın buna taallûk eden madde
lerinin mücadelesinde bilfiil gayret göstermiş 
bulunan şayanı takdir arkadaşlarımızdan, o 
zamanın iyi kanun koyucularından olan Kırca 
arkadaşımız burada daha bu maddede sağ eliyle 
Devlettin verdiğini sol eliyle memurdan almaya 
(kalktı. Dedi ki, birlikten muradımız memurun 
statüsü, işçi statüsüne benzemez; işçi her şeyi ya
par, her şeyi ister ama, nıemur öyle şey yapa
maz. Âmme sektöründe, onun dili kilitli, elleri 
kolları »bağlı adeta 'böyle Ibir insan olarak telâkki 
edilmesi icalbeder gibi bir deyimde (konuştular. 
Biz onlara işçilerin istediği bir hakkı veremeyiz. 
Onun için biz, «birlik» diyelim de, «sendika» de-
miyelkn. Sendikayı hatır için, hani gösteriş ol
sun diye koymuşuz gibi gösteren ıbir deyimle ko
nuştular. Hayır arkadaşlar, bunun karşısındayız. 
Bu memlekette memur da işçi kadar laakal hak 
sahibi olacaktır. Olmadığı takdirde dşçi saltana
tına temayül ediyorsunuz, demektir. Böyle bir 
şey katiyen doğru değildir. Biz işçilere sendika
lar kurma hakkını, konfederasyona kadar kurma 
hakkını verirken, memurlara bu hakkı vermiye-
oeğiz deyip de, bu sefer aristokrasi yerine adeta 

20.11.1964 0 : 1 
proleterya saltanatını kurmak yoluna gitimiyece-
ğiz. Böyle bir şey yok. Bu anlamı daha birinci 
maddede müzakere eden Komisyon Sözcüsüne 
karşı üzüntiüerimii ifade etmek isterim. Eğer ka
nun bu espiri dâhilinde müdafaa edilecekse ilk 
maddeden karşılarındayız. Bundan dolayıdır ki, 
«sendika», ile «birlik» aynı teşekküller olarak 
kabul edilmiyecektir. Birinci maddeden Ibu çık
malı. «Birlik» Sendikalar Kanununda çıüsmış 
olan kanunda ne deyimi ifade ettiyse, burada 
o deyimin yerinde kullanılmalıdır. Alimi takdir
de böyle sosyal mertebeler ihdas eder gibi işçi
lere istediğiniz hakkı veren bir Sendikalar Ka
nunu çıkarın; ama burada, lütfen biz bunu ve
riyoruz, çünkü onun esprisi başkadır, memur öy
le ağzını, dilini pek açamaz, hakkını arayamaz 
gibilerden bir espri ile daha birinci maddeden 
karşımıza dikilmek doğru değildir. Böyle bir 
sözcülük zannetmiyorum M; Komisyonun, umu
munun düşüncesine tercüman olsun, zannetmiyo
rum ki, Heyeti Umumiyede bunu tervicetsin. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muterem Asım Eren ba
na hiç düşünmediğim şeyleri atfettüer. Her zaman 
kendileri çok samimîdirler. Samimiyetleri içeri
sinde birçok .mevzuları birbirlerine, biraz kabul 
edildiği takdirde kendi görüşleri, tamamiyle ar
zularının istikametinde neticelenecek tarza va
him surette karuştırarak bendenizi itham buyur
dular. Kendilerine evvelemirde şunu arz etmek 
isterim ki, Geçici Komisyonun Sözcüsü olarak bu 
konuda Komisyonun ittifakının kanaatini arz 
etmekteyim. Şimdi buyurdular iki, eğer yanlış 
not etmemişsem, »Bütün çalışmaiları eşit haklara 
kavuşturacağız.» Bütün çalışanları eşit haklara 
kavuşturmayacağız, efendim. Açıkça fcavuşturmı-
yacağız. Neden? Anayasamız böyle emretmiş de 
Ondan. Anayasamızın 46 ncı maddesi, «Çalışan
lar ve işverenler, önceden izin almaksızın sendi
kalar ve sendika "birlikleri kurma, bunlara ser
bestçe üye olma ve üyelikten ayrılma hakkına 
sahiptirler.» demektedir. İkinci fıkrasında şunu 
ifade eder; «İşçi niteliği taşımıyan kamu hiz
metti görevlilerinin bu alandaki hakları kanunla. 
düzenlenir.» Yani çalışanların sendika kurma, 
sendikalara üye olma hakları vardır. Eğer çalı
şanlar işçi niteliğini taşımıyorlarsa, yani, Dev-



M. Meclisi B : 11 
iet personeli ise bunların haklarının tanzimi ay
rıca kanunla yapılır. Şimdi ben kendilerine sor
mak isterim: Aeaba bu proleterya saltanatı de
dikleri şey, eğer kendi buyurdukları gibi, işçi
lerle memurlar aynı haklara sahibolacaklarsa, 
acaba proleterya saltanatı dedikleri şey, Türki
ye'de memurlara da grev hakkının tanınması su
retiyle mi olur, tanınmaması suretiyle imi olur? 

ASIM EBEN (Niğde) — Teferruatı sırası 
gelince söyliyeceğim. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Teferruatla alâkası yok. 
Birinci prensip maddesini konuşuyoruz; umumi, 
muğlâk lâflar söyliyerek burada memurların hak
ları kısıtlanmıştır, gibi bir tek kelimeden bu ne
ticelerin çıkartılmasının mümkün olmadığını an
latıyorum. 

İkinci nokta, öğretmenler federasyonu me
selesi.. Hep burada konuşuldu, açıkça temas 
etmek mecburiyetindeyim. Bir dernek, memur
lardan kuruludur; ama, karar ittihaz eder, «Ey 
Bakan falanca memuru değiştir, değiştirmez-
sen şöyle yaparım, böyle yaparım..» bunun ne 
reformculukla ilgisi vardır, ne Atatürkçülükle 
ilgisi vardır. Atatürk'çülük, reformculuk.. Hep
siyle ben belki herkesten fazla beraberim. Bu 
hakkın kendi inhisarımda olduğunu da telâkki 
etmiyorum. Ama, hiçbir suretle memurlardan 
kurulu, memur disiplinine tabi bir teşekkülün 
yöneticileri hem memurluk vasfını taşıyacak
lar hem de hangi Hükümetin Bakanı olursa ol
sun onun karşısına çıkıp, falanca memuru tâ
yin edemezsin; filânca memuru tâyin edersin 
diyecekler. Bu kanunda bu hakkı tanıyacağız? 
İşçilere (bu hakkı tanıyoruz. Çünkü işçilerin doğ
rudan doğruya idare ile ilgisi yok. Ama memur
lara bu hakkı tanımıyoruz ve tanımıyacağız. 

ASIM EREN (Niğde) — Bu, polis devle
tinde vardır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Hayır, polis devletinde 
yoktur. Buyurduğunuz husus nerede varsa, ora
da devlet yoktur. Orada anarşi vardır. (C. H. 
P. sıralarından bir milletvekili) nehilizm var
dır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Olabilir. Herhalde de
mokratik düzenin ne olduğunu Sayın Asım 
Eren çok iyi bilir. Ben onun felsefesinden, te-
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ferruatma, pozitif hukukuna kadar çok emek 
sarf etmişimdir, kendi kendime. Bu ithamları
nı ne şahsım ve ne de komisyon adına kabul 
ederim. Biz, burada hürriyetler rejimini kura
cağız diyoruz. Hürriyetler rejimi demek, Dev
let otoritesinin ihlâl edildiği, anarşinin hüküm 
sürdüğü, her önüne gelenin şu hakkı, bu hak
kı kullanıyorum diye Devletin temellerini ke-
mirdiği bir rejim değildir. Yine, şunu da belirt
mek istiyorum, başka hükümler de bulacaklar
dır. Meselâ biz personel sendikalarının birta
kım memurların, bizim maaşlarımız artırıl
sın diye sokaklarda gösteri yürüyüşleri ve mi
tingler yapmalarına bu kanunla mâni oluyoruz. 
Neden mâni oluyoruz? İşçiler için değil, memur
lar için mâni oluyoruz. (Sol sıralardan gürül
tüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (Devamla) — Müsaade ediniz, İşçiler 
için mâni olmuyoruz. Çünkü, işçiler bunu ya
parlarsa, bizzat Devletin içinde yer alan un
sur, Devleti halkın gözünde müşahhas olarak 
temsil eden unsur işçi olmadığı için, işçilere ta
nıyoruz. Ama, Devletin halkın nazarında müşah
has olarak temsil eden unsurun, yani memurla
rın maaşlarını artıralım diye dernek ve sendi
kalar vasıtasiyle müracaat etmelerini elbetteki 
kabul ediyoruz. Bu hak yoktu. Bu hak şimdi 
mevcut oluyor. Ama, sokaklara çıkıp Devlet 
otoritesinin karşısında meselâ, polis memurla
rının meselâ, öğretmenlerin «biz maaşlarımızı 
artırmak istiyoruz» diye miting yapmasını ka
imi etmiyoruz. Bunu.. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Kimin? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Kimsenin ismi ile alâ
kalı değilim Sayın Akay. Ben sadece prensipler
den bahsediyorum. Nitekim Anayasamızın top
lantı ve gösteri yürüyüşü hakkında mütaallik 
28 nci maddesi «bu hak, ancak kamu düzenini 
korumak için kanunla sınırlanabilir.» der. Tür
kiye'de kamu düzeni hakkında zannediyorum 
yaygın olan fikir, Devletin halk nazarında mü
şahhas görünüşü olan memurların maaşlarını ar
tırmak için sokaklara dökülmesine asla müsait 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; huzurunuzda de
mokratik bahislerde mensubu olduğum komis-
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yonlarm sözcüsü sıfatiyle çok konuşmak fırsa
tını buldum. Benim müdafaa ettiğim, şu anda 
komisyonun müdafaa ettiği fikir, (bir orta yol 
fikridir, bir bağdaştırma fikridir. Ne insan 
hak ye hürriyetlerine dayanıyoruz diye insan 
hak ve hürriyetlerinin koruyucusu, bekçisi ve 
teminatı olan Devlet müesseselerini yıkmak 
mevzuubahistir; ne de, Devlet müesseselerini 
koruyoruz diye fertlerden insan hak ve hürri
yetlerini almak mevzuubahistir. Huzurunuzda 
konuşan arkadaşınız sosyal Devlet ilkesine, sos
yal adalet ilkesine bir zamanlar Kurucu Mec
liste en ağır dedikodulara hedef olacak dere
cede bağlı bir insandır. Ama sosyal Devlet, sos
yal adalet derken hattâ Anayasamızın pekâlâ 
cevaz verdiği, demokratik olmak şartiyle ce
vaz verdiği, sınıf diktotaryasım reddetmek şar
tiyle cevaz verdiği sosyalizmde dahi Devleti 
yıkmak, anarşiye götürmek maksadı ile kul
lanılamaz. Buna mani olmak vazifesini komis
yon vicdanında hissetmiştir, arkadaşlar. 

'BAŞKAN— Sayın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlar; tartışma bir sanattır. Filhakika bu sa
natın da kendisine göre bâzı klâsik usûlleri var
dır. Sayın Kırca arkadaşımızın şimdi kullan
dığı usûl, tartışmanın klâsik usûllerinden biri
sidir. Yani, Ibir mevzuda muhalefete mâruz kal
dıkları zaman o mevzuun içinde bir tablo çiz
mek, en karanlık boyaları tabloya vurmak ve 
karşısındakine ve diliyenlere arz ederek dâva
nın asıl müdafaa edilmesi gereken noktalarını 
o tablonun arkasında saklamak.. Ama, bu hiç
bir şey kazandırmaz. Biz burada Türk Mille
tinin müstakbel saadetini temellerini hazırla
yan âdeta ikinci bir Kurucu Meclis vaziyetin* 
deyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 1 nci maddenin es
prisi içinde kalmak lâzımdır. Muhterem arka
daşım sokak mitingleri ile dâvasını kazanmaya 
çalıştı. Soruyorum, Anayasada okudukları 46 ncı 
maddenin 2 nci fıkrasında «sendika veya bir
lik» diye bir deyim var mı? Ben bu birinci 
maddenin ikinci fıkrasında, bu gelen tasarının 
ikinci fıkrasının «sendika» ile «birliği» aynı 
seviyede tutmasına itiraz ettim ve bunun me
tinden çıkarılmasını istedim. «Kanunla tanzim 
edilir» gayet tabiî. İşte biz de şimdi kanunu 
hazırlamaya çalışıyoruz. Ama o kanunu en iyi 
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bir şekilde hazırlamak için gayret sarf ediyoruz. 
Bu kanunun buyurdukları istikamette hazırlan
ması için bir şey yok ki. «Kanunla hazırlanır» 
demek, onların hakları verilmez demek değil
dir. Memurların, Devlet personelinin hakları 
kemaliyle verilecektir. Ama, âmme sektörün
de olmaları bakımından bâzı kısıtlayıcı hüküm
ler elbette kanuna girecektir. Bu o demek de
ğildir ki, ilk çıkışında sayın komisyon sözcü
sünün burada ifade buyurdukları gibi, (biz sen
dikayı bir lûtfu mahsus ölaraik koyduk, haki
katte «birlik» demek dana doğru olurdu, «bir
lik» diye kabul etseydik daha iyi olurdu, şek
linde sağ eliyle verilen (bir şeyi sol eliyle geri 
almacasına benzer. Hani. bizi temsilen ifade 
edilen sözler elbette bizim bu anda bu kanunun 
karşısında bulunan haleti ruhiyemize asla te
tabuk etmiyor. 

İkinci bir sual daha soracağım; okusunlar 
ellerindeki tasarının altındaki imzaları, Komis
yondaki arkadaşlardan kaç tanesinin imzası var
dır, bir baksınlar lütfen. Eksik olanlar nere
dedir? Hani ittifak? Yani Ibu beyanla bizzat el
deki tasarının altındaki imzalar biribiriyle çe
lişiyorlar. O itibarla o beyana da itibar etmek 
maalesef mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; hakikaten sosyal 
Devletsek Anayasanın dediği gibi memuruna 
da, işçisine de hattâ evinde yuvası için çalı
şan aile kadınına da eşit haklar tanımakla mü
kellefiz. Sosyal adalet bu 'demektir. Yani ev
velâ kendi içinde eşit adaleti temin etmiş olmak 
vaziyetine girmeliyiz. Bir çok memleketlerin 
temin ettiği seviyelerden geriyiz. Ben de bu 
üzüntüyü dııyfaktayim. Ondan dolayıdir ki, o 
seviyelere erişmek mecburiyetindeyiz. Biz ne 
aile 'kadınından hattâ ne de mektepteki çocuk
lardan ve ne de memurlardan ana hakları esir
geyenleyiz. Daha ilk sözde kısıtlayıcı esprilerle 
karşımıza geçilmenin karşısına onun için dikil
dik. Yoksa elbette bir miting levhası ile bu 
maddeyi, buyurdukları gibi, kabul edecek de
ğiliz. O miting levhasında başka memura hak 
verdirecek daha bir çok levhalar vardır. Hele 
bakalım sırası galsin, o teferruatı görüşeceğiz. 
Bir kara toblo çizmekle bütün dâvayı onun 
arkasında kapataımayiz. 

Arkadaşlar demin arz ettiğim gibi, ne ittifak 
vardır, işte önümüzdedir tasarı, imzaları mey-
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dandadır; ne de, söyledikleri şekilde bu mem
leket memurlarının ana haklarını kısmak arzu
sundadır. Madem ki, Anayasayı yapmışızdır, 
kalbul etmişizdir. Sosyal Devlete uyan bütün 
hükümleri buraya getirmek mevkiindeyiz. Buna 
uymıyan hükümleri de Ikabul etmemek zorun
dayız. Birinci maddenin ikinci fıkrası bu ba
kımımdan bu espriye aykırıdır. Yani sendika 
ile birliği sinonim saymak asla doğru değildir, 
Sendikalar Kanununda, çıkardığımız kanunla 
birlik ve sendika nasıl ayrı ayrı kademeleri ifa
de ediyorsa müsaade buyursunlar aynı şekilde 
olsun, onu ıbilâhara kabul edelim efendim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz? 
Arkadaşlar, müzakere uzayacaksa kesece

ğim burada. Çünkü saat 17 oldu, sözlü soru
lara geçeceğiz, 

Buyurun Geçici Komisyon Sözcüsü. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Herkes bilir ki, bu Mec
liste komisyonlar, üyelerinin üçte biri ile top
landıkları zaman toplanmış sayılırlar. Şu Mec
liste, şu anda bir karar alınsa ve herkes elini kai-
dırsa o karar ittifakla alınmış demektir. Komis
yonumuz nisabı dâhilinde toplanmış ve bu rapor 
üzerindeki bütün kararlarını da ittifakla almış
tır. 

BAŞKAN — Tamam. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Daha bitmedi Sayın Baş
kan. 

Bir hususu, sırf kanunun tefsiri burada çok 
iğlâfc edildiği için belirtmek mecburiyetindeyim; 
274 sayılı Sendikalar Kanunu, hizmet akdi ile ça
lışan ve bâzı akidlerle çalışan işçilere hitabet-
mektedir. Bu kanunun birlik diye fcasdettiği ka
deme, (muhtelif iş kollarına mensubolanlar dahi 
bir mahalde, o mahalle mütaalMk müşterek menfa
atlerini müdafaa etmek üzere sendikaların ara
larında kurdukları üst teşekkül. 

Binaenaleyh oradaki birlik ile (buradaki birlik 
arasında hiçbir münasebet yoktur. «Birlik» keli
mesi her kullanıldığında, birbirleri ile değişik 
kullanılışlarında münasebet olduğunu Türkçe 
bakımından dahi o kadar iddia etmek mümkün 
değildir ki, «Birlik» denilen kelimeyi biz muh
telif vesilelerle pek değişik olarak kullanırız. 274 
sayılı Kanunla bu kanun arasında bir münase-
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'bet yoktur İki, böyle bir münasebeti kurmak su
retiyle bu maddenin Anayasaya dahi aykırı ol
duğunu iddia edebilelim. Gayet masumane bir 
şeyin içindeyiz. Fransızlar buna Sendica Du per
sonel derler, İngilizler Union, «birlik» tâbirini 
kullanırlar. Sayın Eren'e sormak isterim; İngi
lizler «birlik» tâbirini kullanıyorlar diye İngil
tere'de memurlarının kurdukları sendikaların 
haklarından mahrum olduğu, sosyal devletin inkâr 
edildiği şeklinde neticelerine mi varmak lâzım
dır? Ben sadece şunu söylemek isterim; biz Hü
kümet olarak ve Komisyon olarak ve biraz evvel 
Sayın Devlet Personel Dairesi Başkanı tekrar bu
yurdular; işçi hareketiyle, işçi sendikacılığı hare
ketiyle, memur sendikacılığı hareketinin 'bütün 
demokratik memleketlerde olduğu gibi, birbirin
den farklı olduğunu, bunların birbiri arasına ka
rışmadığını istikametlerinin, maksatlarının, ruh
larının ayrı olduğunu izaha çalıştık. İşçi sendi
kacılığı hareketi, bu Anayasanın getirdiği yasak
lamalar içinde kalmak şartiyle bâzı şeyler yapa
bilir ki, bunların ibir kısmını Devletin müşah
has tezahürü olan memurlara tanımak imkânı 
yoktur. Başka yerlerde de tanımak imkânı yok
tur. Bizde de tanımanın imkansız olabileceği Ana
yasanın 46 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ve 
47 nci maddesinde derpiş edilmiştir. Memurlar 
işçiler gibi sokaklara dökülmemelidirler. Memur
lar işçilerin yaptıkları tarzda bir mücadele tar
zının içine asla giremezler. Bu mücadele, bu ta
lep şekilleri Devlet mefhumunu, hiyerarşiyi ko
ruyacak, disiplini muhafaza edecek ^esaslar içinde 
olmalıdır, dediğimiz zaman, bundan nasıl olur da 
hiç kasdetmediğimiz neticeler çıkarılır? 

Şimdi fıkrayı dikkatle okusun Sayın Eren, 
«Bu sendikalar» diyor. Bir kere, «meslek birliği» 
diye kurulacak. Bu ismi isterlerse, kendileri, 
«meslek birliği» ismini tercih edecek olanların 
sendika olmak, bu kanuna göre Devlet personeli 
olmak vasfını ortadan kaldırmadığımız, fıkranın 
kendisinden bellidir. Binaenaleyh, fıkrayı doğru 
dürüst okumadan, doğru dürüst tefsir ve tetkik 
etmeden, bizim memur sendikalarının talep espri
si ile, işçi sendikalarının talep esprisi arasında 
bir fark vardır ve o fark doğrudan doğruya me
mur sendikalarının Devlet mefhumunu, disiplin 
mefhumunu, hiyerarşi mefhumunu 'korumak, on
ları muhafaza etmek vecibelerine bağlıdır, de
memizle; demokratik nizamın, insan haMarniın 
ayaklar altına alınması gibi vahim neticeler ara-
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sında tne münasebet olacağını bendeniz göreme
mekteyim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
ASIM EREN (Niğde) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Karşılıklı fikirler beyan edildi, 

bunun sonu gelmez; müzakereyi artık durdura
lım, sorulara geçelim. 

ASIM EREN (Niğde) — Müsaade ederseniz 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — iki kelime ile, lütfen kısa fcionu-
şunuz, ve bir tartışmayı mucibolaeak şekilde fco-
nuşmayıniız. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, Muhterem Komisyon Sözcüsü şu nok
tayı tasrih buyurmadılar, onu bekliyordum. Ya
ni uzun boylu, çok kıymetli, güzel kelimelerle do
lu olan cümlelerin içinde onu bulamadığım için 
tekrar huzurunuza çıktım, özür dilerim. 

Efendim arzım şu: Sendika ile birliğin sino
nim olmadığını kabul buyurmalarını istiyorum. 
Yani Sendikalar-Kanununda çıkmış olan birliğin, 
oradaki deyimin, delâlet ettiği mâna, buradaki 
birliğin delâlet ettiği mânaya uymuyor. Burada 
sendika ile birliği aynı yerde kullanmak istiyor
lar. Hayır, böyle değil, ingilizlerin, kendilerinin 
«birlik» tâbirini başka bir milletin sendika tâbiri
ni tereih etmesi bizim kanun tekniğiniz için il
zam edici bir sebep teşkil etmez. Biz daha evvel 
attığımız bir adıma uygun ikinci bir adımı atmak 
mecburiyetindeyiz. Kendi kanun sistematiğimiz 
içinde, kendi kanun camiamız içinde, kendi mer'i 
kanunlarımız içinde birinin dediğini diğeri bo
zarsa bu kanun tekniğine uymaz. Evvelâ ben bu
nu arz ettim, bunu savundum. Bu nokta üzerin
de konuşmadılar ve bunu çürütecek bir şey söy
lemediler. Mütemadiyen başka şeylerden bahset
tiler, memurun sokağa dökülmesinden bahsettiler. 
Onların hükümlerine sıra geldiği zaman konuşa
cağız tabiî. Sırası daha gelmedi, aşağıda maddele
ri var. 

1. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Niğde 
İlinde büyük zarara sebebiyet veren dolu ve sel 
âfeti dölayısiyle meydana gelen hayvan hastalık
larını önlemek ve meskenleri yıkılan halka yar-
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Benim şimdi arzum; bu birinci maddeye mün

hasır olmak üzere ikinci fıkrada «Sendika veya 
Meslek Birliği» deme tarzında iki deyimi aynı 
mânada kullanmanın doğru olmadığı, bir evvel 
çıkan kanun tekniğine uygun bulunmadığı nokta
sıdır. Bu nokta üzerinde bendeniz bir takrir ver
dim ve ikinci fıkranın bundan dolayı çıkarılması
nı istedim. Ondan sonraki maddelerde muhte
rem arkadaşlarım, zaten sendika ve konfederas
yon var. Binaenaleyh, birinci maddeden bu fık
ra çıkarsa maddede, kanunda hiçbir şekilde «sen
dika» kelimesi bulunmıyaeak gibi bir korkuya 
kapılmaya da mahal yok. Ama bir evvelki say
dığımız kanuna uygun bir kanun çıkarmış olu
ruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

M. M. Yüksek Başkanlığına 
(S. 543) sayılı tasarının 1 nci maddesinin 

2 nci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

Gerekçe: 
Şifahen arz edildi. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
OEOÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (istanbul) — Katılıp, katılmadığımızı 
bize sormadınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Biraz evvel ifade etmiştiniz. 
Tekrar sormamıza lüzum yok, katılmıyorsunuz. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Arkadaşlar belli olmadı, Asım Eren arkada
şımızın önergesini kabul edenler işaret buyursun
lar... Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar; alman karar gereğince şimdi so
rulara geçilecektir. 

dım yapmak hususunda ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Celâlettin 
Uzer'in sözlü cevabı (6/697) 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Bakan? 

Burada. Soru önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun îmar ve iskân Bakanı ve 

Tarım Bakanları tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Asım Eren 

Soru : 
Tarım Bakanından : 
Nisan ile Haziran 1963 aylarında Niğde ilin

de büyük zarar ve hasara sebebolan dolu ve sel 
âfetlerinden, bulaşık hayvan hastalıklarından za
rar gören vatandaşlara Tarım Bakanlığı, ihtiyaç
larını bildiren ve gildirmiyen, tefrik etmeksizin, 
ne gibi tedbirlerle yardım etmiştir? (Bağ, meyva-
cılık, hububat, hayvancılık ve hayvan hastalıkları, 
orman mücadele ve ilaçlama, sulama, yeraltı su
yu.) 

îmar ve iskân Bakanından: 

Niğde'deki bu dolu ve sel felâketi üzerine Ba 
kanlığınızın Teşkilât ve Görevleri Kanunu gere
ğince ne gibi tedbirler alınmış ve alınmakta ve 
alınacaktır? Çok âcil yardıma muhtaç durum
dakiler ayrıca tesbit edilmiş ve bunlara âcil el 
uzatılmış mıdır? Meskenleri yıkılma tehlikesine 
uğramış Niğde (Misli köyü) halkının mesken ih
tiyacı esaslı ne gibi tedbirlere, kış gelmeden bağ
lanacak ve iskânları sağlanacaktır? Niğde'nin bal
lıca dağ köylerinden tarlasız, bahçesiz ve yayla-
sız olanlarının başka yerlere nakli incelenmiş mi
dir? incelenecek midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 
İMAR VE İSKÂN BAKANI CELÂLETTÎN 

ÜZER (Eskişehir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Sayın Niğde Milletvekili Asım Eren 
Beyefendinin Niğde iline bağlı Gölcük bucağı 
Hassa ve Tırhan köylerinde 1963 Nisan ve Hazi
ran aylarında vukua gelen âfetle alâkalı sorula
rını cevaplandırıyorum. 

Âfet, 1963 yılının Nisan ve Haziran aylarında 
vukubulmuştur. Umumiyet itibariyle kültür ara
zisinde husule gelen hasar doğrudan doğruya, Ta
rım Bakanlığını alâkadar eder. Ben, imar ve Is
kan Bakanlığını alâkadar eden hususlara cevap 
veriyorum. 

Gölcük bucağının içinde valilikle yapılan ya
zışmalarda üç binanın yakıldığı tesbit edilmiştir. 
Âfet olur - olmaz valilik emrine 10 bin lira gön-
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derilmiştir. Âcil yardım olarak 7269 sayılı Kana 
nun 6 ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye is
tinaden yapılan tahkik neticesinde 7269 sayılı 
Kanunun kapsamına girmiyen Mislî, yani, Göl
cük bucağına her hangi bir şekilde yardıma im
kân olmadığı tesbit edilmiştir. Çünkü hasar 25 ten 
fazla ev olduğu takdirde yardım yapılmasına 
7269 sayılı Kanun âmir bulunmaktadır. 

Yine aynı bucağın Hassa ve Tırhan köylerine 
geliyorum. Hassa ve Tırhan köyleri galariler üze
rinde kurulmuş bir köydür. Galerilerde vukubu-
lan çöküntü Hassa'da 40, Tırhan'da da 25 hane 
yıkılmıştır. Bunların başka yerlere nakilleri de 
mevzuu vardır. Evvelâ durum jeolojik bir ka
rakter arz ediyordu; yapılan incelemelerde bu
nun vâridolmadiği, sabit bulundu ve bunun üze
rine Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına mü
racaat edildi, işin Devlet Su işleri ile ilgili kıs
mının tetkiki ve neticenin bize bildirilmesi is
tendi. Rapor gelir gelmez gerekli işlem yapıla
caktır. 

Sorunun diğer kısmı doğrudan doğruya Ta
rım Bakanlığım ilgilendirmektedir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem arka

daşlarım; muhterem Bakana beyanlarından dolayı 
teşekkür ederim. Ancak sözlü sorumun metninde 
ayrı pasajlar vardır. Onların üç tanesine cevap 
vermemişlerdir. Bu ayrı pasajları tetkik buyu
rurlarsa, hangilerine cevap vermediklerini anlı-
yacaklardır. Şüphesiz sözlü sorumun metninde 
bulunan bütün pasajların cevaplarını istirham 
etmiştim. Bu eksiklikleri mümkünse ikinci çıkış
larında tamamlamalarını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; âfet 1963 senesi Ni
san ve Haziran aylarında olduğu gibi, Cenabı 
Hak, bunun cevabı verilmedi diye midir nedir, 
uzun müddet bunu burada tekrar etti. Bu sene 
de oldu. Aksaray'ın kasabası içinde Uluırmak 
deresinin geçtiği yamaçlarda, gecekondularda ya-
şıyan şehrin kenar mahallelerdeki birçok fakir 
fukaranın kerpiç evleri, ağılları, samanlıkları da 
yıkıldı. Biz oraya Sayın Sağlık ve Enerji Ba-
kanlariyle gittiğimiz zaman buraları gördük, göz
lerimizden de yaş geldi. Tahmin ediyorum ki, 
Muhterem Bakan, yalnız benim sözlü soruyu sor
duğum zamana münhasır olarak bir tedbir düşün
memişlerdir her halde. Bu güne kadar 7269 sayı-
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lı Kanunun çerçevesini de ağarak îmar ve îskân 
Bakanlığının vazifelerine giren hususlarda bil
hassa Mesken Umum Müdürlüğü bakımından ya
ni mevzuata uygun tedbirler de düşünmüşlerdir. 

Ancak bir düşüncelerini ifade eden kelimeler 
deminki cevaplarında bulunmadığı için kendi
lerini, müsaadeleriyle uyarmak isterim. 7269 sa
yılı Kanunun çerçevesi içinde kalmasınlar ve 
kendi evlerini yapanlara yardım meselesinde, ke
za Mesken Umum Müdürlüğünün umumi vazife
leri içinde, Bakanlık çerçevesinde kendi bütçe
lerinin takati nisbetinde bu sene de geçen sene
den çok daha fazla zayiat ve hasara uğramış; 
hattâ elleri böğürende kalıp her şeyleri yıkılmış, 
çamur haline gelmiş olan bir kısım halkın yar
dımına koşsunlar. Bunu istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, eski âfet yerleri sadece 
Tırhan, Hassa köylerine münhasır değildir. Biz 
Niğde vilâyeti olarak, sözlü soruyu, sorduk. Misli 
köyünü de gözümüze çarptığı için bir misâl ola
rak söyledik. Çünkü Misli köyünde eski Rum 
evleri vardır, tonoz kemerli. Devamlı yağışlarla 
kemerler çatladığı için, halk kendiliğinden çadır
lara çıkmıştı, 1963 senesinin yazında. Ve o yağ
murlar devam etse idi, kemerler başlarına yıkı
lacaktı. Misli'de hasara uğrıyan yalnız bir. iki 
ev değildir, tahmin ediyorum ki, sağlam ev kal
mamıştır, eski Rumlardan kalan içi Tonoz ke
merli evlerin hiç birisi sağlam olarak kalmamış
tır. Verdikleri adedi malûmat, ne dereceye ka
dar gerçeğe tevaffuk ediyor, bilmiyorum. Benim. 
gezdiğim en aşağı 10 - 15 ev vardır. O itibarla 
bu hususta tekrar dikkatlerini ve mümkünse tet 
kiklerini rica ediyorum. 1963 senesinde şuralar
da âfet olmuştu; buyurdukları gibi Niğde mer
kezinin Misli ve Gölcük nahiyesi köylerinde,. Ulu
kışla ilçesinde, Bor köylerinde, bilhassa Badak, 
Nağrasan, Emen'de. Muhterem arkadaşlarım, 
Emen'i, Badak'ı o kadar sular kapladı ki, mez
ru atı harab oldu, evler yarıya kadar su içinde 
kaldı ve çoğu yıkıldı. Yani hasar yalnız Niğde 
vilâyetinin merkezine münhasır değildir. O âfet 
her tarafı kaplamış durumda idi. Bu sene bahar
da olan âfetin ağırlık merkezi Aksaray'da idi. 
Bununla bareber yine diğer kazalarda da az bu
çuk hisseyabolan mıntakalar bulundu. Görüyo
rum ki, Niğde vilâyetinden edindikleri veya sa
dece geçen seneye münhasır olarak edindikleri 
malâmat bugünkü realite ile karşılaştırılınca pek 
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az bir bilgi mahiyetinde kalıyor. Tabiî tedbir
leri de buna göre oluyor. Biz istiyoruz ki. vatan
daşa, kanunların hükümleri dâhilinde, bir kanun 
temin edemiyorsa, öteki kanuna el tarak - ka
nunlar sayın Bakanlığın elindedir - nereden 
mümkünse o kanundan bu yardımlar yapılsın. 
Zaten sözlü sorumda bendeniz 7269 sayılı Kanu
na münhasır bir yardım talebetmedim ki. (^ka
nunda mümkün olmadığı için yardım etmiyorum, 
diye bir gerekçe ile de buraya çıkmayız. Bu 
bakımdan soruma sözlerini bir cevap olarak 
kabul etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, mesken politikası 
teşkilât bakımından bugün ikiye bölündü. Bunun 
da ıstırabını çekmeye başladık. Bunlardan biri
si Köy işleri Bakanlığına giden kısımdı, diğeri 
de kendi bakanlıklarının içinde bulunan kısımdı. 
Biz yeni bir bakanlık kurulmasını, işlerin büsbü
tün bu iki bakanlık arasında kalması neticesini 
doğurmasını intacetmek gibi bir neticeyi bekle
meyiz. Biz bilâkis yükler hafifledi; binaenaleyh 
daha fazla, daha tam iş görülsün bekleriz. Bu 
bakımdan Köy İşleri Bakanlığı ile Sayın İmar ve 
İskân Bakanı arkadaşımızın yetkileri dahilindeki 
iş bölümünün bize taallûk eden, benim bu sözlü 
soruma taallûk eden çarelerini, icabederse işbir
liği yaparak beraber temin etsinler. O itibarla 
köy evlerinin yapımında, mesken işlerinde., bu 
âfet işlerinde çok rica ediyorum, bu bölünme va
ziyetinden dolayı büsbütün yükün bir kısmını 
sırtlarından başka tarafa yöneltmesinler. 

Muhterem arkadaşlarım, 3 ncü bir nokta; Kal
kınma Plânında bir mesken politikası tesbit edil
miştir. Orada ifade edilen Devletin vaitleri 
vardır. Ben biraz da sözlü sorumda o vaitlere 
istinadettim. Yani, evleri yıkılanlar, evleri olmı-
yanlar, gece kondu meseleleri filân... Bütün bun
ların çaresi, bu plân dâhüinde bulunacaktır, İs
terdim ki, Sayın Bakan burada bana şu 1,5 sene 
evvel verdiğim sözlü soruma cevap olarak Asım 
Eren arkadaşıma tebşir ederim, 7269 sayılı Ka
nunda çaresi yok, ama, Kalkınma Planındaki, 
Devletin va'di gereğince biz; Niğde ilinde geçen 
sene, bu sene hattâ gelecek sene vukuu muhte
mel ki, her sene oluyor, bütün âfetler için eli
mizden gelen bütün gayretleri sarf ederek evsiz, 
samanlıksız, ahırsız vatandaş bırakmıyacağız de
sinler. Demelerini beklerdim. Bunu diyemedik
leri için hani son derece de hulasa bir cevapla 

— W 7 -



M.Meclisi B : l l 20.11.1964 0 : 1 
buradan çabucak indikleri için, doğrusu üzgün
lüğümü saklıyamıyacağım. Bizim, memleketin 
şurasında burasında günlerce dolaşarak tesbit et
tiğimiz ihtiyaçları huzuru millette icra organına 
sözlü soru şeklindeki yetkimizle arz ettiğimiz za
man, beklediğimiz neticeler bugün aldığım cevap 
şeklinde olmamak gerekir. Bunu bilhassa arz 
etmek isterim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI CBLÂLBTTİN 
ÜZER (Eskişehir) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri; Sayın Asım Eren arkada
şım iki şekilde sözlü soruyu sormuş : Tarım Ba
kanlığından ve İmar ve İskân Bakanlığından.. 
Ben burada İmar ve İskân Bakanlığı ile ilgili 
kısımlara cevap verdim. Soruda başka hiçbir 
şey görmedim. 

Şimdi Sayın Asım Eren Beyefendi, memleke
tin bugünkü durumunu benden daha iyi takdir 
ederler. Türkiye bir âfetler bölgesidir. Son bir 
ay zarfında yalnız Bursa ve Balıkesir'de 7 979 bi
na yıkılmış, 3 541 bina ağır hasara uğramış du
rumdadır. Konya'da, Karaman'da 150 ye ya
kın dükkân yanmıştır. Tekirdağ'da 60 bina ta
mamen yerle yeksan olmuştur. Eleşkir'te, Ağrı'
nın Molla Süleyman ve köyünde birçok bina zel
zeleden yıkılmış bir durumdadır. Van'ın Ge
vaş kazasına ve Balaban kazasına bağlı iki kö
yünde 12 bina yıkılmış, 12 vatandaş ölmüştür- iki 
köy yerle yeksan olmuştur. 

Biz bu yeni olan âfetlere yetişelim, yardım 
yapalım derken, yeniden 288 yerde daha yeni âfet
ler vukubulmuştur. Ve (bunların da yardımına 
koşmaktayiz. Bakanlık bu kadar ağır yükün 
altında ezilirken 7269 sayılı Kanunun dışına 
çıkarak yardım (talebinde ve yardım yollarında 
çaba göstermemizi tavsiye eden Sayın Niğde 
Milletvekili Asım Eren'e ben de üzüntü ile şu
nu belirtmek isterim ki, elimizdeki maddi im
kânlar ancak ve ancak tahdidedilmiş yardım
lara münhasır kalmaktadır. Çünkü, (bütçe du
rumumuz herkesçe malûmdur. 150 milyon lira 
istediğimiz zaman bize 28 milyon, 12 milyon 
verilmektedir. Biz bu ağır yükün, altında eli
mizden gelen azâmi yardımı yapmaktayız. Der
iler iki; bu dağ köylerine başka fasıllardan yar
dımlar yapılsın. Gecekondu, kendi evine yar
dım faslından yapılsın. 6784 sayılı Umar Kanu

nu ve 6188 sayılı kanunların hiçbir tanesi bize 
bugün mesken yapmak imkânını vermemekte
dir. Mesken Kanunu ivedilikle Meclisin günde
minde beklemektedir. Bunu komisyonlardan 
geçirdiğimiz halde 11 aydır maalesef Meclisin 
gündeminde .beklemektedir. Bu kanun çıkma
dan her hangi bir surette yardım yapılmasına 
imkân yoktur. 

Âfetler grupuna »gelince; zaten Misli buca
ğında üç bina yıkılmıştır. Umumi hayata tesir 
edici mahiyeti yoktur. Âfet 25 nci maddenin 
hükümleri kapsamıma girmiyor. Bu yok. Tır-
han ve Hassa köylerinde .ceman 65 bina yıkıl
mıştır ki, bunların da yapılması için evvelemir
de seylâp tedbirlerinin alınması lâzımdır. Yok
sa ben yapayım ama yarın yine yıkılacaktır. 
Onun için de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına müracaat edilmiştir. Onların alacağı 
tedbire göre gerekli muameleye tevessül edile
cektir. Parası ayrılmıştır. Diğer dağ köylerine 
yapılması.istenilen yardımı da elimizden geldiği 
kadar düşünmekteyiz. Ama lütfedin, Mesken 
Kanununu çıkartın, derhal yardımınıza koşaca
ğız. Bugün Varlık Mahallesinde, İzmir'de, İs
tanbul'da ve Bursa'da yapılan sosyal, mesken
leri maalesef dağıtamadık. Çünkü kanun çık
madı. Onun için de bir yönetmelikle bunları 
kiralık meskenler olarak vatandaşa verdik, boş 
durmasınlar diye. Bu şartlar altında zaten bi
ze verilmiş olan gecekondu faslı da bütün Tür
kiye'ye şâmildir. Emrimizde 35 milyon lira 
vardır. Bunu da fazlasiyle yerine getirmiş bu
lunuyoruz. Gecekondu faslını ancak ıslâh ve 
önleme işlerinde kullanabiliriz. Bu fasıldan 
köylere mesken yapmaya yetkim yoktur*. Baş
kaca bir imkân yok !ki elimde, yapayım. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, Sayın Bakana lütfettikleri kıymetli 
bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Onun üzerin
de durmuyorum. Yalnız demin işaret ettiğim bir 
noksanını şimdi ifade ettiler. Buna temas etmek 
mecburiyetindeyim. Malûmu âlileridir ki, bir 
bölge plânlaması .meselesi vardır. Bu vazife bil
hassa Sayın Bakanlığa teveccüh etmiştir. Bu 
plânlama dağ köylerinin yani kabili iskân olimı-
yan bölgelerde bulunan dağ köylerinin hattâ bâ
zı orman bölgelerindeki orman köylerinin başka 

— 518 — 



M. Meclisi B : 11 
yerlere nakli meselesi başmadde teşkil eder. Bu 
baş maddeyi teşkil eden bu konuda Niğde en bü 
yük payı alacak durumdadır. Çünkü onun iki 
ilçesinde bilhassa Toros dağlarının eteğinde; bi
rinin damı, diğerinin yolunu teşkil eden yamaç
larda kurulmuş; yürüdüğünüz yerden bir delik
ten duman çıkan, altındaki evin bacası olan köy
ler vardır. Bunların yaylası da yoktur maalesef 
tarlası yoktur, medarı maişeti yoktur. Bunların 
hanımları evlerinde kalır; erkekleri, diyar diyar 
dolaşırlar, işte aile bayatının saadeti bu nasip 
dâhilinde cereyan eder. Tabiî Ne refah vardır, 
ne de maişet vardır. Bizim Ulukışla ve Çamardı 
ilçelerimizin bu durumda olan köylerinin isim
lerini sayıyorum. Elmalı, Gedeli, Ardışlı, Mora-
dı, Horozköy, Gümüşköy, Hacıali; Ulukışla'da, 
keza Çamardı ilçesinde buna benzer ve Demirka
zık tepesinin, en .yüksek tepenin altındaki (köyler
den .başlayıp Pozantı'ya doğru inen yamaçlarda-
ki köyler. Bunlar muhterem arkadaşlarım, insan 
hayatının geçeceği köyler değildir. Nasılsa bir-
Ikaç kişi vaktiyle oraya barınmış, üremişler ve 
yavaş yavaş köyleşmişler. Ama bir köyün tetim-
maıtı yoktur, yaşıyamazlar. Bunlar hakkında esas
lı plân lâzım. Ellerinde bölge plânlaması kalkın
ma plânına girmiş mevzuat var. Ben bu esaslar 
dâhilinde kavramlı 'bdr cevap beklerim. Bunu bu
lamadığım için üzüntümü ifade ettim. Hattâ şim
di şu âna kadar omdan hiç bahsetmemişlerdi. 
Bâzı pasajlara cevap vermediklerini işaret edin
ce, tuttular en ufak bir noktaya şimdi temas et
tiler, fakat çaresinden hiç bahsetmediler, umumi 
konuştular. Muhterem arkadaşlarım, biz çare is
tiyoruz, Türkiye'nin birçok dağ köylerinde oldu
ğu gibi Niğde'nin en az 10 - 12 feöyünü ilgilen
diren bu mevzuun ciddiyetle ele alınması lâzım. 
Ele alınırsa mesele yürür. Ama hangi müddette 
halledilir, o hususta zaten bir müddet tahdidet-
tiğim, bir zorlama yaptığım iddia edilemez. Tet
kik edilecek, imkânlar bir' araya getirilecek çare
si teslbit edildikten sonra yani hastalık teşhis 
edildikten sonra Devletçe bunun tedavisi cihe
tine gidilecektir. Bizim istediğimiz ele alınsın. 
Bugün ele alınmış değil. Hiç kimse Niğde vilâ
yetinin, arz ettiğim Torosların ,en yüksek tepe
lerinin yamaçlarında tünemiş olan •vatandaşların 
derdini ele almış değildir. En başta mesul olan 
îmiar ve İskân Bakanlığıdır. Yeni kurulan Köy 
İşleri Bakanlığı da bunun bir kısmını üzerine al
mıştır. Ama hangisi hangisinden sorumludur da-
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ha belli değildir. Çünkü Köy İşleri Bakanlığı
nın kanunu çıkmamıştır. Bu itibarla muhterem 
arkadaşlarım, işi tereddüde vâdü vâide bırakmak 
niyetinde değilim. Eğer milletvekili isem 'bura
da Niğde'nin halikı namına arz ettiğim sefaleti, 
ihtiyacı kalbul buyursunlar ve ciddiyetle bu işi 
ele alsınlar. Bizim istediğimiz budur. 

Hürmetlerimi sunarım efendim. 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz efendim? 

Buyurunuz. 

İMAB VE İSKÂN BAKANI CELÂLET-
TİN ÜZER (Eskişehir) — Muhterem Asım Be
yefendi beni müneccimbaşı sandı galiba. Sözlü 
sorusunda iki bucak bir köyden bahsettiği halde, 
burada seri halde birçok köylerden bahsetti. Bir 
defa bölge plânlaması, evet, benim plânlamam, 
ıbenim Bakanlığımın işleri dahilindedir. Ama, 
bölge plânlaması da bir sisteme göre kurulmuş 
ve bugün ona göre çalışıyor. Marmara, Antalya, 
Çukurova, Zonguldak bölgeleri ele alınmıştır. 
Çukurova bölgesinin içinde de Niğde ele alınmış 
durumdadır. Köy İşleri Bakanlığı âfet işlerine 
karışmaz. Benim Bakanlığım karışır. Âfet işi ile 
ilgili olan sözlü sorunuzu cevaplandırmış ve iki 
-bucak ile bir köyünüz hakkında tatmin 'edici ce 
vaplar vermişimdir. 

ASIM EREN (Niğde) — Dağ köyleri hak
kında cevap vermediniz.. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI CELÂLET-
TtN ÜZER (Devamla) — Dağ köyleri hakkın
da ben müneccim başımıyı/m ki, bunlar kaç tane 
köydür? Bütün Türkiye dağ köyüdür. 

BAŞKAN — Tamam, tamam efendim.. Soru 
cevaplandırılmıştır. 

2. — Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, 
Antalya Belediye sınırlan dâhilinde, Evkafa ait, 
ne kadar boş arazi bulunduğuna ve satılan gay-
rimenkullerden ne kadar gelir sağlandığına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/747) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv?.. Yok. İki defa 
bulunmadıkları için soruları düşmüştür. 

3. — Manisa Milletvekili Hurrem KubaV-
ın, Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan Yunan 
uyruklu kişilerin miktarına ve bunlardan ne ka
darının Gelir Vergisi ödediğine dair önergesi ve 
Başbakan adına Maliye Bakanı Ferid Melen'in 
sözlü cevabı (6/794) 
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BAŞKAN — Sayın Hürrem Kubat? Burada. 

Başbakan adına cevap verecek 'Sayın Maliye Ba
kam burada. Soruyu okutuyorum. 

13 . 2 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorularımın başbakan tarafın

dan sözlü olarak cevapla ndırılmıaısımın teminimi 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Manisa Milletvekili 

Hnrreta Kubat 

1. Türkiye'de oturan ve çalışmakta olan Yu
nan uyruklu kişilerin miktarı ne kadardır? 

2. Bunlardan ne kadarı Gelir Vergisi 'öde
mektedir? 

3. Yunan uyruklu şahıslarım ödedikleri yıl
lık Gelir Vergisi yekûnu ne kadardır? 

1960 - 1963 yılları arasında yıllık olarak. 
4. Beher Yunan uyruklunun ödediği yıllık 

ortalama G'elir Vergisi ne kadardır? 
5. Gelir Vergisi ödemiyen Yunan uyruklu

lar hakkında bugüne kadar ne gibi işlem yapıl
mıştır? 

6. Hükümet Yunan uyruklu şahısların ilkti 
sadi ve sosyal çalışmalarını yakımdan izlemekte 
imidir? 

7. Yunan uyruklu kişilerin ikamet tezkere
lerini elden geçirecek ve gerekli tedbirleri alacak 
mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
BAŞBAKAN ADINA MALİYE BAKANI 

FERÎD MELEN (C Senatosu Van Üyesi) — 
Say m arkadaşımız Kubat'in sorularına birer bi
rer cevap arz ediyorum: 

1. Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına 
göre ve 2 . 3 . 1964 tarihi itibariyle Türkiye'de 
ikamet eden 12 592 Yunan tebaalı şahısın bulun
duğu; 

Bu kimselerden : 
3 274 şahsın daimî surette iş tuttukları, 
1 029 sabisin muvakkaten iş tuttukları, tes-

bit edilmiş olup yekûnları; 
4 303 kişidir. Bunlardan başka; 
3 697 şahsım öğrenci, çocuk ye ev kadımı olup 

iş tutmadıkları, 

4 592 şalısın da misafiretem tahditli olarak 
oturdukları bildirilmektedir. 

Bunlardan 4 . 11 . 1964 tarihine kadar mem
leketimiz için zararlı faaliyetleri görülen 1 160 
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kişinin sınır 'dışı edildikleri ve mer'i kamunları-
ımıza aykırı iş tuttukları tesbit edilen 375 Yu
nanlının da işlerime son verildiği anlaşılmıştır. 

Yine, Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan 
kayıtlara mütenazır olarak Bakanlığiflnea 
30 . 6 .1964 tarihi itibariyle yaptırılan inceleme 
sonunda: 

1 803 kişinin işyerleri olup halen vergi dai
relerinde mükellefiyet kayıtları bulunmaktadır. 

1 267 kişi hizmet erbabı olup işverenler ta
rafından ücretlerimden vergileri kesilip vergi 
dairelerine vergileri yatırılmıştır. 

387 kişi emniyet kayıtlarında gösterilen ika
metgâh adreslerini terk etmiş ve işyerlerinden 
başka vergi dairelerine nakletmiş olmaları sebe
biyle vergi durumlarınım tesbitine imkân olma
mıştır, tesbitine çalışılmaktadır. 

846 kişi ise iş ve faaliyetlerini terk etmişler
dir. 

2. Türkiye'de ikamet eden ve işleri bulunan 
1 803 Yunan uyrukul mükellef Gelir Vergisi 
ödemektedir. 

3. Yunan uyruklu mükelleflerin yani beyan
nameye tabi olarak Gelir Vergisi ödiyenlerin 
1960 - 1963 yıllarımda ödedikleri Gelir Vergisi 
33 749 371 liradır. 

4. Beher Yunan uyruklunun fiilen ödediği 
yıllık ortalama Gelir Vergisi : 

Lira ıSemesi 

3 657 1960 
5 899 1961 
7 100 1962 
2 059 1963 te sadece bir taksit öden

miştir ve bu sebeple düşük görülmektedir rakam. 
Diğer taksitlerim bu malûmatın alındığı tarihte 
henÜK vâdesi gelmemişti. 

2 059 dur. 1963 te tahakkuk eden vergi 11 
milyon liradır, bütün Yunan uyruklular içim. 

5. Gelir Vergisi ödemiyen Yunan uyruklula
rın durumları iki bakımdan mütalâa edilebilir : 

a) G^elir Vergisi mükellefi olan ve adlarına 
Gelir Vergisi tarh ve tahakkuk ettirilmiş olup 
da vâdesimlde ödemiyenler hakkında 6183 sayılı 
Âmırme alacaklarınım taibsii usulü hakkımdaki Ka
muma göre takibata devam edilmektedir. 

b) Gelir Vergisine tabi bir işle iştigal et
tikleri tesbit edilemiyenler hakkımda ise bir mua
mele yapılmamaktadır. 
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6. Hükümet Yunan uyruklu şahısların ikti

sadi ve sosyal çalışmalarını yakından izlemekte
dir. 

7. Yunan uyruklu kişilerin ikamet tezkere
leri elden geçirilmiş ve mer'i kanunlarımıza ay
kırı iş tuttukları te'sbit edilenlerin işlerine son 
verilmiştir. 

Yunan uyruklu şahısların durumlarının inee-
lenımesiıne devam edilmekte olup yurt için zararlı 
olanların sınır dışı ediUmek veya ikametlerine son 
verilimek suretiyle tasfiyeleri yoluna, gerektikçe 
gidilecektir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Kubat. 

HÜRREM KUBAT (Manisa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, benim bu suali sor
maktan maksadım Hükümetin, suali sorduğum 
tarihe kadarfci Yunan uyruklular hakkında her 
hanlgi bir muameleye tevessül ötmemiş bulunma
sı ve bu sebepten dolayı 'da Hükümeti ikaz ve tah
rikti. Memnuniyetle görüyorum ki, benim bu su
alimden sonra Hükümet harekete gelmiş ve Tür-
:kiye^de ikamet etmekte olan Yunan uyruklular 
hakkında gereken tetkikatı yapmış ve icabeden 
muameleyi de ihmal dtmemiştir. Nitekim muay
yen bir mifktann hudut dışına çıkarılmış olması 
ve diğerlerinin de sıkı vergi takilbatı altına alın
mış bulunması, sualimin hedefine ulaştığını gös
termek bakımından ayrıca benim için şayanı 
memnuniyettir. Bu bakımdan Maliye Vekiline te
şekkür etmeyi hassaten bir borç bilirim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Soru eevaplandırılımıştır. 

•i. — Giresun Milletvekili 1. Etem Kılıçoğ
lu'nun, Giresun ilinde yapılması kararlaştırılan 
kâğıt hamuru fabrikasının inşa yerinin katı ola
rak tâyin olunup olunmadığına dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/796) 

BAŞKAN — Etem Kılıçoğlu? Yok. iki defa 
bulunmadıkları için soru düşmüştür. 

5. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, kaç ilde il radyosu olduğuna ve bu 
radyoların nasıl kurulduğuna dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/797) 

BAŞKAN — Kılıçoğlu? yoklar, Uri defa bu
lunmadıkları için sorulan düşmüştür. 
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6. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Ki-

lıçoğlu'nun, İstanbul Mithatpaşa Stadyomunun 
ışıklandırma tesisatının hangi firmaya ihale 
edildiğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/798) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Yoklar, iki defa 
bulunmadığı için soruları düşmüştür. 

7. — Manisa Milletvekili Hûrrem Kubat'ın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebebi
ne ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

BAŞKAN — Soru sahibi?. Burada. Başba
kan veya Hükümet adıma konuşacak Bakan? Yok. 
Tehir edilmiştir. 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebebi
ne ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/801) 

BAŞKAN — Reşat özarda? Yok. iki defa bu
lunmadıkları için isoruları düşmüştür. 

9. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Yozgat'ta temeli atılan Bira Fabrikasının 10 
milyon litre üzerinden hesabedilen kapasitesinin, 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 5 milyon litre üze
rinden hesabediîmesi sebebine dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/806) 

BAŞKAN — Sayın ismet Kapısız?.. Burada
lar. Devlet Bakam?.. Yoklar. Gelecek Birleşime 
tehir edilmiştir. 

10. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'tn, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nun, bugüne kadar, Meclise sevk edilmemesi se
bebine dair Gümrük ve Tekel Balmnından sözlü 
sorusu (6/808) 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç?.. Yoklar, tfci 
defa bulunmadıkları için soruları düşmüştür. 

11. — Edime Milletvekili Fahir GiritUoğlu'-
nun, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilçesi Sa-
atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gi
bi bir tedbir düşünüldüğüne dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/813) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu?.. Buradalar. 
îmar ve fekân Bakanıî. Yoklar. Gelecek Birleşi
me tehir edilmiştir, 
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12. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun kooperatifçiliğimizin geliştirilmesi içim yeni 
bir mevzuatın hazırlanmakta bulunduğumun doğ
ru olup olmadığına dair soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Fennî IsUmyeli'nin sözlü cevabı (6/814) 

BAŞKAN — Sora sahibi?. Burada. Ticaret 
Bakanı? Burada. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Ticaret Bakanlığı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Edirne Milletvekili 
Fahir Giriıtlioğlu 

1. Kooperatiflerimlizin geliştirilmesi için mev
cut Ticaret Kanunu bükümleri kâfi gelmediğin
den yeni mevzuatın hazırlanımaktta olduğu ve 
Devlet murakabesini daha ziyade artıracak şekil
de hükümlerin vaz 'edilmesinin düşünüldüğü söy
lenmektedir doğru müdür? 

2. Şeker Şirketine ait Pancar Ekicileri Ko
operatifi sayesinde, pancar mülstalhsıllan, Koope
ratif Nizamnamesinin müeyyideleri altında fen
nî pancar zıiraatini öğrendikleri giıbi, fennî tarım 
araçlarına da kolaylıkla ısahilbolmafctadırlar. 

Hububat ekicileri için; Toprak Mahsulleri 
Ofisi ve Zirai Donatım Kurumunun iştirakleri ile, 
aynı usulü yapmak kabil olamaz mı ve faydalı 
olamaz mı? 

3. özel teşebbüsle meydana getirilen ve va
sati adedi 4 000 tane olduğu söylenilen koopera
tiflerin, Bakanlıkta mevcut; on kişiden az kadro
lu, bir daire tarafından lâyıkı ile kontrolleri ya-
pılalbiltmekto midir? Daha sıkı bir kontrol için ne 
gibi çareler düşünmefetesiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, .buyuran. 
TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLÎMYELÎ 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, tüdirne 
Milletvekili Sayın Giritlioğlu'nun Bakanlığımda 
kooperatifçilik ile ilgili çalışmalar hakkında bu 
vesile ile Yüksek Heyetinize malûmat vermek 
imkânını veren sorularına xe dolayısiyle kendi
lerine teşekkürlerimi ifade etmek isterim. 

1. Kooperatifçiliği geliştirmek amaciyle, 
6762 numaralı Ticaret Kanununun 486 ncı 
maddesiyle kurulup faaliyete geçen umumi hü
kümlere tabi kooperatiflerin tam bir kooperatif
çilik anlayışına uygun olarak çalışabilmelerini 
teminen hazırl anmış olan müstakil kooperatifler 
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kanunu tasarısı ikmal edilerek, Yüksek Meclise 
sevk edilmek üzere Başbakanlığa takdim edil
miştir. 

Gfarp memleketlerinin kooperatifçilik alanın
da eriştikleri merhaleler, Anayasamızın koope
ratifçiliği teşvik yolunda vaz'ettiği hükümler 
nazarı itibara alınarak, hazırlanan bu tasarıda 
Devlet murakabesinin daha ziyade artırılması yo
lundan ziyade, kooperatif prensiplerinden mül
hem olunmuş ve kooperatifçiliğin esasını teşkil 
eden demokratik nizamın muhafazasına bilhassa 
itina edilmiştir. 

2. Pancar ekicileri kooperatifleri sayesinde 
müstahsılların fenni pancar ziraatini öğrenmeleri 
ve fennî tarım araçlarına da kolaylıkla sahibola-
bilmeleri gibi, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Zi
rai Donatım Kurumun un iştirakleriyle aynı usu
lün hububat ekicilerine de tatbiki mümkün ol
maz mı? Mevzuu hakkında muhterem Edirne 
Milletvekilinin ikinci sorusu çok önemli bir ko
nuya temas etmektedir. 

Filhakika Şeker Şirketinin yakın ilgi ve yar
dı miyle çalışan pancar ekicileri istihsal koope
ratifleri, olumlu gelişmeler kaydetmişlerdir. 
Bunların sınırlı bir sahaya yayılmış olmaları ve 
şeker fabrikalarının bulunduğu merkezlerde ku
rulmuş bulunmalarının da bu gelişmede şüphesiz 
ki büyük payı vardır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, 3491 sayılı Kanu
nun tanıdığı bugünkü fonksiyonları ile hububat 
sahasında geniş bir kütlenin istihsal şevkinin ve 
satınalma gücünün korunması'için fiyat teminatı 
ve diğer kolaylıklar-bakıınından mühim hizmet
ler görmekte, icabında bu kütlenin bâzı istihlâk 
ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Bu hizmet ve 
yardımların yanından hububat müstahsilinin da 
mütekâsif olduğu bölgelerde teşkilâtlanmış ve 
ücra köşelerine kadar taazzuv etmiş Tarım Kre
di Kooperatiflerine istihsale matuf daha başka 
hizmetler gördürülmesi de düşünülmüş ve gübre, 
göztaşı, tevzii ile, makineleşme hususunda tatbi
kata son yıllar içerisinde başlanılmış bulunul
maktadır. Takdir edileceği üzere, Tarım Kredi 
Kooperatifleri tek mevzulu kooperatifler halin
de çalışmaktaydılar. Yani, müstahsilin ihtiyacı 
olan istihsal kredisini Ziraat Bankası vasıtasiyle 
ortaklarına temin etmekteydiler. Son "tatbikatı
mız, bilhassa bu istihsale fayda katacak madde
lerin de yine bu kooperatifler vasıtasiyle öngö-
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reeek bir istikamete yani çok mevzuulu koopera
tifler halinde çalışmalarını sağliyacak istikamete 
teveccüh etmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 440 sayılı Kanun gereğince 
yeniden hazırlanan Toprak Ofisi ve Et ve Balık 
Kurumu kanunu tasarılarında, müstahsilin ve 
hayvan yetiştiricinin kooperatifler halinde teşki
lâtlanmasını öngören hükümler konmuş bulun
maktadır. Bu suretle, Anayasamızın koopera
tifleşme sahasında öngördüğü gaye de tahakkuk 
etmiş olacaktır. 

Malûm olduğu veçhile, Reorganizasyon Kanu
nu ile alâkalı kanun tasarıları, Toprak Mahsul
leri Ofisinin ve Et ve Balık Kurumunun kanun 
tasarıları müsteşarlar komitesine sunulmuştur. 
Bunların, yine çıkarttığımız kanun hükümleri 
içerisinde, iki sene içinde Yüce Meclisten çıkma
sı mevzuubahistir. Tahmin ederim ki, Meclise 
sevk edilecek ilk kanun tasarıları arasında biraz 
evvel ifade ettiğim kanun tasarıları mevcuttur. 
Bu tasarılarda kooperatiflerin gelişmesini ve ko
operatiflerin gelişmesinde bu iktisadi Devlet Te
şekküllerinin rol oynamasını imkân dâhiline 
sokacak hususi hükümler bilhassa kanun tasarısı 
içine ehemmiyetle konmuş bulunmaktadır. 

3. Umumi hükümlere tabi kooperatiflerin 
Tnırulûş ve işleyişlerine ait muamele, Bakan
lığımızın Genel Müdürlüğü tarafından yürütül
mektedir. 

Soru sahibinin de belirttiği gibi, adedleri 
4 000 i aşan kooperatiflerin kontrol ve muraka
beleri kanunun tanıdığı yetki dâhilinde ve Ba
kanlık Teşkilât Kanununa göre bu işe ayrılan 
mahdut bir kadro ile yürütülmeye çalışılmakta
dır. Bunun yanında Bakanlık Teftiş Heyeti ile 
diğer cüz'i tamlar gibi bu kooperatifleri de tef
tiş ve murakabe etmektedir. Ancak, Bakanlık 
teftiş kadrosunun 23 den ibaret bulunduğu, bu
na mukabil Bakanlık faaliyet sahasının Türkiye 
çapında çok yaygın ve şümullü bulunduğu dik
kate alınırsa, direkt olarak Ticaret Bakanlığı
nın kooperatifler üzerindeki murakabesinin ki
fayetli bir manzara taşımadığı kabul buyurulur. 

Ayrıca, Tarım - Kredi Kooperatifleri ve Sa
tış Kooperatiflerini teftiş ve murakabe eden ve 
sayıları 86 dan ibaret olan T. C. Ziraat Banka
sı Kooperatifler Müfettişleri vasıtasiyle, gerek 
Kredi ve gerekse Satış Kooperatifleri teftiş ve 
murakabe edilmektedir. 
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Bu heyet son senelerde kurulmuş ve sayıları 

86 yâ baliğ olmuştur. Kooperatifçilik eğitimi 
sahasında, mahallinde kurslar açmak suretiyle 
çok faydalı neticeîer ve memleket çapında tak
dirle kaydolunacak olumlu faaliyetler içine gir
miş bulunmaktadırlar. Bunu, bu kürsüden 
ifade etmem, benim için ayrıca bir memnuni
yet vesilesidii\ 

Halk Bankası müfettişlerinin sayıları mah
duttur, Esnaf Kefalet Kooperatifleri üzerinde 
murakabe yapmaktadırlar. Halk Bankası da bu 
teftişi kadrosunun genişletilmesi hususunda pren
sip kararlarına varmıştır. 

Hazırlanacak olan Bakanlık Teşkilât kanunu 
ile ilgili daireye yeni bir hüviyet verilmesi ve yi
ne bu hüviyet içerisinde köoperatifçi mütehassıs
ların çalıştırılması öngörülmektedir. Teşkilât
landırma Genel Müdürlüğünün, Teşkilâtlandır
ma ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü halinde 
tââzzuv etmesi ve orada Türkiye çapında koo
peratif eğitimi de yapacak mütehassısların ba
rındırılması şüphesiz zaruri bulunmaktadır. 

Maruzatım burada ibitmiş bulunuyor. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİTLİÖĞLU (Edirne) — Muh

terem Ticaret Bakanımız beni mazur görsün
ler, kendilerini itham etmek maksadiyle kür
süye çıktım. Cumhuriyet Hükümetimizin Ticâ
ret Bakanları içerisinde bu vadide kendilerine 
eıi ziyade ümit bağladığımız bir Bakan mu
hakkak ki, Sayın Fennî îslimyeli idi. Hususi 
merakı ve asli ödevi bakımından kooperatif
çilikle uzum süre uğraştığını işittiğimiz Sa
yın Bakanımızın müjdeli birkaç sözüne kür
süde şâhidolduk. Tatmin ediftniş olmak içiıi, 
kat'ettiğimiz zamanlara kafamızı çevirmemiz 
icabeder. Buna benziyen sözleri bütçe ko
nuşmalarımda da duymuştuk. Arkamıza baktı
ğımız zamari kat'ettiğimiz mesafelerin alınma
dığını görmekteyiz. .Şimdi, yetkili bir ağızla 
kooperatifçilik mevzuatına taallûk eden derli 
toplu bir kanunun Bakanlar Kuruluma sevk 
edildiğini ifade ettiler. Buna ziyâdesi ile mem
nun oldum. Lâkin bir noktayı bilhassa Umumi 
Heyet huzurunda hatırlatmak isterim. Acaba, 
ban mi yahlıç fcüiyorum? Hazırlanmış bulu
nan bu kanunim hazırlanmasına onbeş sene 
evvel başlanılmıgtır. Bu tasarının hazırlanması, 
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eğer ben yanlış bilmiyorsam, onbeş sene sür
müş ise, ortada bir ilgisizlik var demektir; 
kaç Bakan, kaç iktidar değişti. Fakat, konu 
ile kimse ilgilenmedi, demektir. Bu talihsiz ta
sarının, üç beş günde, bir iki ay içerisinde 
Bakanlar Kurulundan çıkacağına inanmamak
tayım. Sayın Bakanı itham etmekteki, kasdım 
bu. Bu sözlerim belki kendilerini tahrik et
miş olacaktır. Hakikaten merakımı mucibolan 
bir konu. Kendileri de ifade ederlerse, bu ta
sarının mazisi 15 seneliktir, derlerse, üzerine 
parmak basılacak bir problemi ortaya çı
kartmış oluruz. Hepimizin ağzında kooperatifçi
lik ve neticede Anayasa müessesesi haline 
gelmiş bir kooperatifçilik durumumuz var : 
Ama, 15 senedir hazırlanan bir tasar:, ve koo
peratifçilik konusunu öyle zannederim, hattâ 
öyle iddia ederim ki, Türkiye'de en iyi surette 
yürütecek bir kimseyi Ticaret Bakanlığına ge
tirdiğimiz halde, konu, yine talihsiz kalmış; 
yine elinden tutan olmamıştır, demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, halihazır durumu 
ile Ticaret Kanununun kooperatiflere taallûk 
eden ahkâmiyle bizim kooperatifçilikte kal
kınma yapmamıza imkân görememekteyim. Sa
yın Bakanın hakikaten vukuflu 'bir kimse oldu
ğunu, kooperatifler hususunda birçok kurs
lara iştirak ettiğini, hattâ bâzı yazılar yazdı
ğını en yetkililerin ifade ettiğine göre, Ti
caret Bakanlığındaki büyük hizmetinin bize bir 
kooperatifçilik kanunu sağlaması olacağını ha
tırlatmak isterim. 

Bu arada, Ziraat Bankasının kooperatifçilik 
bölümünde bulunan, müstesna derecede bilgili, 
liyakatli elemanlarının, gerekirse Ticaret Ba
kanlığı, kadrolarına intikali suretiyle ışümûllü 
bir surtte, 'bunların dahi memlekete hizmet et
melerini sağlamasına Sayın Bakanın yardımcı 
olmasını da dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım ; ikinci sorum, tat
min edici cevabı yine bulamamıştır. Madde 
zikrettim; Pancar Şirketi, kooperatifçilik usulü 
ile müstahsil vatandaşımızın istihsaline yar
dımcı olmaktadır. Hangi yönden yardımcı ol
maktadır . öğretici yönünden yardımcı ol
maktadır Madde bir. Malzemeyi tedarik yö-
münden yardımcı olmaktadır. Madde iki. Niha
yet tarım 'araçlarının tamiri yönünden yar
dımcı olmaktadır. Madde üç. 

20 .11.1964 O : 1 
Türkiye'de bu bir numune; ama, dünyada 

her halde numune değil. Dünyada daha müte
kâmil kooperatifçilik teşebbüsleri var. 

Şimdi, Muhterem Başkanımıza bir hususu 
hatırlatayım. Komşumuz Yunanistan'da Kara-
manlis idaresi zamanında yapılan tarım koo
peratifçiliği faaliyetleri, belki de Türkiyemiz 
için ideal bir faaliyettir. Ben bir milletvekili 
sıfatiyle kendimi buna inandırdım. Yunanis
tan'ın son yıllardaki iktisadi gelişmesinin bel 
kemiğini biz mütemadiyen turizm, olarak gös
teriyoruz. Tetkik etmeden bu lâfı söylüyo
ruz;. Ne Yunan 'bütçesini tetkik ediyoruz, ne de 
Yunan siyasilerinin konuşmalarını tetkik edi
yoruz. Hayır; turizm değildir; doğrudan doğ
ruya tarımdır. Yunanistan tarımdaki başarıyı, 
Karamanlis'in bulduğu formüller dâhilinde, 
kooperatifçilik kanaliyle yaptı. Bizim pancar 
şirketinin yapmış olduğu faaliyetleri her alan
da genişletmek, istihsâl kooperatifleri ile satm
alına kooperatiflerini birleştirmek suretiyle 
yaptı. Bunun müeyyidelerini buldu. Devlet eliy
le alman mubayaaları müeyyide olarak koydu. 
Başka türlü almadı. Kooperatife dâhil olmıyan 
müstahsilin malını satmalmamak suretiyle müey
yideyi vazetti. Onun içindir ki, sorumun içine 
Toprak Mahsulleri Ofisini dâil ettim. Bu suret
le Toprak Mahsulleri Ofisi birçok mütahsılı 
mükemmelen kooperatifi eştirme yoluna gidebi
lir. Ama, yarım yamalak tedbirlerle, Ibu koope
ratifçiliğe doğru gidecek olursak; Toprak Mah
sulleri Ofisinin önündeki kuyruklar bir sene 
sonraya kadar zail olmamış olur. Elbetteki, bu
nun usul ve tatbikatını bizden evvel bu işe te
şebbüs eden milletlerin başarılarını tetkik et
mek, kaidelerini öğrenmek ve bunları bizim bün
yemize intikal ettirmek suretiyle bir hamle ya
pılmasını temenni ederim. 

Bir hatırlatma konusu olduğu için, Yunanis
tan'ın eski Başbakanlarından Karamanlis'in ta
rım alanındaki reformlarının tetkik edilmesini 
hasseten istirham ederim. 

BAŞKAN — îki dakikanız kaldı efendim. 
FAlR GÎRÎTLlOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar üçüncü sorum, kooperatifle
rin murakabesiyle ilgilidir. 

Saym Bakanın vermiş olduğu izahat, resmî 
kooperatiflerle ilgilidir ki, onların dâhi mura
kabeleri mahdut çerçeve içerisinde yapılmakta-
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dır. Benim asıl kasdettiğim özel kooperatifler
dir. Yapı kooperatifleri ve saire gibi özel koope
ratiflerdir. Bunlar Bakanlık bünyesindeki son 
derece mahdut kadrolarla kontrol ediliyor öyle 
kooperatifler, müessese olarak cemiyetimizde 
faaliyettedirler ki, fertlerin hukukunu koruma
ya imkân kalmamıştır; birtakım dolandırıcılık 
yollarına gidilmektedir ve kooperatif mefhumu
na karşı halkın inancını zedelemektedir. Bakan
lık, "ne yapıp yapmalı, kooperatifleri esaslı bir 
disiplin altında, kontrolü çerçevesi içerisine sok
malıdır. 

20.11.1964 O : 1 
BAŞKAN — Tamam Giritlioğlu. 

FAÎR GlRÎTLlOĞLU (Devamla) — Bugün
kü kadronun takviye •edilmesini de temenni 
ederim. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 

Vakit geçtiği için 24 Kasım 1964 Salı günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati: 18,05 






