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çalıştırılan işçilere dair sorusu ve Tarım 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, 
Ulaştırma Komisyonundan, 

Urfa MMletvekili Behice Hatko (Boran) m, 
Dışişleri Komisyonundan ve 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in de, 
Ortak Pazar Parlâmento Komisyonu üyeliğinden 
çekildiklerine dair önergeleri ile, 

O. H. P. Grupu Başkanvekilliğinin, Türkiye 
- Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlâ
mento Komisyonu üyeliğinden çekilen Zongul
dak Milletvekili Bülent Ecevit'in yerine Aydın 
Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın aday olarak 
gösterildiğine dair önergesi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Çalışma Komisyonu Başkanlığının, Cumhuri
yet Senatosu îstanbull Üyesi Rifat öztürkçine'-
nin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı ek madde
ler ilâve edilmesine ve 

Adana Milletvekili Bekir Tünay ve 8 arka
daşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun
daki bâzı maddelerin değiştirilmesine dair ka
nun teklifleri ille 

991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü îçileri Emekli Sandığı 
ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hak
kındaki Kanuna ek ve geçici maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısının, bu konudaki kanun 
tekliflerini görüşmek üzere Genel Kurulun 80 
nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici 
Komisyona havalesine dair tezkereleri kabul 
olundu. 

Plân Komisyonu Başkanlığının, C. H. P. ve 
T. î. P. gruplarına mensup üyelerin komisyonla
rından çekilmelerinin komisyon çalışmalarını 
sekteye uğratmıyacağınm tetkik edilerek bindi
rilmesine dair tezkeresi ile, 
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T. I. P. Grupu Başkanvekilliğinin, seçildik
leri komisyonlardan çekilen gruplarına mensup 
bâzı üyelerin yerine aday gösterme müddetinin 
2 Mayıs 1969 Cuma günü saat 12,00 ye kadar 
uzatılmasına dair önergesi Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Plân Komisyonu Başkanlığının tezkeresi üze
rine, iki grup üyellerinin bâzı komisyonlardan 
çekilmelerinin bu komisyonları çalışamaz hale 
getirdiği, adı geçen gruplardan yeni adayların 
istendiği açıklandı. 

Komisyonlardaki açık üyelikler için yapıla
cak seçimlerin, T. t. P. Grupunun aday göster
mek için mehil istemesi üzerine, gelecek birleşi
me bırakıldığı bildirildi. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, Ulusal 
çıkarlarımıza ve bağımsız Devlet ilkelerine ay
kırı olarak madenlerimizin yabancılara devredil
diği iddiasiyle Hükümet hakkında gensoru açıl-

2. — GELEN 

TASARILAR 
1. — Ankara Üniversitesi 1967 bütçe yılı Ke-

sinhesap kanunu tasarısı (1/683) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

2. — Emniyet Teşkilâtı Mensupları Yardım
laşma Kurumu kanun tasarısı (1/684) (içişleri 
ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİFLER 
3. — Aydın Milletvekili îsmet Sezgin ve Bur

sa Milletvekili Kasım Önadım'ın, Çırak, kalfa ve 
ustalık kanun teklifi (2/880) (Sanayi, Ticaret, 
Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyon
larına) 

4. — Aydın Milletvekili îsmet Sezgin ile 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, Esnaf ve 
Sanatkârlar Sosyal Sigortaları kanunu teklifi. 
(2/881) (Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi, Çalış
ma ve Plân komisyonlarına) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Saf
fet Ural'm, 27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/882) (Millî Savunma ve Plân komisyonla
rına) 

masına dair önergesinin gündeme alınıp alınma
ması konusu üzerinde bir süre görüşüldü. 

Konuşma müddetinin 10 dakika ile kayıtlan
masına dair önergelerin kabulünden sonra, yine 
konuşma müddetiyle ilgili bir önergenin oylan
ması sırasında C. H. P. ne mensup beş üyenin 
çoğunluk bulunmadığını idida ederek ayağa 
kalkması üzerine, yapılan yoklama sonucunda, 
çoğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

5 Mayıs 1969 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,22 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Atıf 8 oh oğlu İsmet Kapısız 

Kâtip 
Kütahya 

Mehmet Er soy 

KÂĞITLAR 

6. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, bütün 
polislere ayda 225 er lira ödenek verilmesi hak
kında kanun teklifi (2/883) (içişleri ve Plân 
komisyonlarına) 

7. — Konya Milletvekili S. Faruk Önder ve 
2 arkadaşının, Yüksek islâm Enstitüsü asistan 
ve öğretim üyelerine eğitim ve ilmî araştırma 
tazminatı verilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/884) (Millî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERK! 
8. — istanbul Milletvekili Sadun Aren ve 

Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm yasama doku
nulmazlıklarının kaldırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/1141) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyona) 

RAPOR 
9. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'm 

yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve ekono
mik cephelerini bütün ayrıntıları ile aydınlat
mak ve bilgi edinmek üzere bir Araştırma Ko
misyonu kurulmasına dair önergesi ve Araştır
ma Komisyonu raporu (10/13) (S. Sayısı : 874) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1969) (Gündeme) 

...<... 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : Ramazan Tekeli (Urfa), Muslillittin Gürer (Sakarya) 

• • 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 87 nci birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. Yokla
ma muamelesi başlamıştır. 

1. — 5 Mayıs'm «Avrupa Günü» ve Avrupa 
Konseyi Teşkilâtının 20 nci kuruluş yıldönümü 
olması dolayısiyle Başkanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sayın 
milletvekilleri; 

Hepinizce malûmdur ki, ikinci Dünya Sava
şından sonra Avrupa memleketlerinin birleşme 
yoluna girmesini her yıl kutlamak için, Avrupa 
Konseyi Teşkilâtının kuruluş yıldönümüne 
raslıyan 5 Mayıs günü, Konseye üye 18 Avrupa 
devleti tarafından «Avrupa Günü» olarak kabul 
ve ilân edilmiş bulunmaktadır. 

Bugün 1964 yılından beri memleketimizde de 
her yıl çeşitli törenlerle kutlanmaktadır. 

Bu seneki «Avrupa Günü» aynı zamanda 
memleketimizin de üyesi bulunduğu Avrupa 
Konseyinin 20 nci kuruluş yıldönümüne raslama-
sı sebebiyle ayrı bir yön arz etmektedir. 

5 Mayıs 1949 tarihinde kurulan ve demokra
tik prensiplere göre seçilen parlâmentolar ara
sında ve ayrıca hükümetler seviyesinde istişari 
statü ile işbirliğini geliştirmeyi esas alan Avrupa 
Konseyi, Avrupalılara maledilen özellikleri, yani 
ilme ve teknike kıymet verme, insanın insanlık 
haysiyetini her türlü saygıya lâyık görme, 
hukuk anlayışına ve demokratik nizama bağ
lılık gibi temel prensiplerin tahakkukunu ken
dine gaye edinmiş bulunmaktadır. 

Avrupa Konseyi, kuruluşundan bu yana bir
leşmiş bir Avrupa fikrinin yerleşmesi için im
kânlarını seferber etmiş ve 20 yıldır sarfettiği 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

müzakereye başlıyoruz. 

gayretler sayesinde de «Avrupalılık» anlayışı
nın gelişmesinde büyük hizmetler görmüştür. 

Cumhuriyetin ilânı ile beraber, çağdaş uy
garlık seviyesine ulaşmak gayesini güden azim
li ve kesin bir politika takibederek, insan hak
lan ve demokrasiyi cemiyetin temeli sayan, 
halkın refahını ve sosyal adaleti bünyesinin 
vazgeçilmez temelleri olarak kabul eden mem
leketimiz, Avrupa Konseyi kurulur kurulmaz 
üye olmuş ve hedefimize uygun büyük bir siya
si başarı göstermiştir. 

Memleketimiz bu başarısını, halkların barış 
içinde refaha kavuşması için Avrupa Konseyi 
bünyesinde sarf edilen bütün çabaları ve giri
şilen faaliyetleri büyük bir samimiyetle destek-
liyerek ve bunlara katılarak devam ettirmiş ve 
Konseyin mümtaz bir üyesi olmak sıfatını ka
zanmıştır. 

Avrupa Konseyi istişari Meclisinin toplantı
larına başından itibaren katılan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi temsilcileri bu faaliyetlere geniş 
ölçüde iştirak etmişlerdir. Bu toplantıların te
min ettiği en önemli fayda da, Parlâmentomu
zun 17 Avrupa memleketinin parlâmentoları ile 
olan temas ve ilişkilerini geliştirmek olmuştur. 

«Avrupa Günü» olarak katıldığımız ve aynı 
zamanda da Avrupa Konseyinin 20 nci kuruluş 
yıldönümünü idrak ettiğimiz bugün vesilesiyle, 
bu kürsüden bütün Avrupalıların ortak prensip
ler etrafında sıkı bir dayanışma havası içinde 
birleşmelerini diliyorum. 

Hepinizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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2. — Sayın üyelerden, bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/1142) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, bâzı 
milletvekillerine izin verilmesini öngören Baş
kanlık Divanı kararı var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vâki izin talepleri Başkanlık Divanının 
30 . 4 . 1969 tarihli toplantısında uygun müta
lâa edilmiştir. 

Keyfiyet Yüce tasviplerinize arz olunur.. 
Perrüh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akdoğan-
lı, 202 gün, hastalığına binaen, 30 . 1 . 1969 ta
rihinden itibaren. 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, 20 gün, 
hastalığına binaen, 28 . 4 . 1969 tarihinden itiba
ren, 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer, 15 gün, has
talığına binaen, 28 . 4 . 1969 tarihinden itiba
ren, 

Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin, 38 gün, 
hastalığına binaen, 17 . 2 . 1969 tarihinden iti
baren, 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ-
lu, 70 gün, hastalığına binaen, 23 . 12 . 1968 
tarihinden itibaren, 

istanbul Milletvekili Orhan Erkanlı, 30 gün, 
hastalığına binaen, 24 . 4 . 1969 tarihinden itiba
ren, 

Antalya Milletvekili O. Zeki Yüksel, 20 gün, 
hastalığına binaen, 2 . 4 . 1969 tarihinden iti
baren, 

Maraş Milletvekili H. Ahmet Özsoy, 20 gün, 
hastalığına binaen, 21 . 4 . 1969 tarihinden iti
baren, 

İstanbul Milletvekili Mustafa Gürpınar, 20 
gün, hastalığına binaen, 12 . 3 . 1969 tarihinden 
itibaren, 

Konya Milletvekili İsmet Kapısız, 12 gün, 
mazeretine binaen, 29 . 3 . 1969 tarihinden iti
baren, 

Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlü, 15 
gün, hastalığına binaen, 28 . 4 . 1969 tarihinden 
itibaren. 

5 . 5 . 1969 O : 1 

I Adana Milletvekili Kasım Gülek, 21 gün, 
mazeretine binaen, 5 . 4 . 1969 tarihinden iti
baren, 

Mardin Milletvekili Rifat Baykal, 20 gün, 
mazeretine binaen, 26 . 3 . 1969 tarihinden iti
baren, 

izmir Milletvekili C. Hakkı Selek, 20 gün, 
mazeretine binaen, 9 . 4 . 1969 tarihinden iti
baren, 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler, 21 gün, 
mazeretine binaen, 21 . 3 . 1969 tarihinden iti
baren, 

Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar, 23 gün, 
mazeretine binaen, 28 . 3 . 1969 tarihinden iti
baren, 

istanbul Milletvekili i. Hakkı Tekinel, 45 
gün, mazeretine binaen, 15 . 4 . 1969 tarihin
den itibaren, 

Yozgat Milletvekili Y. Ziya Bahadmlı, 20 
gün, mazeretine binaen, 21 . 4 . 1969 tarihin
den İtibaren, 

Muş Milletvekili Kemal Aytaç, 10 gün, ma
zeretine binaen, 19 . 4 . 1969 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

«Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akdo-
ğanlı, 202 gün, hastalığına binaen, 30.1.1969 
tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer, 20 
gün, hastalığına binaen, 28 . 4 . 1969 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Niğde Milletvekili Ruhi Soyer, 15 gün, 
hastalığına binaen, 28 . 4 . 1969 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin, 38 
gün, hastalığına binaen, 17 . 2 . 1969 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.» 

«Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ-
lu, 70 gün, hastalığına binaen, 23 . 12 . 1969 

| tarihinden itibaren.» 
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BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Orhan Erkanlı, 30 
gün, hastalığına binaen, 24 . 4 . 1969 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Antalya Milletvekili Zeki 'Yüksek, hastalı
ğına binaen 20 gün, 2 . 4 . 1969 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Maraş Milletvekili H. Ahmet özsoy, 20 
gün hastalığına binaen, 21 . 4 . 1969 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«istanbul Milletvekili Mustafa Gürpınar, 
20 gün, hastalığına binaen, 12 . 3 . 1969 tari
hinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Konya Milletvekili İsmet Kapısız, 12 gün, 
mazeretine binaen, 29 . 3 . 1969 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Kastamonu Milletvekili Âdil Toközlii, 15 
gün, hasta l ına binaen, 28 . 4 . 1969 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Adana Milletvekili Kasım Gülek, 21 gün, 
mazeretine binaen, 5 . 4 . 1969 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Mardin Milletvekili Rifat Baykal, 20 gün, 
mazeretine binaen, 26 . 3 . 1969 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«İzmir Milletvekili O. Hakin Selek, 20 gün, 
mazeretine binaen, 9 . 4 . 1969 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler, 21 gün, 
mazeretine binaen, 21 . 3 . 1969 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar, 23 gün, 
mazeretine binaen, 28 . 3 . 1969 tarihinden iti-" 
baren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili ismail Hakkı Tekinel, 
45 gün, mazeretine binaen, 15 , 4 . 1969 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Yozgat Milletvekili Y. Ziya Bahadınh, 20 
gün, mazeretine binaen, 21 . 4 . 1969 tarihinden 
itibaren.» 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

«Muş Milletvekü Kemal Aytaç, 10 gün, ma
zeretine binaen, 18 . 4 . 1969 tarihinden itiba
ren.» 

BAŞKA.N — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında 
iki aydan fazla izin alan Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akdoğank'ya ödeneğinin verilmesine 
dair Başkanlık tezekresi. (3/1144) 

BAŞKAN — Hastalığı sebebiyle bir toplantı 
yılında iki aydan fazla isin alan Kastamonu Mil
letvekili Muzaffer AMoğanlı'ya ödeneğinin ve
rilmesi için Meclis kararı gerekmektedir, oku
tuyorum, 

Genel Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin alan Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akdoğanlı'ya ödeneğinin verilebilmesi, 
içtüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğundan keyfiyet yüce 
tasviplerine arz olunur. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. -— Hastalığı sebebiyle bîr toplantı yılında 
iki aydan fazla izin alan Adana Milletvekili Ke
mal Sarıibrahimoğlu'na ödeneğinin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3/1143) 
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BAŞKAN — Hastalığı sebebiyle bir toplantı 
yılında iki aydan fazla izin alan Adana Milletve
kili Kemal Sanibrahimoğlu'nun ödeneğinin veri
lebilmesi için Meclis kararı gerekir, okutuyo
rum. 

Genel. Kurula 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin alan Adana Milletvekili Kemal 
Sarıibrahimoğlu'na ödeneğinin verilebilmesi, iç
tüzüğün 197 nci maddesi gereğince Genel Ku
rulun kararma bağlı olduğundan keyfiyet yüce 
tasviplerine arz olunur, 

Ferrub. Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

5. — 1918 sayılı Kanunun 6829 say ıh Ka
nunla değişik 55 nci maddesinin son fıkrasının 
iptal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Başkan
lığı tezkeresi (3/1145) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

1918 sayılı Kamunun 6829 sayılı Kanunla 
ıdeğişik 55 nci maiddesiınin son fıiktfasmın iptali 
haikkmda Mardin Sulh Ceza Mahkemesince açı
lan dâva üzerine yapılan inceleme sonunda : 

1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla de
ğişik 55 nci maddesinin sulh mahkemelerinden 
verilen hüküm veya kararların katiliğinle dair 
olan son fıkrası hükmlünün, Anayasaya aykırı 
olduğunldan, iptaline 29 . 4 . 1969 gününde 
1968/61 - 1969/23 sayı ile karar verilmişıtir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lûtfi ömerbaş 

Anyasa Mahkeımtesi 
Başlkanvelkili 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma 
Bakanı Sadettin Bilgiç/e Devlet Bakanı Hüsa 
mettin Atabeylinin vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1146) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Baka

nı Sadettin Bilgiç *in dönüşüne kadar; Ulaştır
ma Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

öevtdöt Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN 
nulur. 

Yüce Meclisin bilgilerine su-

7. — Malatya Milletvekili İsmet lönü ve 7 ar
kadaşının, Yargıtay Başkanının cenaze töreninde, 
meydana gelen irtica olayının sorumlusu olduğu 
iddiasiyle Hükümet hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/80) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
gensoru önergesi verilmiştir, okujtuyoruım. 

Meclis Başkanlığına 

Yargıtay Başkanı rahmetli îmran Öktem'in 
cezane töreninde başgösteren olay, tarihimizde 
geçen ağır irtica olayları niteliğinde ve eski ir-
ticalarm memlekete getirdiği büyük zararların 
daha fazlasını getirecek özelliktedir. 

Yüce Meclisin bu olaya eikoymasına kesin 
zaruret vardır. 3 Mayıs 1969 tarihli büyük ir
tica olayının doğrudan doğruya sorumlusu olan 
hükümet hakkında, Anayasanın 89 ncu madde
si uyarınca gensoru açılmasını saygı ile rica 
ederiz. 

5 . 5 . 1969 
C. H. P. Millet Meclisi 

O. H. P. Genel Başkanı Grup Başkanvekili 
Malatya Milletvekili Elâz-ğ Milletvekili 

ismet inönü Dr. Kemal Satır 
Kocaeli Milletvekili Trabzon Milletvekili 

Nihat Erim Ahmet Şener 
C. H. P. Millet Meclisi 

Grup Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Giresun Milletvekili Hatav Milletvekili 
Dr. Kudret Bosuter Hüsnü Özkan 
Yozgat Milletvekili Tokat Milletvekili 
Nuri Kodamanoğlu Cevdet Aykan 

BAŞKAN — Gensoru önergesine daha son
ra ilâve edilmiş bir ek vardır, bu eki de oku
tuyorum. 
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5 . 5 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Yargıtay Başkanı rahmetli İmran Öktem'in 
cenaze töreninde başgösteren olay üzerine gen
soru isteğimizi belirten bugün takdim ettiği
miz önergemize ikinci fıkra olarak şu ilâve
nin yapılmasını saygı ile rica ederiz. 

Hattâ bu olay, bir irtica hareketinin sınır
larını aşarak, din ve ibadet hürriyetine açık 
bir saldırı halini almıştır. Bu olay, aynı zaman
da devletimizi ve Anayasamızı temelinden yık
maya yönelen tertiplerin yeni bir belirtisidir. 
Tertipler, hükümetin de bilgisi ve teşviki ile 
bu ölçüye varmıştır. 

C. H. P. Millet Meclisi 
C. H. P. Genel Başkanı Başkanvekili 
Malatya Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

ismet inönü Nihat Erim 
C.H.P . Millet Meclisi 

Başkanvekili 
Elâzığ Milletvekili Trabzon Milletvekili 

Kemal Satır Ahmet Şener 
Giresun Milletvekili Hatay Milletvekili 

Kudret Bosuter Hü?nü Öskan 
(imzası yok) (imzası yok) 

Bursa Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Sadrettin Çanga Cengiz Nayman 

(imzası yok) (imzası yok) 
Tokat Milletvekili istanbul Milletvekili 

Cevdet Aykan Reşit Ülker 
(İmzası yok) 

Yozgat Milletvekili 
Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadasla.ri.rn, Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğrr\ce gündeme alı
nıp alınmaması konusu üzerinde gelecek Birle
şim işbu önerge üzerinde müzakere açılacaktır. 

8. — İstanbul Milletvekili Ahmet TahtaJnlıç'-
m, memlekette esen veya estirilen rejim buhranı 
havasının nedenleri ve önlenmesi çareleri husu
sunda bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/42) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Taihtakılıç tara
fından verilmiş bir genel görüşme önergesi var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Geçen yıl, «Memlekette esen veya, estirilen 
rejim buhranı havası» nın nedenleri ve önlen

mesi çareleri üzerinde genel görüşme açılması 
dileğinde bulunmuştum. 

Meclis çalışmalarının aldığı şekilcilik yüzün
den bir türlü sıra gelmediğini görerek önergemi 
7 ay sonra geri almış bulunuyorum. 

Meclis çalışmalarının aldığı şekilcilik yüzün
den bir türlü sıra gelmediğini görerek önerge
mi 7 ay sonra geri almış bulunuyorum, 

O günden sonra meydana gelen olaylar, «Re
jim buhranı» konusunda bir genel görüşme açıl-
masındaki zorunluk ve faydayı açıkça ortaya 
koymuştur. 

Ayrıca bu yıl seçim yılıdır. Seçim propagan
dası kör döğüşü arasında memleket, bu konuda 
alabildiğine sorumsuz iddiaların sahnesi haline 
gelebilir. 

Bu sebeplerden; Meclis tatile girmeden, 
«Memlekette esen veya estirilen rejim buhranı 
havasının nedenleri ve önlenmesi çareleri husu
sunda bir Genel Görüşme açılması suretiyle; 
milletvekillerinin, parti gruplarının ve sorumlu 
Hükümetin karşılıklı görüşlerini ortaya koyma
larına, alınması gerekli tedbirlerin aydınlanma
sına ve meydana çıkmasına imkân verilmesini 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
5 . 5 . 1969 

istanbul Milletvekili 
Ahmet Tahtakılıç 

BABKAN — Gündemin genel görüşmeler bö
lümündeki sılasına dâhil edilecek ve ona göre 
gereği icra edilecektir. 

9. — Komisyonlardaki acık üyelikler için se
çim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; gün
dem gereğince komisyonlardaki açık üyelikler 
için seçime geçiyoruz. Bir yanlış anlamaya mey
dan bırakmamak için müsaade ederseniz oy pus-
lalannı zarflara koydurmak suretiyle muamele
yi intaoedelim. Bu bakımdan hemen zarflar da
ğıtılacak. (A. P. sıralarınidan, «İsim okunmak 
•suretivle yapılsın,» sesleri) 

Evet efendim, isim okuyacağız. 

TURGUT GÖLE (Kars) — Sayın Başkan; 
26 tarihli seçim kanunu ilgili değişikliği istih
daf eden bir önergem var, okunmadı, rica ede
yim efendim. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonuna yazılmış, 
henüz cevabı Adalet Komisyonundan gelmemiş, 
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gelecek cevap Yüce Meclise okutulacakmış, şu 
anda muttali oluyorum Sayın Göle. 

Dağıtınız oy puslalarmı. Tasnif heyeti için 
isim çekiyoruz : 

Sayın S. Ekmel Çetiner?... Burada. 
Sayın Kenan Aral?... Yok. 
Sayın Ali Rıza Çetiner?... Burada. 
Sayın Ahmet Torgay?... Burada. 
Sayın Torgay, Sayın Ekmel Çetiner ve Sa

yın Ali Rıza Çetiner Tasnif Komisyonuna üye 
olarak seçilmiş bulunmaktadırlar. 

Han^i ilden başlıyacağımıza dair Mm çeki
yorum: Çanakkale. 

Muhterem arkadaşlarım; liste halinde oylan 
'kullanacağız. Zarflar ve buna göre oy pusula-
lan dağıtılacaktır, ismen okumak suretiyle her 
arkadaşım gelip, oyunu sepete atacaktır. 

(Çanakkale Milletvekillerinden başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış bulunan 
arkadaşlarımızın oylannı kullanmalarını rica 
ederim. 

Başka oyunu kullanmamış arkadaşımız var 
mı efendim?... Yok. Oy verme işlemi sona ermiş
tir. Sepetleri kaldırınız. 

Taratfif heyeti lütfen yerlerini alsın efendim. 
(Tasnif yapıldı.) 
BALKAN — Muhterem a^adaşlanm, Tas

nif Heyeti secim sonucunu bildirir tutanağı Baş
kanlığa göndermiş bulunmaktadır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Daimî komisyonlardaki açık üyelikler için 

yakılan seçime (250) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede İsimleri bulunan üyeler hizaların
da gösterilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Zonguldak Ankara 
Ekmel Çetiner Ali Rıza Çetiner 

Üye 
Ankara 

Ahmet Torgay 

Not: 3 zarf boş çıkmış ve 3 zarfın içerisin
deki oy puslası tamamen çizilmiştir, 

Daimî komisyonlardaki açıklara gösterilen 
adaylar 

Bayındırlık Komisyonu 
Kemal Netoioğlu (Tekirdağ) 244 

Dışişleri Komisyonu 
Saıdun Aren (İstanbul) 

içişleri Komisyonu 
Şaban Erik (Malatya) 

Maliye Komisyonu 
iSadum Aren (İstanbul) 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Benice Hatko (Boran) (Urfa) 

Ulaştırma Komisyonu 
Yunula Koçak (Konya) 

241 

243 

243 

243 

244 
BAŞKAN — Bu arkadaışlanmız aday göste-

rildükleri komisyonlara seçilmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım şimdi gündemin 
ikinci maddesine geçiyoruz. 

10. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Ulusal çıkarlarımıza ve bağımsız Devlet ilkele
rine aykırı olarak madenlerimizin yabancılara 
devredildiği iddiasiyle Hükümet hakkında gen
soru açılmasına dair önergesi (11/79) 

BAŞKAN — Daha önce Yüce Meclis, bu gen
soru önergesinin üzerinde gruplan adına konu
şacak arkadaşlanmızm konuşmalarını 10 ar da
kika ile kayıtlamış bulunmakta idi. Bu sebeple 
Halk Partisi Grupu adına Sayın Kudret Bosu-
ter ve Türkiye işçi Partisi Grupu adına Sayın 
Yahya Kanbolat 10 ar dakika içerisinde konuş
malarını ikmâl etmişlerdir. 

Şimdi söz sırası Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Nihat Diler'in. Sayın Diler de bu 
10 dakikalık hükme bağlı olarak konuşacaktır. 
Buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, eayın milletvekil
leri; 

Aydın Bağımsız Milletvekili Sayın Reşat 
özarda; Hükümetin ulusal çıkarlarımıza, ba
ğımsız Devlet ilkelerimize aykın olarak maden
lerimiz üzerinde yabancı kapitülâsyonlannı ye
niden ihya etmesi ve sanayi hamlemizi kısıtla
mış bulunması nedenleriyle Aynasamızın 89 ncu 
maddesi gereğince Hükümet aleyhine gensoru 
açılması talebinde bulunmuştur. 

Ben, Y. T. P. Meclis Grupunun görüşlerini 
açıklamak üzere yüksek huzurlannızı işgal et
miş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, önerge sahibi önerge
sinde, Hükümetin iki kararname çıkardığını ve 
bu kararnamelerden birinde topyekûn maden-
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lerimizin işletilmesini, cevher olarak hazırlan
masını, zenginleştirilmesini, mamul ve yan ma
mul hale getirmek ve ihracetmek üzere, merkez
leri Amerika ve Fransa'da bulunan iki şirkete 
devrettiğini, ayrıca 16 Ağustos 1968 tarihinde 
yayınlanan Resmî Gazetede bir anlaşma ile Eti-
bankın elinde bulunan ve işletmekte olduğu ba
kır madenlerini de diğer bir şirkete devrettiğini, 
bu suretle Anayasamızın 65, 130 ve Maden Ka
nununun 13 ncü maddelerine, Ticaret Kanunu
na ve İktisadi Devlet Teşekküllerine dair 440 
sayılı kanunlara aykırı hareket ettiğini, Anaya
sa ve hukuk dışı bir tutum içine girerek millî 
menfaatlerimizin yabancılar tarafından sömürül
mesine imkân verdiğini, Türk Devletinin hü
kümranlık haklarını kısıtlıyarak bağımsızlığını 
giderdiğini iddia ve beyan etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, önerge sahibinin ileri 
sürdüğü, yeraltı servetlerimizin işletilmesi ve 
sanayi hamlemizin hangi esaslara dayandırıl
ması gerektiği hususu uzun süreden beri Yüce 
Mecliste tartışma konusu olmuştur. Bu konuda; 
«Kalkınmamız için yabancı sermayeden ve dış 
kaynaklardan istifade edelim mi, etmiyelim. mi?» 
tartışmaları Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plân 
dokümanlarının müzakereleri sırasında eleşti
rilmiştir. 

Gerek Birinci ve gerekse ikinci Beş Yıllık 
Plânlarda, geri kalmış ülke olarak kalkınmamızı 
sürat ve isabetle başarabilmemiz için yabancı 
teknik ve sermayeden istifade ekmemizin zaruri 
olduğu tespit edilmiştir. Biz Y. T. P. olarak 
plânlı kalkınmanm zaruretine inanmış bulundu
ğumuz için, ilmî gerçeklere dayanarak hazırlan
mış Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânın be pren
sibini de benimsemiş bulunmaktayız. Yabancı 
sermaye ve tekniğin ne övücüsü, ne de yerici-
siyiz. Millî menfaatlerimize uygun olarak şart
ları tesbit edilerek getirilen yabancı sermaye ve 
tekniğin memleketimizin kalkınmasında büyük 
rolü olacaktır. Nitekim bu hususu bütçe müza
kereleri sırasında şu şekilde açıklamış idik : 

Yabancı sermayeyi, her devletin ihtiyaç 
duyduğu zaman sermayedar devletten ihtiyacı 
nisbetinde alması normal ve beynelmilel bir 
münasebet haline gelmiştir. Milletlerarası mü
nasebetlerin devamlılığı, kanunlarda mrhaksme 
usullerinde birlik olması, banka ve borsaların 
teşkilâtlanması, sermaye hareketlerini kolay

laştırmıştır. Ekonomileri dışa bağlı olan mem
leketler bu kolaylıktan büyük çapta istifade 
ederek bu yoldan kalkınmışlardır. Yabancı 
sermayeyi alırken bunu veren devletin ve şah
sın sıfat ve niyetine bakarak millî menfaatlere 
uygun şartlarla almak lâzımdır. 

Millî menfaatlere uygun yabancı sermayeyi 
aldığınız takdirde, hammaddeleriniz kıymetle
necek, bu maddeleri işliyen sanayi kolları 
memleketimizde kurulacak, ithalât azalacak, 
ihracat çoğalacak, buna paralel olarak gelişen 
sanayi için de teknik mütahassıs elemanların 
yetiştirilmesi kolay olacak, millî gelirimiz arta
cak, halkın hayat seviyesi yükselecektir. Sa
nayi hamlemizin gerçekleşmesi için de Y. T. P. 
olarak memleketimizin coğrafi ve iklim şartla
rı ile jeolojik durumu göz Önüne alınarak, en 
kolay, en ucuz ve en çok elde edilebilecek ham
maddeler üzerinde sanayimizi oturtmak mec
buriyetinde olduğumuza inanıyoruz; zira an
cak bu suretle istihsal edeceğimiz mahsul ve 
mamullerimiz, dış beynelmilel piyasalarda ih
racı mümkün, rekabet edilebilecek bir duruma 
getirilebilir. Aksi halde tekniğin en üstün me
totları uygulanmış olsa bile, sanayi hamlemi
zin geliştirilmesine ve hedefine ulaştırılmasına 
imkân olmıyacağını ifade etmiştik. Bu icraatı
mızda, yabancı teknik ve sermayenin az geliş
miş olan memleketimizin kalkınmasında büyük 
rolü olduğunu, ancak millî menfaatlerimize uy
gun şartlarla yabancı teknik ve sermayeyi al
mamızın gerekli bulunduğunu, ayrıca memle
ketimizde zengin ve bol çeşitli maden cevher
lerimizin üzerinde sanayiimizi tesis etmenin lü
zumunu ortaya koymuş bulunmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu hedeflere 
ulaşmak için Y. T. P. olarak Yabancı Sermaye
yi Teşvik Kanununu, Maden Kanununu, Pet
rol Kanununu, Türk Parasının Kıymetini Koru
ma kanunlarını günün şartlarına ve millî men
faatlerimize uygun şekilde yeniden ele alarak 
düzeltmenin de zaruri olduğunu muhtelif vesi
lelerle ifade etmiştim. Bu görüş altında öner
ge sahibinin önergesinin nedenlerini tahlile ça
lışalım. 

Sayın önerge sahibi iddialarında Anayasa
mızın 65 ve 130 ncu maddesine aykın olarak 
bir anlaşma yapıldığını beyan etmiştir. Sayın 
önerge sahibinin iddialarına göre Anayasamı-
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zın 65 nci maddesinde tesbit edilen ve «iktisa
di, ticari ve teknik münasebetleri düzenliyen 
ve süresi bir yılı aşmıyan andlaşmalar, Devlet 
maliyesi bakımından bir yüklenme gerektir
memek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı 
memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunma
mak şartiyle, yayınlanma ile yürürlüğe konu
labilir. Bu takdirde, bu andlaşmalar, yayınlan
masından bağlıyarak iki ay içinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bilgisine sunulur.» hük
müne müddet bakımından aykırı olup olmadı
ğı münakaşa götürür. Zira önerge sahibinin id
diasına göre madenlerimizin işletilmesi bir yıl 
müddetle değil, kırk yıl müddetle yabancı 
şirketlere devredilmiştir. 

Yine Anayasamızın 65 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasında, «Bir anlaşmaya dayanan uygulama 
andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye da
yanılarak yapılan iktisadi, ticari, teknik ve 
idari andlaşmalarm Türkiye Büyük Millet 
Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur.» 
hükmü vardır. Hükümet öyle anlaşılıyor ki, 
bahis konusu anlaşmalan kanunun verdiği bir 
yetkiye dayanarak yapmıştır. Bu kanunlar da, 
sayın önerge sahibinin ifade ettiği gibi, Yaban
cı Sermayeyi Teşvik veya Maden kanunların
dan biridir. 

Anayasamızın 130 ncu maddesine göre; «Ta
biî servet ve kaynakları, Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır. Bunların aranması, işle
tilmesi Devletin özel teşebbüsle birleşmesi su
retiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs 
eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır.» 
Bu duruma göre tabiî servet ve kaynaklar Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında olmakla bera
ber arama ve işletmede Devlet özel teşebbüsle 
birleşebileceği gibi, doğrudan doğruya kanunla 
izin sağlamak suretiyle bu hakkını özel teşeb
büse de devredebilir. 

Yine 6309 sayılı Maden Kanununun 13 ncü 
maddesi de, arama ruhsatnamesinin Türk ka
nunlarına göre kurulmuş hükmî şahıslara veri
lebileceğini amirdir. Anlaşma metninde merkez
leri Amerika ve Fransada bulunan yabancı şir
ketlerin Türkiyede yeni bir şirket halinde taaz-
zuv etmek suretiyle Hükümetçe verilen ruhsat
nameyi alıp almadıkları meşkûktür. 

Yine Maden Kanununun 62 nci maddesinde 
de işletme ruhsatnamesini Türk kanunlarına gö

re kurulmuş bir tüzel kişiye Enerji Bakanlığı
nın verebileceğine amirdir. İşletme ruhsatna
mesinin müddetinin on yıldan az, onbeş yıldan 
fazla olmayacağı da aynı madde hükmü ile der
piş olunmuştur. Bununla Hükümetin Anayasa, 
Maden Kanunu, Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu, Ticaret Kanunu, 440 sayılı İktisadi 
Devlet Teşekkülleri Kanunlarına aykırı, tama
men hukuki mesnetten mahrum bir kararname 
çıkarıp çıkarmadığı açıkça anlaşılamamaktadır. 
Bu bakımdan tavzihe muhtaçtır. 

Yine Hükümetin mevcut kanunlara, yani 
Maden Kanununun hükümlerine dayanarak çı
karmış olduğu kararnameler bu kanunların hu
dut ve şümulü içinde midir? İçinde ise selâ-
hiyetlerini suistimal ederek kasta makrun ola
rak mı bu muameleleri yapıp yürütmektedir
ler; anlaşılamamaktadır. Kasda makrun olarak 
mevcut kanunlar çerçevesi içinde selâhiyetleri-
ni suistimal etmek suretiyle maden cevherle
rimizin üzerinde yapılacak her türlü ameliyeyi 
ve bundan elde edilecek menfaatleri yabancı 
şirketlere hangi maksatlarla verdikleri husu
su da anlaşılmamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Diler bir dakikanız var 
efendim. Buyurunuz. 

Y.T.P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Devamla) — Sonra yine sayın önerge sahibinin 
kararnameden aktardığı şu hususlar calibi dik
kattir. Amerikan Hükümeti tarafından Türk 
Hükümetine yardım olarak verilen 30,5 milyon 
dolarlık kredinin durumu : 

1. Bu krediyi Türkiye Hükümeti Amerika
nın gösterdiği yerde kullanacak. 

2. Satmalınacak bütün mallar Amerika'dan 
satmalınacak;, 

3. Nakledilecek malların Türkiye'ye naklin
de nakliyat Amerikan şirketleri tarafından ya
pılacak, 

4. Bu mallar Türkiye'de bir Türk sigorta 
şirketi tarafından sigorta edilmiş olsa bile mut
lak surette bir Amerikan sigorta şirketi tara
fımdan tekrar sigorta ettirilecek, 

5. Türk Ticaret Kanununda1 sermayenin 
% 25 i peşinen yatırılmadığı takdirde anonim 
şirketlerin kuruîamıyacağını âmir bulunmasına 
rağmen, bunun aksine yabancı şirketlerin bu 
parayı yatırmadan taazzuv etmiş olması, 
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6. İmtiyazların kırk sene müddetle devre
dilmiş olması, 

7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin % 73 
hisseye salhibolduğu şirkette % 5 nisbetinde 
temsil hakkının bulundurulması, şirket üzerinde 
kontrol salâhiyetinin AID de bulunması, 

Sayın önerge sahibinin calibi dikkat iddiala
rıdır. 

Yine sayın önerge sahibinin bu meyanda 
sadece kanundan doğduğu anlaşılan bir iki id
diası daha vardır. O da, M.T.A. ya yabancı ele-
manlajrın alınması ve ayrıca imtiyazını aldığı 
madenlerin imtiyaz ruhsatnamesini yabancı şir
ketlere devreden bir savın senatörün durumu
dur. Bundan evvelki saydığım hususlar değil, bu 
iki husus sadece kanunların boşluğundan mey
dana srftlmis hususlardır. Kanunların boşluğun
dan meydana gelen hususların ise doğrudan doğ-
ruva, kanunu değiştirmek suretiyle önüne geçi
lebilir. 

BAŞKAN — Sayın Diler lütfen bağlayınız. 

Y.T.P. GRUPU ADINA NİHAT DÎTF.R 
(D*wannla) — Bunun yanında bütün bu ileri 
sürüleni aksaklıklaırda Hükümetin hukukî, cezai,, 
malî mesuliyetinin olup olmadığını ancak mü
zakerelerin neticesinde anlamak mümkündür. 
Eğer kanunların obiektif şekiMe tatbikinden 
mütevellit millî menfaatlere aykırı bir durum 
mevdama pıelmİKse, biz Y.T.P. olark öteden beri 
ileri sürmüş olduğumuz ithalât ve ihracat reji
minde ihtivalara uygun şekilde değişiklik ya-
pılmaısmı, Türk parasının korunması hakkında
ki Kanunun değiştirilmesini, Maden Kanununun, 
Petrol Kanununun, Yabancı sermayeyi teşvik 
Kamunu gibi kanunların yeniden günün ihtiyaç
larına uyo-un şekilde çıkarılmasının zaruretini 
ileri sürmüştük. Bu boşluklar da bu suretle te
lâfi edilmiş olacaktır. 

Ancak yukardan beri arz ettiğim sebeplere 
dayanarak Hükümetin, iddia sahibinin iddiasına 
uysrun şekilde millî menfaatlere aykırı hareket 
ederek Türkiye'nin ulusal çıkarlarını yabancı 
şirketlere verip vermediğini ve yabancı şirket
lerle bu muameleleri yürütürken Türkiye'nin 
hükümranlık haklarına aykırı hareket edip et
mediğini, bundan sonraki konuşacak hatiplerin 
konusmalaırmı dinledikten ve Hükümet de iza
hatını verdikten sonra tam bir vicdani kanaatle 
grup olarak kendi oylarımızı kullanacağız. 

Grupumuzun görüşü budur. Grupum adına 
Yüce Meclisi saygı ile, sevgi ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi işgüzar, buyurunuz efendim. Saat 
16,05 

M.P. GRUPU ADINA HÎLMt İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Aydın bağımsız Milletvekili Sayın Reşat 
Özarda'nın vermiş olduğu bir önerge ile maden
lerimizin yabancı şirketlere kanunsuz olarak, 
millî egemenlik haklarını zedeleyici mahiyette, 
devredildiği iddiası ile Hükümet aleyhinde gen
soru istemesi üzerine Millet Partisi Mclis Grupu-
nun görüşlerini kısaca bendeniz de arza çalışa
cağım. 

Aydın Milletvekili arkadaşımızın gensoru 
önergesinde ulusal çıkarlarımıza ve bağımsız 
Devlet ilkelerine aykırı olarak madenlerimi sin, 
daha doorusu yeraltı servetlerinin, yabancılara 
devredildiği iddiaısivle Hükümet hakkında gen
soru 'açılmasını, isteme nedeni, Anayasanın 65 nci 
maddesi ve 130 ncu maddesinde yer alan kısım
ların tamamen ffözden uzak tutulduğu iddiasivle 
berabQr ^erek. Ticaret Kanununun, -flrerRkse İk
tisadi Devlet Teşekküllerine dair olan kaunların 
da tüm olaırak değiştirilmesini öngören bir tutum 
ve devranısın, içinde bulunduğu iddiasıdır. 

Sunu hemen ifade edelim ki. milletlerin kal
kınmasında her şevden evvel ulusal çıkarlarının 
yanında, onların kalkınmasında büvük mikvaısta 
yardımı, olan kaynağın başında yeraltı servet
leri gelmektedir. 

Memleketimizin durumunu dikkate aldığı
mız zaman görürüz ki. bn^ün memleketimizde 
gerek acık gerek gizli issizliğin mevcudiyeti,, 
uzun yıllardan beri tonrağm islenmesi ve bun
dan mütevellit toprağın yordun olması, verimli
liğin azalması, daha doo-msu zirai sahadaki ve
rimin düşmesi kendi ülkemizdeki, insanların ve 
bilhassa yöneticilerin dikkatini de yeraltı ser
vetlerine doğru çekmektedir. Esasında, yeral
tı servetleri üzerinde milletlerarasındaki ekono
mik mücadele bugüne kadar- devam, etmiş ve 
gerek Birinci Cihan Harbinde ve srerekse ikin
ci Cihan. Harbinde insanlar arasındaki müca
delenin tek sebebi yeraltı servetlerini elde et
mek hedefi olmuştur. Bu erercek ortada iken, 
elbette ki, madenlerimizin millî ekonominin 
kalkınmasında olan önemini dikkate almak su-
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retiyle işletmek Devlete düşer. Esasında, Ana
yasanın 130 ncu maddesi «Tabiî servetler ve 
kaynakları, Devletin hüküm ve tasarrufu al
tındadır» demektedir. «Bunların aranması ve 
işletilme hakkı Devlete aittir. Arama ve işletme
nin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi sure
tiyle veya doğrudan diğruya özel teşebbüs eliy
le yapılması kanunun açık iznine bağlıdır.» 

G-örülüyor ki, bu madenlerin işletilmesi ve 
devredilmesi hakkı münhasıran Devletin elinde 
bulunmaktadır. Devlet bu hakkını özel sektör
lere veyahut da şu veya bu şirkete verebilme
sini özel kanunlarla temin edebilir. Bizim gö
rüşümüz şudur ki, bilhassa Anayasanın 65 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasında yer alan hususlar. 
daha doğrusu, «Türk kanunlarına değişiklik 
getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında 
birinci fıkra hükmü uygulanır» kaydının Bü
yük Millet Meclisine getirilmesi ve Büyük Mil
let Meclisinden çıkarılacak bir kanunla uygu
lanması. icabederken, bu yapılmamış. Bunun ya
pılmamış olması, önerge sahibinin iddiasının. 
yerinde olduğu kanaatini bize vermektedir. 

Yeraltı servetlerinin bugün, gerek teknik 
bakımdan olsun, gerekse sermaye bakımından 
olsun isletilmesinin eleştirilmesi lâzımgelmekte-
div. Memleketimizde yeraltı servetlerinin çok
luğu. jeolojik yapıyı inceliyen bütün ilim adam
larımız tarafından iddia edilmekte ve yapıla^ 
sondajlar da bunu teyit ve tesbit etmektedir. Bu 
hövle olduğuna göre, çeşitli madenlerimiz vr-
bilhassa krom, demir, bakır, çinko, pirit, pet
rol. bu arada gensorunun bilhassa mihrak n 
teşkil eden Bor Mrneraüyle iMli ne kadar ma
den varsa, yabancı şirketlere arama yapma hak
kım. vermek, devretmeli her türlü fabrika kur
malarına müsaade etmek, imal edilen madenle
rin ^firek Fransızların gerekse Amerikalıların 
mülkiyetine aidolan şirketler tarafından dile
dikleri, şekilde, istenilen yerlere ihracedilmesi-
ne müsaade etmek, biz bu hususları millî men
faatlerimizle bağdaşır görmemekteyiz. 

Bor mineralleri, arkadaşların da ifade eyle
dikleri gibi, miktarlar itibariyle az ve kıymetli 
madenlerdir. Bunların araştırılması ve işletil
mesi elbette ki yapılacaktır. Esasında bizim için,. 
kalkmabilmemiz için yapılacak tek şey, bugür-
yeraltında buluıüan zencin madenlerimizin ele 
alınmak suretiyle işletilmesi ve işsizliğin gi

derilmesi için sanayi kollarına ehemmiyet ve
rilmesidir. 

Anadolumuz, uzun yıllardan beri emeğinin 
karşılığını sadece ziraatçilikten aldığı çeşitli ge
lirlerle gidermeye çalışmış ve bu yüzden de 
yerinde saymıştır. Bugün nüfusumuz oldukça 
artmış ve toprak da bu artan nüfusa cevap ve
remez hale gelmiştir. Bu durum karşısında, ge
rek bizim partimizin gerekse diğer partilerin 
tüzüklerinde yabancı sermayeye yer verildiği 
açıkça gösterilmiştir. Ancak, yabancı sermaye
nin teşviki, yani buraya getirilmesi, elbette ki, 
-nillî menfaatlerle bağdaştırılması suretiyle ola
caktır. Hiçbir yabancı şirket sermayesini bir 
yere götürürken, bilhassa iktisaden geri kal
kış olan yerlere götürürken, kısa zamanda kur-
Tuğu tesisleri itfa etmek ve kâr gayesini güt-
-ıe* gibi prensiplerden ayrılmıyacaktır; bu d?. 

'v gerçektir; bunu aynen kabul etmek zorun-
v-wız. Yalnız, yabancıların, kısa zamanda ma

denleri isletip kazanç temin etmesi, hususunda-
'-'. görüşleri yanında, millî menfaatleri de en az 
'betler kadar düşünen idarecilerin bulunması, 

ona g^re akasmaları yapmak zorunluğunu duy-
~wsı lâzımdır. 

Uzun yıllar Türkiye'de, arz ettiğim şekilde, 
sanayiin kurulmaması sermayemizin kâfi gel
memesi yüzünden olmuştur. Bugün ifade ede
lim ki, Türkiye'de teknik sahada, maden ve uet-
"oi sahalarında yetişmiş kıymetli elemanlar var
dır. Sermaye kâfi gelmiyorsa, bir arkadasımı-
•nn konu dışında da ifade ettikleri P Î H kredi 
anlaşmaları. yanılmak suretiyle çeşitli mıemle-
7^tlerden kredi, almak mümkündür. Alınan bu 
kredilerin millî sanayiimizde, madenlerimizin 
r«n"'iî elden isletilmesinde kullanılması kadar 
"•ı-̂ iî bir sey olamaz. Bu balamdan biz Mü^et 
"Partisi. Meclis Grupu olarak gensorunun lehin
de olduğumuzu beyan etmek istiyoruz. 

Sayın Hükümet üyelerinin, bilhassa, srenso 
m, hakkındaki görüşlerini de bu arz ettiğim açı 
içerisinde mütalâa edeceğiz. Biz Anayasanın 
65 nci maddesinin birinci fıkrasına ve sonuncu 
fıkrasına müsteniden, 130 ncu maddeyi de dik
kate almak suretiyle, millî menfaatlerimizi ze
deleyici mahiyette telâkki ettiğimiz için p*en-
lo-mnun açılması lehinde olduğumuzu beyan 
^der. saygılar sunarım. 

BAŞKAN — O. P. Grupu adına Sayın Ad
nan Şenyurt, buyurunuz. 
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G. P. GRUPU ADINA ADNAN ŞENYURT 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, 

Madenlerimizle ilgili konularda sayan Hükü
met tarafından kabul edilerek Resmî Gazete
nin 16 Ağustos 1968 ve 14 Mart 1969 tarihle
rinde neşredilmiş bulunan iki kararnamesinin 
Anayasamıza ve millî menfaatlerimize uygun 
olmadığı gerekçesiyle Sayın Reşat Özarda ta 
rafından Yüce Meclise takdim edilmiş bulunan, 
Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair 
önerge üzerinde Güven Partisi Grupunun gö
rüşlerini arza çalışacağım. 

Bu kararnamelerden, 14 Mart 1969 tarihli 
Resmî Gazetede neşredilerek, 6/11140 karar sa
yısında yer alan Hükümet tasarrufu ile Ame
rika'da kâin Potash and Chemical Corporation 
ve Fransa'da kâin Ugine - Kuhlmann firmala
rının teşkil ettiği grupun, memleketimizde ma
den aramak, işletmek, maden cevheri hazırla
mak, zenginleştirmek, mamul ve yara mamul 
hale getirmek ve ihraçetmek üzere kuracakları 
bir teşebbüs için memleketimize 6244 sayılı Ka
nun hükümlerinden faydalanılarak sermaye 
getirilmesine izin verilmiştir. 

iste şu anda biz, bu kararın mevcut Maden 
Kanunumuzla ne derece bağdaşır bir durumda 
olduğunu gözden geçirirken, kanaatlerimizi 
mevzuat acısından yapacağımız kısa bir ince
leme ve tahlil sonucuna bağlamak suretiyle 
arz etmeyi daha uygun buluyoruz. 

Şöyle ki, gerek 11 . 3 . 1954 tarih ve 6309 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesi ve gerekse aynı 
kanunun 11 . 7 . 1963 tarih ve 271 sayılı Ka
nunla değiştirilen 62 nci maddesi, maden arama 
ve isletme ruhsatnamesi almaMlmenin hüküm
lerini sevk ederken, bu salâhiyetleri sadece 
Türk vatandaşlarına, Türk kanunlarına göre 
kumlmus hükmî şahıslara veya bu hususta yet-
Mvi haiz iktisadi Devlet Teşekkülü ve müesse
selerine ve nihayet âmme idaresine tanımıştır. 

Kararnamede dikkati çeken nokta, maden 
arama ve isletme müsaadesinin bu iki yabancı 
sirkate dfiffil, bunların müştereken kuracakları. 
bir teşebbüse verileceğinden bahsolun m asıdır 
PaVo* kararnamede, bu teşebbüsün bir Türk tü-
7>(x\ vitûcri. nlaofl.oiTia dair kesin bir sarahat mev
cut, fiftftMir. Bu iki vabancı şirketin kuracak
ları söz konusu teşebbüs bir yabancı tüzel kişi

liği olabileceği gibi, Maden Kanununun koydu
ğu şartlara uygun olarak Türk tabiiyetinde bir 
tüzel kişi de olabilir. Hükümetten bu hususta 
açık, sarih cevaplar beklediğimizi bu vesile ile 
arz etmek isteriz. 

Böyle bir kararın alınmasına, 6224 sayılı 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun cevaz 
verdiği veya cevaz verebileceğinin ileri sürül
mesi ihtimaline binaen, şunu da ayrıca kay
detmek isteriz ki; maden ve madencilik çeşitli 
yönleriyle özel bir faaliyet kolu olduğu cihet
le, bizde de bu saha için yukarda arz edilen 
hususi kanunlar çıkarılmış ve 271 sayılı Maden 
Kanunu, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunundan sonra mevzuatımızda yer almış
tır. 

İşte, gerek bu sebeple ve gerekse bilhassa 
her hangi bir meselenin hükme bağlanması ik
tiza ettiğinde, evvelâ hususi kanunun nazarı iti
bara alanacağı kaidesine binaen, maden mev
zuatımızın tervicetmediği böyle bir duruma, 
Hükümet kararnamesiyle hukukîlik verilmesi 
ve bu suretle Türk kanunlarının istediği şart
lan haiz olmıyan yabancı şirketlerin Türkiye'
de maden aramalarına, işletmelerine müsaade 
edilmesi söz konusu olamaz. 

Buna böylece işaret ettikten sonra - mâru
zâtımızı, Karadeniz Bakır İşletmelerinin dış 
finansman ile alâkalı, 6/10475 sayılı Karara 
mevzu teşkil eden kredi anlaşmasına intikal et
tirirken, meselenin esası hakkındaki kanaatle
rimizi arz etmeden önce, sayın önerge sahibi ta
rafından takrire dercedilmiş bulunan bir Ana-
vasa hükmü hakkındaki düşüncelerimizi de ifa
de etmeyi lüzumlu buluyoruz. Şöyle M: 

önergenin 8 nci sayfasında, Anayasanın 130 
ncu maddesinden bahsile, bu maddenin sadece 
birinci fıkrası ele alınarak, «Tabiî servetler ve 
kaynakları Devletin hüküm ve tasarrufu alın
dadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı 
Devlete aittir.» ibaresine yer verilmiş ve fa
kat ikinci fıkradan bahsedilmiyerek bu suret
le madde noksan yazılmıştır. Oysa ki, aynı mad
denin, yani Anayasanın 130 ncu maddesinin 
ikinci fıkrası da, «Arama ve isletmenin Devle
tin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle veya 
doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yanıl
ması. kanunun acık iznine bağlıdır.» şeklindeki 
hükmü ihtiva eder. 
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Şu halde Anayasamız, tabiî servetler ve 
kaynakların aranması ve işletilmesi hususunda 
özel teşebbüsün de faaliyet göstermesini müm
kün kılmaktadır; yeter ki ilgili kanunlar buna 
müsaade etmiş olsun. 

işte bu sebepledir ki, madenlerimizin mün
hasıran ve hiçbir kayıt tanımaksızın - önerge
de ifade edildiği gibi - sadece Devlet taralın
dan işletileceği şeklinde tefsirini ve kararname
nin bu yönü ile tenkidini Anayasamıza ve ilgili 
maddenin Anayasmızda vadedilmiş şekil ve 
maksadına uygun bulmuyoruz ve bu görüşten 
bir fayda da mülâhaza etmiyoruz. Çünkü, ina
nıyoruz ki, Devletin kudreti milletin kudreti 
ile, milletin kuvveti Devletin kudreti ile kâim
dir ve bunlar birbirlerini tamamlıyan unsur
lardır. Devlet, millet ve fertler aynı şuur et
rafından birbirlerini tamamlıyacak, birbirlerine 
destek olacaklar ve böylece müşterek bir bü
yük hedefe doğru ilerliyeceklerdir. işte Türk 
Anayasasının ruhu ve maksadı budur. 

Bu cümleden olarak, millî servetlerimizi kıy
metlendirmekle beraber, ihracat imkânlarımızı 
da artıracak ve aynı zamanda yeni iş sahalarının 
açılmasına yarıyacak Karadeniz Bakır İşletme 
Anonim. Şirketi dış finansman kredisi için yapıl
mış olan bu anlaşmayı, prensip itibariyle Gü
ven Partisi Grupu olarak doğru ve yerinde bir 
hareket olarak kabul ediyor ve bunu müsbet 
karşılıyoruz. 

Buna böylece ibaret ettikten sonra, yine bu 
kararnameyi de Türk mevzuatı bakımından 
gözden geçirerek mâruzâtımızı sonuçlandıra
cağız. 

Savın milletvekilleri; biraz önce arz etmiş 
bulunduğumuz üzere, her ne kadar 16 Ağustos 
1.068 tarihli Resmî Gazetede yer almış bulunan 
bu. anlaşma ile. Karadeniz Bakır projeleri inin 
d.ı«, finansman kredisi sağlanmış ise de. Hükii 
metçe onaylanmış bulunan bu kararname ile Ti-
«.̂ rot ve Borçlar Kanunumuzla şirkete tanın
mış olan birtakım salâhiyetlerin ilpili kan un -
tarda bir derişiklik yapılmaksızın tahdidedil-
mi*. olması hali, Anayasamıza e*öre, böyle bir 
anlatmanın Yüksek Meclisin tasdikine sunulma
sını. icabettirirken, iste bu yanılmamıştır. 

Esasen daha önce, 23 Kasım 1968 tarihlî 
bir nözlü swn îl*ş. Güven Partisi Meclis Grupu 
"".n^Tranvekili Sayın Coşkun Kırca tarafından 
bu sakıncalı durumun giderilmesi hususunda 

no düşünüldüğü Sayın Maliye Bakanından so- , 
ıılmuş ve fakat şu ana kadar hiçbir tedbiro 

tevessül edilmemiştir. Halbuki, Anayasamızın 
65 nci maddesinin dördüncü fıkrası, «Türk 
kanunlarına değişiklik getiren her türlü anlaş
ırların yapılmasında, birinci fıkranın hük

mü uygulanır» demektedir ki, buna riayet edil
memiştir. İşte kararnameyi mevzuat bakımın-
4ın büyük bir hukukî noksanlığa sürükliyen 

yfiyet te budur. Şöyle ki, bu gibi durumlar 
için, Anayasanın 65 nci maddesinin dördüncü 
fıkrası, ile, yine aynı maddenin birinci fıkra
sını1, yapılan atıfta aynen, «Türkiye Cumhuri
yeti adana yabancı devletlerle ve milletlerara
sı kurullarla yapılacak anlaşmaların onaylan
ması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onay-
1 imayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.» 
denilmektedir. İşte bu sarih hükme rağmen, böy
le bir muamele ve lâzimenin yerine getirilme
miş olması sebeplerinin burada izah edilmesi 
•^ muhasebesi yapılarak vuzuha kavuşturul
ması. lâzımdır. 

Ne var ki, gerek haklı tenkidleri ve gerekse 
ı ir takım istismarları ortadan kaldırmak ve bin-
netice bütün bu münakaşaları esasından hal
letmek i^in asıl ele alınacak iş, hazırlıkları ya
ramış bulunan yeni maden Kanunu tasarısını 
Milise sevk ederek kanunlaşmasını temin et
mek iken, Hükümetin programına rağmen böy
le bir tasarı da Meclise intikal ettirilmemiş ve 
ilerin bu gibi kararnamelerle yürütülmesi 
yoluna gidilmiştir. 

Bütün bu mülâhazalardan ve yukarıda arz 
etmiş olduğumuz sebeplerden dolayı Hükümet 
hakkında gensoru açılmasına dair önergeyi G. 
P. Grupu müsbet karşılamaktadır, lehte oy 
kullanacaktır. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Tur
han Bilgin, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA TURHAN BİLGİN 
^Erzurum) — Muhterem arkadaşlar; A. P. Mec
lis Grupu adına yüksek huzurlarınızda bulunu
yorum. 

Bir gensoru önergesi için 10 dakikalık za
man, eğer görüşülecek mesele çok ciddî ise ger
dekten azdır, fakat Sayın Özarda'nm vermiş ol
duğu neviden bir önerge için Büyük Meclisin 
10 dakikasını bile işgal etmek cidden fuzuli za-
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man harcamaktır. Ancak, Anayasanın koymuş 
olduğu hükümler karşısında bu zamanı ayır
mak mecburiyetinde kalıyoruz. 

Mesele, Resmî Gazetenin 14 Mart 1969 tarih
li nüshasında yayınlanan 6/11140 sayılı Karar
name ile yeni kapitülâsyonlar ihdas edildiği id
diasıdır. 

Bâzı çevreler için iktidarımızı ve partimizi 
yabancı sermayenin Türkiye'yi sömürmesine yar
dım eden bir görüşte olarak tanıtılmak istenme
si âdet halini almıştır. Bu çevreler, bu iddiala
rını sık sık tekrarlarsa halkı kandırabilecekleri 
zehabı içindedirler. Nitekim, gerek bu kararna
me, gerekse Karadeniz Bakır Kompleksinin ku
ruluşu ve bu kuruluş için verilen 30,5 milyon 
dolarlık kredi anlaşması bu iddiaların yeni delil
leri olarak ortaya konulmaktadır, hattâ o ka
dar ileri gidilmektedir ki, bu meseleler sadece 
Meclis kürsüsüne bıralnlmamakta, tamamen 
başka maksatlarla yapılması gereken anma top
lantıları dahi bu istismara vesile teşkil etmekte
dir. 

Reşat özarda arkadaşımızın vermiş olduğu 
önerge Mecliste okunurken 29 Nisan günü Zafer 
Meydanında da tekrarlanmış, tabiî Sayın Renat 
özarda tarafından tekrarlanmış ve 29 Nisanın 
anılması töreni Marksist iddiaların ortaya atıl
masına bu vesile ile sebebolmuştur. 

Mesele nedir? Bakanlar Kurulu bir kararna
me ile Amerika'da bulunan American Potaslı end 
Chemical Corparation firması ile Fransız Ugine -
Kuhlmann firmalarının memleketimizde maden 
aramak, işletmek, maden cevherleri hazırlamak, 
zenginleştirmek ve yan mamul hale getirmek ve 
ihracetmek üzere kuracakları teşebbüse bir mil
yon dolar civarındaki nakdi ve aynî sermayeye 
Yabancı Sermaye Kanunu hükümlerine uygun 
olarak giriş müsaadesi vermiştir. 

İddia olunur ki, böylece, memleketimizin ba
kır, berilyum, bor tuzları, seryum, flüorin, fos
fat, krom, lityum, magnezyum, nikel, neodim, 
toryum, titan, vanadyum ve zirkonyum cevher
leri üzerinde bir tekel yaratılmakta ve yabancı
ların bu mineralleri sömürecekeri, millî harb sa
nayiinin ihtiyacı olan bu minerallerin kontrolü
nün yabancıların eline geçeceği isnadı ileri sürül
mektedir. 

Bu, her şeyden evvel kararnameyi tam oku
mamak veya anlamamak demektir ve garip olan 

taraf; insanın tamamını okumadığı veya anla
madığı bir kararname hakkında gensoru açılma
sını istemek cesaretinde bulunmasıdır. 

Kararnameyi sadece yatırım konusu cihetin
den ele alsak bile, bir tekel kurmanın ınevzuu-
bahsolmadığı aşikârdır. Kaldı ki, okunmayan 
veyahut okunup da anlaşılmadığı zannedilen 
4 ncü maddedeki yatırımın tahakkuk şartları 
şu kaydı koymaktadır: «Birinci bölümün ilk pa
ragrafında adı geçen madenlerin arama netice
sine veya bulunmuşların devrahnmasına göre 
işletilebilmesi memleketin ve madenin arz ede
ceği ekonomik şartlara göre yan mamul ve ma
mul hale getirilmesi gayesi ile tesisler kurulma
sı için her konuda yeniden müracaat edilecek ek 
yatmm izninin alınması lâzımdır.» 

işte hüküm bu. Bu da göstermektedir M, 
kurulacak şirket çalışmalannın her safhasında 
Hükümetin murakabesi altında olacaktır, izne 
tabidir, kanunun hükümleri yürütülecektir. 

Milletin millî kaynaklanm yabancılara peş
keş çekme iddiası ve iftirası kolay bir yoldur 
ve tabiri âmiyanesiyle, dilin kemiği olmadığı 
için herkes aklına gelen şeyi aklına geldiği bi
çimde söylemektedir, ama, bu tarz bir iddianın 
büyük Türk Milleti tarafından itibar görebilme
si için gerçeklere uyması lâzımdır. 

Türkiye'de gerçek şudur: Memleketimiz ge
lişmekte olan bir memlekettir. Türkiye'nin ih
tiyaçları hudutsuz, imkânları mahduttur. Zaten 
beşer yıllık kalkınma plânlarının yapılma
sının sebebi de imkânlarla ihtiyaçlar arasın
daki muvazenenin sağlanmasını temindir. 
Devlet sektörü yatıranları da, Yüce Meclisini
zin kabul ettiği Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
hudutlariyle tahdidedilmiştir. Hükümet, eğer 
bu plânın öngördüğü hedefler dışına çıkıp, plân
da olmıyan yatırımlara kalkışırsa, karşısına di
kilecek ve bir zamanlar slogan haline getirilen 
«Plânsız, programsız Hükümet» tekerlemesine 
başvurulacaktır. Bunu yapmayıp, memleketin 
kaynaklarını faydalı hale getirecek teşebbüsle
re giriştiği zaman da, ortaya çıkıp, «Yabancı
ların sömürüsüne alet oluyorsunuz, kapitülâs
yonları hortlatıyorsunuz» diyeceksiniz. Anlaşıl
maz bir metottur, bu. 

Biz A. P. olarak, parti programımızla, bizim 
çoğunluğumuzun kurduğu Hükümet de Hükü
met programiyle madencilik konusunda ana-
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görüşlerini tesbit ve ilân etmiştir. Bizim ekono
mik görüşümüz de herkesin malûmudur. A. P. 
iktidarı hür ve serbest teşebbüse, serbest piyasa 
nizamına inanmaktadır ve bunu gerçekleştirme
ye çalışmaktadır. 

Biz, madenlerimizin toprak altında kaldığı 
müddetçe millî kalkınmamıza, harb sanayiimize 
müspet hiçbir şey katmıyacağma inanmaktayız. 
Devletin el atamadığı her sahada, yerli veya 
yabancı sermayenin mevcut potansiyeli istifade 
edilir hale getirmesi için elimizden gelen her şe
yi yapacağız. Asıl bunu yapmadığımız takdirde 
vatana ihanet etmiş oluruz. 

Toprakların altında işlenmemiş maden cev
herleri yatacak ve biz milletin fakrü sefaletin
den bahsedecek, iki elimiz bağlı, yeni imkânla
rın gökten zembille inmesini bekliyeceğiz. Bu
nu mâkul görmek, bu yola gitmek, iktidar ola
rak tatbikatımızı buna bağlamak A. P. nin ya
pacağı şey değildir. 

Önümüzde, hem de hayli yaklaşmış se
çimler vardır; çıkarsınız vatandasın karşısına, 
«Biz» dersiniz, «Bu vatanın toprakları altında
ki millî servetleri Devletin işletebileceği zama
na kadar orada bırakmak, vatandaşın bunlar
dan istifadesine mâni olmalı taraftarıyız, A. P. 
ise, bunları derhal işlenir hale getirip istifadeni
ze arz etmek, sizi içinde bulunduğunuz sıkıntı
dan süratle kurtarmak için Devletin kontrolü 
altında millî menfaatlerimize aykırı olmıyan ya
bancı sermayeye imkân tanıyor» dersiniz. O za
man vatandaşın, milletin hakemliğine meseleyi 
götürmüş olursunuz. Oradan alınacak cevaba 
göre hareket etmekten başka çıkar yol yoktur. 
Bunun dışındaki iddialar mesnetsizdir ve her 
türlü ciddiyetten mahrumdur. 

Aslında bu önerge ile ve bu önergeyi destek-
liyeceklerini belirten siyasi kuruluşlar ile olan 
ihtilâfımız bir kere daha ortaya çıkmıştır. Bü
yük Atatürk'ün Türk Milletine hedef olarak 
gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üstüne 
çıkabilmek, sadece 1933 lerin medeniyet seviyesi 
değildir. Eğer gerçekten Atatürk'çü isek, hede
fimizin, her zaman içinde yaşadığımız medeni
yet seviyesinin üstüne çıkmak olduğu unutul
mamalıdır. A. P. nin Hükümeti ve grupu ken
disine bunu hedef alarak çalışmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; gensoru önergoni-
nin ciddiyetten ne derece mahrum olduğunu kü
çük bir misal ile arz etmek isterim : 
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Gensoru önergesinin 7 nci sayfası «e» bendi, 
«Söz konusu kararname Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti tarafından yayınlandığı halde, yaban
cı şirketler grupuna devredilen madenlerin ad
larının Türkçe olarak değil de yabancı dilde 
yazılmış olması dilkkalt çekicidir, Bundan da 
kararname metninin bizzat bu şirketler tarafın
dan hasırlanmış olduğu anlaşılmaiktaidır» şek
lindedir. Bu, bir defa mutlak bir bühtan ve 
gayricidldî bir iddia. Bu iddiayı ortadan 'kal
dırabilmek için yine bu önergeye başvuruyo
ruz. önergenin ikinci ve üçüncü sayfalarını 
lütfen tetkik ediniz, ikinci ve üçüncü sayfa-
kurda bu iddiayı ya.pan Sayın Reşat ozanda bu 
madenlerin isimlerini literatürdeki dille yazmış, 
yani «yabancı» dediği dille yazmış ve yanına 
paranJtez açarak Türkçe okunuş şeklini de yaz
mış. Her halde bu önergeyi kendisine hazırla
yıp veren arkadaş, kendisinin bunları okuya-
mıyacağmı hissetmiş olacak ki Türkçe karşılık
larını yazmış ve yabancı kelimeleri de orada 
-'ki doğru yapmış- bulundurmak zaruretini duy
muş. 

Muhterem arkadaşlar, meseleyi gayriciddî 
telûiklkl 'edişimizin çok sebepleri var. Mesele
nin teknik yönünü Hüikümlet adına Sayın Baka
nınız izah edecekler Ancak, Adalet Partisi 
Grupu olarak bir noktaya daha işaret etmek is
teriz : 

İddia gays't ağır bir iddiadır özıelt olarak, 
ulusal kalkınmamızın ve harb sanayiimizin bel
kemiğini teşkil eden temel ve stratejik maden
lerimizin, Anayasanın 130 ncu maddesine ayla
rı olarak topy&kûn yabancılara devri suretiyle, 
yüzyıllarca kahrım çektiğimiz kapitülâsyonla
rın m!ad!enl!er'İm!iz üzerine yeniden ihya edilmiş 
olması... 

Şimdi muhterem arkadaşlar, 4)50 arkadaştan 
müteşekkil büyük grupların mevcudolduğu bu 
Parlâmentoda aylarca önce çıkan bir kararna
meyi. büyük gruplar, anamuhalefet olsun, bü
tün muhalefet grupları olsun, iktidar grupu 
olsun beyle bir şeyi nazarı itiibara almıyor da, 
'bir sayın arkadaşımız bütün bunlardan üstün 
bir çalışma ile bu meseleyi hasırlamış, geliyor. 
Bu, ciddiyetle kabili telif değil. Ondan sonra 
da, me&sîe tetkik eidilm.ed.en diğer ppcnv üyesi 
arkadaşlarımız diyorlar ki, «Biz Eeşaft özarda 
arkadiaş]mızm iddialarının ciddiyetine manıyo-
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ruz, ama tetkik etmledik ve bu gensorunun 
açılması şeklinde oylarımızı kullanacağız...» 

Ben şahsan, bütün muhalefet gruplarını 
böyle bir düşünceden grupumuz adına tenzih 
etmek isterim. Muhterem arkadaşlarım, lisan 
tlallamından da, diyalektik bakımından da tama
men bir değişik yöne doğru giden Sayın Reşat 
özar&'a arkadaşımızın bu önergesine grupumu-
zun itibar etıriiyeceğmi arz eder, hepinizi gru-
pum adına hürmetle selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Enerji ve Tabiî 
Kaymaklar Bakanı buyurun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
'muhterem milletvekilleri; Aydın Milletvekili 
'Sayın Reşat Özarda tarafından Meclisimize, Hü 
kümet hakkında bir gensoru önergesi verilmiş 
bulunımak'iadır. Bundan önceki celselerde oku
nan ve Sayın özarda tarafından izahı yapılan 
bu önergede ana iki konu vardır: 

Birisi, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanununa göre bir Amerikan ve bir Fransız 
firması grupuna yabancı sermaye için verilen 
izin, ki buna ait kararname Ticaret Bakanlığı 
tarafından sevk edilmiş, diğeri de, KaradeM?: 
Bakır Kompleksine lüzumlu dış kreldi için Ma
liye Bakanlığı tarafından yapılmış bulunan 
kredi anJdlaşmasına ilişkin bulunmaktadır. Her 
'iki konu da Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığını doğrudan doğruya alâkadar eden mese
lelerden bulunmamakla beraber, bu gensoruyu 
huzurunuzda Hükümet adına cevaplandırmak 
üzere vazifeli kılınmış bulunmaktayım. 

Muhterem milletvekilleri; 

Gensoru, gerek üslûbu itibariyle, gerekse hu
zurunuzda bu gensorunun izahı sebebiyle yapı
lan konuşma şekli itibariyle çok ağır, çok hak
sız, çok yanlış, gayriciddî, fakat tetkik edil
diği zaman mu/htevada basit, muhtevada çok ha 
fif bir önerge hüviyetinde bulunmaktadır. Ben
deniz huzurunuzda beyanımın delillerini ikame 
edeceğim,; bu suretle bir iktidarı, milletin bü
yük ekseriyetini temsil eden bir iktidarı, bu 
memıleketin çocuklarım itham eden haksız, h?.t-
tâ -tâbirimi mazur göreceğinizi ümidederim-
seviyesiz ithamlara bir ölçü içerisinde cevap 
vermeye gayret edeceğim. Eğer mâruzâtımda, 
yüce huzurunuzda şimdiye kadar vâki beyanla

rımın ölçüsü dışarısında bir konuşma şekli bu
lursanız beni affetmenizi de istirham edeceğim. 

Bütün bunlardan sonra, Sayın özarda'ya 
bir de teşekkür edeceğim; garip karşılanmasın; 
balar meselesinin ne olduğunu yüce huzurunuz
da milletin muhterem mümessillerine, basın 
mensuplarına ve bu yol ile bütün milletimize 
vuzuhu ile izah etme imkânını bahşettiği içindir. 
Yalnız bu balamdan kendilerine de şükran borç
lu olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri; gensoru iki konuyu 
ihtiva etmekte idi. Birisi 14 Mart 1969 tarihli 
Re-mıî Gazetede intişar eden 6/11140 sayılı Ba-
k?,nlav Kurulu Kararnamesi, diğeri de Bakır 
Kompleksinin kredisi ile alâkalı kararname. 
Berrideniz de mâruzâtımı bu iki kararnamenin 
'izahma teksif ettikten sonra, Sayın Reşat özar-
d'a'nm ayrıca mütalâalarında bahsettiği diğer 
konulara, ithamlarına cevap vereceğim. Böyle
ce, konuşmamın birinci kısmı, daha ziy?id!e bu 
meselelerin gerçekte ne olduğunu yüce huzuru
nuza arz ve izah etmekten ibaret olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de hukuka 
bağlı Devlet olan Türkiye'de, 6224 sayılı bir 
Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu vardır, 
1954 lerden beri Türkiye'de tatbik edilmektedir. 
O tarihten beri Türkiye'deki bütün iktidarlar 
tarafından da tatbik edilmiş ve hemen her ikti
darın başı da, «Türkiye'de yabancı sermaye Ka
nunu vardır, bu kanun tatbik edilecektir» demiş
tir. 

İşte 6309 sayılı Maden Kanunundan önce 
Yüce Meclislerde kabul edilen 6224 sayılı Ya
bancı sermayeyi teşvik Kanununa istinaden 
memleketimize gelmek istiyen firmalar grupuna 
6/11140 sayılı Kararname ile sermaye getirme 
izni verilmiş bulunmakta ve bir kararnamenin 
tahriri sırasında da iştigal konusu saylımakta-
dır. 

Tabiî, bir meseleyi ciddî olarak tetkik etmi-
yenler hukukçu olsalar dahi, Sayın Reşat özar
da gibi, meselenin esasına nüfuz etme imkânını 
bulamazlar. 

Burada, (Aynen Resmî Gazeteden okuyo
rum) : «Grupun, memleketimizde maden ara
mak, işletmek, maden cevheri hazırlamak, zen
ginleştirmek, mamul ve yarı mamul hale getir
mek ve ihracetmek üzere kuracakları teşebbü
se yatıracakları..» ibaresinden hareket etmek 
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suretiyle, «Memleketimizin madenleri yabancı
lara devredildi» gibi bir neticeye varmaktadır
lar. 

Halbuki, 6224 sayılı Yabancı sermayeyi teş
vik Kanunundan sonra 6309 sayılı Maden Kanu
nu çıkarılmış bulunmaktadır. Maden Kanunu
nun 13 ncü maddesine (ki aramayı, nizamlar), 
62 nci maddesine, (ki işletmeyi nizamlar), 64 ncü 
maddesine (ki, imtiyazı nizamlar) göre Tür
kiye'de maden arayabilmek için, işletebilmek 
için Türk hakikî veya hükmi şahsı olmak iktiza 
eder. Türk hakikî veya hükmi şahsı olmaksızın 
maden arama ruhsatı iktisabetmeye imkân yok
tur, mümkün değildir, kanun hükmü böyledir, 
tatbikat böyledir. 

İşte, o itibarla adı geçen firmalar grupu 
Türk hakikî veya hükmi şahsı olmadıkları ve 
böyle bir hükmi şahsiyet de iktisabetmsdikleri 
cihetle, Türkiye dâhilinde hiçbir madeni ne ara
ma ruhsatı bakımından tesahup etmişlerdir, no 
de böyle bir şeyi devralabilin islerdir. Bırılar 
mümkün değildir. 

Grup sözcüsü arkadaşım gayet güzel izah 
buyurdular, bu kararname sadece yabancı ser
mayeyi Türkiye'ye getirmek için tanzim, edilmiş 
bir kararname ve içerisinde yazılı bulunduğu 
cihetle, her safhası ayrıca Hükümetin iznine 
bağlı bulunmaktadır. 

İşte, 13148 sayılı Resmî Gazetenin son cüm
lesini, yatırımın tahakkulm şartlarına ait son 
cümlesini okuyorum: «4 - 1. maden arama 
konusu en geç birinci bölümün ilk paragrafında 
adı geçen madenlerin arama neticesine veya 
bulunmuşların devralınmadına göre işletilebil
mesi, memleketin ve madenin arz edeceği eko
nomik şartlara göre yarı mamul ve mamul hale 
getirilmeni gayesiyle telisler kurulması için, her 
konuda yeniden müracaat edilerek gerekli ek 
yatırım izninin alınması lâzımdır.» 

Bu itibarla, bu yabancı firmalar grupumm 
Türkiye'de maden arama ruhsatına sahibolma-
ları halamından da Türk Ticaret Kanunu ve 
Maden Kanunu bükümlerine göre gerekli işlem
leri yapmaları, bütün şartlan, yerine getirmeleri 
ve müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Ancak bu ahvalde, bunlar gerçekleştirilebil
diği takdirde bir arama ruhsatı sahibi olabilir
ler. Bizim, bu konudaki bütün işlemlerimiz 
G309 sayılı Maden Kanunu hükümlerine tâbidir, 
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tabiatiyle, onu tadil eden 271 sayılı Kanun hü
kümleri de cereyan etmektedir. 

tstitraten bir hususu arz etmek istiyorum, 
G. P. nin Sayın Sözcüsü huzurunuzda Maden 
Kanununun, bütün bunlar olurken Yüce Meclis
lere getirilmemiş olmasını yermek suretiyle, bu
nun getirilmesi lüzumundan bahsettiler. 

Bir hataları olduğunu zannediyorum, Maden 
kanunu tasarısı bundan bir süre önce Yüce Mec
lislere takdim edilmiş bulunmaktadır, 

Muhterem milletvekilleri, şimdi ikinci ko
nuya, bakır konusuna geçiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bakır mevzuunda 
Türkiye'de bâzı şahıslar, meseleyi bilmeden, in
celemeden, beyanda bulunmuşlardır. Makaleler 
yazılmıştır. 29 Ekim 1968 tarihinde Cumhuri
yet Gazetesinde bir tabiî senatör arkadaşımız 
Karadeniz feakırlariyle ilgili bir makale yazmış 
bulunuyor. 

Maalesef, o arkadaşımızın hangi sebeple olur
sa olsun içerisine düşmüş bulunduğu hatayı., 
hukukçu arkadaşımız, m.üdekkik arkadaşımız 
Sayın. Reşat özarda da, mehazı yanlış bulunduğu 
cihetle aynen huzurunuza getirmiş bulunmak
tadır. 

Bendeniz tetkik ettim, Sayın özarda'nm 
iddialariyle 29 Ekim 1968 günlü Cumhuriyet 
Gazetesinde intişar eden makaledeki iddialar, 
hattâ kelimeler tamamen aynı bulunmaktadır. 

Meseleyi vuzuha kavuşturmak için müsaade 
ederseniz, Karadeniz Bakır Kompleksinin kredi 
anlaşmasının ne olduğunu, kredi işleminin 
umumiyetle ne olduğunu ve şimdiye kadar 
Türkiye'de böyle kredi anlaşmaları yapılıp ya
pılmadığını gözden geçirelim. 

Şimdi, Saym özarda ve mehazı olan maka
lede bu konuda şunlar deniyor: 

1. Dış piyasada çok aranan bakırın çıka
rılmasının, izabe edilmesi ve pazarlanmasmm 
yeni kurulacak tesislerle birlikte Etibankı'm 
elinden alınarak özel teşebbüse devredilmekte, 
kredinin proje için lüzumlu mal ve hizmetlerin 
Amerika'dan alınması şartına bağlı bulunması 
sebebiyle tesislerin pahalıya mal olacağını, sa-
tınalınacak malzemenin Amerikan gemileriyle 
taşınması ve Amerikan sigorta şirketlerine si
gorta ettirilmesi kredi şartlarından bulunduğu 
cihetle, borcun büyük bir kısmının nakliye, si
gorta ve hizmet masrafları olarak Amerika'ya 
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ödeneceğini ve fakat ^Türkiye'nin borç ve faizi
ni 40 sene müddetle ödemeye devam edeceğini, 
Hükümetin, kurulan şirketi hiç bir suretle kont
rol edemiyeceğini, şirketin, Amerikalıların ar
zularına göre kurulacağını, kilit noktalarına 
Amerikalıların seçtikleri kimselerin getirilece
ğini, Amerikan Yardım Kurulunun bu şirket 
üzerinde, Türk Hükümetinin her türlü kontro
lünü önlediğini, buna mukabil kontrol yetkile
rini temin ettiklerini, kredi sebebiyle şirkete bas
kı yaparak çalış maları arzu ettikleri istikametle
re çevirebilmek üzere tesir yapabileceklerini Eti-
bankın kontrol ve murakabe yetkisinin de konu 
ile ilgili tesis ve fabrikalarını bu şirkete devretmiş 
olması sebebiyle ortadan kaldırılacağı, Etibank-
ça devredilecek tesislerin Amerikan Yardım 
Teşkilâtının şayanı kabul göreceği bir hurda 
fiyatiyle devredileceğini, Etibank'ın elindeki üç 
bakır cevheri bölgesinin çok düşük bir fiyatla 
şirkete devredileceğini, Hükümetin şirketin ku
ruluş statüsünü muhafaza etmeyi taahhüdetti-
ği, bu sebeple bahse konu şirkete 40 sene müd
detle dokunulmazlık sağlandığı, bu dokunul
mazlığın Anayasanın bu gibi özel teşebbüslerin 
devletleştirilebileceğine dair olan hükme aykırı 
olduğunu kabul etmiş ve kredi anlaşmasının 
kapitülasyon hükümleri getirdiğini beyan ve 
iddia etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 

Gerçekten şu iddiaların birisi varsa, bu Hü
kümeti bir gün ayakta tutmamak ve bu Hükü
meti Yüce Divana sevk etmek lâzımdır, ama 
huzurunuzda şimdi görülecektir ki, bu iddiala
rın hiçbiri varit değildir. Bu iddiaların hiçbiri
sinin vâridolmaması halinde de, iddia sahip
lerini nereye göndermek lâzımgeldiğini Yüce 
Meclisin ve milletin takdirine arz edeceğim. 
(A. P. sıralarından «Brova» sesleri, alkışlar.) 

Muhterem milletvekilleri, 

Kredi müessesesi hakkında, maden hakkın
da, dünyada temin edilen krediler hakkında ve 
şimdiye kadar Türkiye'de temin edilmiş bulu
nan krediler hakkında hiç fikri olmayan insan
ların veya art niyet sahibi bulunan insanların 
bu mesele bakımından, meselenin seviyesine çık
madan ortaya attıkları bu iddia Türk milleti 
bakımından gerçekten hazindir, acıdır. Hele Bü
yük Türk Milletinin temsilcileri tarafından bu 
iddia ortaya atılırsa ve bâzı siyasi gruplar da 

j bu iddialara, Hükümet hakkındaki bir genso-
| rüya, tetkik etmeden iddia sahibinin ithamı 

şeklinde iştirak ederlerse, buna esef etmek ica-
beder ve bu kadar ağır ithamlar karşısında 
bulunan bir Hükümet, gensoruya muhatap bu
lunurken, Yüce Meclisin sıralarına bakınız; bu 
da herhalde hazindir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Hükümetinıizin yüce tasvibinizden geçmiş 

bulunan programına ve takibetmekte bulundu
ğu iktisadi politikaya uygun olarak, Devlet 
kontrolunda olmasına katî lüzum ve zaruret 
bulunmıyan iktisadi faaliyet grupuna giren ba
kır işletmelerinden bir kısmının özel teşebbüs 
karekterli bir şirket marifetiyle genişletilmesi 
kararı, sağlıyacağı çeşitli faydalar yönünden 
kanaatimize göre şüphesiz doğrudur. Böyle bir 
kuruluş, çalışma ve ticari sahada serbest ve sü
ratli karar alma ve uygulama yetkisine de sahi-
bolacağından, kârlı ve verimli çalışma istika
metinde her türlü salâhiyeti haiz olacaktır. Bil
hassa ihraç konusunda ilişkiler kurmak mecbu
riyetinde olduğu Batı âleminin benzer teşekkül
leri statülerinin de tamamen aynı olması, şüp
hesiz, iyi ilişkiler kurulmasını ve muvaffakiyet
li neticeler sağlanmasını mümkün kılacaktır. 

Buna ilâveten, Batı grupuna dâhil olan fi-
nansörlerin, ekonomik faaliyetler için talebedi-
len kredilerde özel teşebbüs fikrini destekledik
leri de bu işle uğraşanlar tarafından bilinen 
bir gerçektir. 

îşte bu düşüncelerle Karadeniz bakırlarının 
özel teşebbüs karakterli bir Türk şirketiyle ge
liştirilmesi kararlaştırılmıştır, ama bugün Tür
kiye'de bir hava yaratılmıştır; «Karadeniz Ba
kır Şirketi yabancıların ortaklığı şeklinde yü
rütülmektedir» diye. Yok, muhterem milletve
killeri böyle bir şey. Bu nereden çıkıyor? 

Ben şimdi iddiamı, huzurunuzda, kimlerin 
hissedar olduğunu, hisse miktarlarını da beyan 
etmek suretiyle ispat edeceğim. 

Bakınız, Karadeniz Bakır Şirketi 300 bin 
hisse itibariyle 153 bini hâmiline muharrer ve 
147 bini de nama muharrer hisse senediyle bir 
Türk Anonim Şirketi şeklinde kurulmuştur. 
Bıı şirketin, muhtelif bankalarımız tarafından 
satınalınmış bulunan 153 bin hissesinin 66 bin 
hissesi, halkın satmalmasına tamamen açık bu
lunmaktadır. Nama muharrer 147 bin hisse ta
mamen Etibanka aittir. 
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Karadeniz Bakır İşletmeleri, 28 . 5 . 1968 
gün ve 3365 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gaze
tesinde yayınlanan esas mukavelede açıkça kay-
dolunduğu üzere, tamamen Türk olan gerçek 
ve tüzel kişilerden kurulu olup % 49 u Etiban-
ka, % 25 i Türkiye tş Bankasına, % 12 si Tür
kiye Sınai Kalkınma Bankasına, % 7,3 Türkiye 
Vakıflar Bankasına, % 3 ü Ziraat Bankasına, 
% 3,3 ü Endüstri Holding Şirketine aittir. Bu
nun içinde yabancı ve yabancı şirket yok. Böy
lece, Etibankın büyük hissedar olması sebe
biyle kurulan şirket hem özel sektör karakter
lidir, hem de müessir bir Devlet kontrolunda 
olacaktır. Çünkü, % 49 hissesi Etibanka ait 
bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar arz ettiğim hususlarla «Ne
den özel sektör» suali hem cevaplanmış, hem de 
şirketin nasıl bir özel sektör olduğu açıklığa 
kavuşturulmuştur. Bu sebeple, bakırların Eti
bankın elinden alınarak özel sektöre devredildi
ği iddiasının gerçekle ne derece ilişkisi olduğu 
da meydana çıkmaktadır. Etibankın elinden 
hiçbir şeyinin alınması söz konusu değildir. 
Ancak, Etibankın daha iyi bir bakır işletme
ciliği için memleketimizin muteber ve tamamen 
millî olan müesseseleriyle işbirliği söz konusu
dur. iktidar partisinin ekonomik politikasına 
uygun, halk yararına güzel bir teşebbüstür ve 
doğru bir karardır. 

Şimdi, ithamın diğer kısmına, kredi anlaş-
masiyle ilgili hükümlerin gözden geçirilmesine i 
müsaadelerinizi rica ediyorum. 

Deniliyor ki, Amerikan malzemesi pahalıdır, 
kredi, malzemenin Amerika'dan satımalınması-
nı âmirdir. Bu sebeple tesisler pahalıya mal 
olacaktır. 

Bu noktayı incelemeden evvel bir hususu, 
yani bugün dünyada kredi müessesesinin nasıl 
işlendiğini huzurunuzda beyan etmekte fayda 
mülâahaza ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, ister Devlet, ister
se banka kredileri olsun, kredinin işleyişine mü-
taallik hükümler, kredi alanın içinde bulundu
ğu şartlara bağlı olmaksızın krediyi veren 
Devlet veya bankanın düzenlemiş bulunduğu 
nizamlar içinde cereyan etmektedir. Yani, fi-
nansör devletler, verecekleri kredilerin hangi 
şartlarla verilebilir olduğunu talebeden Devle
te veya kredinin kullanılacağı işe bağlı olmak

sızın, anahatlariyle önceden tesbit etmişlerdir. 
Dünya bankası ve bağlılariyle, Avrupa Yatı
rım Bankasında da benzer talimatnameler mev
cuttur. 

Evvelden tesbit edilen bu hususlar içinde 
müşterek olan kayıtlar şunlardır: Şayet kre
diyi veren Devlet ise, kredi, o memleketten sa-
tmalınacak mal ve hizmet için kullanılabilir. 
Eğer krediyi veren banka ise, kredi, bankanın 
ortağı bulunan memleketlerden alınacak mal ve 
hizmetler için kullanılabilir. 

Yine müştereken olan diğer bir nokta da, 
krediyi kullanan ihtiyaç duyduğu mal ve hiz
meti, mümkün olan en ucuz fiyatla elde ettiği
ni vesika ile ispata mecburdur. Yani, bir Dev
letten kredi alınmış ise, bu kredi ile satmalı-
nacak mal ve hizmetlerin o memleketin müte
ahhit, imatlâtçı veya müşavirleri arasında açık 
rekabeti sağlıyan ihale yolu ile alınması. Eğer 
bu, banka kredisi ise banka ortağı memleket
ler firmalarının teklif verebildikleri bir ihale 
ile temin edilmiş bulunduğu belgelere bağlan
malıdır. 

Müşterek olup önemli olan bir diğer husus 
da; Finansör Devlet veya bankanın muayyen 
kredi hacmıyla bağlı olduğu, diğer bir tâbir ile, 
kredi taleplerini kabul de imkânlarla bağlı 
olduğudur. Böylece, kredi almak istiyen mem
leketlerin projelerinin getirecekleri yıllık gelir
leri ve dolayısiyle projenin geri ödeme kabili
yetini göz önünde tutarak kredi alması müm
kün kaynakları ona göre kullanması, açık bir 
ifade ile, aklın icabıdır. Şayet, böyle yapılmaz
sa kredi kullanma hacminin çok düşük kalaca
ğı da açıkça bellidir. 

Bu sebeple, kredi alma durumunda olan 
memleketler kredi anlaşmalariyle her defasın
da ayrıca tesbit olunan faiz, ödemesiz periyot, 
itfa müddeti o memleketteki mal ve hizmet fi
yatları ile kredilerin teımin edilememesi halinde, 
projenin gecikmesinden doğacak zarar ve ziyan
ları hesaba katarak kendileri için bir hesap ya
parlar, bu hesap uygun netice verir veya daha 
uygun sonuç verecek bir kredi bulunması ihti
mali olmaz ise o krediyi talebed'erlfc*. 

Karadeniz Bakır projesi için kredi temin et 
me yolu da şüphesiz biraz önce açıkladığım kre
di yoludur. Bu kredinin miktarı 30 500 000 do
lardır. İlk sene için anapara Ödenmiyecek, yalnız 
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% 1 faiz ödenecektir. Mütaakip 30 sene eşit tak
sitler ile anapara ödenecek ve bu devrede anapa
ranın ödenmemiş kısmı için % 2,5 faiz ödene
cektir. 

Erken ödemenin - bu hususu bilhassa muh
terem özarda'nm dikkatle dinlemesini istirham 
ederim - mümkün bulunduğu açık bir gerçek 
olmasına ve anlaşmada mutad hilâfına - müm
kün değil ya, özarda için söylüyorum - Sayın 
Özarda gM birisi Türkiye'de Başbakan olurda 
Devletleştirmeyi derpiş edebilirse, o imkânı bun
lara bahşedebilmek için sevk edilmiş bulunmak
tadır. Erken ödemenin mümkün bulunduğu açık 
bir gerçek olmasına rağmen bu husus da ayrıca 
hüküm altına alınmıştır. Kredi verme ve alma
nın Milletlerarası teamüllerine - şartları itiba
riyle - uygun, ödeme süresi ve faiz nisbetleri iti
bariyle genel ortalamaya göre çok iyi olan kre
dinin şartları ile Amerikandaki mal ve hizmet be
dellerinin fiyatları hesa'ba katılmış ve kredi 
alınması kararlaştırılmıştır. 

Deniliyor ki; Amerika'da mal ve hizmet be
delleri pahalıdır, onun için tesis pahalı olacak
tır. 

Açıklanan şartlar içerisinde bu iddianın doğ
ru olmadığı aşikâr olmakla beraber, biran için 
bu iddianın doğru olduğunu kabul ile, öyle ise 
ne yapmak lâzımgelirdi, sualini sormama mü
saadenizi rica ederim. Bu ahvalde ya daha iyi 
bir kredi temin etmek veya peşin para ile Ka
radeniz Bakır tesisini kurmak veya tesisi bir 
müddet daha yapmamak şeklinde üç ihtimal ile 
karşı karşıya bulunmaktayız. 

Hiçbir iddia sahibi ortaya çıkarak, çok daha 
iyi şartlarla Türkiye'ye verilen bir kredi vardı 
veya böyle bir kredi temin edilebilirdi, o kre
di temin edilmemiştir, şeklinde bir iddia ortaya 
sürmemiştir. 

Yine, hiçbir iddia sabibi, peişin para ile bunu 
yapsaydık, diye bir iddia ileri sürmemiştir. Ve 
hiç kimse de, bu tesisi bir müddet daha yapmı-
yalım, diye bir iddianın sahibi olmamıştır. 

Şüphesiz ki; daha iyi bir kredi bulmak iyi 
bir çözüm yoludur. Ancak, takdir buyuralur ki, 
bu imkân meselesidir. Bu imkân elde edileme
miştir. Aynı şartlarla bir Avrupa kreditöründen 
kredi bulunabilseydi, daha iyi şartlar elde edile
bilirdi. Çok iyi şartlarla temin edilmiş olan bir 
kredinin bu acıdan tenkidi, kredi mekanizması

nın işleyiş tarzını bilen herkes tarafından gayri-
mümkün görülür ve istihza ile karşılanır. 

Tesislerin döviz ihtiyacının peşin para ile 
karşılanmasının, tesisi daha bir müddet yapma
mak, yapmanın alternatifi demek olduğunu da 
izaha hacet görmüyorum. Tesisin geciktirilme
sinden dolayı memlektin kaybı ise hesaben bel
lidir. Bu sebeple, mal ve hizmet bedellerinin 
Amerikanda pahalı olduğundan hareketle kredi* 
yi yermek, bilgi ile, samimî düşünce ile, memle
ket menfaatleriyle bağdaşamaz. 

Muhterem milletvekilleri, şartları itibariyle 
bakır kredisi iyi bir kredidir. Kredinin paihalı 
olduğu iddiasını haklı bulmıya imkân yoktur. 
Zira, Amerika'dan kredi alan tek Avrupa Dev
leti Türkiye ^değildir, belki Avrupa ülkesi içeri
sinde krediye muhtaç olup da enaz kredi alan 
Devlet Türkiye'dir. 

ıSatmalınacak malzemenin Amerikan gemi
leriyle taşınması, Amerikan Sigorta şirketlerine 
sigorta ettirilmesi, alman kredinin nakliye, si
gorta ve hizmet masrafları olarak Amerika'ya 
iadesi demektir, fakat, Türkiye o borç ve faizi 40 
sene müddetle ödiyecektir, denilmektedir. 

Hemen şunu kaydetmekte bir zaruret var; 
bir kredinin itfa süresinin uzun oluşu, hiçbir 
zaman ve hele imkânlar elverdiği takdirde erken 
ödemenin kesinlikle belli olduğu hallerde ten
kide mesnedolamaz. ödeneceği belirtilen faiz 
'miktarları da cari faiz nisbetlerinden çok dü
şüktür. Bu sebeple iddia, kredinin lehine söyle
necek hususatın kasden alevine söylenmesi veya 
anlaşılamamış olması mânasına gelir. 

Nakliyenin hepsi değil, % 50 si Amerikan 
bandıralı Ticaret gemileri ile taşınacağı, filhaki
ka kredi anlaşmasının şartlanndandır, tamamı 
değil % 50 si. Ancak, hakkaniyete uygun ve ma
kûl ücretler dışına çıkılmıyacağı da maddenin 
hükümlerindedir. Mâkul ücretlerle Amerikan 
bandıralı taşıyıcı bulunmaz ise, durumun müza
kere konusu olacağı tabiîdir. Mütebaki % 50 si
nin de memleketimiz gemileriyle taşınması müm
kündür. Bu hüküm 16 Ağustos 1968 günlü Res
mî Gazetede yayınlanan anlaşmanın tetkikinden 
de açıkça anlaşılacağı veçjhile, standart hüküm
lerdendir. 

Muhterem milletvekilleri, kredi anlaşmaları 
genel olarak, kredinin miktarı, ödeme periyotu, 
faizi gibi konuları ihtiva eder, esas kredi anlaş-
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ması. Bir de standart olarak her kredi anlaşma
sında aynen tatbik edilen hükümler "ihtiva et
mektedir. Bu standart hükümler de vardır, ten-
kidlerin içinde. Bununla şunu ifade etmek isti
yorum; bu standart hükümler yalnız Türkiye'
nin aldığı kredilerde tatbik edilen hükümler de
ğildir, Amerika'dan kredi alan bütün memleket
ler için aynen tatbik edilen hükümlerdir, deği
şik hükümler değildir. . 

Yine deniyor ki; Hükümetin bu şirketi kon
trol yetkisi kaldırılmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Hükümetin şirketi kontrol edemiyeceği iddi

ası sureti katiyede varit değildir, mesnetsizdir, 
tamamen hayal mahsulüdür. Filhakika, şirket 
Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş, ortak
lan tamamen Türk ottan bir Anonim şirkettir. 
% 49 hissesi Etibanka aittir. Kredi anlaşmasın
da, iddiayı sabit kılacak hiçbir hüküm mevcut 
değildir. Bahse konu şirketin % 49 hissesi bir 
İktisadi Devlet Teşekkülü olan Etibanka aidol-
duğu cihetle, şirket üzerinde müessir bir Devlet 
kontrolünün varlığı açıktır. Etibankın muraka
besi sırasında, Etilbankın ortak olduğu müessese
lerin durumu da şüphesiz inceleme konusudur. 
Bu sebeple, bu iddia, hiçbir veçhile kabule şayan 
bir iddia değildir. 

Amerikalıların arzularına göre bu şirketin 
kurulacağı, kilit noktalarına yine Amerikalıla
rın seçtikleri kimselerin getirileceği iddiası da, 
tamamen asılsızdır. Kredinin işlemeye başlaması 
için, anlaşmaya konulan şartlarla şirketin kuru
lup kredi alınabilir hale gelmesini tesbit eden ve 
kredinin kullanılmasından sonra salâhiyetsizlik 
beyanı veya Türk kanunları icabı olarak şirketin 
çalışmasına engel olan hususatm doğmaması gi
bi, tamamen hukukî mânada bir tetkiki mümkün 
kılabilecek evrakı müsbitenin verileceği hükmü 
mevcuttur. 

Şimdi deniyor ki; evrakı müsbitenin veril
mesi kâfi değil, madde öyle tertibedilmiş ki, ve
rilen bu evrakın şekil ve muhteva halamından 
AÎD ce tatminkâr görülmesi şarttır. İşte bu 
madde gereğince verilecek evrak tetkik edilecek, 
üst kademe personeli Amerikalılar tarafından 
beğenilmez ise tasdik edilmiyecek, dolayısiyle 
kredinin işlememesi bahis konusu olacak, böyle
ce bir baskı ortamı yaratılıp istenilen kişilerin 
tâyinine ilgililer zorlanacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; 

Bu beyan ve iddiayı, yazılanı asıl ifade etti
ği mâna ile değil, bir vehme bağlı olarak ger
çeklere uygun düşmiyecek tarzda anlamakla, 
izah etmekten başka çare yoktur. Zira, bir Dev
letin diğer bir devletle yapmış olduğu anlaşma
daki kelimelerin, gerçek mânaları dışında bir 
mâna ile anlaşılabileceğini iddia, başka türlü 
izah olunamaz. 

Karadeniz Bakır projesiyle ilgili dış finans--
man ikraz anlaşmasının hiçbir maddesi, bu ba
kırların daha iyi işletilmesi için kurulmuş olan 
şirketin her hangi bir faaliyetini, zamana bağlı 
olarak veya olmıyarak, bağlayıcı her hangi bir 
şarfc getirmemiştir. Şirket bir Türk şirketidir, 
kuruluş mukavelenamesi Türk kanunlarına tabi
dir. Kurulduğu andan itibaren bugüne kadar 
böyle çalışmaktadır, foundan sonra da böyle ça
lışacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Etibankın şirket üzerindeki murakabesini ön-

liyebilmek için elindeki parası, tesis ve fabrika
ların arsaları, yine Amerikan Yardım Teşkilâtı
nın şayanı kabul göreceği bir değerlendirmeyle 
hurda fiyatına bu şirkete devredilecektir, gibi 
her yönüyle asla varit bulunmıyan bir iddia da
ha serd edilmiştir. 

Bir şirketin yüzde 49 hissedarının o şirket 
üzerinde murakabe hakkı olmıyacaktır demek, 
izahı olmıyan mesnetsiz bir iddia olmaya mah
kûmdur. Deniliyor ki, Etibankın kontrol ve mu
rakabesini kaldırmak için elindeki parası ve 
mallı şirkete devredilmektedir. 

Evvelâ, murakabe hakkı, bu ortağın ortak 
olduğu bir şirkete ucuz veya pahalı mal ve 
tesis devretmesiyle alâkalı bir husus değildir. 
Murakabe başkadır, bir şeyin devri başka
dır. Bir şirkette müessir murakabe hakkı, 
sahilbolunan paylarla ilgilidir. Bu kanuni ger
çekten hareketle şu suali sormak lâzımdır : 
Mal ve tesis devri Etibankın şirket ortağı ola
rak hissesini azaltıyor da, murakabe hakkı 
önlenmiş mi oluyor? Elbette böyle bir şey yok. 
Hem yok, hem de mevzuat hükümlerine, ku
ruluş mukavelesine göre mümkün de değildir. 

Karadeniz Bakır Şirketinin en büyük or
tağı Etibanktır ve dolayısiyle şirket üzerin
de en büyük murakabe hakkı da Etibanka 
ait bulunmaktadır. 

Devredilecek mal veya tesisin Amerikan 
Yardım Teşkilâtının şayanı kabul göreceği 
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bir değerlendirme ile hurda fiyatına devredile
ceği iddiası da doğru değildir. Filhakika, ikraz 
anlaşmasının 3 ncü maddesinin (i) fıkrası ay
nen «Finansman Plânı uyarınca Etibankın şir
kete gerek nakdi sermaye ve gerekse elinde 
bulunan kıymetleri mâkul piyasa fiyatlarına 
uygun olarak borç vermek suretiyle iştirak 
ettiği ve etmesinin resmen karar altına alındı
ğını gösterir vesaik belge de devredilecek kıy
metlerin değerlendirme tarzı da belirtilecek ve 
bu tarz AID ce kabule şayan görülecek» şek
lindedir. İddiayı, bu şart altında tahlil etme
den evvel şu hususu kaydedelim. 

Kredi talebedilen müesseseler, verecekleri 
krediyi geri ödemeyi mümkün kılacak bir te
sis veya faaliyette kullanılmasını ve bu su
retle geri ödeme imkânlarının garanti altına 
alınmasını, bidayeten tetkik ve tesbit ederler. 

Kısa bir ifade ile, rantabl olmıyan proje
lere kredi vermezler, ilâve olarak, tesisin eko
nomik hesaplarda öngörülen sürece inşasını 
mümkün kılacak iç para imkânlarının da te
min olunabileceğini, bövlece kurulması mu
tasavver tesisin her hangi bir finansman açı
ğının olmadığını keza tetkik ve tesbit eder
ler. Bu husus - ister banka, ister Devlet kre
disi olsun - bütün finansörler tarafından istis-
"hasız talebedilen şartlardandır. Bu cümle
den olarak, şirket finansman plânında, tabiî 
olarak, kredinin işletmeye başlamasından ev
vel tesbit olunmak üzere bu hususa ilişkin bel
genin ibrazı karar altına alınmıştır. Bu finans
man plânı, şüphesiz Etibankın şirkete devre
deceği kıymetleri de ihtiva edecektir. 

Şimdi, mesele bu kıymetleri değerlendir
me usulünün ne olacağıdır. Anlaşmada «Bu de
ğerlendirmede mâkul piyasa fiyatlarına uy
gun olacağı» kaydolunmuştur. Değerlendir
me tarzının AID ce kabule şayan görülmesi 
şartı, bu kıymetlerin hurda fiyatına şirkete 
devredileceği mânasına asla gelemez, öyle 
ise neden «AID ce kabule şayan görülme» 
şart konulmuştur, suali, şüphesiz iddia edenler 
tarafından sorulacaktır. 

Sebebi şudur : Aslolan, tesisin vücuda gel
mesi için lüzumlu iç paranın evvelden garanti 
altına alınması ve değerlendirme hataları 
sebebiyle kredinin, söz konusu tesisin in
şaatında iç para eksikliği sebebiyle gecikme 
olmaması ve dolayısiyle proje ekonomisinin 

bozulmamasıdır. öyle ise, bu değerlendime-
nin mâkul piyasa fiyatlarına uygun bulun

duğu hususunda taraflar mutabık bulunmak
tadırlar. 

İşte bu maddenin sarih mânası, Sayın özar-
da ve onun gibi düşünenler tarafından anla
şılmak istenmiyen mânası da budur. 

Yine, Etibankın 3 madeni devrettiği husu
sundan bahsediliyor, «Etibank, 3 maden bakır 
cevherini ihtiva eden sahayı çok düşük bir 
fiyatla bu şirkete devretmiştir» deniliyor. 

Muhterem milletvekilleri, eğer Sayın özar-
da ve onun gibi ciddî tetkiklerde bulunanlar, 
bu gensoru önergesini huzurunuza getirenler, 
hiç olmazsa Karadeniz Bakır işletmeleri esas 
mukabelesinin 3 ncü maddesinin 1 nci parag
rafını tetkik etmiş olsalardı, bir göz atmış ol
salardı, belki böyle bir iddia serd etmezlerdi. 

Bakınız, 3 ncü maddenin 1 nci fıkras, «Eti-
banktan kiralıyacağı ve iktisabedeceği maden 
işletme hakkı...» Kiralıyacağı, «mülkiyetini 
devretmişiniz» diyorlar. Halbuki, üç maden sa
hasının 15 sene müddetle ve rödovans karşılığı 
Karadeniz Bakır Şirketine kiralanması bahis 
konusudur. Yapılan hesaplara göre, Karade
niz Bakır Şirketi bir senede 95 milyon ura kâr 
elde eder, buna göre 35 milyon rödovans olmak 
üzere, Etibank 95 milyon lira kârın 72 milyon 
240 bin lirasını alır, diğer hissedarlar da 38 
milyon 760 bin lirasını alır. Etibankın kirala
dığı bu 3 maden cevheri sahasından dolayı se
nede elde ettiği rödovans miktarı 35 milyon 
liradır. 

Burada istitraten, bu şirketin memleketimi
ze ne kazandıracağı hususunu da ifade etmek 
istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Karadeniz Bakır 
kompleksi hizmete girdiği zaman bir yılda 40 
milyon dolarlık döviz temin edecek mamul 
meydana getirecektir. Böylece her sene bakır 
tesisiyle memleketimizin kazancı 40 milyon do
lar olacaktır. 

«Hükümet, şirketin statüsünü devam ettir
meyi taahhüdetmiştir, 40 yıl süre ile dokunul
mazlık bahis konusudur, bu hal Anayasaya ay
larıdır, bu hal kapitülâsyondur» deniliyor. 

Biraz önce, kredi anlaşmasında erken öde
menin mümkün bulunduğunu ve taahhüdolu-
nan vecibelerin borç ödeninceye kadar hüküm 

— 149 — 



M. Meclisi B : 87 

ifade ettiğini arz etmiştim. O itibarla her han
gi bir tarihte - bugün, yarın, bir sene sonra, 
3 sene sonra - alman parayı iade etmek suretiy
le bundan kurtulmak mümkündür. Bu husus
ta hüküm de vaz'edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, böylece Karade
niz Bakır kompleksinin kredi anlaşmasına iliş
kin itirazları, iddialara uygun surette huzuru
nuzda cevaplandırmaya gayret ettim. Şimdi 
Türkiye'de bunun gibi başka kredi anlaşmaları 
imzalanmış mıdır? Kısaca onu arz edeyim. 

Sayın milletvekilleri; 

5 Nisan 1981 tarihli 10774 sayılı Resmî Ga
zetede intişar eden, Amerika Birleşik Dsvletle-
rinin bir teşekkülü olan Export İnpart Bank 
ile Hükümetimiz ve Türkiye Demir ve Çelik İş
letmeleri Umum Müdürlüğü arasında imzala
nan 15 milyon dolarlık istikraz anlaşmasının 
tasdikine dair Kanunun tetkikinde de görüle
ceği üzere, Karadeniz Bakır Anlaşmasında ol
duğu gibi, bugün tenkid edilen; kapitülâsyon 
getiriyor, bağımsızlığımıza aykırıdır, ve saire 
şeklinde dinlediğiniz bütün tenkidi eri ihtiva 
eder mânada, yani bugün Karadeniz Bakır 
kompleksinin kredi anlaşması hangi tenkidle-
re, hangi noktalardan muhatabolmuş ise bu 
kredi anlaşmasında da aynı hükümler vardır. 
Bu kredi anlaşmasının imzasında Türkiye Cum-
hurriyeti adına şahidolarak Ekrem Alican Bey 
de Amerika'da bulunmuştur. Aynı hükümler 
var. Bu bir. 

Bir misal, daha arz edeceğim. Ambarlı Sant
ralinin 1 ve 2 nci üniteleri ile Sarıyer tevsiinin 
dış kredisi için 5 . 4 . 1963 tarih ve 11374 sa
yılı Resmî Gazetede yayınlanan kredinin şart
ları, tenkid edilen şartlar bakımmdan anyıdır. 
Hattâ bu anlaşmaların faiz haddi bizim temin 
ettiğimiz faiz haddinden de yüksektir. 

Onların yanlış olduğunu ifade etmiyorum. 
Ama, bunu şu noktadan arz ediyorum; aynı 
şartlarla bir kredi anlatmasını Adalet Partisi 
iktidarı yaparsa, Türkiye'yi çatıyor, bağımsız
lığa aykırıdır, kapitülâsyon getiriyor; daha 
ağır faiz şartlariyle - o gün öyle temin edile
bilmiş, onu tenkidetmiyorum - bir kredi anlaş
ması İnönü Hükümeti tarafından yapılmışsa 
veya Millî Birlik Hükümeti tarafından yapıl
mışsa,, Türkiye'nin bağımsızlığı ile ilgili değil, 
Türkiye'ye kapitülâsyon gelmez, onlar getir-
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mez. Evet, onlar da getirmez, ama biz de ge
tirmeyiz. Bu noktaya biraz sonra avdet edece
ğim. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

Muhterem milletvekilleri; 
Biraz uzayan maruzatımı, sayın Özarda'nın 

gensorusunda vâki diğer ithamlarına, iddiala
rına teksif etmek istiyorum. Ancak bu noktaya 
gelmeden önce bir münakaşayı huzurunuzda 
yapmakta zaruret vardır. Sayın Güven Partisi 
sözcüsü bir noktaya dokundular, Sayın Özarda 
ve diğer sözcüler de Anayasanın 65 nci madde
sine göre, Karadeniz Bakır anlaşmalarının bir 
uygulama kanunu ile Meclise getirilmesi lüzu
mundan bahsederek bu yola gidilmemiş olma
sını Anayasaya aykırı şekilde tavsif ettiler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Biz öyle de
medik. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Öz
arda mütalâalarında; bir seneyi aşkın bir müd
deti ihtiva ettiği, 440 sayılı Kanun ile Tica
ret Kanununu tadil eden manâda hükümler ge
tirdiği için, Anayasanın 65 nci maddesine ay
kırılığından bahsettiler. Buna, bir kısım grup 
sözcüleri de katıldılar. 

Muhterem milletvekilleri, meseleleri - Sayın 
Özarda için olduğu kadar, ona iltihak edenler 
için de arz ediyorum - iyi tetkik etmiyenler, tabi-
atiyle, hatalara da düşerler. Sayın Özarda eğer, 
«244 sayılı Kanuna aykırıdır» deseydi bu ma
ruzatta bulunmıyacaktım. 

Sayın Özarda'nın milletvekili olduğu 1963 
yılında 244 sayılı bir Kanun çıkmış. Bu kanu
nun 5 nci maddesi hükmüne göre, bu kabîl an
laşmaların, bir kanun hükmüne ihtiyaç olmak
sızın, Bakanlar Kuruluna yetki verilmek sure
tiyle yürürlüğe konması kabul edilmiş bulun
maktadır. Ancak, bu kanunun 2 nci maddesinde 
birtakım tahditler var. 

Eğer Kredi Anlaşması, iktisadi, teknik an
laşmalar Türk kanun hükümlerine değişiklik 
getiriyor ise, o ahvalde uygulama kanunu ge
tirmek lâzımdır. Sayın Özarda bu noktaya te
mas etmediler. Sayın Güven Partisi sözcüsü 
bu noktayı eleştirdiler. Bu noktada aramızda 
bir noktai nazar ihtilâfı vardır. 

Eğer Kredi Anlaşması, devir anlaşması ve 
standart hükümleri Türk Ticaret Kanununa, 
Borçlar Kanununa aykırı hükümler getirmiş 
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olsa idi, 244 sayılı Kanunun 2 ve 5 nci mad
delerine istinaden bir uygulama kanunu huzu
runuza getirmemiz gerekirdi. Maliye Bakanlı
ğı, zamanında bu konuyu tetkik etmiş ve Kre
di Anlaşmasının Türk Ticaret Kanununa ve 
Borçlar Kanununa, diğer kanunlarımıza deği
şiklik getirmediği hususunu tesbit ettiği cihet
le, böyle bir kanun getirmeye lüzum görmemiş 
ve 244 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükmüyle 
iktifa etmiştir. 

Bu konu vesilesiyle meseleyi bir kere daha 
Bakanlığımızın hukuk müşavirleri, Maliye Ba
kanlığı yetkilileri ve hukukçuları ile tetkik et
tirdim, neticede, Güven Partisi sayın sözcüsü
nün ifade buyurduğu «Türk Ticaret Kanununa 
ve Borçlar Kanununa değişiklik getirmektedir» 
hükmünün varidolmadığı neticesine vardık. O 
itibarla bunun bir uygulama kanunu ile Yüce 
Meclise getirilmesi lâzımgeldiği kanaatine, Hü
kümet olarak, iştirak etmediğimizi ifade etmek 
istiyorum. Bu konu, bir hukukî noktai nazar 
meselesidir, aramızda Sayın Güven Partisi söz
cüsü ile ihtilaflı olarak kalmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; Sayın Özarda öner
gesinde; «kararnamede yazılı olan hususlar 
esas itibariyle 28 . 12 . 1968 tarihinde Bakan
lar Kurulunca kabul edilmiş olmasına rağmen, 
2 ay 17 günlük bir gecikme ile, ancak 14.3.1969 
tarihinde yayınlanmıştır. Şimdiye kadar baş
kaca örneği olmıyan böyle bir gecikmenin el
bette ki, önemli nedenleri vardır ve sırası ge
lince bunlar üzerinde durulacaktır,» dedikten 
sonra, - gelen sırasında - bakınız ne diyor: 
«Bu kararnameyi gördükten ve yabancılara 
devredilen madenlerin ne işe yaradıklarını öğ
rendikten sonra, geçen Şubatta bütçe müzake
releri dolayısiyle Cumhuriyet Senatosunda yap
tığı bir konuşmada; «Türk Ordusunun ulusal 
bir ordu olmak özlemi içinde bulunduğunu» 
söyliyen Sayın Cemal Madanoğlu'nun bu söz
leri karşısında Başbakan Sayın Demirel'in, bü
yük bir acelecilik ve telâş içerisinde kürsüye 
fırhyarak, Sayın Madanoğlu'na yaptığı hücum
ların mânasını değerlendirmek, şimdi oldukça 
kolaylaşmış bulunmaktadır. Meğer Sayın Ma-
danloğlu'nun o konuşmasını yaptığı tarihten çok 
daha önce Hükümet tarafından, ulusal bir ordu
nun dayanağını teşkil eden harb sanayiinde kul
lanılmak madenlerimiz yabancılara devredilmiş 

i bulunuyordu. Gerçekleri artık açıkçt, söyleme 
zamanı gelmiştir. Hükümetin 4 yıldan beri iz
lediği ve esaslarını çizdiği sanayileşme politika
sı gün ışığına çıkmıştır.» 

Muhterem milletvekilleri, kararnameler - içi
nizde Hükümet mesuliyetine iştirak etmiş muh
terem arkadaşlarımız var - bir tarihte kararlaş
tırılır, imzaya çıkar, imzası uzar, imzalanır, il
gili bakanlıktan sevk tarihine göre kararlaştırıl
dığı şekilde çıkal*. Bunun Resmî Gazetede neşri 
ise işlerin sırasına tabidir, zaman alır. Ama bü
yük bir mantık üstadı karşısındayız. Normal bir 
şekilde çıkan kararname, bu prosedür içerisin
de geç çıkmış, Madamioğlu kürsüde konuşmuş, 
Sayın Başbakan, ulusal ordu meselesini bu ma
denleri yabancılara peşkeş çeken bir zihniyet 
içerisinde, bunu gizlemek için, aceleyle kürsüye 
çıkmış... 

Hayır beyefendiler. Türkiye Cumhuriyetinin 
Başbakanı Türk Ordusunu, millî Türk ordusu
nu vikaye etmek bakımından mesul Hükümet 
Başkanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin başı olarak kendisine terettübeden vazife
yi yapmış ve Türk Ordusunun her zaman millî 
olduğunu, ulusal olduğanu ifade etmiştir. Bun
dan daha tabiî ne olabilir? (A. P. sıralarından 
bravo, sesleri) Eğer bunu yapmasaydı, vazifesi
ni yapmazdı. Bununla, biraz önce izahını yaptı
ğım kararnamenin ne ilişkisi var? Ama, 29 Ni
san günü bağımsız olan, gerçekten bağımsız olan 
Türkiye'de, her mânası ile bağımsız olan Tür
kiye'de, Reşat Özarda'nm ve onun gibi düşü
nenlerin meydanlarda rahatça konuşabileceği 
Türkiye^de, iftira edebileceği Türkiye'de eğer 
bağımsız olmasaydı bunları yapmaları mümkün 
olmazdı. Çekoslovakya gibi olurdu, Macaristan 
gilbi olurdu; oralarda konuşulamazdı ounlar, ses
leri çıkmazdı. 

İşte Türkiye^de, gerçekten bağımsız Türkiye'
de Türk Ordusu ulusaldır, Türk Ordusu millî
dir ve biz A. P. iktidarı olarak, Hükümet men
subu olarak vatanperverlik ölçüleri bakımından 
Reşat özarda ile kendimizi mukayese etmeyiz. 
En az onun kadar vatanperver insanlarız biz. 
Biz mi satacağız, Türkiye'nin menfaatlerini ya
bancılara? Biz mi Türkiye'ye kapitülâsyon geti
receğiz? Türk harb ve silâh vasıtalarını temin 
bakımından önemli maddeleri biz mi yabancıla-

I ra peşkeş çekeceğiz? Bu ithamı şiddetle, nefret-
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le mevridine iade etmekle şeref duyuyorum. (A. 
P. den bravo, sesleri, alkışlar) 

Diyor ki, bu devir, kara bir gün olarak ta
rihe geçecektir, bu kararnamenin çıktığı gün. 

Bu devir, bir karanlık devir değildir, aydın
lık devridir. Bu devir, bir hürriyet devridir. Hat
tâ bu devir, bâzı iddia sahipleri gibi, bilenlerin 
ve bilmiyenler'in, doğruyu yanlışı ifade edenle
rin konuşabildikleri, itham edebildikleri, iftira 
edebildikleri, rahatça iftira edebildikleri bir 
devirdir. Bu devir, açık rejim devridir, kapalı 
rejimler de olur, onların dedikleri. Her şey mil
letin gözü önünde cereyan ediyor, Yüce Mec
lisin gözleri önünde cereyan ediyor, 7 - 8 mu
halefet partisinin gözleri önlünde cereyan edi
yor. Türkiye ̂ de cereyan ediyor bunlar. Ama, il
lâki, «Ben bunu bu manâda anlıyacağım, siz 
bunu yapmadınız, ama ben bunu böyle söyliye-
ceğim» diyen çıkarsa bunun karşısında biz ne 
yapacağız? Bir fırsat geçecek elimize, geleceğiz 
milletin muhterem mümessillerinin huzuruna, 
onları biz de teşihir edeceğiz. Başka çaresi yok. 
Bunun yolu da bu. 

iSiyasi iktidar, bugünki siyasi iktidar, hal
kın s'ömürülmesi, fiyatların alabildiğine artması 
ve saire gibi bir edebiyatın da içerisine Sayın 
Ozanda girmiş «bulunuyor. Bu sömürülme edebi
yatı kervanına bir yeni parlömanterin de bu ve
sileyle katılmış olduğunu sarahaten görmekte
yiz. Bununla Sayın özarda'nm, parlömanter 
mevridine bakmadan, hangi tarafa azimet et
mekte olduğunu kendisine sormak isterim. Ken
disi belki bunun cevabını vermiyecektir, ama 
azimet etmek istediği taraf gün ışığına, artık 
Türkiye ̂ de, çıkmış bulunmaktadır. 

Konuşmalarında, boraksı da karıştırmak su
retiyle, bu önemli madenleri de şuna buna dev
rettiğimizi ifade ettiler. Benim 6324 sayılı Ka
rarnameye matuf izahatım, bütün madenlere şâ
mil bulunduğu cihetle, boraksı da ihtiva etmek
tedir. 

Muhterem milletvekilleri; huzurunuzda bu 
meseleyi konuştuk. Cumhuriyet Senatosunda bir 
araştırma mevzuu oldu. önerge sahiplerinden 
önce kürsüye çıkarak araştırma mevzuu yapıl
masını ben talebettim, Hükümet adına. Görüşe
ceğiz Cuma günü, ama müsaade ederseniz, sa
dece hafızaları tazelemek için bu komisyonun 
raporumdan bir cümle okuyacağım, orada da bi
zim boraksları, bor'u sattığımız söyleniyordu... 

— 152 

5 . 5 . 1969 O : 1 

Neticeyi okuyorum efendim: «Bor mineralleri 
politikası üzerinde Hükümet tatbikatını bir töh
mete hedef yapan önerge, ikinci kısmı ile mem
leketimizin mâlik bulunduğu bor cevherinde alın
ması gerekli tedbir istikametinde aydınlık getir
miş ve konu ciddî tetkiklere ulaşmış bulunmak
tadır.» 

Başlangıcım da okumama müsaadenizi rica 
ederim: Önergenin, birinci kısmım teşkil eden, 
son günlerde yapılmakta olan resmî işlemlerin 
memleket yararları aleyhine olması ihtimali kuv
vet kazanmıştır...» şeklinde başlıyan birinci pa
ragraf muhtevası üzerinde giriştiği tetkik ve tes-
bitler sonunda : 

«1. Resmî işlemler kelimelerine tabsisan iış-
başmdafei Hükümetin ve bu hizmete bağlı daire 
ve Devlet teşekküllerinin bor mineralleriyle il
gili kanun uygulamalarında memleket aleyhine 
bir tutum, takdir ve yorum hatası içinde bulun
duklarımı muhtemel bir idd&a halinde öne süren 
ve Hükümeti bir töhmete hedef yapan önerge, 
Bor tuzu madenlerini kapsıyan ve yabancı ser
mayeye müteveccih, resmî işlemlerin tamamını 
çevreliyen anlamda komisyonumuzca ilgili dai
relerde vâki tesbitlerimizle tetıkika tabi tutul
muş, ayrıca geniş bilgi ve görgü sahibi müte
hassıs ve müşahit zevat beyanlarınla da baş vu
rularak, neticede önergenin birindi paragrafın
da ifade buyurulan iddia ve itham isabetsiz ve 
ğayrivâ.rit bir şüphe olarak tesbit olunmuştur.» 
şeklinde ifaide edilmektedir. 

Efendim; Maden Tetkik Arama Enstitüsün
de 70 tane eleman var, bunlara 50 ilâ 60 bin li
ra kadar para verilmektedir v. s. gibi, yine tet 
Mks'iz bir konu ortaya kondu. Filvaki, Maden 
Tetkik Arama Enstitüsünde 60 - 70 kaıdar uzman 
calısmlaMadır. Bunların 14 ü Bakanlar Kurulu 
Kararnamesiyle 2 si Ürdünlü, 4 ü Kıbrıslı olmak 
üaare 6 sının ücretleri Türk emsalleriyle aynı 
seviyededir, mütebakisi, yâni 8 i 1953 yılından 
beri mnJkaveleyle istihdam edilen ve brüt 6 000 
ilâ 8 500 lira arasında para alan kimseleridir. Di
ğerleri, yaptığımız teknik yaddım anlaşmaları 
çerçeveleri içerisinde ücretleri, diğer memleket
ler tarafından ödenen şahıslar'dır. Bunlara ne 
ücret verildiği bizi ilgilendirmemekle beraber 
kontrolumuzda da değildir. Bizimle ilgisi yok
tur. Bizim ücret ödadiikler'iimiz, arz ettiğim 
gibi, 6 000 ilâ 8 500 lira rasında brüt ücret al-
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maktadır. Bunun, ancak 235 dolarım transfer 
©ime yetkileri vardır. Sayın Özarda'nın ifade 
ettiği giM, bunlar da 280 kuruştan değil, 920 
kruştan transfer edilmektedir. Yani, dolar 280 
kuruş üzerliniden değil, 9,20 Tl. üzerinden he-
sa'bedilmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 

Sayın özarda'nın huzurunuza getirmiş bulun-
ıduğu önergeyi cevaplandırmaya gayret ettim. 
Yüde Meclisli teşkil eden muhterem milletvekil-
lerinden, bir parti emdiişesi içerisinde değil, bir 
gensoruyu ortadan kakiıralını enldişesi içerisin
de değil, ama gerçekleri, hakikatti izahatımız 
ile güm ışığına kavuşturarak hüküm vermenize 
imkân sağladığımıza kaaniiiz. İddia eilen me^e 
leye bilerek, inanarak teşhis koymanızı ve ona 
göre reyinizi izhar etmenizi istirham ediyorum. 

Ben, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin 
kapitülâsyonları Türkiye'ye geri getirebilecek 
seviyede, güçte, inanışta ve öyle bir davranışta 
olduğuna, icinizıde kaani olacak muhterem bir 
milletvekili olmadığını tahmin ediyorum, 
ümMediyorum. Türk Milleti içerisinde böyle 

BAŞKAN — Şimdi, daha önce mevcut ka
rar muvacehesinde bir saat süre zarfında gö
rüşülecek kanunlara geçiyoruz. 

1. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum 
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkerem ve> İçişleri 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki) 

BAŞKAN — 178 sıra sayışımda Ulusal Bay
ram ve Genel Tatiller ha2akınidaıki Kanunun ra
poru gelmemiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat 
Açıkahn ve 11 arkadaşının, Milletlerarası mûna 
sebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkın
da kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi vo Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Geçici Komisyon raporu. (Millet Meclisi 2/243; 

insanların yeri olmadığına kaani olduğumu ifa
de etmek isterken, bu kabîl düşünce saihipleri-
nin de Türkiye'de bulunmamaları lâzımgeMiği 
hususundaki inancımı belirtmek istiyorum. 

Mâruzâtımı tamamlarken, takdirin Yüce He
yetinize ait bulunduğunu ifade eder, hepinizi 
saygılarımla selâmlarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca gündeme alı
nıp alınmaması müzakere edilmiş olan Aydın 
Milletvekili Reşat Özarda'nın, ulusal çıkarları
mıza ve bağımsız Devlet ilkelerine aykırı ola
rak madenilerimizin yabancılara devredilidiği id-
dimiyle Hükümet hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesinin müzakeresi sona ermiştir. 

Gündeme alınıp alınmaması hususunu Yüce 
l^eclfcm oyuna sunacağım, önergenin gündeme 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Bu şekli ile gensoru ön'ergeslinin gündeme 
alınıp almmampiSi konusu sona ermiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 2/260) (S. Sayısı : 741 e 
2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — 741 sıra sayısında kayıtlı dış 
temsilcilerle ilgili kanun, Senatoda bâzı değişik-
l'M'ere uğramak suretiyle rapor halinlde ve mad
de değişiklikleriyle Mecliste intikal etmiş bulun
maktadır. 741 e 2 nci ek. Cumhuriyet Senatosu 
üyesi Cevat Açıkalın ve 11 arkadaşının, Millet
lerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordi
nasyonu hakkında kanun teklifine dair Cuimhu 
rıyet Sen'aitbisu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu üzse-
rinide müzakereye geçiyoruz. 

Raporda öncelikle görüşülmesi teklif edil-
meık'e'iir. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... öncelikle görüşülmesi 
krNıl edilmiştir. 

Uzun bir rapor var; okutulmasına lüzum 
var mı efendim?... («Yok» sesleri) Yok. 

(1) 741 e 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Maddelere geçlilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Geçici Komisyo
nun tavsiyelerinde ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişikliklerde bâzı tabı ve tertip ha
taları vücût bulmuşltur. Bu sebeple içtüzüğün 
109 ncu maddesi uyarınca, bütün maddelerde 
mevcut tabı ve tertip hatalarını ve düzeilltişleri-
ni muhtevi bir önlerce var. önergeyi okutup 
Yüce Meclisin oyuna sunacağım ki, ona göre 
madde okunurken düzgün okunsun. 

Millet Meclisi Yüksek 'Başkanlığına 
Millet Meclisi Sıra Sayısı 741 e 2 nci ek nu

maralı belgede yer alan Geçidi Komisyon rapo
rumuzun basılı mletniindeM baskı hataları aşa
ğıda gösterildiği ş'ekilde düzeltilmiştir. Met
nin düzeltilerek okutulmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Geçici Komisyon ISözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Hataları birer birer okutup 
oya sunacağım. 

(İkinci sayfanın 6 ncı satırındaki «başlık-
İP/Tİa» ibaresi «Bakanlıklarla» olacaktır.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Aynı sayfanın 42 nci satırındaki «gerçek
lerden» kellmtesi «gerekçelerden» olacaktır.) 

İBAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(3 ncü sayfanın 31 nci satırındaki «(ibareti» 
kelimesi «ibaret olduğunu hassaten kaydeder» 
olarak düzeltilecektir.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka,bul edilmiştir, 

(Aynı sayfanın 40 ncı satırındaki «huku-
kan» kelimtesi «hukuken» olacaktır.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Aynı sayfanın 44 ncü satırındaki «sorumlu-
lukla;rmı» kelimesi «sorumluluklarının» olacak
tır.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(4 ncü sayfanın 18 nci satırındaki «tedvi-
nem» ve «kabul» kelimeleri arasıma biir «-» ko
nulacaktır.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Aynı sayfanın 33 satırındaki «madesi-» 
ibaresi «maddesi-» olacaktır.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Aynı sayfanın 35 nci satırındaki «mariife-
tila» ibaresi «marifetiyle» olacaktır.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Aynı sayfanın son satırındaki «idenin» ve 
«7 nci» ibareleri arasına «5 nci bendinim ilk fık
rasının son cümlesi ve» kelimeleri girecektir.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(5 nci sayfanın 15 nci saJtınnıdsfci «nota» 
ve «şeklinde» kelimeleri arasındaki virgül kal
dırılacaktır.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(Aynı sayfanın 29 ncu satırındafci «mrcie» 
ibaresi «mercie» olacaktır.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(7 nci sayfadaki 1 nci maddenin 1 nci ben
dinin 2 nci fıkrasının 2 nci satırındaki «bulunu
lacağı» kelimesi «bulunacağı» olacaktır.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Aynı maddenin 4 ncü bendinin 9 ncu say-
fadaki 2 nci fıkrasının ilk satırındaki «Kanun
la» kelimesi «Kanunda» olacaktır.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Aynı maddenin 4 ncü bendinin 9 ncu say
fadaki son fıkrasının ilk satırındaki «Kânuni-
sani» kelimesi «Kânunusâni» olacaktır.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

(Aynı maiddenün 4 ncü bendinin 9 ncu sayfa
daki son fıkrasının 2 nci satırındaki «madda-
nin» ibaresi «maddenin» olacaktır.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(11 nci sayfadaki 4 ncü maddenin sondan 
4 ncü satırındaki «plân» kelimesi «plânı» ola
caktır.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(Aynı maddenin 13 ncü sayfasının 7 nci sa
tırındaki virgül, «ve» olacaktır.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Aynı maddenin, aynı sayfanın 9 ncu satı 
rmdalki «Seıkrterliği» ibaresi, «Sekreterliği» ola
caktır.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Aynı sayfadaki 9 ucu maddenin ilk satırı
nın sonuna bir virgül konulacaktır.) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
erleûilcr... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle tab ve tertip hataları üzeltilmiş 
olacaktır ve buna göre okunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 1 nci madide, Cum-
hudyet Senat&sunoa, Millet Meclisince kabul 
edülsn metin değh'tlirilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. Bu sebeple, 1 nci maddede, daha 
önce Millet Meclisinin kabul ettiği metin, Cum
huriyet Senatosunca aşağıda okunacak şekil
de değiştirilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun bu husustaki deği
şik metnini okutuyorum : 

Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve 
koordinasyonu hakkında Kanun 

Milletlerarası temas, müzakere, akit yetkisi 
Madde 1. — 1. Milletlerarası Hukuk ve Ana

yasa gereğince Cumhurbaşkanının ve Başbaka
nın yetkileri saklı kalmak kaydiyle, Tür
kiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bun
ların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, millet
lerarası kurullarla, bunların temsilcilikeri ve 
temsilcileri ile, mütaakıp bendler ve mad
deler hükümleri saklı kalmak kaydiyle, temas 
ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı eliyle, il
gili bakanlıklarla işbirliği yapılmak suretiyle 
yürütülür ve yaJbancı devletler ve milletler
arası kurullarla Anayasanın 65 nci maddesi 
anlamındaki milletlerarası andlaşmaları da, 
yine diğer bakanlıklarla işbirliği dâhilinde 
aynı Bakanlık eliyle yapılır. 

Statülerinde, üyelerinin ve ortaklarının 
belli bir bakanlık veya merci vasıtasiyle mua
melâtta bulunulacağı belirtilen milletlerarası 
kurullarla, bunların temsilcilikleri, temsilci
leri ve sair mercileriyle yapılacak temaslar, 
müzakereler ve milletlerarası andlaşmalar, Dış
işleri Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarla iş

birliği dâhilinde, sorumlu bakanlık veya merci 
eliyle yapılır. 

2. Bakanlar Kurulu, bir kararname ile, 
yabancı devletler nezdinde büyükelçilik 
veya elçilik açmaya veya akredite etmeye, 
bir yabancı devlet büyükelçilik veya elçi
liğini milletlerarası hukuk kurallarına göre 
Türkiye Cumhuriyetinin hak ve menfaatlerini 
korumakla görevlendirmeye ve milletlerarası 
kurullar nezdinde büyükelçilik veya elçilik 
seviyesinde daimî temsilcilik kurmaya veya 
bir büyükelçilik veye elçiyi daimî temsilci
likte görevlendirmeye yetkilidir. Bu fıkrada 
yazılı temsilciliklere «diplomatik temsilcilikler» 
de£Lİlir. Diplomatik temsilcilikler Dışişleri Ba
kanlığına bağlıdırlar. Bunlar, bütün yazış
maların bu Bakanlıkla yaparlar. 

3. Dışişleri Bakanlığı, yabancı devletler 
ülkelerinde başkonsolosluk, konsolosluk, fahrî 
başkonsolosluk ve fahrî konsolosluklar aç
maya ve büyükelçilik ve elçiliklere konso
losluk görevleri vermeye yetkilidir. Bu fık
rada yazılı temsilciliklere «konsolosluk heyet
leri» denilir. Konsolosluk heyetleri, ülkesinde 
bulundukları Devlet nezdinde Türkiye Cum
huriyetini temsil eden büyükelçilik veya el
çiliğe bağlıdırlar. Bunlar, yazışmalarını, Dış
işleri Bakanlığı ile ve bu Bakanlıkça teslbit 
edilecek hallerde, sözü geçen bakanlığa bilgi 
vermek şartiyle diğer bakanlıklarla yaparlar. 
Konsolosluk heyetleri, bağlı bulundukları 
büyükelçilik veya elçiliğe, faaliyetleri ve ya
zışmaları hakkında bilgi verirler ve büyük
elçilik veya elçiliğin gözetimi altında bulunur
lar. 

4. Büyükelçilik ve elçilikler ile başkonsolos
luk ve konsolosluklar nezdindeözel kanunlarda 
(belirtilen bakanlıkların ihtisas alanına giren ko
nularda görev yapmak üzere müşavirlik, ataşelik, 
öğrenci müfettişliği, turizm ve tanıtma bürosu 
ve diğer bir unvanla memurluk kurulması, bu 
özel kanunlarda belirtilen şekilde olur. 

Kanunla veya daimî temsilciliği kuran ka
rarnamede belirtilmesi halinde, milletlerarası 
kurullar nezdindeki daimî temsilciliklerde Dış
işleri Bakanlığı dışındaki bakanlıkların ihtisas 
alanlarını ilgilendiren görevleri yerine getirmek 
üzere, daimî temsilci yardımcısı, müşavir ve 
ataşeler, diğer memurlar ve bunların yardımcı
ları, kendi bakanlıklarına ait dış teşkilât kad-
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rolarından atanırlar. Daimî temsilci yardımcılı
ğına yapılacak atanmalar, Bakanlar Kurulu 
Kararnamesi ile; bu fıkrada söz konusu diğer 
atamalar ise, özel kanunlarda p;5sterilen şekil
de olur. Bu fıkrada yazılı daimî temsilci yar
dımcıları ikinci derecede iseler kendilerine bi
rinci sınıf ortaelçi, üçüncü derecede iseler ikin
ci sınıf ortaelçi unvanı, bu görevlerinin devamı 
süresince verilebilir. 

Yukardaki fıkralarda yazılı daimî temsilci 
yardımcısı, müşavir, ataşe, öğrenci müfettişi, tu
rizm ve tanıtma bürosu müdürleri ve diğer me
murlar, nezdinde bulundukları diplomatik tem
silcilik veya - özel kanunun öngördüğü haller
de - konsolosluk heyeti şefine bağlıdırlar ve 
onun bilgisi altında aidolduklan bakanlıklarla 
kendi yetki ve görev alanlarına giren işlerle il
gili olarak yazışma yetkisine sahiptirler. 

13 Haziran 1952 tarihli ve 5952 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesiyle 14 Kânunisani 1938 tarih
li ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Ka
nununa eklenen 1 nci ek maddenin son fıkrası 
hükmü saklıdır. 

5. Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine 
sahibolarak Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 
belli bir geçici görevle görevlendirilen temsil
ciler veya temsilci heyetleri başkanları, Türkiye 
Cumhuriteyini bağlıyacak hususlarda Hüküme
tin emir ve talimatını Düşleri Bakanlığı kana-
liyle alırlar. Bunlar, ihtisasa dair hususlarda il
gili bakanlıklardan, Dışişleri Bakanlığı kanalı 
ile talimat alabilirler. 

Yukardaki fıkrada yazılı temsilciler ile tem
silci heyetleri başkan ve üyeleri, işin ihtisas ve 
diğer gerekleri dikkate alınarak, Dışişleri Ba
kanlığı mensuplarından veya bu bakanlık men
supları dışından, ezcümle genel ve katma bütçe
li diğer organ, bakanlık, daire ve kuruluşların, 
mahallî idarelerin, kamu iktisadi teşebbüsleri
nin, özel kanunla veya özel kanuna dayanılarak 
kurulmuş banka ve kuruluşların, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve kamu ya
rarına çalışan derneklerden özel gelir kaynak
lan ve özel imkânları kanunla sağlanmış olan
ların mensuplarından da olabilir. 

Bu bendde bahis konusu temsilci heyeti baş
kanı Dışişleri Bakanlığı mensuplarından biri 
değilse, bu heyette Dışişleri Bakanlığından her 
halde bir görevli bulunur. 

Bu bendde bahis konusu temsilci heyeti tica
ri bir müzakere için görevlendirilmişse, bu he
yetin başkanlığının Ticaret Bakanlığı mensupla
rından biri tarafından deruhde edilmemiş ol
ması takdirinde, bu heyette Ticaret Bakanlı
ğından her halde bir görevli bulunur. 

Bu bendde bahis konusu temsilci heyeti ma
lî konularla da görevli ise, bu heyetin başkanlı
ğının Maliye Bakanlığı mensuplarından biri ta
rafından deruhde edilmemiş olması takdirinde, 
bu heyette Maliye Bakanlığından her halde bir 
görevli bulunur. 

6. Genel ve katma bütçeli bakanlık, daire 
ve kuruluşların, mahallî idarelerin, Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin, özel kanunla kurulmuş 
olan bankaların, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının ve kamu yararına çalı
şan derneklerden özel gelir kaynaklan ve özel 
imkânlan kanunla sağlanmış olanlann, yaban
cı Devlet büyükelçilik, elçilik başkonsolosluk, 
konsolosluk, fahrî başkonsolosluk ve fahrî kon-
solosluklan ve sair misyonlan ile ve milletler
arası kurullar temsilcilikleri ve misyonlan ile 
ve bunlara bağlı müşavirlik, ataşelik, büro ve 
sair mercilerle temaslan, milletlerarası hukuk 
kurallarına ve usullerine uygun olarak yapılır. 
Bu temaslardan Dışişleri Bakanlığına bilgi ve
rilir. 

Yukardaki fıkrada yazılı bakanlık, dairş, 
kuruluş, idare, teşebbüs, banka ve derneklerin 
dış temaslar için Türkiye Cumhuriyetini tem
sil yetkisine sahibolmaksızm resmî görevle veya 
1 nci bendde yazılı andlaşmalar dışında kalan 
sözleşmeleri Türk Devleti adına yapmak üzere 
Türkiye dışına çıkacak mensuplan, Türkiye dı
şına çıkmadan önce Dışişleri Bakanlığı ile ta-
mas ederler; dışardaki görevleri süresince en 
yakın Türk diplomatik temsilciliği veya konso
losluk heyeti ile irtibatlarını muhafaza ederler; 
ve bu gibi dış temaslann cereyanı ve sonucu 
hakkında Dışişleri Bakanlığına bilgi verilir. 

7. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı 
(OCDE) nezdindeki Türkiye Daimî Delegeliği 
ile Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaş
masına (GATT) ilişkin temas ve münasebetleri 
yürüten Türk Heyeti, Dışişleri Bakanlığına bağ
lanmışlardır. 

İktisadi İşbirliği ve Genişme Teşkilâtı 
(OCDE) nezdindeki daimî temsilciliğe, Avrupa 
Ekonomik Camiası (CEE) nezdindeki daimî 
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temsilciliğe ve Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi 
nezdindeki daimî temsilciliğe, Bakanlar Kurulu 
Kararnamesiyle yapılacak atanmalarda, atan
ma için teklif, Dışişleri, Maliye ve Ticaret ba
kanlıklarının mutabakatı ile yapılır. 

Dışişleri Bakanlığı dışındaki bakanlıklar, yu
karda yazılı daimî temsilciliklere, kendi görev 
ve yetki alanlarına giren hususlarda Dışişleri 
Bakanlığı kanalı ile talimat verebilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 1 nci 
madde üzerinde Cumhuriyet Senatosunca ya
pılmış olan değişikliği okutmuş bulunmakta
yım. Değişiklik üzerinde söz istiyen var mı?... 
Yok. 

Komisyon, Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan bu değişikliği benimsemiş bulunmaktadır. 
Şayet Yüce Meclisiniz de bu benimsemeye uyar
sa o zaman madde şimdi okutmuş olduğum de
ğişik şekliyle kabul edilmiş olacaktır. 

Maddeyi Geçici Komisyon benimsemiş oldu
ğuna göre benimsemeyi kabul edenler işaret 
buyursunlar^.. Kabul etmiyenler... Benimseme 
kabul edilmiştir, benimsemeye uyulmuştur, do-
layısiyle madde Cumhuriyet Senatosunca ya
pılmış bu değişik şekliyle kesinleşmiş bulnmak-
tadır. 

2 nci madde kesinleşmiştir. 
3 ncü madde kesinleşmiştir. 
4 ncü madde: 
4 ncü maddede komisyon, Cumhuriyet Se

natosunca kabul edilen metnin benimsenmesini 
tavsiye etmektedir, 

Cumhuriyet Senatosu 4 ncü maddede, Mil
let Meclisi tarafından kabul edilen metni değiş
tirmiştir. 

Şimdi Cumhuriyet Senatosu 4 ncü maddeyi 
ne şekilde değiştirmiştir; onu okutuyorum: 

Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel 

Sekreterliğinin görevleri 
Madde 4. — Maliye Bakanlığının kuruluş 

ve görevleri hakkındaki 29 Mayıs 1936 tarihli 
ve 2996 sayılı Kanunun 6 Temmuz 1960 tarihli 
ve 13 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 11 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası 
iktisadi işbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği: 
Hazine muamelelerini yapmak; Hazine mevcut
larını nemalandırmak; Hazinenin- doğrudan 

I doğruya iştiraki bulunan müessese ve teşekkül
lerde hissedarlık sıfatının icabettirdiği muame
leleri yapmak; Hazine esham ve tahvilât cüzda-

• nını ve Hazine muhafazası icabeden kıymetli 
ayinları muhafaza ve idare etmek; her türlü iç 
ve dış kamu borçlanmalarının hazırlık, akit, 
ihraç, tediye, itfa ve kayıt işleri ile bu işlerin 
gerektirdiği ve milletlerarası kurul ve kuruluş
larla kamu borçlanmasına müncer olacak mü-
zakerat ve muhaberatı yürütmek, sağlanan ka
mu borçlarının - ve kültür yardımları dışında
ki - dış yardımların kullanılmasına, bu borç 
ve dış yardımlara ait mukavele ve andlaşmala-
rın tatbikatına ilişkin olarak memleket dâhilin-

| de yapılacak bilûmum temas, müzakere ve ge
rekli işlemleri ifa etmek; Devletçe verilen ke
falet, tâviz ve yapılan ikrazata müteallik mu
ameleleri ifa etmek; Devletin yabancı memle
ketlerdeki bütçe ile ilgili ödemelerini yapmak; 
Darphane, Devlet Yatırım Bankası Menkul 
Kıymetler ve Kambiyo Borsası ile Hazinenin 
münasebetlerini tanzim ve idare etmek; bunla
rın muamelelerini murakabe etmek; kambiyo 
kontroluna ait esasları hazırlamak ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası ve tâyin veya teş
kil edeceği diğer merciler vasıtasiyle tatbikatı
nı tanzim ve idare etmek; 6224 sayılı Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanununun Maliye Bakanlı
ğına verdiği görevleri yapmak; Petrol Kanu
nunun vergi mevzuları dışında Maliye Bakanlı
ğına verdiği vazifeleri ifa etmek; yıllık prog
ramlarda belirtilen esaslar dâhilinde tediye mu
vazenesi, mevduat ve tasarrufun teşvik ve tan
zimi, uzun, orta ve kısa vadeli kredilerle ilgili 
politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkea Ban
kası ile birlikte icra etmek; millî paranın teda
vül ve istikrarını, Devletin para siyasetini tan
zim etmek; yıllık programlarda belirtilen esas
lar dâhilinde para - kredi politikasını Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte yü
rütmek; iç ve dış malî ve iktisadi hareketleri 
takibetmek; Bankalar Kanunu tatbikatını takip 
ve bankaları murakebe etmek; yıllık program
larda belirtilen esaslara uygun olarak İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin finansman programları
nın kalkınma plân ve yıllık programlarda be
lirtilen hedeflere uygun olarak icrası için gere
ken tedbirleri almak; döner sermayelerin ve 
hususi bütçelerin umumi muvazene ile nakit du-

[ rumu ve para politikası bakımından ahengini 
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sağlamak; 28 Temmuz 1967 tarih ve 933 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine göre teşkil edilen 
fonların yıllık programlarda belirtilen esasla
ra uygun olarak aracı kuruluşlara intikalini 
sağlamak ve geri ödenmelerini takibetmek; dış 
memleketlerdeki büyükelçilikler, elçilikler, baş
konsolosluklar ve konsolosluklar nezdinde ik
tisat ve maliye müşavirlik ve ataşelikleri tesis 
etmek; yabancı devletler ve milletlerarası ku
rullar ve bunların temsilcilik ve temsilcileriyle 
malî ve iktisadi konularda milletlerarası müna
sebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesinde tasrih olu
nan şekil ve şümulde temas ve müzakerelerde 
bulunmak, görevleri ile ödevlidir. 

30 Eylül 1960 tarihli ve 91 sayılı Kanun ve 
21 Mart 1964 tarihli, 440 sayılı Kanun ile 
28 Temmuz 1967 tarihli ve 933 sayılı Kanun 
hükümleri saklıdır.» 

2. Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletler
arası iktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreter
liği, gerektiği hallerde, 1 nci fıkradaki görev
lerinin ifası sırasında genel ve katma bütçeli 
idarelerle, İktisadi Devlet Teşekkülü ve benze
ri kuruluşlara ve bankalara mensup memur ve 
hizmetlileri, bu memur ve hizmetlilerin mensu-
Tb oldukları idare, teşekkül, kuruluş ve bankalar
daki özlük hakları devam etmek ve maaş ve üc
retlerini oralardan almıak kaydiyle, geçici bir 
müddet için istihdam edebilir. 

3. 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlı
ğına ait kısmında yazılı «Dış temsilcilikler» 
kadroları kaldırılmış ve yerlerine ek (1) sayı
lı cetvelde yazılı yurt dışı görev kadroları ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü 
madde üzerinde Cumhuriyet Senatosu, şimdi 
okutmuş olduğum şekilde değişiklik yapmıştır. 

Söz istiyen?.,. 
Buyurun Sayın Sadi Binay. 
SADİ BİNAY (Bilecik) — Efendim, Cum

huriyet Senatosunun yaptığı değişiklik; 4 ncü 
maddenin 1 nci fıkrasının daha fazla tadadi 
hale getirilmesidir. 

Burada da Maliye Bakanlığının iktisadi iş
birliği ve Hazine Genel Müdürlüğüne verilen 
vazifeleri daha geniş bir surette tadadetmiş-
tir. Geçici Komisyon bu tadada lüzum olmadığı 
kanısına varmakla beraber kabul edilmesinin, 

benimsenmesinin faydalı olduğu kanaatine var
mıştır ve dolayısiyle bu kuruluş kanununda 
ufak bir değişikliği de meydana getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, zaten kanunun gaye
si, dışta temsil vahdeti sağlamak ve Dışişleri 
Bakanlığını koordinatör bir bakanlık halinde 
tahkim etmektir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köseoğlu. 
Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 92 nci 

maddesi uyarınca işbu madde üzerinde yeniden 
değişiklik önergesi verilemez. Ya Cumhuriyet 
Senatosunun metni kabul edilecektir veyahut 
da edlimiyecektir. Eğer edilmezse mesele, ihti
lâfı halledecek bir Karma Komisyona intikal 
edecektir. 

Buyurun Sayın Köseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim, 

bendeniz Senatodan gelen metin üzerinde her 
hangi bir fikir yürütecek değilim; doğrudur, 
yerindedir. 

Yalnız bu metin o kadar muğlak, o kadar 
karışık ve o kadar da uzun ki, kanun tekniği
ne uyar hiçbir tarafı yoktur. Şimdiye kadar 
görmüş olduğumuz kanun yapma tekniğinden 
uzaklaşmış, tamamen büyük bir metin haline, 
fasikül gibi bir madde haline getirilmiştir. Bu 
yönünü ben tenkid edeceğim. Yoksa malum, 
Senatodan gelen şekilde mühim bir fark yok
tur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
tiyen?... Yok. 

4 ncü maddede Cumhuriyet Senatosunda 
yapılan değişiklik Geçici Komisyonca benim
senmiş bulunmaktadır. 

Meclisin benimsemeye uyup uymadığını 
kontrol edeceğim: Benimsemeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü madde Cumhuriyet Senatosu tarafın
dan yapılan değişik şekilde kabul kabul edil
miş ve kesinleşmiş bulunmaktadır. 

5 nci madde kesinleşmiştir. 
6 nci madde kesinleşmiştir. 
7 nci madde kesinleşmiştir. 
8 nci madde kesinleşmiştir. 
9 ncu madde: 

Komisyon 9 ncu maddede Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişikliği benimsemiş bulun
maktadır. Benimsemeye de uyulmasını Meclise 
tavsiye etmektedir. 
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9 ncu madde üzerinde Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişikliği okutuyorum: 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 
Madde 9 . - 8 Temmuz 1948 tarihli ve 5250 

sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin son fıkrası 
31 Mayıs 1949 tarihli ve 5412 sayılı Milletlerara
sı İktisadi İşbirliği Teşkilâtı hakkındaki Ka
nun ve 6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sayılı Ka
nunun 11 ilâ 13 ncü maddeleri dışındaki hüküm
leri ile yukardaki maddeler hükümlerine aykırı 
bütün genel ve özel hükümler yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — 9 ncu maddede Cumhuriyet 
Senatosu tarafından yapılmış olan değişikliği 
okutmuş bulunmaktayım,. 

Değişiklik üzerinde söz istiyen?... Yok. 
Geçici Komisyon, Senato tarafından yapıl

mış olan değişikliği benimsemiş bulunmaktadır, 
benimsemeye Meclisin katılmasını tavsiye et
mektedir. Tavsiyeyi oyunuza sunuyorum: Ka
tılmayı kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Dolayısiyle Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklik Millet Meclisince de 
kabul edilmiş ve madde bu şekliyle kesinleşmiş 
bulunmaktadır. 

Geçici madde : Geçici maddede komisyon 
Cumhuriyet Senatosunca yapılmış olan değişik
liği benimsemiş bulunmaktadır ve bu şekilde 
Cumhuriyet Senatosunca yapılmış olan deği
şikliğin benimsenmesini Meclise sunmuş bulun
maktadır. 

Geçici maddede Cumhuriyet Senatosu tara
fından yapılan değişikliği okutuyorum. 

Geçici hükümler 
Geçici madde 1. — 30 Ocak 1963 tarihli ve 

395 sayılı Kanunla 30 Haziran 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun Maliye Bakanlığı kısmı
na eklenmiş olup işbu kanunun 4 ncü maddesi
nin 3 ncü bendi hükmü ile kaldırılan dış gö
rev kadrolarını işbu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte işgal etmekte bulunan Maliye Bakan
lığı memurları işbu kanunun 4 ncü maddesinin 
3 ncü bendi hükmü ile verilen yeni kadrolara, 
Ticaret Bakanlığı memurları işbu kanunun 6 ncı 
maddesinin 2 nci bendi ile verilen yeni kadro
lara ve Dışişleri, Maliye ve Ticaret bakanlıkları 
dışındaki bakanlıkların memurları da iş
bu kanunun 5 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası ile verilen yeni kadrolara, bulun-
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dukları kadrolar ve almakta oldukları aylıkla
rı ile ve yeni unvanları ile nakledilmiş sayıla
rak yeniden atanmalarına lüzum olmadan; ve 
bunlardan işbu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte geçici görev, hastalık, idari veya nizami 
mezuniyet gibi kanuni sebeplerle görevleri ba
şında bulunmıyanlar için işe başlama kaydı 
aranmaksızın, kendilerinin istihdamlarına ve 
almakta oldukları aylıklarının verilmesine de
vam olunur. 

2. işbu kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce diğer bakanlıklarla, bu bakanlıklara bağ
lı dış temsilcilik ve misyonlar tarafından yü
rütülen dış temaslara, milletlerarası andlaşma 
müzakerelerine ve akdine dair evrak ve belge
lerden, işbu kanunla Dışişleri Bakanlığına dev
redilen görevlerle ilgili olanlar Dışişleri Bakan
lığına veya bu bakanlıkça gösterilecek diplo
matik temsilciliklere devrolunacaktır, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ge
çici 1 nci madde üzerinde Cumhuriyet Senato
sunca yapılmış olan değişikliği okutmuş bulu
nuyorum. Geçici Komisyon, geçici 1 nci madde
yi tetkik etmiş ve Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen değişikliği benimsemiştir. 

Benimsemeyi oyunuza sunuyorum: Benimse
meyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Dolayısiyle geçici 1 nci madde, Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişik şekliyle 
kabul edilmiş ve kesinleşmiştir. 

Kanun teklifi bütün maddeleriyle bu şekliy
le kabul edilmiş ve kanunlaşmış bulunmakta
dır. 

Şimdi, daha önce tesbit edilmiş bulunan, bir 
saatlik süre zarfında görüşülecek kanunların 
müzakeresine devam ediyoruz: 

S, — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçi
lerek kurulan Geçici Komisyon raporu (1/562) 
(S. Sayısı : 778) (1) 

BAŞKAN — Tasarı; Türk Silâhlı Kuvvetle
ri Personel Kanununun 172 nci maddesinin de
ğiştirilmesiyle ilgilidir ve: «Görevli subay ve 
astsubaylara 17 . 1 . 1963 tarih ve 144 -18.4.1963 

(1) 778 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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tarih ve 223 sayılı kanunlarla verilmekte olan 
tazminattan başka her hangi bir adla tazminat, 
ödenek veya ihtisas ücreti alanlara kıta tazmi
natı verilmez. Bunlardan kıta tazminatı veril
mesi gereken bir göreve tâyin edilenler, fazla 
olan tazminatı tercih edebilirler...» mahiyetin
dedir. 

Küçük, kısa bir raporu vardır, müsaade 
ederseniz raporu okutayım. 

(Geçici Komisyon raporu okundu.) 
BAŞKAN — Raporun öncelikle görüşme 

teklifi vardır. Teklifi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
miştr. 

Rapor üzerinde söz istiven?... Yok. Madde
lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi var. ivediliği oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

Madde 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 172 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 172. — 18 . 5 . 1929 tarih ve 1453 
sayılı Kanunun 7 nci maddesince verilmekte 
olan makam tazminatı, hizmetleri tazminatı, ta
yin bedeli, mahrumiyet yeri ödeneği, general -
amiral tazminatı ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
görevli subay ve astsubaylara 17 . 1 . 1963 ta
rihli ve 144, 18 . 4 . 1963 tarih ve 223 sayılı ka
nunlarla verilmekte olan tazminattan başka 
her hangi bir adla tazminat, ödenek veya ihti
sas ücreti alanlara kıta tazminatı verilmez. 
Bunlardan kıta tazminatı verilmesi gereken bir 
göreve tâyin edilenler, fazla olan tazminatı ter
cih edebilirler. Ancak; kıta tazminatını tercih 
ettiklerinde bu tazminat, göreve katılış tarihini 
takibeden aybaşından itibaren ödenmeye başla
nır ve almaktan sarfınazar ettikleri tazminat da 
aynı zamanda kesilir. 

Bir göreve bir ay ve daha fazla süre ile ve
kâlet edenler o görevde kendi rütbesinin gerek
tirdiği kıta tazminatını alırlar ve yalnız bir gö
rev için kıta tazminatı ödenir, 

5 . 5 . 1969 0 : 1 

Bu bölümde gösterilen hükümlerin uygulan
masına ait hususlar bir yönetmelikle düzenle
nir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz isti
yen?... 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Oevad Odyak-
maz. 

CEVAD ODYAKMAZ (Sivas) — Çok muh
terem arkadaşlar, aslında kanun tasarısı, mevcut 
gayriâdil bir durumu gidermek ve şimdiye ka
dar müktesep hak olarak tazminat almakta olan 
subay ve astsubayların bu müktesep hakkını ta
nımak yönünden hakikaten çok isabetli olmuş
tur. Kanun tasarısının gerekçesi incelendiği za
man bu husus sarih şekilde belirtilmiştir ve ka
nun tasarısı iki esasa dayanmıştır. 

Birincisi; kazanılmış hakkı ottan tazminattan 
mahrumiyeti gidermek maksadiyle bu kanun ta
sarısı getirilmiştir. 

İkincisi de bu personelin yani şimdi yeniden 
tazminat verilmesi gereken personelin diğer taz
minat almakta olan personelle aralarındaki ay
kırılık, gayriâdil durum giderilmiştir. Bununda 
beraber tasarı tamam değildir. Tamam olmama
sının sebebi şu : Halen tasarıda bu hakkı mükte
sebi tanınanlar diğerleriyle aralarındaki gayri
âdil durumun giderilmesi istenilenler; paraşüt 
birliklerinde ve kurslarında bulunanlardan, 
uçan vasıtalarından bilfiil paraşütle atlayış ya
panlar, ikincisi, uçuş ekibine dâhil olmayıp da 
muvakkat olarak uçuş esnasında uçak içinde gö
rev alanlar, üçüncüsü, denizaltı filo komutanlı
ğının eğitim, teftiş, overhoü sonu trim ve derin 
su dalışlariyle kontrol ve tesellüm maksatlarına 
uygun olarak belirteceği lüzumuna göre denizal
tı gemileriyle dalışlara iştirak edenler. Bunun 
dışında yine evvelce bir hususi kanunla tazminat 
almakta olup da Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra bu 
tazminatları kanunda hüküm olmasına rağmen 
kesilmiş bulunan Meclis Muhafız Taburu subay 
ve astsubayları mevcuttur. Meclis Muhafız Ta
buru subay ve astsubayları da 5 Ocak 1961 tarih 
ve 231 sayılı Kanunla tazminat almakta idiler. 
Aynen bu demin okuduğum üç sınıfın da evvelce 
tazminat almakta olduğu gibi. Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 172 nci maddesi ka-
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bul edilince, kanun tasansma mevzu teşkil eden 
şu üç grup subay ve astsubaylar bu 172 nci mad
de muvacehesinde tazminat alamadılar. Verilmiş 
ölanlannınkini de Sayıştay kabul etmedi ve bun
lardan tekrar geri alındı. Meclis Muhafız Tabu
runun subay ve astsubaydan da aynı durumda 
bulunduğu halde buraya ithal edilmemiştir. Yani 
onlar da özel bir kanunla, sırf Mecliste çalıştık-
lan için, devamlı mesai gördükleri için, tazmi
nat alıyorlardı. Fakat 172 nci madde kabul edi
lince bunlar da tazminat alamadılar. O halde bir 
defa şekil yönünden Meclis Muhafız Taburu su
bay ve astsubayları da aynen kanun tasansma 
mevzu teşkil eden subay ve astsubaylar gibidir. 

Bir. O halde kazanılmış haklan muhafaza 
bakmamdan ileri sürdüğü gerekçe aynen Meclis 
Muhafız Taburunun subay ve astsubaylan için 
de mevzuubahistir. 

İkincisi; tasan bir noktaya daha temas edi
yor, «Bu üç grup aynı kendisiyle beraber mesai 
görenlerden farklı bir çalışma yapmamaktadır, 
onllar tazminat alırken bunlann almaması gayri-
âdildir» diyor. Aynı şekilde bunu Meclis muha
fız Taburu subay ve astsubaylanna tatbik ettiği
miz zaman, Mecliste çalışan bütün memurlar, 
emniyet mensuplan bu kanuna göre, 231 sayılı 
Kanuna göre tazminat almaktadırlar, binaen
aleyh aynı hizmeti görmektedirler, bu hizmet 
karşılığı kendilerine bir tazminat verilmektedir. 
Şu halde, bu hizmeti gören Meclis Muhafız Ta
buru subay ve astsubayilanna da aynı tazmina
tın verilmesi lâzımgelir. Yani kanun tasansmm 
gerekçesine tamamen uyduklan halde, tamamen 
intibak ettikleri halde bunlar nedense tasanda 
zikredilmemişlerdir. Bu itibarla ben bir tadil 
önergesi verdim ve bu tadil önergesine sadece, 
« 5 . 1 . 1961 tarih ve 231 sayılı Kanun» kelime
lerinin ilâvesini teklif ettim, Şayet Yüce Heyeti
niz iltifat buyurur da kabul ederseniz o takdir
de kanun tamamlanmış olacak, mevcudolan bir 
müktesep hak tanınmış ve gayriâdil bir durum 
da giderilmiş bulunacaktır. Saygılanmla. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başka 
söz istiyen? Yok. Bu madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasansı ile getirilmiş olan yeni 172 

nci madde metnine, gerekçesi şifahen arz edile
ceği üzere, 220 rakamından sonra «5.1.1961 ta
rih ve 231» ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ede
riz. 

Sivas Elâzığ 
Cevad Odyakmaz Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Komisyon, bu önergeye katılı
yor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSMAİL 
SARIGÖZ (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi metinde yazılı şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Birinci madde aynen kabul edilmiştir. 

ÖMER USTA (Trabzon) — Sayın Başkanım 
bendenizin de bir önergem vardı. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
ÖMER USTA (Trabzon) — 172 nci maddeye 

yeni bir fıkra ilâvesine dair bir önerge verdim. 
BAŞKAN — Ne zaman verdiniz? 
ÖMER USTA (Trabzon) — Arz ettim efen

dim ; bugün verdim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Kiminle gönderdiniz efendim? 
ÖMER USTA (Trabzon) — Teşrifatçı memur 

ile gönderdim. 
BAŞKAN — Hangi kavasla göndermişseniz 

bulun da nereye verdiğini bilelim. 
ÖMER USTA (Trabzon) — Sayın Başkanım 

verdim. 172 nci maddenin 2 nci fıkrasına, Mec
lisin muhafazasına memur subay ve astsubayla
rının da katılmasına ve bu tazminattan istifade 
ettirilmelerine dairdi. 

BAŞKAN — Başka varsa, çantanızda falan 
kalmışsa bakın buraya gönderin. 

ÖMER USTA (Trabzon) — Sayın Başkan 
önergemde ifade ettim. 

BAŞKAN — Fakat o zaman Sayın Ömer Us
ta, aynı mahiyette oluyor. Sayın Cevad Odyak
maz sizin vermiş olduğunuz önergeyi kapsar ma
hiyette bir önerge vermiş, o önergeye Yüce Mec
lis iltifat etmedi. 

ÖMER USTA (Trabzon) — İfade edeyim 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu aynı mahiyette ol
duğu için tekrar bir defa daha ifadesi mümkün 
değil. Çünkü Yüce Meclis reddetti sizin öner-
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genizi. Aynı mahiyette görüldüğü cihetle red
detti. Başka değişik anlamda bir önergeniz 
varsa lütfedin. 

ÖMER USTA (Trabzon) -^ Eğer verdiğim 
önerge bulunursa gerekçesi anlaşılmış olacak. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ömer Usta, «bu
lunur ise» kelimesi zait. önerge, eski geçmiş bir 
hâtırayı kafanızda canlandırıyorum; önerge bu
raya intikal etmiş olsa muamele görür. Bir yan
lışlık var. Çünkü burada, Riyasette bu arka
daşlar bulunuyorlar, önergeniz olsa burada 
olacak. 

Efendim önergeyi kime vermişseniz onunla 
takibediniz. Şu anda Meclis Başkanlığında zatı-
âlinizin önergesi mevcut değil. Olsa okunur ve 
muamele görür. 

Geçici birinci maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 1. — Bu kanunun 1 nci mad

desi ile değiştirilen 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 172 nci maddesi ge
reğince kıta tazminatı ile birlikte başka bir taz
minata da müstahak olan subay ve astsubaylara 
mezkûr tazminatlar 1 Eylül 1967 tarihinden iti
baren ödenir, ödenmiş olanlar geri alınmaz, ge
ri alınanlar iade edilir. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
söz istiyen? Yok. Geçici 1 nci maddeyi metinde 
yazılı şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti
yen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Millî 
Savunma, içişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti
yen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı işari oya tabidir. Lehinde ve 
aleyhinde söz istiyen? Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kanun tasarısı tümü itibariyle ka
bul edilmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya Özde-
mir'in, 931 sayılı tş Kanununun 5 nci madde-
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sinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi ve Ça
lışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) (S. Sa
yısı : 791) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di yine bir saatlik süre zarfında görüşülecek 
olan kanunlardan, kapıcıların da İş Kanunu 
şümulüne alınmasına mütedair kanun teklifi
nin müzakeresine geçiyoruz. 

Müsaade buyurursanız, rapor çok kısa ma
hiyettedir. Raporu okutuyorum : 

(Çalışma Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ka
nun teklifi bir maddeden ibarettir. Müsaade bu
yurursanız, madde üzerinde değişikliği öngö
ren arkadaşlarımız varsa madde üzerinde ko
nuşsunlar. 

Rapor üzerinde söz istiyen var mı? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — C. H. P. 

Grupu adına. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Rapor üzerindeki müzakerelerin maddeye 

münhasır olması gerekir. Esasen bu teklif bir 
maddeden ibarettir. Bu sdbeple arz ettim ki, 
madde üzerinde görüşülsün ve değişiklik öner
geleri varsa daha kısa yoldan meseleyi halle
delim. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA REŞİT 
ÜLKER (istanbul) — Değerli arkadaşlarım, 
kapıcıların İş Kanununun kapsamına alın
ması hakkındaki kanun teklifi hakkında C. H. P. 
nin görüşünü kısaca arz etmek istiyorum. 

Bugün apartmanlarda kapıcılık hizmetle
rinde çalışan tahminen 250 bur kişi vardır. 
Yalnız istanbul şehrinde kapıcılık yapanla
rın sayısı 85 bin civarındadır. Bu gayet ge
niş kütle, gayet zor şartlar altında hizmet gör-
mektedilerler, hiçbir teminata da sahip bulun
mamaktadırlar. Kapıcılık hizmetinde çalışan
lar, hangi hususlarda vazifeli olduklarını ke
sin olarak bilmemektedirler. Yani her türlü 
hizmette çalıştırılmaları mümkün olmaktadır. 
Bir taraftan apartmanın en ağır bir işi olan 
kaloriferciliğini yapmaktadırlar, yani kalori
ferciliğin karşılığı ateşçilik yapmaktadırlar, 
ocağın karşısında devamlı olarak hizmet et-

(1) 791 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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inektedirler ve ocağın, ateşin sönmemesini, gü
nün ve gecenin her saatinde, sağlamak zorun
dadırlar. 

Bundan dolayı da eğer tek başına kapıcılık 
hizmetini üzerlerine almışlarsa, günün 24 saa
tinde doğru dürüst uyku ve istirahat yap
maksızın bu hizmeti yapmak zorundadırlar. 
Çoğu zaman eğer ailelerini de, çoluk çocuk
larını da kapıcılık yaptıkları yerlerde yer bu
lup getirmişlerse, bütün ailece ayni hizmeti 
yerine getirmek için gayret sarf etmekte ve 
bütün ailece kapıcılık hizmetini yerine getir
mektedirler. 

Niteliği itibariyle ağır bir iş ve tehlike 
derecesi de fazla olan bir iştir; kazan pat-
lıyabilir, kazan karşısında terlemeden dolayı 
Astıma kadar varan göğüs hastalıklarına 
her zaman tutulabilirler. Böyle bir durumla 
karşılaştıkları zamanda yapılacak iş, kendile
rine yol verilmesinden ibarettir. Derhal «iSen 
artık bu hizmeti göremiyorsun, çık git» de
nir. 

30 sene kapıcılık yaptıktan sonra kanun 
şartlan altına girmedikleri için kendilerine 
hiçbir hak tanınmadan yol verilen kapıcılar 
çoktur. Anayasamızın çalışma ile ilgili 42 nci 
maddesinde; «Devlet, çalışanların insanca ya
şaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde 
gelişmesi için, sosyal, iktisadi ve malî tedbir
lerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler» 
hükmü vardır. Bu hükme dayanılarak 1964 te 
inönü hükümetleri zamanında Sayın Bülent 
Ecevit'in Çalışma Bakanlığı zamanında bir iş 
Kanunu getirilmiştir. Bu iş Kanunu kabul 
edilmiş olsaydı, tek işçiye kadar iş Kanunu 
kapsamına alındığı için, kapıcılar da ve kapı
cıların dışında kalan yüzbinlerce sosyal hakka 
muhtaç insan da bu kanunun kapsamı içine 
girecekti. Fakat maalesef bu kapsam içerisi
ne girme işi, Mecliste olduğu halde, başka 
bir usûl sebebinden Sayın Cumhurbaşkanının 
vetosundan sonra, kanundan çıkarılmış, 5 nci 
maddede «kapıcılık hizmeti» istisnalar arası
na alınmıştır. 

Bugün, iki milletvekili kanun teklifi vermiş
lerdir. Bunlardan birisi, 3 ay evvel, birisi daha 
sonra verilmiştir. Her iki teklif komisyonda 
birleşmiştir ve burada konuşulmaktadır. Bu, 
sevinç verici bir hâdisedir. 

Bu sebeple burada şunu ifade etmek iste
riz ki, kapıcılar değil, ilk sevk edilen ve 

1 Anayasanın 42 nci maddesine uygun olan şe
kilde İş Kanunundan bütün, tek işçi çalıştı
ran yerlere kadar istifade ettirilmesi esas 
amaç ve hedef olmalıdır ve bugün kapıcılar 
için getirilen bu hüküm diğerlerine ümit 
vermelidir , diğerlerinin haklarının alınmasına 
bir teminat, bir başlangıç sayılmalıdır. Yani, 
1964 te yapılanlara bugün yalnız bir tek 
zümre içinden çekilip alınmaktadır, onlara bu 
hak tanınmaktadır. Bunun alınması, kamu 
oyunun, Kapıcılar Sendikasının devamlı gay
retleri ve bu gayretlerin neticesinde Hüküme
tin ve A. P. kanadına mensup arkadaşlarımı
zın da bu meseleyi vuzuhla görmeleri netice
sinde, sendikal hakların kullanılması neticesin-

I de olmuştur. 
Değerli arkadaşlarım, bu arada çıraklarla 

ilgili, Kaya Özdemir arkadaşımızın da bir de
ğişiklik teklifi metinde yer almaktadır. 5 nci 
maddede «Çıraklar» ibaresinin yanında istis
nalar arasında yer almaktadır : «16 yaşını 
dolduruncaya kadar» ibaresi konulmuştur. Bu 
da, tek işçiye kadar neden hepsinin kanun 
kapsamına alınması lâzımgeldiğini gösteren 
bir ihtiyaçtır. Çünkü, çırakları iş Kanunun
da istisna ettiğiniz zaman bu bir suiistimal 
kapısı olmuştur, işçi niteliğindeki kimseler çı
rak gibi gösterildiği gibi, gerçekten çırak 
olanlar da işçi muamelesine tabi tutulmak 
suretiyle, memlekette usta yetişmesi engelle
nir bir hale gelmiştir. 

Şimdi, çeşit çeşit TRT tasarısı ve saire gibi 
tasarılar getirileceği yerde, meselâ, şu Çırak
lar Kanunu getirilmiş olsa, kalkınmakta olan 
ülkemizde, kalkınmakta olan küçük sanayii-
mizde ve sanayiimizde büyük bir hamle olaca
ğına inanmaktayız ve bunu burada işaret et
meyi borç bilmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada 10 ncu fık
ra da kaldırılmaktadır, alelacele istisnalar 
arasına getirilmiştir : «Yardım Sevenler Der
neği merkez ve taşra teşkilâtında çalışanlar 
hakkında iş Kanunu tatbik edilmez» imiş. 
Bu da, tamamen yanlış bir esastır. Bunun da 
kaldırılması - «Yardım Sevenler» diyor - Yar
dım Sevenlerin işçilerine teminat tanıması ka
dar tabiî bir şey olamaz. Şimdi, bu teklif met
ni ile bu haksız harekette giderilmektedir. 

Bu sebeple Grupumuz, bu tekliflerin le-
I hindedir ve yakın zamanda bütün tek kişi ça-
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lıştıran işyerlerinin dahi kanunun kapsamı
na alınmasını candan temenni eder. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ra

poru okutmuş bulunmakta idim. «Rapor üze
rinde söz istiyen yok», kanaatiyle Sayın Çalış
ma Bakanı tarafından verilmiş bulunan önce
lik ve ivedilik önergesini okutmayı ihmal et
miştim. 

Şimdi, Sayın Çalışma Bakanı tarafından, 
işbu kanun teklifinin süratle öncelik, ivedi
lik ve bütün işlere takdimen görüşülmesi hak-
da verilmiş bulunan önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Bugünkü gündemin «Birinci görüşmesi ya
pılacak işler» bölümünün 47 nci sırasında ka
yıtlı, sıra sayısı 791 kanun teklifleriyle ilgili 
Çalışma Komisyonu raporunun, gündemindeki 
diğer işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Çalışma Bakanı 
'Turgut Toker 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Sadi Binay, buyurunuz efendim. 
ŞADI BtNAY (Bilecik) -^ Efendim, 931 sa

yılı Kanun 1967 senesinde Meclisimizde ve Sena
toda görüşülürken, istisnalar üzerinde bir hayli 

1. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin IJysaV-
ın, Millî Mücadeleye iştirak eden iki kişiye istik
lâl madalyası beratı verilmesine dair sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Millî Savunma Bakanı Vekili 
Hüsamettin Atabeylinin yazılı cevabı (7/833) 

30 . 7 1968 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sında aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

münakaşalar yapılmış ve kapıcılar îş Kanunu 
kapsamı dışarısında bırakılmışlar idi. Fa
kat, aradan geçen bu tatbikatta, bir sosyal 
adaletsizlik doğduğuna ve kapıcıların mal sahip
lerine veyahut da kanunların himayesine karşı 
açıkta kalmış bir vaziyet aldıklarına, ben şah
san kaaniim. Birçokları ağır hizmettir. Haki
katen, mesken itibariyle de gayrisıhhi yerlerde 
oturabilirler, kalorifer kazanının patlaması veya 
hırsız gibi tehlikelere mâruz kalabilirler. Esasen 
kanunun ruhu da, Anayasamızın 42 nci madde
sindeki espriye hakikaten uygundur. 

iki teklif yapılmıştır; Reşit Ülker ve Sayın 
Kaya Özdemir arkadaşlarımız tarafından ko
misyonun, Kaya Özdemir arkadaşımızın teklifi
ni esas aldığı görülmektedir. Ve bu teklifte de 
sadece 5 nci maddesinin birinci fıkrası ile altıncı 
bendi değiştirilmektedir, Özdemir arkadaşımızın 
teklifinde belirttiği ikinci fıkrayı kaldırmıştır. 

Kanaatimce, sosyal adaleti temin edecek bir 
tekliftir. 

Teşekkür ederim. 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Grup adına söz 

istiyorum efendim. 

BAŞKAN — 6 Mayıs 1969 Salı günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 19,20 

Hakkı Ateş, Millî Mücadeleye 3. Fırka 3. 
Alay 3. Tb. 4. Bölükte 20.7.1337 den 26.2.1341 
e kadar topçu ser çavuşu olarak katılmıştır. 

Mustafa Hüsamettin Güler, Millî Mücadelede 
Ankara Askerî imalâthanesinden 15. Kafkas Fır
kasına geçmiş, oradan izmir'in işgalinden sonra 
1. Kolordu Sanayi imalâthanesinde hizmet ver
miştir. Adı geçen zat Millî Mücadeleye böylece 
11 Ağustos 1337 den 11 Ağustos 1339 yılına ka
dar fiilen katılmıştır. 

Yukarda isimlerini, görev yerlerini, görev 
sürelerini belirttiğim Millî Mücadele kahraman-

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZITA SORULAR VE CEVAPLARI 
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lan istiklâl Madalyası almaya hak kazanmışlar 
ve müracaatlerini de bağlı bulundukları Geyve 
Askerlik Şubesi vasıtasiyle ve zaman zaman da 
Millî Savunma Bakanlığına yapmışlar ve fakat 
olumlu bir sonuç alamamışlardır. 

Çünkü Geyve Askerlik Şubesi adı geçen zat
ların nüfus kayıtlarına itibar etmemekte kendi 
arşivlerinin 6 - 7 Temmuz 1963 günü şiddetli ya
ğış nedeniyle dere taşmasından ötürü binasının 
bodrum ve birinci katının seller altında kaldığı
nı, arşivin sellerce sürüklendiğini söylemektedir. 
1333 dâhil diğer yaşlı doğumluların kütük icra 
ve şaJhsi dosyalarının sellerde kaybolup yok ol
duğunu belirtmektedir. 

Gerçekte nüfus kâğıtlarında açıkça durumla
rı yazılı ve kayıtları bulunan bu iki şahsın şube 
arşivi yok oldu diye haklarının verilmemesi bü
yük bir haksızlıktır ve kusuru kendilerinde de
ğildir. 

Hakkı Ateş, Geyve'nin Pamukova Bucağında 
oturmakta ve halen elinde bulunan nüfus kâğı
dında arkada fotokopisini eklediğim kaydı taşı
maktadır. 

Mustafa Hüsamettin Güler'de Geyve'nin Çar
dak köyünde bulunmakta ve onun da nüfus kâ
ğıdında Millî Mücadelede hizmet verdiği süre 
kaydı tesbit edilmiş olarak görülmektedir. 

Esasında nüfus kağıtlarındaki kayıtlara göre 
ve de tanıklara göre ve şubenin uğradığı sel bas
kını karşısında arşivin yok olduğunun belirtil
mesi üzerine, eldeki belgelere göre bir kanaatin 
açıkça ortaya konması mümkündür. 

Bu iki Millî Mücadele kahramanı Başçavuş 
olarak terhis olmuşlardır. Eldeki belgelere göre 
ıbu iki zatın, istiklâl Madalyası beratı alması ge
rekmektedir. Oysa mağdur edilmektedirler. 

Durumlarının incelenmesi ve haklarının ve
rilmesi gerekmez mi? 

ihtiyata naklinden ihracına kadar cari 
muamelâtı 1143 

Kıltas* : 3 Fırka 3 A. 3 Tb. 4 Bl. 

Sınıfı : Topçu Serçavuş 

Duhulü : 20 Temmuz 1337 

Terhisi : 26 Şubat 134A 

Yedek defterimizin 1143 sırasında kaydı ya
pıldı. 

21 . 3 . 941 
M.M. Geyve As. Ş. Bş. 
5. 8. Yb. 
imza Mühür ve imza 
1944 yoklaması yapılmıştır. 

5 . 4 . 1944 
Geyve 
M.M. 

Mühür ve imza 

Not : Fotokopinin orijinali, soru önergesinin 
aslına ilişiktir. 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 8 Nisan 1969 

Kanun : 743/1-68 
Konu : Yazılı soru Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
ilgi : 30 Eylül 1968 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/833 (7012-44181) sayılı 
yazısı. 

Geyve'de oturan Hakkı Ateş ve Mustafa Hü
samettin Güler'in Millî Mücadeleye iştirak ettik
leri, ancak Geyve Askerlik Şubesinin 1963 yılın
da sel baskınına uğnyarak belgelerin zıyaa uğ
raması sebebiyle kendilerine istiklâl Madalyası 
verilmediği nedeniyle Bakanlığıma yöneltileni 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi ile bilgiler aşa
ğıda sıralanmıştır. 

Millî Mücadeleye iştirak eden ve askerlik ka
yıtlan ilgili şubelerde bulunamıyan vatandaş
lar için, ellerindeki güvenilir belgelere dayanı
larak madalya injha belgelerinin doldurulması 
30 Temmuz 1963 tarih ve Per : 4061-24394-68 
sosyal iş ifadeli yazı ile tamim edilmiştir. 

Buna göre adı geçen Hakkı Ateş hakkında 
16 Eylül 1968 tarihinde ve Mustafa Hüsamettin 
Güler hakkında da 23 Eylül 1968 tarihinde ma
dalya teklifi Geyve Askerlik Şubesince ilgili 
makama yazılmıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı V. 

2. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Pan
car müstahsıhna alacaklarının ne şekilde ödene
ceğine ve ekim sahalarının tahdidedilip edihniye-
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ceğine dair sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut'un yazılı cevabı (7/872) 

9 . 9 . 1968 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Sanayi Bakanı

mız tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na müsaadelerini saygıyla arz ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. önümüzdeki sezon içerisinde pancar zür-
raına paraları, ne şekilde ödenecektir? Halen 
Bilecik'te zürraa ödenmemiş para var mıdır ve 
varsa miktarı nedir ve ne zaman ödenebilecek
tir? 

2. Pancar ekim sahaları yeni bir tahdide 
uğrıyaoak mıdır? İstihsal ve istihlâk arasındaki 
denge ne durumdadır? Ne kadar (İstihlâkten 
fazla) şeker stoku vardır? Bunların ihraç veya 
Ibaşka şekillerde kıymetlendirme imkânları mev
cut mudur? 

3. Bilecik'te ve ilçelerinde (Osmaneli'nde) 
(bulunanı yüksek vasıflı kalker sahaları mütaad-
dit müracaatlarımızda belirtildiği üzere ne za
man etüt 'ettirilecektir? Bölgemizde hangi şart
larla bir çimento fabrikası kurulabilir? 

4. Son zamanlarda gülbre ve traktör fiyat
larındaki indirimler nelerdir? Halihazırdaki ih
tiyaç nedir, nasıl gideriliyor? Üretim ne şekil
de ve ne zaman artacaktır? 

Gübre fiyatlarında hir yeni indirim hahis 
konusu olacak mıdır? 

Teşekkür ve hürmetlerimle. 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 8 . 4 . 1969 
Müsteşarlık Yazı 

İşleri Bürosu 
Sayı : 9/240 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 30 . 9 . 1968 ta
rih ve 7/872 - 7135/45132 sayılı yazıları : 

Pancar müstahsılına alacaklarının ne şekil
de ödeneceği ve gübre fiyatlariyle ilgili Bile
cik Milletvekili Sadi Binay tarafından verilen 

yazılı soru önergesine cevabımız ilişik olarak 
sunulmuştur. * 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut 

Bilecik Milletveyili Sadi Binay tarafından 
verilen yazılı soru öneryesine Sanayi Bakan
lığı cevabıdır : 

Cevap 1. 2. Her yıl olduğu gibi, 1968 yı
lında da bütün şeker fabrikaları sahalarında 
pancarı müsaidolan çiftçilere şirketin imkânla
rı çerçevesinde pancar avansı verilmiştir. 

Alpullu, Uşak, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, 
Malatya, Ankara Kastamonu, Kütahya, Kayseri 
fabrikalarında pancar bedelleri tamamen öden
miş durumdadır. Ankara Şeker Fabrikası tedi
yelerini bu hafta bitirecektir. 

Şubat sonu itibariyle pancar bedellerinin 
% 81 i ödenmiş bulunmaktadır. 

Müstahsilin zararına bir tutum bahis konu
su değildir ve olamaz. Pancar bedellerinin müm
kün olduğu kadar erken ödenmesi için büyük 
gayret sarf edilmektedir. Bu gayretlerin neti
cesi olarak, her yıl bir evvelki yıla nazaran te
diyenin daha erken bitirilmesine çalışılmakta
dır. Nitekim : 

1965 yılında 482 milyon lira tutan pancar 
bedelleri 1966 yılı Mayıs ayı sonunda; 

1966 yılında 623 milyon lira tutan pancar 
bedelleri yine 1967 Mayıs ayı sonunda; 

1967 yılında 738 milyon lira tutan pancar 
bedelleri 15 Nisan 1968 de, 

Tamamen ödenmiştir. 1968 yılına ait pancar 
bedellerinin ödeme durumu 1967 yılma nazaran 
daha ileridedir. 

Pancar ekim sahaları için yeni bir tahdit 
düşünülmemektedir. Son bir kaç yıldan beri 
pancar ziraati yönünden hava şartlarının çok 
müsait gitmesi ve tarla veriminde elde edilen 
yüksek değerler, ihraç imkânı bulunmayışı ne
ticesi şeker stoklarının arttığı, dolayısiyle bu 
stoklara bağlanan meblâğların yükseldiği bir 
gerçektir. Ancak, yukarda arz edildiği üzere, 
hükümetçe de temin edilen imkânlarla pancar 
nıüstahsıllarmın alacakları her geçen yıl biraz 
daha erken olmak üzere ödenmektedir. 

Memleket dâhilinde şeker istihsalini artır
mak için gayret sarfedilmefctedir. Bu meyan-
da, pancar çiftçilerine prim şekeri dışında, yi-
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lıii muayyen zamanlarında, bedeli pancar ala
caklarından tahsil edilmek üzere, şeker veril
mektedir. Bu şekilde pancar çiftçiler'ine tevzi 
edilen şeker miktarı yılda 20 000 ton civarında
dır. 

Halen memleketimizde cari olan pancar alım 
fiyatı diğer memleketlerde ve Ortak Pazar mem
leketlerindeki fiyatlarla mukayese edildiğinde, 
bizdeki fiyatların normal bir seviyede olduğu 
görülür. 

Çiftçi gelirini artırmak için pancar fiyatları
nı yükseltmek gaye olarak alınmamalıdır. Esa
sen, tarla verimi devamlı olarak yükseldiği için 
müstahsilin pancardan temin ettiği gelir de art
maktadır. Son yıllarda pancar veriminde sürat
li bir yükselme kaydedilmiştir. 1968 yılında ve
rim bu hektar başına 37,5 tona ulaşmıştır ki, bu 
miktar, Avrupa memleketlerindeki verimlerin 
ortalaması mertebesindedir. 

Pancar gelirini artırmak için bir diğer tedbir 
de maliyeti düşürmektir ki, bu hususta da her 
imkâna başvurulmaktadır. 

Cevap 3. — Çimento fabrikası kurulabilmesi 
için hammaddenin mevcudiyeti yeterli olmayıp 

muhtelif teknik ve ekonomik faktörlerin de bir
likte mütalâası gerekmektedir. 

Bu itibarla; ikinci ve Üçüncü Plân dönemi 
yıllarında memleketimizin çimento istihsal poli
tikasının tesbiti için yaptığımız çimento istihlâk 
hesapları ve pazarlama etütlerine göre, Osmaneli 
ilçesi, Bursa, Eskişehir ve Hereke (Nuh Çimen
to) fabrikalarının satış hinterlandına girmekte
dir. 

Bölgenin ihtiyacı, adı geçen fabrikalar tara
fından 1977 yılına kadar rahatlıkla karşılandı
ğından, pazar şartlarının gelişmesi halinde, 
4 ncü Plân dönemi içinde bu bölgede de bir çi
mento fabrikasının tesisi düşünülebilir. 

Bugünkü ekonomik şartlar, kurulacak bir çi
mento faibrikasmın yıllık üretim kapasitesinin 
400 000 tondan aşağı olrıa'mpjsını gerektirmek
tedir. Bu büyüklükteki bir fabrikanın kuruluş 
maliyeti ise 90 Milyon Tl. civarındadır. Zaru
ret olmadıkça bundan küçük kapasitedeki müs
takil kuruluşları düşük rantablilteleri sebebiyle 
tavsiyeye şayan görmemekteyiz. 

Cevap: 4 a) — 

I - Beş Yıllık Plân devresine ait 1963 - 1967 yıllarında gübre fiyatları : 

1963 (6/951 Karar) 
Satış fiyatları (Tl. / Ton) 

Tevziat. 

Gübre cinsi 

A. Sülfat 
A. M t (% 21N) 
Nonmal Süp. Floş. 
Triipl Siip. Fos. 

1964 (16/2967 Karar) 
A. Sülfat 
A. iNit. (•% 21) 
Nıonnıal Siip. Foıs. 
Trüpl. Siip. FV)B. 

1965 (6/2967 Karar) 
A. Sülfat 
A. Nitrat 
Nönmıal Süper Floş. 
Tripl. Süp. Fas. 

1966 '(16/6148 - 6/6225 Karar) 

İthal fiyatları 
C - F #./Ton 

34,90 , 38 
» » 

63,30 

52,80 - 53,80 
» » 

78 

52,40 - 53 
» 

78,20 
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Fabrika 
Tevziatçılar 

450 
400 
270 

450 
400 
270 

450 
400 
270 

teslim 
Diğerleri 

'580 
• '550 

360 

530 
400 
360 

530 
400 
360 

deposundan 
(Yeknesak) 

630 
600 
410 

630 
600 
410 

630 
600 
410 

-
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Satış fiyatları (Tl. / Ton) 
Tevziat. 

Gübre cinsi 

A. Sülfat 
A. Nitrat 
Nominal 'Sup. ıFıoıs. 
Tripl. 'Süp. Fos. 

1967 (6/8677 Karar) 
A. SıüıKfat 
A. Nitrat 
Normal iSlüp. Fos. 
Tripl. Süp. Fols. 

İthal fiyatları 
C - F #./Ton 

53.50 - 64,60 
» *» 

25,50 - 25,95 
7 2 , -

4 1 , - 4 3 , -
» » 

Fabrik 
Tevziatçılar 

(*) 
C) 

450 
400 
270 

450 
400 
270 

a teslim 
Diğerleri 

490 
460 
270 

490 
460 
300 

deposundan 
(Yeknesak) 

090 
5-60 
370 

1050 

590 
560 
370 
950 

II •> Beş Yıl ık Plânın 1908 yıfllı gübre fiyıaltfliarı: 

1968 (6/9486) Karar 
A. Sülfat 
A. Ndltaalt 
Nonrmall Süp. Fıds. 
Tripl 'Süp. ,Fıos. 

Haılihıazur fflhltıiıyaç : 
II ,meJi Beş Yıllık Kalkınma Pl'ânıma göre, yıllar itibariyle istihlâki derpiş olunlan gübre hedefi 

aşağıdaki şekildedir : 
f/o 20 N % 38 P,05 % 50 K20 Yekûn 

Yıllar (1000 Ton) (1000 Ton) (1000 Ton.) (1000 Ton) 

4 2 , - $ 
42,— $ ' 

26,— 28,5 $ 
61,80 - 61,86 $ 

430 
430 
270 

460 
460 
300 

540 
540 
370 
850 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

888 
992 

1 126 
1 260 
1 394 

1 570 
1 800 
2. 030 
2 260 
2 490 

42 
46 
50 
54 
i58 

2 500 
2 838 
3 206 
3 574 
3 942 

Ancalk Soniore - 64 (Mekslilka (buğdayı) için 1969 yılında ilâveten azotlu ve fosforlu tfü/br© kul
lanılması gerekeceğimden, 1969 yılı gübre ihtiyacı aşağııdaiki şekilde değiştirilmiş ve 1969 plân' he
defi : 

Azotlu gübrelerde 1 600 000 Ton (% 20 N hesabiyle) 
Fosforlu gübrelerde 1 900 000 Ton (% 18 P205 hesabiyle) 
Botaıslı gübreilerde 40 000 Ton (% 50 K 2 0 hesabiyle) 

Ki cem'aın 3 540 000 Ton'a ulaşmıştır. 
II mci Beş Yıllık Plânın diğer dilimlerinde de bu artışın, bir miktar daha yükselmelerle ger

çekleşmesi ^beklenilmektedir. 
1969 yılı Azot gübre tedarik Programı : 
.1969 yılında 576 370 Ton azotlu gübre dahilî imalâttan 

44 641 Ton 1968 den devredecek stoktan 
Olmak üzere stokla birlikte dahilî tedarik toplamı 621 011 tona ulaşacaktır. 1969 ilkbahar ve 

Sonbahar 'dönemi iç'io bakiye ihtiyaç 978 988 ton azotlu gübreınliin, 200 000 tonu ıkampoze gübre ile 
karşılanacağımdan, 778 988 tonu hariçten ithal voliyle karşılanacaktır. 

(*) USSRR. fiyatlarıdır. 
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1969 Fosforlu ıgülbre tedarik programı : 
Pİ'ân hedefi: 1 900 000 ton. 
375 000 'Ton dahilî imalâttan, 

52 000 Ton 1968 iden devredecek stoktan, 
390 000 Ton ithal edilecek 130 000 ton diamonyuım fosfattan 
200 000 Ton kompoae ıgülbre ithalâtından, 
Okrıalk üzere 1 017 000 ton fosforlu gübre tedarik edilmiş olacak ve plân (hedefi olan 1 900 000 

tonun bakiyesini! teşkil eden 900 000 ton civarında fosforilu ıgülbrenin ayrıca ithali gereKecektfir. 
1969 postaıslı gübre tedarilk programı : 
Plân (hedefi 40 000 Ton. 
20 000 Tonnı kompoze gübre ithalâtından, 
20 000 Ton ithal, 
Suretiylte tedarik olunacaktır. Bu canls gübre dahilî iımıalât programında yoktur. 
Üretim ne şekilde ve ne zaman artacaktır: 
1968 yılımda programa göre yuırt içinde imal edilecek gübreler : 
Azot sanayii 
Kütahya Azot tşletmelerıi: (Tevzi tesislerümân ür? aylık tecrübe işletmesi devneai ıdâhü) 
Amonyum nitrat (% 21 N) 61 000 Ton 
Amonyum ısülfat (% 21 N) 83 000 Ton 
Amonyum ınitrat (% 26 N) 60 000 Ton 
Gübre Pb. A. Ş. Yarımca ve İskenderun fabrikaları : 
Süperfosfat (% 16 - 18 P 20 5 olarak 290 713 Ton 
Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri : 
Süperfosfat (% 16 - 18 P205) 5 000 Ton 
Amonyum Sül. (% 21 N) 5 000 Ton 
1969 yılında yurt liçinde imali prograımlaıştırılan gübreler : 
Azot Sanayıü 
Kütahya Azot İşletmeleri (Tevsi tesislerimizle birlikte) 
Amonyum nitrat (% 21 N) 57 000 Ton 
A m o e ^ ı n süHat (% 21 N) 81 000 Ton 
Amo^mrk ndtrat (•% 21 N) 340 000 Ton 
Oiaîbr* Pb. A. O. Yarımca, ve İskenderun fabrikaları : 
Sip«£<wfot (% 16 - 18 P208) olarak 370 000 Ton 
Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri : 
Süperfosfat (% 16 - 18 P805) 5 00a Ton 
Amonyum sültfat (% 21 N) 8 000 Ton 
II nci Beş Yıllık Plân gereglinloe yapılan yatırımlarla ilgili olaraik 1969 sonu veya 1970 yılı ba

şından itibaren işletmeye alınmasına çaHışılaa yeni tesisler : 
Azot Sanayii Samısun projesi : 
Tripl süperfbsfat 220 000 T o n / Y ı l veya 
Diaımjonyu'm fosfat 139 500 (16 - 48 - 0) 
Bu teslisler, yukardaki kimyevi gübrel'erin birisiden diğerin© geçişe müsait şekilde plânlanmış

tır . 
Azot Sanayii Elâzığ Projesi : 
Normal Süperfosfat 300 000 Ton / Yıl 
•% 16 . 18 P 20 5 

Azot Sanayii Marmara Komplekısi : 
Projesi tasdik edilmek üzene ilgili mercilere intikal ettirilmiş, bâzı prosedürleri ihtiva etmekte

dir. Bunlardan birisi ide : 
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Amonyum Nitrat (% 26 N) 560 000 Ton / Yıl 
Diamoımy. Uosf. (% 18 - 46 - 0) 491 700' Tam/Yıl -oîaralk ifade ed'ilelbiliir. 
Akdemiz Gübre Sanayii T. A. §. Mer'stin tesislerâ : 
Amonyum Nitrat (% 26 N) 594 000 Ton/Yıl 
Diamıony. Fosfat (18 - 46 - 0) 148 500 Ton /Yıl 
Olarak projeletıdirilmiş olup 1970 yılı içlinde işletmeye alınmasına çalışılmaktadır. 
Bu Şirket eeınobi sermayeyii teşvik kanunıu şümullü içinde Azıot Sanayiinin do % 40 iştirakiyle 

kurulmuştur. 
Hızlı bir tempo ile artan ticari gübre tai'ebinin yurt içinden karşılanıabıilımesli liçin, yenli pırioj.e-

loririn hazırlanmasına ihtiyaç hissedildiği âşükâırdır. 
b) Bakanlığımızda yapılan çalışmalar neticesinde traktör fiyatlarında talkrlilben % 10 'civarın

da bir indirme sağlanmış, bu indirimli fiyatlar 3 . 11 . 1967 tarihinde ilân eldilllmliştir. 
Hali'haızıırldaki meıml'ekct lihtiyaciinm senede takriben 20 000 aded olacağı öngörülmüştür. 1968 

yılı yerli traktör imali takriben 15 281 adede ub.ştmıştırr. 
Buna ilâveten yurt 'dışında çalışan işçiler ikaıalı ile bedelsiz ithalâttan 1 375 >aded traktör te-

ımiin cıdilımiş, kotadan ise 345 adod özel tipte traktörler lithal ddiîmiştıir. Bu suretle 1968 yılında top
lam -olarak. 17 001 aded traktör piyasaya sunulmuştur. 

ıS'Onelerıe göre yerli olarak lilmal edilen traktör adedleri aşağıdadır; 
1964 Yılında, 7 179 Aded 
1965 Yılında- 6 408 Aded 
1.966 Yılımda 11 030 Aded 
1967 Yılında 12 038 Aded 
1968 Yılımda 15 281 Aded 
12 Ekim 1968 tarih, 13 025 isayılı Resımî Gazetede yayınlanan 6/10730 sayıl'ı Kararname ile se

nede 20 000 aded traktör imalı kapasiteli bir yabancı sermaye kuruluşuna müsaade edilmiş olup, 
fabrika (müsaade tarikinden itibaren 24 ay içinde işletmeye açılacaktır. 

3. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bile
cik'te bir zirai mücadele müdürlüğünün ne za
man kurulacağına dair sorusu ve Tarım Bakam 
Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı (7/873) 

9.9. 196.8 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ta
rım Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
müsaadelerini saygı ile arz ve istirham ede
rim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. — 1963 yılındaki bir yazılı soruma ceva
ben, özel kalem müdürlüğü ifadeli 916 numa
ralı cevapta, Bilecik'te imkân müsaidolunca 
bir Zirai Mücadele Müdürlüğü açılacağı ve Bi
rinci Beş Yıllık Plân döneminde bunun talhak-
kuk edeceği beyan edilmişti. Bu vait bugüne 
kadar taihakkuk etmemiştir. 

Bir zirai mücadele müdürlüğü kurulması 
zarureti kabul edilen Bilecik'e, bu müdürlüğün 
ne zaman kurulacağının bildirilmesi. 

2. — Bilecik'te bir tarım meslek okulu aç
mayı düşünüyor musunuz? 

3. — Çilekeş orman köylüsünün kalkındırıl
ması ve orman mevzuatının aksıyan tarafları
nın tadili hususundaki tasavvur ve köylüyü 
memnun edici hazırlıklarınız ne safhadadır? 

4. — Tarım reformu 
dadır? 

çalışmaları ne safha-

5. — Süt endüstrisi ve yem sanayii bakı
mından Bilecik'le ilgili bir çalışmanız var mı
dır? 

6. — Bilecik ve ilçelerinde daha randıman
lı bir ziraat yapılması, mevcut aksaklıkların 
giderilmesi ve hayvancılığın kalkındırılması ta
vukçuluk ve ipek böcekçiliğinin inkişafı bakı
mından, istikbalini tamamen tarım ve hayvan
cılığa bağlamış bulunan Bilecik'in bir müta-
hassıslar heyetine tetkik ettirilmesini düşünür 
müsünüz? 

Saygılar ve teşekkürler. 
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T. 0. 18 . 4 . 1969 
Tarım Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. Bakanlık 

Başmüşaviri 
882/34066 

Konu : Bilecik Mil
letvekili Sayın Sadi 
Binay'm önergesi. 

İlgi : 30 . 9 . 1968 gün Kanunlar Müdürlü
ğü 7/873 - 7136/45133 sayılı yazı : 

Bilecik'te bir Zirai Mücadele Müdürlüğü
nün ne zaman kurulacağına dair Bilecik Mil
letvekili Sayın Sadi Binay tarafından bakanlı
ğımıza yöneltilen yazılı soru önergesi tetkik 
edildi, konuya ait cevaplarımız aşağıdadır. 

1. — 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Kanunu ile bakanlığımız bünyesin
de kurulan Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Genel Müdürlüğünün iller seviyesindeki kuru
luşları bir plân ve program esasları dâhilinde 
yapılmaktadır. Bu programa göre Bilecik ilin
de 1970 yılında bir Zirai Mücadele ve Karanti
na Müdürlüğü kurulması kararlaştırılmış ise 
de, imkânlar sağlandığı takdirde bu teşkilâtın 
1969 senesi içinde de kurulmasına gayret edile
cektir. 

2. — ikinci Beş Yıllık Plân devresinde bü
tün illerde birer Ziraat Meslek Okulu açılma
sı öngörülmektedir. Buna göre önümüzdeki yıl
larda Bilecik'te de bir Ziraat Meslek Okulu açı
lacaktır. 

3. — Tarım Reformu kanun tasarısına pa
ralel ve tamamlayıcı olarak orman köylüsünün 
kalkındırılması ve orman mevzuatının aksıyan 
taraflarının düzeltilmesi gayesiyle hazırladığı
mız orman kanunu tadil tasarısı Millet Mecli
sine sunulmuştur. 

4. — Seçim beyannamemiz ve Hükümet 
programımızda belirtilen esaslara uygun ola
rak, tarımsal faaliyetlerimizi, birim sahadan 
âzami verim sağlıyacak istikamete yöneltmek, 
tarım sektöründeki bünye bozukluklarım ve 
diğer aksaklıkları gidermek maksadiyle üzerin
de uzun zamandır çalışmakta olduğumuz Ta
rım Reformu kanun tasarısı en kısa zamanda 
Büyük Meclislere sunulacaktır. 

5. — İkinci Beş Yıllık Plân devresinde 
Bursa ve Eskişehir merkezlerinde Süt Kurumu 

ile ilgili birer tesis kurulması uygun görülmüş
tür. Bilecik'te istihsal edilen sütler şimdilik bu 
merkezlerde kurulacak tesislerce değerlendi
rilecektir. 

6. — Bilecik ilinin ipek böcekçiliğinin, ta
vukçuluğunun, hayvancılığının ve tarımın ge
liştirilmesi imkânlarını mahallinde incelenmek 
üzere bir mütalhassıslar heyetinin görevlendiril
mesi uygun görülmüştür. Heyet mahallinde ge
reken incelemeleri yapacak ve sonunda düzen-
liyeceği rapora göre gerekli işleme başlanacak
tır. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi arz ederim. 
Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 

4. — Diyarbakır Milletvekili Yusuf Azizoğ-
lu'nun Niğde'nin Aksaray ilçesine dağlı Yeşilo
va bucağında üretme çiftliği kurulan arazile
rin eski sahiplerine iade edilmesine dair sorusu 
ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm yazılı cevabı 
(7/882) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Yusuf Azizoğlu 
Diyarbakır Milletvekili 

1. Aksaray'a bağlı 6 500 nüfuslu Yeşilova 
nahiyesi halkının elinde 12 000 dekar ekilebilir 
toprak bırakılarak 1943 yılında 30 000 dekar 
toprak üzerinde Koçaş Devlet Üretme Çiftliği 
kurulmuştur. 

25 seneden beri verimsiz halde çalıştırıldığı 
söylenen bu çiftliğin 2 000 çiftçi ailesinin bü
yük sıkıntısına rağmen hayvancılık için devam 
ettirilmesinde veya bu kadar geniş toprakların 
işgalinde galip bir sosyal fayda olduğuna kaa-
ni misiniz? 

2. Bu toprakların tamamının veya bir kıs
mının muhtaç çiftçi ailelerine dağıtılması düşü
nülmekte midir? 

3. Nüfus başına 2 dekar bile toprağı olma
yan Yeşilova'n 2 000 çiftçi ailesinin geçinmek 
için nasıl bir yol takibetmesi gereği üzerinde 
Bakanlığınız ne düşünmektedir? 

Yukarıdaki sorularımın yazılı olarak cevap
landırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla 
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T. C. 
Tarım Bakanlığı 18 . 4 . 1969 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık 

Başmüşavirliği 
Sayı : 32876-890 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Sa
yın Yusuf Azizoğlu'mm önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 30 , 9 . 1C<38 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/882 - 7156/45298 sayılı yazı : 

Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Yeşilova 
bucağında üretme çiftliği kurulan arazilerin es
ki sahiplerine iade edilmesine dair, Diyarbakır 
Milletvekili Sayın Yusuf Azizoğlu tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevaplarımız aşağıdadır. 

1. Koçaş Devlet Üretme Çiftliğine çiftlik 
arazisi bütünlüğünün temini, hudutların düzel
tilmesi maksadiyle komşu Yeşilova, Kırgıl, Çi
meni! köyleri ile Aksaraylı bâzı eşhastan istim
lâk suretiyle yalnız 4 000 dekar arazi alın
mıştır. 

2. Devlet Üretme Çiftlikleri arazi ıslahı, 
tarım teknik ve teknolojisinin yurt çapında 
yerleştirilmesi gayesi ile kurulmuş olup bu gö
revlerini bugüne kadar büyük bir başarı ile 
sağlamıştır. 

D. Ü. Ç. Gelişmekte olan tarım tekniğinin 
Türk çiftçisi hizmetine götürmek amacı ile bü
yük ölçüde nüveci çiftçiye dayalı sertifikalı to
hum üretimine başlamış ve tohum teknolojisi
nin geliştirilmesinde önemli hizmetler görmek
tedir. Bu meyanda gübre, ziraat alet ve maki-
naları gibi hususların çiftçi tarlasına kadar gö
türülmesinde, Araştırma Enstitüleri ve Fakül
telerimizle iş birliği yaparak araştırma hizmet
leri, bitki üretimi ve hayvancılığın geliştiril
mesi konularında kuruluş gayesine uygun ola
rak Türk çiftçisi ile iş birliği hlainde çalışmak
tadır. 

Esasen çiftliğin halen elinde bulunan arazi, 
her gün genişlemekte olan zirai araştırma hiz
metleri için kifayetsiz duruma gelmektedir. 

3. Koçaş Devlet Üretme Çiftliği Orta Ana
dolu'nun bilhassa Kayseri ve Niğde havalisi
nin tarımsal, teknik ve teknolojik gelişmesinin 
istikametim tesbit ile yükümlü olduğundan da
ğıtılmasının bahis konusu olmadığı hususunda 

] bilgi edinilmesine emirlerinizi saygılarımla arz 
j ederim. 

Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 

5. —• Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşasına ne 
zaman başlanacağına dair sorusu ve Tarım Ba
kanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevabı (7/921) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi arz ve rica ederim. 16 . 11 . 1967 

Sinop Milletvekili 
Niyazi Özgüç 

1. Ayancık'ta kurulması lüzumlu görülen 
ve 1964 programına ithal edilmiş olan Yonga 
Levha Fabrikanmın inşaatına ne zaman başla
nacaktır? 

2. Bugüne kadar gecikmesinin sebepleri 
nelerdir? 

3. Bu fabrikanın inşaası maksadiyle Ceviz
lik denilen köyün arazisinden istimlâk edilen 
mahalde mi? Yoksa Zmgal Kereste Fabrikası 
tesislerini güçlükle ihtiva eden dar sahadamı 
kurulacaktır? 

4. Ayancık ve Türkeli orman köylerinin 
kalkındırılması maksadiyle 1964 senesinde bu 
ilçe köyleri pilot bölge olarak seçilmişti. Bu 
çalışmalar ne safhadadır? 

T. 0. 
Tarım Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 17 . 4 . 1969 
Şb. Md. : Bakanlık Başimüşaviri 

Sayı : 1076 33543 

Konu : Sinop Milletvekili Sayın 
Niyazi özgüç'ün önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 20 . 11 . 1968 gün Kanunlar Müdür
lüğü 6/647 - 5356/32542 sayılı yazı : 

ilgi : 20 . 11 . 1968 gün Kanunlar Müdür
lüğü 7/921 - 7690/47920 sayılı yazı : 

Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşası-
I na dair Sinop Milletvekili Saym Niyazi özgüç 
| tarafımdan Bakanlığımıza yöneltilen soru öner-
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gftsi tetkik edildi. Konu ile ilgili cevaplarımız 
aşağıdadır. 

1. Bir milyon dolara yakın bir dış finans
mana ihtiyaç gösteren bu fabrika için AID den 
sağlanan kredi anlaşması prosedür yönünden de-' 
vamlı çalışmalara rağmen bu güne kadar ger
çekleştirilemediği gibi bundan sonrada gerçek-
leşemiyeeeği kanısına varılmıştır. 

2. Kredinin işlememesi halinde projenin 
kendi kaynaklarımızdan mutlaka tahakkuk et
tirilmesi Hükümetimizce öngörüldüğünden gere
ği için durum Bakanlığımızca Maliye Bakanlığı
na ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığına 
intikal ettirilmiştir. 

3. Cevizli de alman arsa, fabrikanın bir 
cüzütamı olarak tomruk deposu halinde kulla
nılmaktadır. 

4. Ayancık ve Türkeli Orman köylerinin 
kalkındırılması maksadiyle pilot bölge olarak 
tefriki Bakanlığımız çalışmaları cümlesinden de
ğildir. Ancak bu iki ilçemizin halkı gerek Or
man İşletmeleri ve gerek Kereste fabrikaları iş
lerinde çalıştırılmaktadırlar. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi saygılarımla 
arz ederim. 

Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 

6. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun, Sosyal Sigortalar Kurumunun Sinop ve Kı
zılcahamam'daki otel ve tesislerinin kiralanma
sına dair sorusu ve Çalışma Bakanı Turgut To-
ker'in yazılı cevabı (7/964) 

Ankara, 2 . 12 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Çalışma Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 

Kemal Nebioğlu 
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Soru 4. — Bu mukavele halen yürürlükte 
midir? Değilse sebebi nedir? 

Soru 5. — Bu tesisleri kiralaması dolayısiy-
le Federasyonun Sosyal Sigortalar Kurumuna 
borcu ne kadardır? 

Soru 6. — Bu borcun tahısiil için bugüne ka
dar ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

tşçi Sağlığı Genel Md. 7 . 4 . 1969 
Sayı : 925 - 3 - 24/5344 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10.12.1968 gün ve 7/964 - 8076/49234 
sayılı yazınız. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun Sinop ve Kı
zılcahamam ̂ daki Otel ve tesislerinin kiralanma
sına dair Tekirdağ Milletvelkili Kemal Nebioğlu 
tarafından verilen 2 . 12 . 1968 tarihli yazılı 
soru önergesi üzerine keyfiyet incelendi : 

1. Kızılcahamam ve Sinop Turistik Oteli 
yıllık 303 750 şer liradan kiraya verilmiştir. 

2. Her iki otel için 10 ar sene müddetle kira 
mukavelesi akdedilmiştir. 

3. Toleyis Federasyonunun borçlarının 
1 000 000 Tl. sına kadar (Türk - İş) Türkiye 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu kefil olmuş
tur. 

4. Müstecirin kira bedellerini ödememesi ha
sebiyle icra vasıtasiyle, 

Kızılcahamam Oteli 24 . 4 . 1968, Sinop Ote
li ise 9 . 1 . 1968 tarihinde mukaveleleri feshe
dilerek tahliye ettirilmişlerdir. 

5. Toleyis Federasyonunun Sosyal Sigorta
lar Kurumuna halen her iki otel için 1 578 927,42 
Tl. borcu bulunmaktadır. 

6. Ancak, kira bedellerinin ödenmemesi üze
rine adı geçen Federasyon ile müstecirin borçla
rının 1 000 000 lirasına kadar kefil bulunan Tür
kiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) 
aleyhlerine Ankara 10 ncu icra Dairesinin 
1966/4160, 1966/4177, 1966/8302, 1966/4159, 
1966/4176 ve 1966/8301 sayılı dosyalan ile taki
bata geçilmiş diğer taraftan da Kızılcahamam 
Otelinin tahliyesinde mahalline gidilerek fede
rasyona ait 53 250 lira tutarındaki eşyasına ha
ciz konmuştur. 

iSoru 1. — Sosyal Sigortalar Kurumuna aido-
lan Türkiye Otel, Lokanta ve eğlence yerleri İşçi 
'Sendikaları Federasyonuna (TOLEYÎS), Sinop 
ile Kızılcahamam otel ve tesisleri yıllık kaç lira
ya kiralanmıştır? 

Soru 2. — Bu kira mukavelesi kaç yıllık ya
pılmıştır? 

Soru 3." — Federasyonun bu konu ile ilgili 
kefili hangi şahıs veya kuruluş olmuştur? 
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Evvelce haciz edilen mallar dışında 5 680 lira 
tutarındaki eşya da haczedilerek muhafaza altı
na alınmıştır. 

Halen Sosyal Sigortalar Kurumuna her iki 
otel için 1 578 927,42 Tl. borçlu bulunan Fede
rasyonunun her ne kadar yukarda kıymetleri 
belirtilen mallan haciz edilmişse de, aynı mal
lar üzerinde hazine ve Şelkerlbank tarafından ko
nulmuş hacizler bulunduğu, bu itibarla satış ya
pılması halinde masrafların dahi karşılanması 
mümkün görülmediği cihetle diğer alacaklılar 
tarafından mahcuzun satışına gidildiği takdirde 
satış bedeline iştirak edilecektir. 

Borçlu federasyonun alacağı karşılayacak 
miktarda başkaca bir malı bulunmadığından, 
bu defa icra takibatı kefili Türk - İş'e yönetil
miş ye adı geçen Konfederasyonunun Banka
lardaki mevduatı ile Türk - iş binasına haciz 
koydurulnıuştur. 

Ancak bir müddet sonra kefil sıfatiyle borç
lu bulunan Türk - iş, bâzı mazeretler dermeyan 
ederek en kısa zamanda borçlarının tasfiyesi 
için bir itfa plânı hazırlıyacaklarmı, buna inti-
zaren, mahcuz mevduat üzerindeki haczin kal
dırılmasını ta]e7:etmiş ve bu talepleri Müdürler 
Kurulu tarafından haczin 100 000 liralık kıs
mının bir ay için kaldırılmasına karar veril
miştir. 

Bilâhara Türk - iş, 31.1.1969 tarih 69/316-16 
sayılı yazılariyle: 

«Kmlcahamam ve Sinop Turisttik otellerinin 
erM kiracısı Toleyis Federasyonunun kira bor
cunun bir milyon lirasına vâki kefaletlerinden 
mütevellit borçlarının taksitle tediyesi ve bâzı 
fer'i borçlardan sarfınazar edilmesini, teklif 
etmesi üzerine: 

1. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyo
nu aleyhine, kefaletten mütevellit bir milyon 
lira tutarındaki borcu sebebiyle mütaaddit dos
yalarla yapılan icra takiplerinden dolayı ihtiyar 
edilen bilcümle masraflarla, faiz ve ücreti vekâ
let ayrıca talebedilmemek ve Türkiye İşçi Sen
dikalları Konfederasyonu binasının iki kalanı 
icar karşılığı işgal elden Sosyal Sigortalar Ku
rumunun kira bedelini ©diyeceği tarihte mahsu
bu icra edilmek şartiyle 1 000 000 lira tutamı-
daki kefalett borcunun yıllık 50 000 lira olmak 
ü ere 20 eşit taksite bağlanmasına, 

2. 1 000 000 lira dışında kalan kira alacağı 
ile faiz, icra masrafları ve avukatlık ücreti 
alacaklar! için asıl borçlu Toleyis Federasyonu 
aleyhine, kanuni takibata devam olunmasına, 

Müdürler Kurulunun 31 . 1 . 1969 tarihli 
toplantısında 5/848 sayı ile karar verilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Tolker 

Çalışma Balkanı 

7. —- Kastamonu Milletvekili Âdil TohözliV-
niln, Kastamonu9ela Sosyal Sigortalar Kurumun-
ca bir poliklinik açılmasına dair sorusu, ve Ça 
lısma Bakanı Turgut Tokerin yazılı cevabı 

(7/980) 
11 . 12 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi arz ve rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Âdil Toiközlü 

1 . 9 . 1964: tarihinden itibaren Sosyal Si
gortalar Kurumu Kastamonu'yu pilot bölge ola
rak kabul etmiş, 10 binin üzerinde bulunan si
gortalının ihtiyacını karşılamak için bir sağlık 
intr-yonu kurulmuntur. Bunun işçilerin sağlı
ğım korumaya kifayetsiz bulunduğunu altı ay 
evvel Sayın Bakanı şifahi olarak izah etmiş, al
dıkları not üzerime gerekli incelemenin yaptırı-
la?ağraı vad et mislerdi. Bir sonuç alamadık, 

1. Anlaşmalı hekim kadrosunun kifayetsiz
liği.' 

2. Sağ^k istasyonumda muayene içiin bulun
man icabicdlen sağlık âlet ve malzemesinin bu
lunmaması. 

3. Kastamonu Devlet Hastanesinin halkın 
'ihtiyacını bile karşılıyacak durumda olmadığın
dan işçilerin burada tedavileri halinde Devlet 
Hastanesi mesaisini ehemmiyetli şekilde aksata
cağı anlaşılmış Yol - İş, Metal - İş, Küre Ma
den - İş, Şeker - iş sendikaları işçilerinin bu 
durumundan şikâyet etmekte haklı bulunmak
tadırlar. 

Gerçekte yerinde bulunan bir ihtiyaca cevap 
vercceik şekilde hiç olmazsa Sosyal Sigortalar 
Kurumunca Kastamonu'da 25 yâtalklı bir poli-
Ml'in'ik açılması zarureti karşısında ne düşünül
düğünün, belirtilen ihtiyacın nasıl karşılanaca-
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ğuım, işdlerin sağlık durumunun şikâyetlerini 
önliyecek sakilde ne gibi tedbirler düşünüldü
ğünün? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 7 . 4 . 1969 

İşçi Sağlığı Genel Md. 
Sayı : 925-3-26/5337 

Mills!: Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 16 . 12 . 1968 gün ve 7/980.8150/49545 
sayılı yazınız. 

Kastamonuida Sosyal Sigortalar Kurumunca 
bir poliklinik açılmasına dair Kastamonu Mil
letvekili Âdil Toközlü tarafından verilen 
11 . 12 . 1968 gün ve 8150/49545 sayılı yazılı 
eoru önergesi üzerine keyfiyet incelendi. 

1. Halen Kastamonu^da, Kurumun 2 hekim
li bir sağlık istasyonu, biri diş tabibi diğeri de 
röntgen mütehassısı olmak üzere iki hekimle 
de anlaşma vardır. 

Sağlık istasyonu hekimlertraden istifa, ebe
nin yerine hekim aranmaktadır. 

2. ıSağbk istasyonunun tesbit edilecek eksik 
alet ve malzemesinin ikmali cihetine gidilocs'k-
tir. 

3. Kastamonu'da, ilerde, 40 - 50 yataklı bir 
haEİbane açılması düşünülmektedir. 

Keyfiyetti bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Teker 

•Çalışma Bakanı 

8. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, 
Söke Çimento Fabrikasının satış şartlarına dair 
sorusu ve Sanayi Bakam Mehmet Turgut'un ya
zılı cevabı (7/1008) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Sanayi Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet ıbuyrulmasmı saygı ile rica ederim. 

M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Soru : 
1. Aydın ve çevresinde halk ihtiyacı olan 

çimentoyu bulmakta zorluk çekmektedir. Çi
mento karaborsada fahiş fiyatla satılmaktadır. 
Devlet fabrikalarında imal edilen çimentonun 
karaborsaya düşmeden, ihtiyaç sahiplerinin eli
ne geçmesini sağlamak için her hangi bir ted
bir almayı düşünüyormusunuz? 
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2. Söke Çimento Fabrikası, bayilere satış 
şartlarını ağırlaştırmıştır. Daha önceki yıllarda, 
çimento bedelinin % 5 i nisbetinde bir karşılık 
banka teminat mektubu veya geçerli Devlet 
tahvilleri teminat olarak kabul edildiği halde, 
bu yıl ilk teminat % 10 a çıkarılmakta ve nakit 
olarak istenmektedir. Ayrıca, Devlet tahvilleri 
de kabul edilmemektedir. Bu kararın gerekçesi 
nedir? Bunun karaborsayı önleyici, halka hiz
meti kolaylaştırıcı yönü varandır? 

3. Eskiden, bayilerce, her ay için alınacak 
çimento bedeli, bir önceki ayın 25 ine kadar 
fabrikaya peşin olarak ödeniyordu. Bu kere, 
yeni şartlara göre, her üç aylık devreler içinde 
alınacak çimento bedellerinin üç ay önceden 
fabrikaya peşin olarak ödenmesi gerekmekte
dir. Yani ödeme şartları ağırlaştırılmıştır. 

Bu yeni şartlar hakkında, çimento bayileri
nin. iddiaları şunlardır : 

a) % 10 peşin teminat ve üç aylık peşin 
ödeme zorunluğu piyasada para darlığı doğura
caktır. 

b) Bu durumda, ancak büyük sermaye sa
hibi birkaç firma çimento bayiliği yapabile
cek, küçük tüccar ve halk aleyhine bir tekel 
meydana gelecektir. 

c) Fabrikanın yeni satış şartları çimento 
karaborsasını daha da artıracaktır. 

Bayilerin bu iddiaları karşısındaki düşünce
leriniz nedir? 

4. Köylü, işçi, esnaf, sanatkâr veya tüccar, 
her sınıftan vatandaşın soyulmasını önlemek, 
karaborsayı kesin olarak ortadan kaldırmak 
için köklü tedbirler alma ve yeni satış sistem
leri uygulama konusunda araştırmalarınız, ha-

i zırlıklarınız var mı? 

Sanayi Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı tşleri Bürosu 

Sayı : 9/242 
8 . 4 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 9 . 1 . 1969 ta

rih ve 7/1008 - 8357/50432 sayılı yazıları : 

Söke Çimento Fabrikasının satış şartlarına 
dair Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz tara-
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fmdan verilen yazılı soru önergesine cevabımız 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
•Sanayi Bakanı 

Mehmet Turgut 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz tarafın
dan verilen yazılı soru önergesine Sanayi Bakan
lığı cevabıdır : 

1. Söke Çimento Fabrikasında 1968 yılında 
aracılara çimento tahsisleri, il ve ilçe merkezle
rinin nüfus kesafeti ile geçmiş yıllarda fiilen tes
lim edilen miktarlar da göz önüne alınarak ya
pılmıştır. 

Aracılarla yapılan anlaşmalara, çimentonun 
mahallî idarelere tesbit edilen fiyatın üzerinde 
satış yapmıyacakları, aksine hareket ettikleri 
Ticaret Odası, belediye ve vilâyet yetkililerince 
tesbit edildiği takdirde mukavelelerin derhal 
feshedileceği hükmü dercolunmuştur. 

Fabrika tarafından alınan bu tedbirler neti
cesinde 1968 yılında Aydın ilinde ve Söke Fab
rikasının satış hinterlandında çimentonun fahiş 
fiyatla satılması önlenmiştir. 

1969 yılında, yukarda belirtilen tedbirler me-
yanmda çimentoların hakiki müstehlike intika
lini temin etmek ve spekülatif hareketlere mâni 
olmak gayesiyle diğer fabrikalarımızda olduğu 
gibi Söke Fabrikamızın da ilçe merkezinde ve 
Aydın ilinde şantiye teslimi tanzim satışı yapıla
caktır. 

2. Şirket dışardan mubayaa ettiği malzeme
lerin % 100 bedellerini malzemelerin sevk tarih
lerinden 5 - 6 ay önce akreditifler açılırken ilgili 
bankalara yatırmak zorundadır. 

Hattâ özel sektöre dâhil kuruluşlar yaptık
ları ithalâtla, % 100 mal bedeli dışında, % 10 -
100 arasında değişen nisbetlerde teminat yatır
mak mecburiyetindedir. 

Ayrıca dâhilden resmî sektör müesseselerin
den dahi yaptığımız mubayaalarda sipariş bede
linin % 30 ilâ 50 sini sipariş verilirken peşin 
ödemek mecburiyetinde bulunmaktayız. 

Buna ilâveten şirket finansman kaynaklarını 
kendisi yaratmak mecburiyetinde olduğundan 
ve İkinci Beş Yıllık Plân gereğince kurulmakta 
olan fabrikalar için büyük miktarlarda yatırım 
yapmak mecburiyetinde bulunmaktadır. 

Mukaveleye bağlanan bütün satışlarda müş
terilerin fabrikadan aldığı malı, kapı önünde 
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üçüncü bir şahsa devretmiyeceği ve ticarethane
sinde mahallî idarelerce tatbik edilen rayiç üs
tünde satış yapmıyacağı, bu hususun aksine ha
reket ettiği resmî sıfatı haiz iki kişi tarafından 
tesbiti halinde mukavelesinin derhal fesholuna-
cağı hükmü dercedilmektedir. 

Mukavele teminatının ağırlaşması satıcıları 
bu hükme daha çok riayete mecbur etmekte ve 
çimentoların normal satış fiyatı üzerinden satıl
masını sağlıyan faktörlerden biri olmaktadır. 

3. a) 1969 yılında Söke Fabrikasında 4 ili 
kapsıyan 285 aracıya âzami 500 asgari 100 ton 
olmak üzere ceman 62 500 ton çimento tahsis 
edilmiştir. Ortajama olarak beher aracıya 220 
ton çimento düşmektedir. Aracılara tahsis olu
nan bu çimentolar için ceman alınacak olan 
% 10 teminat tutarı Tl. 1 062 500 dir. Bu mik
tardan beher aracıya isabet eden ise Tl. 3 740 
dır. 

12 ay üzerinden teslim edilecek olan bu çi
mentolardan âzami 500 ton alacak olanların 3 er 
aylık olarak yatıracakları bedeller 125 ton gibi 
az bir miktarın karşılığı olacağından bu miktar 
çimentonun tutar bedeli Tl. 21 250 dir. Bahis 
konusu paraların ilgilileri ödeme güçlüğünde bı-
rakmıyacağı ve piyasada bir nakit darlığı yarat-
mıyacağj. bedihidir. 

Bu sebepler muvacehesinde aracılar için pek 
fazla bir malî külfet tevlidetmiyecek olan, % 10 
anlaşma teminatları ile üçer aylık peşin ödeme
ler, şirketimiz bakımından büyük ferahlık yara
tacağından, fabrikanın mevcut şartnamesinin 
devamına fayda görülmektedir. 

b) (a) fıkrasında belirtildiği üzere, Söke 
Fabrikasından cari yılda satış hinterlandı dâhil 
muhtelif ij ve ilçelerdeki 285 aracıya asgari 100 
ton âzami ise 500 ton satış yapılması bu fabrika
mızın büyük sermaye sahibi kimselere satış yap
madığını ve küçük tüccar ve halk aleyhine bir 
tekel yaratmadığını göstermektedir. 

c) Yukarda detaylı olarak izah olunduğu 
üzere Söke Fabrikamızın yeni satış şartları bilâ
kis karaborsayı önleyici mahiyettedir. 

Böylece Söke Fabrikasmca pek çok sayıda 
satıcıya satış yapılmak suretiyle küçük tüccar 
ve halk lehine bir durum yaratılmıştır. 

4. Çimento satışlarını ve fiyatlarını tanzim 
eden K/1180 sayılı Kararname, fabrikalarda çi
mento satışlarını tamamen serbest bırakmakta
dır. Buna rağmen, Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
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gereğince yapılacak işlerin çimentosuzluk yü
zünden aksamasına mümkün mertebe nıûni ol
mak ve çimentonun doğrudan doğruya müstehli
ke intikalini temin etmek gayesiyle şirket müm
kün olan bütün tedbirleri almaya hususi bir 
gayret sarf etmektedir. 

Nitekim, geçen yıllarda olduğu gibi 1969 
yılı satış programı ve sıralarını düzenleme faa
liyetine başladığımız Kasım ayında, resmî sektö
rün cari yıl ihtiyacını engeç 31 . 12 . 1967 ta
rihine kadar fabrikalarımıza bildirmeleri bü
tün Bakanlıklar ile bunlara bağlı genel mü
dürlüklerden rica edilmiş, bütün fabrikalarımız 
satış hinterlândlarına dâhil illere, mektupla ve 
gazetelerle ilân suretiyle aynı duyurmayı yap
mışlardır. 

Buna muvazi olarak, özel sektör ve imalât
çıların ihtiyaçlarının ne şekilde temin edilece
ğine dair gerekli duyurma, fabrikalanmızca 
mahalli gazetelerde ilân yolu ile yapıldığı gibi, 
Ticaret ve Sanayi Odalarına da mektupla ko
nu hakikında bilgi verilmiştir. Hususi sektörün 
en son müracaat tarihi ise 25 . 12 . 1968 olarak 
tesbit olunmuştur. 

Bu meyanda, fabrikalar il ve ilçe merkezle
rine imalâtçı halk ve bilûmum diğer ihtiyaçla-. 
ıı karşılamak üzere gerekli çimento tahsislerin
de bulunmuşlardır. 

Diğer taraftan yukarıda belirtildiği üzere 
çimentoların hakiki müstehlike intikalini temin 
etmek ve spekülatif hareketlere mâni olmak 
gayesiyle fabrikaların bağlı olduğu il ve ilçe 
merkezlerinde şantiye teslimi tanzim satışları 
yapılacaktır. 

Ayrıca 2 nci maddede belirtildiği üzere ca
miamıza dâhil bütün fabrikalarda olduğu gibi 
Söke fabrikalarımızda da, mukaveleye bağlanan 
bütün satışlarda, müşterinin fabrikadan aldığı. 
malı kapı önünde üçüncü bir şahsa devretmi-
yeceği ve ticarethanesinde mahallî idarelerce 
tatbik edilen rayiç üstünde satış yapmıyacağı, 
bu hususun aksine, vilâyet ve belediye veya Ti
caret Odalarına mensup resmî sıfatlı iki kişi 
tarafından zabıtla tevsiki halinde mukveleanin 
derhal feshedileceği, hükmü dercolunmaktadır. 

Halihazırda memleketimizdeki çimento is
tihsali, istihlâki ancak karşılıyabilmektedir. 
Hattâ bâzı bölgelerde karşılıyamamaktadır. Bu 
bölgelerde çimento sıkıntısını gidermek çimen

tosuzluk yüzünden yatırımların aksamasını 
önlemek ve spekülatif hareketlere meydan 
vermemek için yukarıda belirtilen tedbirler 
meyanında çimento ithal edilmesi için gerekli 
hazırlık ve çalışmaları yapılmaktadır. Bölge
lerin ihtiyaç ve talep durumlarına göre gereği 
kadar çimento ithal edilecektir. Bu hususta 
gerek genel müdürlük ve gerek umumi mağa-
zalarca yapılan hazırlıkların inşaat sezonuna 
başlamadan evvel tamamlanmasına âzami gay
ret gösterilmektedir. 

9. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Adana'nın bâzı ilçelerinde selden zarar gö
renlere yardım yapılmasına dair sorusu ve Ta
rım Bakanı Bahri Dağdaş'm yazılı cevabı 
(7/1013) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Sayın Tarım Bakanı ta
rafından yazık olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

13 .1. 1969 
Adana Milletvekili 

Mahmut Bozdoğan 

Adana iline bağlı Yumurtalık ilçesinde: Sa-
diye, Kaldırım, Kırmızıdam, Yahşiler ve Kes-
meburun köylerinde tahminen 25 000 dekar; 
Karataş ilçesine bağlı, Adalı, Bebeli, Kesik ve 
Çağşırlı köylerinde tahminen 15 000 dekar; 
Ceyhan ilçesine bağlı, Mercimek, Hamitbey, 
Kösreli, Cihanbekirli,, Yenikent ve Eskikent 
köylerinde ise, tahminen 60 000 dekar araziyi 
su basmıştır. Toplamı 100 000 dekar civarında 
olan bu araziye bu sene mevsimi geçmek üze
re olduğundan buğday ekilememektedir. Za
ten "pamuktan bir hayli durumu sarsılan bura 
köylüleri, buğday mahsulünden de yoksun ka
lırsa, çok ağır hayat şartlarına mâruz kalacak
lardır. 

1. Adı geçen köylerdeki mağdur olanların 
sayısı tesbit edilmiş midir? 

2. Zarar gören köylüler buğday ekmek im
kânını bulamazlarsa, tarlalarını boş bırakma
maları. için Bakanlığınızca gerekli rehberlik 
yapılmış mıdır? 

3. Zarara uğnyan köylerin banka borçla
rı tecil edilmiş ve kendilerine yeni çevirme 
kredileri açılmış mıdır? 
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4. Yağış ve sel yüzünden buğday ekemi-
yen köylülerin ekmeklik buğday ihtiyacını Ba
kanlığınız karşılıyacak mıdır? 

T. 0. 
Tarım Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. Bakanlık Müşavirliği 

No. : 71 
Konu : Adana Milletvekili Sayın 
Mahmut Bozdoğan'ın önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
16 . 4 . 1969 

ilgi : 15 . 1 . 1969 gün Kanunlar Müdürlü
ğü 7/1013-8437/50827 sayılı yazı : 

Adana'nın bâzı ilçelerinde selden zarar gö
renlere yardım yapılmasına dair Adana Millet
vekili Sayın Mahmut Bozdoğan tarafından Ba-
knhğımıza yöneltilen yazık soru önergesiyle 
ilgili cevaplarımız aşağıdadır. 

1. Yumurtalık ilçesinde su istilâsına uğrı-
yan 2 köyde 1 120 dekarlık buğday sahası % 5 
ile % 100 nisbetinde, 

2. Karataş ilçesinin 38 köyünde 281 çiftçi 
ailesinin 41 266 dekar buğday ekilisinden 22 014 
dekarı tamamen, 

3. Ceyhan ilçesinin 18 köyünde 216 çiftçi 
ailesinin 13 571 dekarlık buğday ekilisinden 
2 000 dekar tamamen hasar görmüştür. 

Bu araziler pamuk için hazırlanmış ve ihti
yaç sahiplerine tohum, gübre Ziraat Bankasın
ca kredili olarak verilmiştir. 

Zarar gören sahalara pamuk ekimi yapıla
cağından borç tecili, arazi vergilerinin terkini 
veya 5254 sayılı Kanuna göre tohumluk tahsisi 
talebinde bulunulmamıştır. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi saygılarımla 
arz ederim. 

Bahri Dağdaş 
Tarım Bakan?. 

10. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı köylerin su taş
kınlarından korunmasına dair sorusu ve Köy Iş-
Uri Bakam Salâhattin Kılıç ile Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı cevap
lın (7/1016) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Savın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar ve Köy işleri bakanları tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buy-
rulmasmı saygılarımla arz ve rica ederim. 

14 . 1 . 1969 
Erzurum Milletvekili 

Nihat Diler 

Erzurum'un Oltu kazasına bağlı köylerin 
büyük bir kısmı zaman zaman su taşkınlarına 
mâruz kalmakta ve bundan dolayı büyük çapta 
bu mıntaka halkının sakinleri hasar ve zarar 
görmektedirler. 

Su taşkınlarının önüne geçmek için etütler 
j'apılmış, fakat 1964 yılımdan bu tarafa bu ya
pılan etütlerden hiçbir müspet sonuç meydana 
gelmemiştir. 

1. Su taşkınlarından dolayı hasar ve zarar 
gören Oltu köylerinin miktarı nedir? Su taşkın
larından korumak için ne zaman etüt ve icra 
programına alınmış ve niçin geciktirilmiştir? 

2. Oltu çayı taşkınından korunmak için 
etütler ikmal edildiği ve 1964 programında bil
fiil önlenmesi için gerelken tedbirler neden alın
mamıştır, geciktirilmesi sebebi, 1969 yılı içinde 
Oltu çayının taşkınlarından korunma tedbirleri
nin ikmal edilip edilmiyeceğinin, yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

T. 0. 
Köy işleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 11 . 3 . 1969 
Sayı : 787/17 

02764 
Konu : Erzurum Milletvekili Ni
hat Diler'in önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 16 . 1 . 1969 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/1016.- 8445/50894 sayılı yazıya. 
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı köylerin su 

(taşkınlarından korunmasına dair Erzurum Mil
letvekili Nihat Diler tarafından Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı ile Bakanlığımıza yönelti
len yazılı soru önergesinin Bakanlığımızı ilgilen
diren kısmının cevabı ilişik olarak gönderilmiş
tir. Arz ederim. 

Salâhaittin Kılıç 
Köy işleri Bakanı 

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı köylerin su 
taşkınlarından korunmasına dair Erzurum Mil
letvekili Nihat Diler tarafından «Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı ile Köy işleri Bakanlığm-
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ca cevaplandırılmak üzere verilen yazılı soru 
önergesinin Köy İşleri Bakanlığını ilgilendiren 
kısmın cevabıdır. 

Toprâksu'ca Oltu çayı havzası ile ilgili ola
rak taşkın zararlarının bertaraf edilmesine ait 
bugüne kadar yapılan her hangi bir etüt bulun
mamaktadır. 

1969 yılı içerisinde Oltu çayı havzasındaki 
toprakların ilmî esaslara göre karekterlerinin 
tesbiti ve ihtiva ettikleri problemlerin halledil
mesi için toprakların fiziksel, kimyasal ve biyo
lojik karekterleri tesbit edilecek, çeşitli özellik 
gösteren topraklar belli bir sistem içerisinde 
sınıflandırılacak, farklı toprakların yayıldıkları 
sahalar bir harita üzerinde tesbit edilecek, her 
çeşit toprağa ait değişik sürüm, ekim, dikim, 
gübreleme sulama ve toprak muhafaza işlerinin 
nasıl yapılacağının ortaya konulması için havza 
topraklarının etüdü yapılacaktır. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Umumi Münasebtler 

Müşavirliği 14 . 4 . 1969 
Sayı : 16/1 - 236/39 

18711 

Millet Meclisi Başkanlığına 
15 . 4 . 1969 

İlgi : 16 . 1 . 1969 tarih Kanunlar Müdür
lüğü; 7/1016 - 8445/50894 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin «Erzu
rum'un Oltu ilçesine bağlı köylerin su taşkın
larından korunmasına» mütedair yazılı soru 
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Refet Sezgin 

Erzurum Milletvekili Sayın Nihat Dilerin, «Er
zurum'un Oltu ilçesine bağlı köylerin su taş
kınlarından korunmasına dair yazılı soru öner

gesi cevabıdır. 

Soru 1. — Erzurum'un Oltu kazasına bağlı 
köylerin bir kısmı zaman zaman su taşkınları
na mâruz kalmakta ve bundan dolayı büyük 
çapta bu mıntaka halkının sakinleri hasar ve 
zarar görmektedirler. 

Cevap 1. — Erzurum - Oltu - Büyükorucuk 
köyünün taşkından korunması konusu etüde-
dilmiş ve dağın deresi taşkın ve kıyı oyulması
na mâruz kalan kısmın korunması için 100 m. 
tulde duvar ve 10 aded mahmuz inşası öngörü
lerek 1968 yılında ikmal edilmiştir. 

Soru 2. — Su taşkınlarından korunmak için 
ne zaman etüt ve icra programına alınmış ve ni
çin geciktirilmiştir? 

Cevap 2. — Erzurum - Oltu - Yolboyu köyü 
ve arazisinin taşkından korunması konusu etü-
dedilmiş ve Tuzla deresi taşkına mâruz bulu
nan 2 ev ile 60 Ha. arazinin korunması için 
750 m. tulde derivasyon kanal açılması öngö
rülmüştür. Konu, inşaatı devam eden Oltu ça
yı ıslahı meyanında olup, bir gecikme mevzuu-
bahis değildir. 

Soru 3. — Oltu çayı taşkınlarından korun
mak için etütler ikmal edildiği ve 1964 progra
mında bilfiil önlenmesi için gereken tedbirler 
neden alınmamıştır, geciktirilmesi sebebi, 1969 
yılı içinde Oltu çayının taşkınlarından korun
ma tedbirlerinin ikmal edilip edilemiyeceğinin, 
cevaplandırılması. 

Cevap 3. — Altu çayının tevlidetmiş oldu
ğu taşkınların önlenmesi konusu etüdü ikmal 
edilmiş ve kazanın menba ile mansab tarafın
dan olmak üzere 3,5 Km. lik yatağının ıslahı 
rantabl bulunarak 1970 yılında ikmal edilmek 
üzere 1968 yılında ele alınmıştır. Halen çalış
malar devam etmekte olup, 1970 yılında da ik
mal edilecektir. 

11. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
hah dokuma tezgahları ve fabrikalarına dair 
sorusu ve Sanayi Bakam Mehmet Turgut'un ya
zılı cevabı (7/1028) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sanayi Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletle
rini saygılarımla rica ederim. 

Mustafa Ok 
Manisa Milletvekili 

1. — Türkiye'de halı dokuyan kaç er tezgâ
hı vardır?. 

2. — El tezgâhlarında 1967, 1968 yılında 
dokunan halı miktarı ne kadardır? 

3. — Demirci, Gördes, Kula, Selendi ilçele
rinde kaçar aded halı el tezgâhı vardır? 
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4. — Bîr halı el tezgahının sahibine sağla
dığı yıMik kazanç miktarı nedir? 

5. — Türkiye'de şimdiye kadar kurulmuş 
kaç hah fabrikası vardır, günlük kapasiteleri 
ne kaidardir? 

6. — Türkiye ̂ de kurulması düşünülen halı 
Ta/brikası var mı, nerelerde kurulması düşünü
lüyor? 

7. — Demirci, Gördes, Kula, Selendi ilçele
rinde kaç halı fabrikası vardır. Ayrıca kurul
ması düşünülüyor mu? 

8. — Halıcılıkta fabrikasyona gidildikçe 
geçimini halı dokuma tezgâtadan sağlıyan 
Demirci, Gördes, Kula, Selendi ve benzeri ilçe
ler fakir halklarının geçimleri içiçn ne düşü
nülmektedir. 

9. — El halıcılığı ile uğraşanlara verilen 
toplam kredi ne kadardır? 

10. — El halıcılığı ile uğraşanları koopera-
tifleştirmek için her hangi bir düşünce ve faa
liyet var mıdır? 

11. — El ve fabrika dokuması halıların iç 
ve dış satış miktarı ve ortalama fiyatı nedir? 

T. € . 8 . 4 . 1969 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı işleri 
Bürosu 

ISayı 9/241 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 29 . 1 . 1969 
tarih ve 7/İÖ28 8618/51476 sayılı yazıları : 

Halı dokuma tezgâhları ve fabrikalarına 
dair Manisa Milletvekili Mustafa Ok tarafın
dan verilen yazılı soru önergesine dair cevabı
mız ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

Mehmet Turgut 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un yazılı soru 
önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır : 

tîevap İ. — Türkiye'de hah dokuyan el 
tezgâhı adedinin ne kadar olduğu bilinmemek
tedir. Devlet Plânlahıa Teşkilâtı Halıcılık özel 
İhtisas Komisyonu raporuna göre 1965 yılı so-
httilda Türkiye'de 80 482 aded halı dokuma 
tezgâhı îhevcudblduğu tesbit edilmiştir. 

Sümerbank 1968 yılı sonu itibariyle doku
yuculara 2 642 Bakanlık olarak dâ 423 aded 
tezgâh verilmiştir. 

Cevap 2. — 1967 yılı ve 1968 yılı ilk dokuz 
ayında Sümerbankça üretilen el dokuması halı 
miktarı sırasiyle 27 236 M2 ve 42 705 M2 dir. 

Cevap 3. — Sümerbankça Selendi ilçesin
de 20, Kula'da 72 aded halı tezgâhı dokuyucula
ra dağıtılmış olup 1968 yılı sonunda 61 tezgâh
ta dokuma yapılmakta idi. Bunlar dışında şa
hıslara aidolup Sümerbank hesabına halı doku
yan 9 tezgâh mevcut bulunmaktadır. 

(D.P.T., H.Ö.K.R. na göre 1965 yılında Ma
nisa ilinde 9 970 tezgâh bulunmakta idi.) 

Cevap 4. — 26/33 İsparta desenli hah esas 
olarak alınırsa ve vasat bir dokuyucunun gün
de 10 000 ilme attığı kabul edilirse 300 işgünü 
esasına göre yıllık kazanç şahıs başına 2 100 
Tl. dır. 

Diğer taraftan 1 000 ilme için dokunan hah 
kalitesine göre işçilik ücreti İsparta tipi halılar 
için 60 - 70 krş. Bünyan tipi halılar için 80 - 90 
krş. arasında değişmektedir. 

Halı dokuyan ailelerde anne ile beraber 
genç kızları da tezgâha birlikte oturdukların
dan aileye bu suretle giren aylık kazanç 800-
1 200 lira tutabilmekte ve genellikle Bünyan 
bölgesi bu şekilde çalışmaktadır. 

Cevap : 5. — 6948 sayılı Kanun gereğince 
Bakanlığımız sanayi siciline tescil edilmiş bir 
Demirci'de olmak üzere (10) aded halı fabrikası 
olup, senelik toplam kapasiteleri 88 556 M2 dir. 

Cevap : 6. — Sümerbank Diyabakır'da ku
rulan ve yıllık kapasitesi 256 000 M2 olan bir 
makina halısı tesisini 1970 yılı Mayıs ayında iş
letmeye açacaktır. 

Cevap : 7. — Demirci'de bir hah fabrikası 
vardır. 

Cevap : 8. — Fabrikasyon halının tamamen 
el dokusu halının yerini alması halen mevzuuba-
his değildir. 

El doksu halı imalâtı yanında fabrikasyon 
halı imalâtı cüzi bir seviyede olup esasen fazla 
bir rağbet de görmemektedir. Bu bakımdan en
dişeler yersizdir. 

Cevap : 9. — El halıcılığı ile uğraşan mün
ferit şahıslara Bakanlığınız fonlarından !krefli 
sağlanmasına mevzuat müsait bulunmamakta
dır. Bunların «Halıcılık Küçük Sanat Koopera-
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tifi» kurmaları halinde, ödenmiş sermaye, ortak 
adedi ve kapasiteleri nazara alınarak işletme 
ve tesis kredileri Bakanlığımızca açılmaktadır. 

Bu cümleden olarak, 1966, 1967 ve 1968 yıl
larında toplam olarak 1 645 000 Tl. kredi açıl
mıştır. 

Sümerbankça halı dokuyuculara verilen top
lam kredi tutarı 233 747 Tl. sı dır. 

Cevap : 10. — Sanatkârların kalkındırılma
sının kooperatifler yoliyle olacağına inanarak 
Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Esnaf ve Sanat
kârları Teşkilâtı Konfederasyonu ile de işbirli
ği yaparak, memleketimizde «Küçük Sanat 
Kooperatifi» kurulmasını gerek genelgelerle, 
gerekse inceleme ve kontrol görevine gönderi
len elemanlarımız vasıtasiyle teşvik ve tenvir 
etmek suretiyle gayret sarf etmeTrteyiz . 

Bu meyanda, kuruculara bir kolaylık olmak 
üzere «Küçük Sanat Kooperatifleri» tip statüsü 
ile kuruluşta göz önünde tutulması gereken 
hususları muhtevi bir izahname Bakanlığımız
ca tabettirilerek, illere gönderilmiş olup, Bakan
lığımıza re'sen vâki müracaatçılara da veril
mektedir. 

Diğer taraftan 1966 -1970 yılları için düzen
lenmiş olan Sümerbank El Halıcılığı Projesinin 
gayelerinden biri de köylerde eğitilen dokuyu
cuları kooperatifleşmeye teşvik etmek ve üye
lere tezgâh, malzeme ve kredili iplik vererek 
kooperatiflerin gelişmesini sağlamaktır. Nite
kim bugüne kadar kurulan 33 kooperatif Sü
merbank hesabına halı dokumaktadır. 

Cevap : 11. — Bu konuda memleket çapın
da yapılmış bir sayım mevcut değildir. Ancak, 
1967, 1968 yıllarında yapılan ihracata dair Tür
kiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Tica
ret Borsaları Birliğinden bilgi alınabilir. 

Sümerbank ise halihazırda sadece el doku
ması halıları imal ederek iç ve dış pazarlarda 
satmaktadır. 

1968 yılı 9 ncu ayı sonunda iç piyasada 
38 000 M2 halı 9 230 000 Tl. sı bedelle satılmış 
olup ortalama fiyat 243 Tl. sidir. Aynı dönem
de 297 M2 halı 98 577 Tl. sı bedelle ihracedilmiş-
tir. Ortalama fiyat 332 Tl. sidir. 

12. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo
ya cıoğlu'nun, Burdur köylerinden hangilerine, 
tiektrik, yol ve içme suyu temininin 1969 yılı 

icra programına alındığına dair sorusu ve Köy 
İşleri Bakanı Salâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı 
(7/1049)' 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanlığın
dan sorulup yazılı cevaplandırılmasına delalet 
buyrulmasını saygiyle arz ederim. 7 . 2 . 1969 

Burdur Milletvekili 
İsmail Boyacıoğlu 

Soru : Burdur ili ve ilçelerinde : 
1. 1969 senesi içinde yapılması plânlanmış 

ve icra programına alınmış (Elektriğe kavuştu
rulacak) köylerin isimlerinin bildirilmesini, ke
za etüde alınan köylerin de isimlerinin bildiril
mesini. 

2. Yol durumunun bildirilmesini. 
3. içme su durumunun bildirilmesini. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 9 . 4 . 1969 
Sayı : 1107 04226 

Konu : Burdur Milletvekili is
mail Hakkı Boyacıoğlu'nun 
önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 2 . 1969 T. ve Ka. Müdürlüğü 

7/1049 - 8776/52281 sayılı yazı. 
Burdur köylerinden hangilerine elektrik, yol 

ve içme suyu temininin 1969 yılı icra programı
na alındığına dair Burdur Milletvekili ismail 
Haltla Boyacıoğlu tarafından verilen yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişik olarak gönderilmiştir. 
Arz ederim. 

iSalâhattin Kılıç 
Köy işleri Bakanı 

Burdur köylerinden hangilerine elektrik, yol 
ve içme suyu temininin 1969 yılı icra programı
na alındığına dair Burdur Milletvekili ismail 
Hakkı Boyacıoğlu tarafından Köy işleri Bakan
lığına yöneltilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Burdur ili ve ilçelerinde : 
1. 1969 senesi içinde elektriğe kavuşturul

ması plânlanmış ve icra programına alınmış 
köylerle, etüde alınan köylerin isimleri (Ek : 1) 

2. Yol durumu (Ek : 2) 
3. İçme suyu durumu (Ek : 3) 
Listelerde gösterilmiştir. 
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Ek : 1 
Burdur iline bağlı köylerin elektrifikasyon durumları 

1969 da devam etmekte olup 1969 yılı içinde ikmal edilecek köy elektrik teslisleri: 

Sıra Köyün Aldı İlçesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8' 

Başköy 
Yakaköy 
Kayaaltı 
Gökpınar 
Bayındır 
Taşkapı 
Büğdüz 
Yazır 

Ağlasun 
Merkez 

» 
» 
» 
» 
» 

Ağlasun 

Tesisler1! İkmal edildi. 
» » 

Tesisleri ihaleten 
» 
» 
» 
»-
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
yapılıyor. 

» 
» 
» 
» 
» 

1969 etüt - proje programında olup 1970 yılımda ikmal edilecek köy elektrik tesisleri 

Sıra Köyün Adı ilçesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Hayriye 
Doğantoaba 
Aşağlkınklı 
Yukarılkınklı 
Bayındır 
Çanakçı (Mamak) 
Hisar 
Yumrutaş 
Kibrit 

Yeşilova 
» 
» 
» 
» 

Ağlasun 
» 
» 
» 

Ek : 2 
Burdur ilinfâ bağlı köylerin 1989 yılı itibariyle yol durumları 

(Program tasarısı) 

Yeni grup köy yolu yapımı : 

1. Merkez: Yazıköş - Yarıköy - Aş. Müslümler 

Yarıköy - Aş. Müslümler Grb. 
2. Bucak : Melli - Kuyubaşı - Gündoğdu 

Kuyubaşı - Demirli Grb. 
3. Tefenni: D. Y. ilt - Dereköy 

Dereköy Tesviyesi 
Kaplama 

Kim. 

9 

27 
5 

41 
27 

emaneten 

» 

Kim. 
» 

İl kontenjanı 19 Km. (Bu miktar ilçe öncelik sırasına göre tesbit edilerek progralamacak ve 
merkeze gönderilecektir.) 
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Ek : 3 

Burdur ilinde 1969 bütçe yılında köy içmesuyu 
İnşaat programına alınacak işler ve ayrılan 

ödenek miktar 

Sıra Ünite 
3. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ağlasun 
» 

Bucak 
» 
» 
» 

Gölhisar 
» 
» 
» 

Tefenni 
» 
» 
» 

Yeşilova 
» 
» 
» 
» 
» 

İşin adı 

- Akkaya 
Bağsaray 
Sertaş Gr. 
Karaçal 
Bayımdır 
Çeltikçi Gr. 
Elmacık 
Karakent 
Kozluca 
Müröeller 

- Başıköy 
Yazır 

- Ürkütlü 
Yüreğil 
İnoirdere 
Kestel 

- İbeoik 
Dimril 
Karaköy 
Söğüt 

- Merkez Ks. 
Beyköy 
Şeydiler 
Hasanpaşa 

- Akçaköy 
Kayadibi Gr. 
Bedirli 
Armutiköy 
Doğanbaba 
Kocapınar 

Toplam 37 

Ayrılan ödenek : 1 500 000 Tl. 

13. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi
lecik'ten geçen Dalak deresi yatağının ıslahına 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı (7/1055) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumunun yazılı olarak Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından 

cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygıla
rımla arz ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

Soru : 
Bilecik ti merkezinin istasyon mahallesinden 

geçerek Karasu çayına karışan Dalak deresi 
yatağının ıslahı Birinci Beş Yıllık Plânın 1963 
icra programında yer almış iken, bilâhara nakit 
kifayetsizliği sebebiyle geri bırakılmış idi. 

Tahribat yapan ve halkın sıhhatine zararlı 
olan ve aynı zamanda hemen yanında geçtiği 
Bilkon Konserve Fabrikası için bir tehlike teş
kil eden bu derenin ıslahına ne zaman ele alı
nacağı? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Umumi Münasebetler 

Müşavirliği 
Sayı : 16/1 - 257/51 

Ankara 
16 . 4 . 1969 

Konu : Bilecik Milletvekili Sayın 
Sadi Binay'in yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi 18 . 2 . 1969 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü : 7/1055 - 8829/52557 sayılı yazınız. 

Bilecik Milletvekili Sayın Sadi Binay'ın, 
Bilecik'ten geçen Dalak deresi yatağının ıslâhı
na mütedair yazılı soru önergesi cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Refet Sezgin 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Bilecik Milletvekili Sayın Sadi Binay'm «Bi
lecik'ten geçen Dalak deresi yatağının ıslahı» 

na dair yazılı soru önergesi cevabıdır. 
Soru : 
Bilecik il merkezinin istasyon mahalle

sinden geçerek Karasu çayına karışan Dalak 
deresi yatağının ıslâhı Birinci Beş Yıllık Plânın 
1963 icra programmda yer almış iken, bilâhara 
nakit kifayetsizliği sebebiyle geri bırakılmış 
idi. 
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Tahribat yapan ve halkın sıhhatine zararlı j 
olan ve aynı zamanda hemen yanından geçtiği i 
Bîlkon Konserve Fabrikası için bir tehlike teş
kil eden bu derenin ıslahının ne zaman ele alı
nacağı? . 

Cevap : 
Bilecik - merkez - istasyon mahallesinde 

taşkın zararı tevlideden Dalak deresinin ıslâhı 
konusu tetkik edilmiş ve taşkınların önlenmesi 
için 2 şüt, 1 akedük, 1 tersip ^benti inşası ile 
yatak açılması öngörülmüştür. 

Mevzubahis konu, Bütçe imkânları mülâha-
zasiyle 1969 yılı icraat programına alınamamış
tır. Bilâhara, yatırım bedeli ve rantabilite kat 
sayısı göz önünde bulundurularak Bütçe imkân
ları muvacehesinde DiSi inşaat programlarının 
tanziminde nazarı itibara alınacaktır. 

14. — İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak'-
m, 488 ve 1331 sayılı kanunların tatbikatına dair 
sorusu ve Köy İşleri Bakanı Selâhattin Kılıç'ın 
yazılı cevabı (7/1066) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

4796 sayılı Kanunla ilga edilmiş olan 488 ve 
1331 sayılı kanunların yürürlük zamanlarında
ki tatbikatı ilgili bulunan aşağıda tâyin ve tas
rih eylediğim maddeler hakkında Köy İşleri 
Bakanı tarafından, yazılı bilgi verilmek üzere 
gereğinin ifasını rica edeceğim. 

Salgılarımla. 
17 . 2 . 1969 

îstanfbuil Milletvekili 
Nurettin Bulak 

Yazılı billgi istenen maddeler : 
1. 1771 sayılı Kanunun 8 nci maddesine gö

re teşkil edilip kendisine istihkakları derecesin
de mal alamayanı mübadillerin bakiye alacakla
rım 3 ve 11 nci maddelerinde yazılı tasfiye ve
sikalarına bağlamak üzere 9 ve 10 ncu madde
lerdeki muameleleri ifa yetkisi de verilmiş olan 
tasfiye heyeti, 488 ve 1331 sayılı kanunlar şü
mulünde cereyan eden kesin tefviz ve tescil iş
lemleri hakkında yargı mercilerinin vazifesi sa
hasındaki tasarruflara salahiyetli mi idi? 

2. Bu heyetin, 1331 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine göre muayyen bir kıymete kadar 
valilerin ve fazlaları Dahiliye Vekilinin tasdik-
leriyle tekemmül edip yangı mercilerince usulü- | 

j ne tevfikan açılmış dâvalar sonunda hilâfına 
hüküm verilmiş olmadıkça muteıberliğinin de
vamı aslolan ve vukuundan itibaren 15 - 20 sene 
arasında bir zaman geçtiği halde mezkûr kanu
nun 9 ncu maddesi mucibince Dahiliye Vekili 
tarafından yerin istirdadını ve tapunun iptalini1 

müştekim bir istihkak fazlalığı tahakkuk etme
miş olduğu için o yolda bir uygulamaya da gi-
dilemiyerek kanuni zamanaşımı süresi fazlasiy-
le cereyan etmiş bulunan katı tefviz ve tescil
lere ait Tefviz Komisyonu kararlarını iptale ce
vaz veren kanuni bir müeyyide mevcut mu idi? 

T.C. 
Köy işleri Bakanlığı 18.4.1969 

Müsteşarlık 
Sayı : 1198-04597 

Konu : istanbul Milletvekili 
Nurettin Bulak'm önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 20.2.1969 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/1066-8859/52743 sayılı 
yazıları : 

488 ve 1331 sayılı kanunların tatbikatına 
dair İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak tara
fından verilen soru önergesinin cevabı ilişik 
olarak gönderilmiştir. Arz ederim. 

Salâhattin Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

488 ve 1331 sayılı kanunlarıı^ tatbikatına dair 
İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak tarafın
dan Köy İşleri BıaJkanlığına yöneltilen yazılı so
ru önergesi cevabıdır. 

1. 1771 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde 
açıklandığı üzere katî tasfiyeye memur olmak 
üzere Dahiliye ve Maliye vekâletlerince tâyin 
edilecek 5 zattan mürekkep bir tasfiye heyeti 
teşkil olunur. 

Bu tasfiye heyetleri kanunu maihsusunca 
kendisine verilen yetkileri kullanan ve idari ta
sarrufu haiz bir tasfiye heyeti olup, kanunen 
kendisine verilmiş kazai bir salâhiyeti mevcut 
bulunmamaktadır. 

2. 1771 sayılı Kanuna göre kurulan tasfiye . 
heyetleri, mezkûr kanunun 2 nci maddesinin 1 
nci fıkrasında belirtildiği üzere «Katî tasfiyeye 
esas tutulan nisbetler fevkinde mal alıp fazla
sını borçlanmış bulunan mübadillerin fazlası 
hakkındaki taahhütleri baki olup» aynı madde
nin 2 nci fıkrasında yazıldığı şekilde «Mezkûr 
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Disketler fevkinde mal tefarvuz edip fazlasını 
üç ay zarfında borçlanma Kanununa tevfikan 
borelanmıyan veyalhut yedlerindeki malı terke-
dip mukabilinde istihkak nisbetinde tasfiye ve
sikası almak mecburiyetinde olanlarla; aynı ka
nunun üıcüncü maddesinde zikredilen» 1331 nu
maralı Kanunun 3 ncü maddesinde gösterilen 
müddet zarfına müracaat etmiş olup kanunun 
1 nci maddesinin tâvin ettiği nisbetler dâhilinde 
tahakkuk eden istihkaklarına mukabil hiç mal 
almıyan veya kısmen mal alan mübadillere 1771 
sayılı Kanunun 2 nci, 10 ncu ve 11 nci madde
leri gereğince tasfiye vesikalarını vermekle gö
revli kılınmıştır. 

Ancak 1331 sayılı Kanunun. 9 ncu maddesi 
gereeince «mütefavvızlann uhdelerinde bulun
duğunu bâtaaibJhütnıame bevan, eyledikleri emval. 
o miktarda olmadığı veyalhut usulen uhdelerin
de emvali pravrimenkule bulunmadığı 5 «ene 
zarfında tahakkuk edenlerin istihkak!ırmdan 
fazla, miktarı, emvali saire sır den ve vefatı ha
linde, veresesinden, verese kefillerinden istirdat 
ve Daihiliye Vekâletinim is'arivle tapuları intal 
olunacağı öfibi bunlar hakkında 16 Nisan 1340 
tarih ve 488 numaralı Kanunun 4 ncü maddesi 
alhkâmmın tatbik olunması» hükme bağlanmış
tır. 

Bunun dışında istirdat ve intal ile ilgili ola
rak tasfiye heyetlerinin her hangi bir yetkisi 
mevcut bulunmamaktadır. 

15. — Aydın Milletvekili M. Kemal Tılmaz'-
ın, Aydın'ın Umurlu bucağına bağlı köylerin 
kadastrosunun yapılmasına dair sorusu ve Dev
let Bakanı Hüsamettin Atabeylinin yazdı ceva
bı (7/1069.) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin ilgili Devlet Ba
kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavassut buyurmasını saygı ile rica ede
rim. 16.2.1969 

M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Soru : 
Aydın'ın Umurlu bucağına bağlı Çayyüzü 

köyü halkının çoğu topraksızdır. Toprak açlığı 
çeken fakir köylülerin iddiasına göre, köy hu
dutları içinde, Hazineye aidolan 800 dönüm ka
dar toprak, çeşitli yollarla gaspedilmiş olup, 

köyde oturmıyan bir kimse tarafından, yıllar
dır, birkaç kişiye kiraya verilmek suretiyle 
kullanılmaktadır. 

1. — Hazine ve şahıs topraklarının tesbiti 
için bu köye kadastro heyeti göndermeyi düşü
nüyor musunuz. Kadastro geçecek köylerin 
tesbitinde, bu durumdaki fakir köylere önce
lik tanınması daha doğru olmaz mı? Köyün 
özelliği göz-önüne ahnarak, başka yerlerde ör
nekleri görülmiye başlıyan toprak işgali gilbi 
olaylara ve çeşitli sosyal rahatsızlıklara mey
dan vermemek için bu köye kadastro heyeti ne 
zaman gelecektir? 

2. — Kredi sıkıntısı çeken bir kısım küçük 
topraklı köylüler de, kadastro geçmediği için, 
ellerinde tapuları olmaması sebebiyle, Ziraat 
Bankasından kredi alamadıklarından tefecilere 
muhtaç durumda bırakılmışlardır. Kadastro 
çalışmalarını yıllara göre plânlarken bu gerçe
ği de göz önüne alıyor musunuz? 

3. — Umurlu'nun kadastrosu yıllarca önce 
yanıldığı halde, Umurluya çok yakın olan bir 
kısım köylerin kadastrosu neden yapılmamış
tır? Bunda, Hazine arazilerini işgal etmiş olan 
bâzı nüfuzlu kişilerin daihli olmuş mudur? 

4. — Köyde tesbit edilecek ve üzerinde zi
raat yanılmakta olan Hazine arazisini toprak
sız köylüye dağıtmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 11 . 4 . 1969 
Başbakanlık 

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü 

A. K. Fotogrametri D. 
Başkanlığı 

75.06 -1438/2528 
Konu : Aydm Umur
lu bucağının Çayyüzü 
köyünün tapulanması 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20 . 2 . 1969 gün ve Millet Meclisi 
7/1069 - 8876/52846 sayılı yazıları : 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz tara
fından adı geçen ilin Umurlu bucağına bağlı 
Çayyüzü köyünün tapulamasiyle ilgili 16.2.1969 
tarihli soru önergesi incelendi 

1. — Tapulama çalışmaları, yatırımcı daire
lerin isteği üzerine, havadan resimleri alınan 

— 185 — 



M. Meclisi B : 87 

Aydın - Söke ve Çine sulaması, Nazilli - Aydın 
ve Nazilli - Feslek sulama sahalarına teksif 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak Aydın Valiliğinden alı
nan 19 . 2 . 1968 gün ve 1/40 sayılı yazıda; 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında Mende
res havzasına 1,5 milyar liralık yatırım yapıla
cağından tapulamanın bu sahada yapılması is
tenilmiş ve istek kalkınma plânına uygun ol
duğundan tapulama faaliyeti sözü geçen saha
da yoğunlaştırılmıştır. Yatırım sahalarının ta
pulaması ikmal edilince, Çayyüzü köyünün ta
pulamasına başlanacaktır. 

2. — Tapulama çalışmaları daha çok yatı
rım sahalarına teksif edilmiş olup, çalışmaları
mızda zengin ve fakir köyler ayırımı yapılma
sı ve hizmetlerimizi nüfuzlu kişilerin etkileme
leri söz konusu değildir. 

3. — Aydın - Umurlu bucağından başka bu 
bucağa bağlı bulunan DSİ nin sulama sahasın
daki Emirdoğan, Pmardere, Serçeköy, İmam-
köy ve Kocagür köylerinin tapulaması bitiril
miş bulunmaktadır. 

4. — Hazine arazilerinin topraksız köylüye 
dağıtılması konusu Toprak ve iskân G-enel Mü
dürlüğünü ilgilendirmektedir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 

16. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur'un Şeydiler - Hasanpaşa, 
Hüyük - Tefenni ilçe ve köylerinin taşkından 
korunmasına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı ceva
bı (7/1071) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâlet buyurulmasmı arz ederim. 

14 . 2 . 1969 
Burdur Milletvekili 
İsmail Boyacıoğlu 

Soru : Burdur Tefenni kazası Şeydiler kö
yü civarında bataklık ile boz çay ve baynaz 
çayının kollan Şeydiler - Hasanpaşa Hüyük -
Tefenni kaza ve köylerinin arazilerine zarar 
vermekte olduğundan bu arazilerin taşkından 
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j korunması için Bakanlığımızca ne düşünüldü
ğünün. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 7 . 4 . 1969 

Kaynaklar Bakanlığı 
Umumi Münasebetler Müşavirliği 

Sayı : 16/1 - 245/22 ~ 17451 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 . 2 . 1969 gün Kanunlar Müdürlü
ğü; 7/1071-8905/53023 sayılı yazınız. 

Burdur'un Şeydiler - Hasan Paşa, Hüyük - Te
fenni ilçe ve köylerinin taşkından korunmasına 
dair Burdur Milletvekili Sayın ismail Hakkı 
Boyacıoğlu'nun soru önergesine verilen cevabın 
bir sureti ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Refet Sezgin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam 

7 . 4 . 1969 
Umumi Münasebetler Müşavirliği 

16/1 - 245/18 
Sayın İsmail Hakkı Boyacıoğlu Burdur Mil

letvekili - T. B. M. M. - Ankara. 

T. B. M. M. Başkanlığına vermiş olduğunus 
yazılı soru ile cevabı aşağıda takdim edilmiştir. 

Soru : Burdur Tefenni kazası Şeydiler köyü 
civarında bataklık ile Boz çay ve Boynaz çayı
nın kolları Şeydiler Hasanpaşa Hüyük - Tefen
ni kaza ve köylerinin arazilerine zarar vermek
te olduğundan bu arazilerin talkından korun
ması için Bakanlığınızca ne düşünüldüğünün 
bildirilmesi. 

Cevap : Burdur - Tefenni - Şeydiler köyü ci
varında bulunan bataklığın kurutulması için 
DSÎ ce 1958 de kurutma kanalı açılarak Boy
naz çayına bağlanmışsa da istenen fayda sağ
lanamamıştır* 

Bu sebeple, Tefenni ovasında taşkın zarar
ları tevlideden Boynaz çayının ıslahı konusu 
tetkik edilerek ovada taşkına mâruz arazinin 
korunması için gerekli tedbirlerin alınması ön
görülmüştür. 

Ancak, yapılacak tesislerin uzun ömürlü ola
bilmesi için icabeden etütler yapılmakta olup 
1969 yılı taşkın - rusubat programına alınmış 
bulunmaktadır. 

— 186 — 
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DSİ ce yapılacak etütler sonunda konu ran- I 

tabi görülürse, bütçe imkânlarına bağlı olarak | 
inşaat programlarının tanziminde nazarı itibara 
alınacaktır, 

Bilgilerinize sunulur. 
Refet Sezgin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

17. -— Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
%n, Aydın'in Koçarlı ilçesine bağlı Çakmar kö
yündeki Devlet Üretme Çiftliğinde çalıştırılan 
isçilere dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağ-
daş'ın yazılı cevabı x "*/1073) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Tarım Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta7 
/assut buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

4 . 3 . 1969 
Aydın Milletvekili 
M, Kemal Yılmaz 

Soru : 
1. Aydın'm Koçarlı ilçesine bağlı Çakmar 

köyü sınırları içinde bulunan Devlet Üretme 
Çiftliğinde, yaz aylarında 300 - 500 kadar pa
muk işçisi çalıştırılırken, bir süreden beri Çak

mar köyünden işçi alınmadığı öğrenilmiştir. 
Az topraklı ve çoğu topraksız olan Çakmar ve 
komşu köyler halkına bu çiftlikten iş verilme
mesi sebebi nedir? 

2. 1964 yılına kadar bu çiftlikte Çakmavlı-
lara iş verildiği, ancak sendikalı olan işçilerin 
grev yapma teşebbüsüne geçtikleri ve sendika
sız işçilerin de grev oylamasına iştirak ettirile
rek grevin akim bırakıldığı ve bu tarihten son
ra sendikalı işçi çalıştırılmamaya başlandığı 
doğru mudur? Bu karar, sendika kurma hürri-, 
yetini, işçinin örgütlenmesini önleyici Anayasa 
dışı bir baskı hareketi değil midir? 

3. Bahis konusu çiftlikte çalıştırılmak üze
re 70 kilometreden daha fazla uzak bir mesafe
den her gün kamyonlarla işçi taşınmasının sebe
bi nedir? Bu yolla işçi getirilmesi masraflı ol
muyor mu? 

4. Topraksız fakir halkın, köy hudutları 
içindeki devlet çiftliğinde çalıştırılmaması köy
lüler arasında sosyal huzursuzluklar doğurmaz 
mı? Bu yüzden halkın Devlete olan güveni sar
sılmaz mı? 

5. Bundan böyle, bu çiftlikte Çakmar ve 
civar köylerden topraksız köylüleri işçi olarak 
çalıştırma hususunda bir karar alacak mısınız? 
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T. C. 
Tarım Bakanlığı 16 . 4 . 1969 

özel Kalem Gn. Md. 
Şb. Md. Bakanlık Başmüşavirliği 

293 
32877 

Konu : Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 3 . 1969 gün Kanunlar Müdürlüğü 7/1073-8941/53391 sayılı yazı. 
Aydın'in Koçarlı ilçesine bağlı Çakmar köyündeki işletmede çalıştırılan işçilere dair Aydın 

Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'in Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesiyle ilgili cevap
larımız aşağıdadır. 

1. 1964 yılında işletmeye açılan Nazilli Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsüne bağlı Koçarlı -
Çakmar Pamuk Üretme Çiftliğinde 1964 - 1968 yıllarında çalıştırılan işçileri köyler üzerinden 
gösteren cetvel eklice sunulmuştur. 

2. 275 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince 25 . 5 . 1968 tarihinde müessesede grev oylaması 
yapılmış ve bu uygulama hakkında sendikaca hiçbir itirazda bulunulmamıştır. 

3. % 50 sinin pamuk arazisi, % 90 nının zeytinliği olan Çakmar ve % 90 nının yeteri kadar 
tarla ve zeytinliği bulunan Cincin köylülerinin kendi işleriyle meşguliyetleri sırasında lüzumlu 
işçi müessesece başka yerlerden getirilmektedir. 

4. Şimdiye kadar olduğu gibi müessesese işçi ihtiyacının evvelâ Çakmar ve yakın köylerden 
yetmediği hallerde daha uzak köylerden temin edilmesine devam edilecektir. 

Bilgi edinilmesine saygılarımla arz ederim. 
Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 
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Çakmar Çiftliğinde çalışan işçi sayısı 

(Aylar itibariyle) 

1964 yılı 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Ey 

İşçi temin edilen yerler 

Çakmar - Koçarlı 
Cincin - Koçarlı 
Çakırbeyli - Koçarlı 
Aydın - Merkez 
Gölhisar - Aydın 
Acarlar - Aydın 
Yeşilova - Burdur 
Tavas - Denizli 

İşçi İşçi İşçi İşçi 
Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı 

7 7 12 46 
7 

İŞÇİ 
Sayısı 

76 
84 

60 

İŞÇİ 
Sayısı 

80 
10 
52 
70 
43 
60 

İŞÇİ 
Sayısı 

111 
25 
50 

İşçi 
Sayısı 

55 
17 

İ 
Sa 

1965 yılı 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Ey 

İşçi teinin edilen yerler 

Çakmar - Koçarlı 
Cincin - Koçarlı 
Koçarlı - Aydın 
Aydın - Merkez 
Nazilli - Aydın 
Tavas - Denizli 

İşçi İşçi İşçi 
Sayısı Sayısı Sayısı 

23 23 29 

İŞÇİ 
Sayısı 

25 

İŞÇİ İŞÇİ 
Sayısı Sayısı 

41 99 
7 

141 

işçi 
Sayısı 

108 
10 

130 

işçi 
Sayısı 

109 
7 

100 

İŞ 
Sa 



1966 yılı 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Ey 

O 

işçi temin edilen yerler 

Çakmar - Koçarlı 
Cincin - Koçarlı 
Koçarlı - Aydın 
Hamzabali - Yenipazar 
Savrandere - Aydın 
Grölhisar - Aydın 
Nazilli - Aydın 
Tavas - Denizli 
Çamköy - Burdur 

işçi temin edilen yerler 

Çakmar - Koçarlı 
Cincin - Koçarlı 
Hamzabali - Yenipazar 
Halilbeyli - Koçarlı 
Aydın - Merkez 
Savrandere - Aydın 
Çamköy - Burdur 
Salda - Burdur 
Tavas - Denizli 

işçi İşçi İşçi İşçi İşçi işçi İşçi İşçi 
Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı 

62 
35 
2 

24 
3 
71 

25 
2 

45 
2 

66 
1 

70 

115 
10 
70 
80 
40 
40 

108 
12 
50 
100 
40 
40 

104 
20 

1967 yık 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos E 

İşçi İşçi İşçi İşçi İşçi İşçi İşçi İşçi 
Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı 

38 
4 

24 
3 

25 
4 

37 
4 

83 
6 
80 

40 

98 
10 
90 

50 < 
30 

106 
12 
80 

• 50 

103 
6 



1968 yılı . 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

İşçi temin edilen yerler 

Çakmar - Koçarlı 
Cincin - Koçarlı 
Aydın - Merkez 
Baltaköy - Aydın 
Yeniköy - Aydın 
İncirliova - Aydın 
Nazilli - Aydın 77 
Tavas - Denizli 
Salda - Burdur 
Çamköy - Burdur 

İşçi 
Sayısı 

24 
4 

İşçi 
Sayısı 

13 

İşçi 
Sayısı 

45 
4 

İŞÇİ 
Sayısı 

49 
4 

İŞÇİ 
Sayısı 

88 
5 

120 

İşçi 
Sayısı 

83 
4 

130 

)>0<( 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

87 NCİ BİRLEŞİM 

5 . 5 . 1969 Pazartesi 

Saat : 15,00 

T 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlardaki açık üyelikler için 

seçim. 
2. — "Aydın Milletvekilli Reşat uzarda'mı i, 

Ulusal çıkarlarımıza ve bağımsız Devlet ilkele
rine aykırı olarak 'madenlerimizin yabancılara 
devredildiği iddiasj^le hükümet hakkında gen
soru açılmasına dJFr önergesi (11/79) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-
TıHıLAN IŞLER 

1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu rapora. (1/540) S. Sayısı : 758) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968) 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

3. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile İzmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 

(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 1968] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 

yabama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
ke/be devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve 1PRAŞ ve 
AT AŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci madldeısi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
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Yardım ve Adalet komisyonları raporları j 
(2/140) (S. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S. 
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye .cezasının affı hakkında j 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu j 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt- j 
ma tarihi : 28 , 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e I 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, | 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] . 

10. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanh) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

11. — İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve I 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma I 

A 

Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ok) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 2S . 12 . 1968] 

15. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak- -•' 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — istanbul Mi l le tve l^ Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve istanbul Mil
letvekili Ilhami 'Sancar'm, -Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 



20. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 19G5 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde. 
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nei 
ek [Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nei maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komusyonu raporu 
(3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 469, 506, 
519, 538, 544, 740, 796, 800, 813, 841, 847, 
848, 866, 867) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1131) (Dağıt
ma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

24. — Edirne Milletvekili Nazmi özoğul ve 
11 arkadaşının, subaylar heyetine mahsus 4273 
sayılı Kanuna ek 613 sayılı Kanunun geçici 
maddesine fıkralar ilâvesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(2/93) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
15 . 4 . 1969) 

X 25. — Istanlbul Üniversitesinin 1966 (bütçe 
yılı Kcsiııhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
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tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/955, 1/504) (S. Sayısı : 
861) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 26. — Hudut ve Sahiller Sağlık iGenel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/925, 1/499) (S. Sayısı : 
862) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 27. — Ege Üniversitesinin 1965 bütçe yılı Ke
sinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ege Üniversitesi 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru. (3/894, 1/351) (S. Sayısı : 863) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 26. — Ege üniversitesinin 1966 (bütçe yıüı 
Kesinüıesalbma ait 'genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğunla dair ıSayıştay Bakanlığı tezkeresi 
ile Ege Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru. (3/954, 1/512) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 29. — Beden Terbiyesi öenlel Müdürlüğü
nün 1965 ibikçe yıRı 'Kesinhesalbnıa lait Igenel uy
gunluk (bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/1042, 1/388) (S. Sayısı : 865) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 4 . 1969) 

X 30. — Devlet Hava Meydanları 'İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1966 (bütçe yılı Kesihesaibı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/1079, 
1/495) (S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 

31. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ilk ve ortaokullarla liselerde mecburi trafik 
dersi okutulmıasuıa dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve İçişleri komisyonları raporları. 
(2/725) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 



X 132. — Ceza ve ıslah evleriyle işyurtları dö
ner sermaye saymanlıklarının 1961 - 1962 yıl
ları genel bilançosu hakkında Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/1054) (S. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 

.33. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat 
Açıkalın ve 11 arkadaşının, Milletlerarası mü
nasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında kanun teklifine dair Cum hu niyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunda yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon naporu. (Millet Mec
lisi 2/243; Cumhuriyet Senatosu 2/260) (S. 
Sayısı : 741 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi -. 
19 . 4 . 1969) 

X 34. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 
malî yılı döner sermaye hesaplarına ait 1962 
yılı bilançosu ile murakıp raporunun sunuldu
ğuna dair 'Başbakanlık tezkeresi ile Tekel Ge
nel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı. Kesinhesabı-
ııa ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel 
Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/958, 3/161, 1/66) (S. Sayısı : 873) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1969) 

X 35. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 
yılı döner sermaye hesabına ait bilanço ile uz
man murakıp raporunun sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlü
ğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/1023, 
3/435, 1/47) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1969) 

X 36. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1965 Ibütiçe yılı Kesinlıesdbına 
ait genel uy'gunfluik bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Baişkanılığı tezkeresi ile Devlet Ha
va Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/946, 1/374) (S. 
Sayısı : 875) (Dağıtma -tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 37. — Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
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bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
•Kuiiıü'syoııu raporu (3/956, .1/347) (S. Sayısı : 
876) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 38. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/995, 
1/350) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1969) 

X 39. — Vakıflar Genci Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kcsinilıesaıbına ait genel uygunluk bil
diriminin sumi'lduğun'a dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/994, 1/368) (S. Sayı
sı : 878) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969 

X 40. —• İstanbul Teknik Üniversitesinin 1965 
bütçe yılı Kesinhesaibına ait genci uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/1043, 1/389) (S. Sayı
sı : 879) (Dağıtana tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 41. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı Kesinhesaibına ait genel uygunluk (bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
ıbütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı vo Sayış
tay Komisyonu raporu (3/1044, 1/496) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1969) 

X 42. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 büt
çe yılı Kesinlıesabma ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 ıbüt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/1038, 1/498) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1969) 

43. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yılı Kesinhcsa-
bı bakici uda Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporları. (5/47) (S. Sayıısı : 880) 
(Dağıtma tarihi : 2;8 . 4 . 1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, içiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968) 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

4. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 5. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 7. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 8. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, içişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
rapora (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 9. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarmdnn seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

10. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 11. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve iskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 12. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon rapora (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 196S] 

13. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet ihale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
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66 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, içişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

X 14. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve içişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyede» 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

15. — Saıkarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili Ilyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nei 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ueıızal'ın, 931 sayılı İş Kaıraınunun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu rapora 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari

hi : 25 . 11 . 1968] 
17. — Umumi Hıl'zıssıhha Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 18. — Cezaların in Cazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 19. — Kanım ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29. 11.1968) 

X 20. — Toprak ve Su Kaynaklarının Geliş
tirme Birlikleri kanun tasarısı ve Köy İğleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

21. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı | 

Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/1.76) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 

22. — Emekli sandıklardyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 23. — 31.12 . 1969 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 24. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 25. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktenı 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politekmik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

26. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nuaı 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanım teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471 ve eki) (Dağıtma tarihi : 7.12.1968) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 28. — Sakarya (Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma tarihi : 
10 . 12 . 1968] 
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29.—Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile îzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X 30. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydm Mil
letvekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 .12 .1968) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu, teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 1 1 . 12 .1968) 

33. —• 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12 .1968) 

33. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

34. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz AkçaF-
m, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) | 

35. —Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 neu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

36. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

37. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

38. — Erzurum Milletvekili Gıyasettiıı Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 .12 .1968] 

X 39. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(1YAK) kanunu teklifi ve Ticaret, îmar ve İs
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

40. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğren in Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) ("S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

41. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1/562) (S. Sa-

| yısı : 778) (Dağıtma tarihi : 23 . 1 , 1969) 



42. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili Isımail Hakkı Yıldı
rım'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 

X 43. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerimin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 44. — Emniyet Sandığı kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi :27 . 1 . 1969) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya Öz-
demir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1969) 

46. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

47. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı : 294 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

48. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve içişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

49. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri 
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komisyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 
614 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

50. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

51. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Cimıüs-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
mn, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki -228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek
lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 .1969) 

52. — Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görcvlc-
rıi hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kamına yeni maddeler eklenmesi hakkında 864 
sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 6 şar üyeden 
kumlu Geçici Komıisyon raporu .(2/690) (S. 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/606) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

54. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tc-
kinePin, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık-

; rasmın değiştirilmesi hakkında kanun teklif-



^leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/812, 2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12 . 2 .1969) 

X 55. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışma, 
Maliye, Adalet ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 
15. 2 . 1969) 

56. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala'nm, 5434 sayılı Kanunun 32 ncıi maddesime 
bir fıkra eklenmesi hakkımda kanun teklifi ile 
Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğmuş ve 6 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Eımekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine İki bend ve bu ka
nuna geçici madde ekiLemımesd hakkımda kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
larından seçilen 6 şiar üyeden kurudu Geçici Ko
misyon raporu (2/621, 2/682) (S. Sayısı: 820) 
(Dağıtma tarfohi: 15 . 2 . 1969) 

X 57. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizli MilletveMlli Hüdai Orad ve 
24 arfkadaşmıın teklifi ve Bayındırlık, İmar ve 

"İskân, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, İçişleri, Maliye, Tarım, Ulıaştırmıa ve 
Plân koımisy onlarımdan 3 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
251 e ek) (Dağıtma terfihi: 15 . 2 . 1969) 

58. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala üLe Sinop Millet vekili Mustafa Kaptan'in 
5616 sayılı Kanunun 1 nci (maddesinin (a), (c) 
fıkralarının değiştirilmesi hatokında kanun tek
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyoınıla-
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da
ğıtıma tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 59. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satmalınması için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/235) (S. Sayısı : 
832) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

X 60. — Tahsis edildikleri gayelerle kullanıl
malarına imkân veya lüzum kalmıyan harb 
sefinelerinin satılmasına yetki verilmesi hak
kındaki 11 Temmuz 1963 tarihli ve 269 sayılı 
Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko-
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misyonları raporları (1/241) (S. Sayısı : 833) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

61. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kad
ro eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/503) (S. Sayısı: 
835) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

62. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Ha-
cıpaşaoğlu'nun, kadro dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair 1046 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/787) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi: 
12 . 3 . 1969) 

63. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka-
nrammutn 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
n«i maddeleriyle «k 2 ve 3 moü maddderinin de-
ğ^tirilmesine ve bu (kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili 
Ruıhi Soyer'in, 3491 »ayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununum değişik 27 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kıanun teklifi ve Tarım, 
içişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları. (1/355, 2/273) (<S. Sayısı : 838) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1969) 

64. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Çömlek-
akpınar köyü hane 1, cilt 5, Bayfa 1 de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, NazmiyeVlen doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıt
lı Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı (hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/759) (S. Sayısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 3 . Iİ969] 

65. —- Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarım ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/502) (S. 
Sayısı : 840) [Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969] 

66. — Salihli ilçesinin EsMcami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/1028) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 
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G7. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaz'-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfmaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekcriya Balcı'nın ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/942) (S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

68. •— Akyazı ilçesi mıerkez Yenilköyii hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyinoğlu, Fat
ma'dan doğma 13 . 3. 1940 doğumlu Kemal Ulu-
koylü'nün ölüm. cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/768) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

69. —• Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar köyü, hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu Emino'dcn doğma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/957) (S. Sa
yısı : 846) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

70. — Tür^k Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılması ve bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sivas Mil
letvekili Nazif Arslan, İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel, Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda, Sivas Milletvekili Nazif Arslan, Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldıran:, 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora, 
'Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi Soy
dan, Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın, Aydın Milletvekili Reşat Özarda, Erzincan 
Milletvekili Âdil Sağıroğlu ve Kırklareli Mil
letvekili Mehmet Atagün'ün,, Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu. (1/594, 2/225, 
2/268, 2/381, 2/574, 2/605, 2/697, 2/713, 2/727, 
2/749, 2/825) (S. Sayısı : 841) (Dağıtma tari
hi : 26 . 3 . 1969) 

71. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Refet Rendeci'nin, 9 . 7 . 1945 tarihli, 4792 sa
yılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununa bir 

madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ça
lışma ve Plân komisyonları raporları. (2/625) 
(S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 .1969) 

Tl. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 26 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 672 
sayılı Kanunla değiştirilen 118 nci maddesine 
3 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân komis
yonları raporları. (2/101) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tar ihi- : 8 . 4 . 1969) 

73. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım 
ve 3 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışmakta olup hususi
yet arz eden yer ve hizmetlerde görevlendiri
len sağlık personeline ödenek verilmesini Ön
gören 14 . 5 . 1964 tarihli, 472 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rı raporları. (2/386) (S. Sayısı : 853) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

74. —• Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (e) bendinin tadiline ve bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (2/190) (S. Sayısı: 855) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

75. •—• Menkul kıymetler ve; Kambiyo Borsa
ları (Kanunu tasarısı ve Maliye, Adalet tve Plân 
kcumisyoınılarıındajn 5 er üye seçileırek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/404) (S. Sayısı ;: 
857) j[Dağıtma tarihi e ,11 v (4 '. 1969] 

76. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'nın, 
24 1.12 . 1964 gün ve 1521 sayılı Danıştay Kanu
nuna bağlı (1) ısayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından »5 'er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/785) (S. Sayısı : 858) 
[Dağıtma tarihi : 14,. 4 . 1969] 

X 77. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 6 Nisan 1967 tarihinde imzalan
mış bulunan «Kültürel İşbirliği Anlaşması» mn 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/399) (S. Sayısı : 868) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

X 78. •—• Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti arasında iki memleketin 



topraklarından akan nehirlerin sularından fay
dalanmada işbirliği yapılması konusundaki An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri komisyonu ra
poru. (1/609) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tari
hi : 18 . 4 . 1969) 

79. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mr:, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
nek ve yollukları hakkındaki 1 sayılı Kanunun 
1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (2/484) (S. Sayısı : 870) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

80. — Erzurum Milletvekili Ahmet Mustafa-
oğlu'nun, 287 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (.1) ve 
(2) sayılı cetvellerde 'değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu 
(2/854) (S. Sayılı : 883) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1969) 

81. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat üztürkçdnc ve 3 arkadaşının, PTT perso
nelinin bir kısım hizmetlerinin kıdemlerine sa
yılması hakkında kanun teklifi ve Ulaştırma, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/618) 
(S. Sayısı : 884) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1969) 

-»* • ^ ™ ^ p ^ 

(87 nci Birleşim) 





Dönem : 2 
Toplantı : 4 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : 7 4 1 © 2 H C I Ö K 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevat Açıkalın ve 11 arkadaşının, 
Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 2 /243; C. Se

natosu 2 /260) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1254) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 17 . 4 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9606 - 2/260 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 28 . 1 . 1969 gün ve 1392 sayılı yazınız: 
Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında kanun teklifinin Millet 

Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 16 . 4 . 1969 tarihli 
51 nci Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul edilerek dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. ibrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Değiştirilerek açık oya arz edilen maddeler 
Madde : 1 
Madde : 4 
Madde : 9 
Geçici madde 

Açık oy puslaları ilişiktir. 

Geçici Komisyonun raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 18 . 4 . 1969 
Esas No. : 2/243 
Karar No. : 4 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkındaki kanun teklifinin Cum
huriyet ıS'enatosu Genel Kurulunda 16 Nisan 1969 günü değiştirilerek kalbini edilen ımetni, Komisyo
numuzca, 17 Nisan 1969 günü Hükümet adına Devlet Bakanı ,S'aym 'Seytfi öztürk'ün ihuzurunda ince
lenmiş ve aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır : 

1. A) Cumhuriyet (Senatosunun 1 tnci maddenin ilk bendine, dış temas ve müzakerelerini yü
rütülmesinde ve milletleraraısı aindliaşmalann yapılmasında Dışişleri Bakanlığının diğer bakanlıklarla 
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işbirliği hailinde hareket edeceğine dair ilâve ettiği ibareleri, Komisyonumuz, Anayasanın 105 nci 
ıınaddeisinin emri ımnvacdhesinde, (faydalı bir hatırlatma olarak uygun görmüştür. 

B) Cumhuriyet Senatosu, aynı (maddenin ilk :bendinıe Ibir fıkra ekliye rek, statülerinde üyeleri 
ive ortaMariyle Ibelili ibir bakanlık (veya merci Vasi tasiyle muamelâtta bulunacağı belirtilen 'milletler
arası kurullarla teımas, müzakere ve 'milletlerarası andlaışma yapma işîleımlerinin Ibu Ibakanlık veya 
merci eliyle Ve Dışişleri BaJkanilığı ve diğer hamlıklarla işbirliği (halinde yürütüleceğini .'belirtmek 
lüzu m unu duy muş tur. 

Bu husus, Millet Medisimce Ikaibul edilen aynı maddenin '6 'rııcı bendinim İlk fıkrası Skapsamı içinde 
mütalâa edilmiş idiyse de, Komisyonumun, Cumhuriyet (Senatosunca böyle Ibir fıkramın [metne ek-
lenmeısini, ısa:ra;haıt sağlamması açışımdan faydalı görmüştür. 

Ayrıca, 1 nıci maddenin '6 ncı bendinin ilk fıkraisi kapsamına 'giren (faaliyetlerden yetkili Ibakan
lık ve mercilerin Dışişleri Baikanlığma sadece bilgi vermeleri esası kafbul olunmuşken, Cumhuriyet 
Senatosunca eklenen Ibu fıkra ile, siö-z Jkonusu fıkra kapsamına ıgiren faaliyetlerin her safhasında 
Dışişleri Bakanlığı Ve diğer ilgili bakanlıklarla işbirliği hailinde hareket olunması ıgereği daha açılk 
ve kesin bir ifadeye kavuşmuştur. ' i 

O) Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca 1 nei maddenin 5 inci bendinde yapılan değişiklik
leri de uygun görmüştür. (Bu değişiklikler, Ibu bendin Millet 'Meclisince kabul edilmiş olaın metnim
de mânla ve muhteva laçusımdan Iher hangi bir farklılık getirmdmelkte olup, metni tarzı tahrir bakı
mından düzeltmiş olımıalkta Ve 'Türlkiye İCumhuriye tini milletlerarası mümaiselbetlerde temsil yetkisinle 
sahip temsilcilere "ve temsilci !h eyerlerime, sadece Hükümetin talimatının değil, aynı zamanda, ihti
sas bak anıl itkiarının Ikendi (görev alanlarına ıgiren konulardaki taJiımaltımn da 'Dışişleri Bakanlığı 
;kanaıliyle gönderileceğini açık bir şekilde belirtme'ktedir. Böylelikle, bu temsilcilerim ve temsilci he
yetlerinin faaliyetleri, Dışişleri Bakanlığınca, diplomatik temsil vahdeti ilkesine uygun olarak, dış 
politikanın hedefleri ve dış im ünaseb etlerin bütünü açılarından talm olarak kontrol altına alınmış ola-
c afktır. 

D) Komisyonumuz, Cumhuriyet (Senatosunca, 1 inci 'maddenin '7 nıci bendime 'eklenen fıkraları 
da uygun mütalâa eylemiştir. 

Bu fıkralardan Cumhuriyet Senatosunca kabul olunlan metinde yer alan fi' nci fıikra, bu fıkrada 
söz (konusu atamalar esasen Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle yapılacağı cihetle, hukukî bakımdan 
haşiv ımahiyetinde telâkki odilebilümse İde, bu atamalar kon usu nida ilgili üç Bakanlık arasında ön
eriden bir !m.utaibalwıt hâsıl olmalsı, Başbakanın bu hususu anlam evvelden haberdar olmasını ve 
kararnamenin ahenk ve işbirliği içlinde cihardın asını tomin açısından Komisyonumuzca Via benim
senmiştir. 

ıSon fıkrada ise, 'iktisadi, malî, ticari ve Riosyal konul arla ilgili üç daimî temsilciliğimizle, tendi 
görev ve yetki alanlarına ıglüren konula ıridia, ilgili Bakandık]anın da talimat 'verebilecekleri 'kabul 
olunmuştur. (Bununla 'beraber, Ibu talini at yine Dışişleri (Bakanlığı kanaliyle 'gönderilecek ve böy
lelikle bu Bakanlığın, Vliplo.matilk temsil vahldeti ilkeHine uygun ollaımk, dış politikanın hHdloflori 
ve dış münasebetlerin bütünü açılarından tam kontrolü elindle tutması ısağlammış lolaeaktıır. (Kaldı 
ki, piöz ikonusu (daimî teimısileililkler aynı benid hükmüme göre esasen Dışişleri Bakanflığına bağlı 'ol
dukları eihetle, kendilerinin hiyeınaııtsik âlmlliri sıfatiiyle Dışişleri Bakanının ive 'ona izafeten Dışiş
leri Bakanlığının bu id'aimî temsilciliklere listilsnasTz (her konuda talimat Verebileceği meydandadır*. 

2. Cumhuriyet Senatosunun 4 ncü imaldidedc yaptığı değişiklikler için ileri sürülen 'gerçekler
den 'biliri, 'Millet ^Meclisince kabul olunan metinde, 'bâzı kanuniamla Maliye Bakanlığıma verilen yet
kilerden bu maddede 'zikredilen (daiıreye mevdu olanlarının. Ibu (daireye mevdu oldukları ' hususu
nun belirımeyişidir. Bu gerekçe ycirinldie (değildir.. Zira, bir kanun bir' bakanlığa bir 'yetikti Verince, 
o bakanlık Ibu yetkinin kendisine bağlı bamlgii daim1 eliyle yürütüleceğini bir yönetmelikle teshil 
edebilir. Esasen, Müllet 'Mdelisi metniyle avdet ddilen maldidedo ve Idiğnr fbâzı kanunlarda mevcut 
ifade genişliği, 'Hazine Genel Müdürlüğü ve Mi 11 etilen ar ası İktisadi İşbirliği 'Teşkilâtı -Genel Sek
reterliğinin yetkilerinin kullanılmasında her hangi bir zıorkığa meydan vermemek için yeterlidir. 

•M. Meclisi (S. Sayısı : 741 e .2 nci ek) 
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Bunun'lıa beraber, Kotmisyonuımuz, Cumihuriyet Scnatosunea kabul olunan metinlde yapılan ta
dadı /benimsememek için 'de bir sebep görmemiştir. 

Komisyonumuz, ayrıca, bu Imaddenin sevk sebebimin, bu maddede zikri geçen Imereiin görevlie-
rinin, 16 Temmuz 19G0 t<arihli ve 13 (sayılı Kanunim kendisine vendliği milletlerarası münasebetler
le ilgili yetkilerin ilga eldiılmesi Imuvacehesbıtle, bu merciin yetkilerinin ıdiploımatıük temsil vahdeti 
ilkesi dairesinde tanziminden ibaret olduğumu belirtmeyi lüzumlu görür. 

3. Komisyonumuz, 9 ncu Imaıddede Cumhuriyet Senatosunca yapılan d'eğişiikliği (de uygun 
görmüştür. Gerçekten, 8 Temıımiz 1948 tarihli ve 5250 »sayılı Kanunun 6 nci Imadidesinin ilk 
fıkrasının işbu yeni kanunun (1 nci ımalddesinin 4 ncü. ımaldldesinin 3 ncü fıkrasına muvazi olıarak 
yürürlükte bırakılması, söz 'konusu fıkrada yazılı ihtisas (memurluklarının dliplomatik temsilcilik 
veya konsolosluk heyeti başının emri altında ol Tuklamnı belirtme bakımından faydalı olacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu, '6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sayılı Kanunun 11 nci ımaiddesini yürür
lükte 'bırakmakla, bu ımadlde ile kaldırılan Dışişleri Bakanlığı Daimî Ticaret Müzakere Heyeti ile 
aynı Bakanlıkta Britanya İmparatorluğundan yapılacak i thalât için Uçurulmuş olan yine jüaimî 
mahiyetteki bir 'heyetin ilga edildiklerine dair hükmü 'muhafaza eylemiş ılımaktadır. 

Komisyonumuz, bu değişikliklere katılmaktadır. 
4. Cumhuriyet Senatosunca 'Geçici Maddede vapılan değişiklik, 1 nci maddenin ilk bendine 

eklenen fıkra ile ilgilidir. Bununla beraber, geçici maddenin 2 nci bendinin (uygulanmasında, 
8 nci ımadde sile değiştirilen 31 Mayıs 1963 tarihli ve '244 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin icapla
rının dikkate alınması da gereklidir. 

Komisyonumuz, bu anlayış içinde bu değişikliğe de katılmaktadır. 
5. Komisyonumuz, 1 nci maddenin ilk bendinin ilk fıkrası olarak Cumhuriyet Senatosunca ka

bul edilen metne «mütaakıp bendler ve maddeler hükümleri saklı kalmak kaydiyle» ibaresinin ek
lendiğini müşahede eylemiştir. 

Komisyonumuz, bu ibareden 'güdülen maksadın, 4 ncü ve İ6 nci maddelerde yazılı bakanlıkla
ra, statülerinde bu bakanlıklarla muamelâtta bulunacakları yazılı olmıyan milletlerarası kurullarla 
ve yabancı devletlerle dahi tek başlarına milletlerarası andlaşma yapma yetkisini vermek olmadı
ğını; bu ibareden güdülen maksadın, sadece, ba^anlıklararası işbirliğini ve 4 ncü ve 6 nci mad
delerde yazılı Igörevlerin, 1 nci maddenin 4 ncü ve i5 nci bendlerinde, 6 nci bendinin ilk fıkrasın
da, 7 nci bendinde ve nihayet ilk bendinin 2 nci fıkrasında yazılı çerçeve ve kurallar içinde ifa 
edilmesini mahfuz tutmaktan ibarettir. Ezcümle 4 ,ncü (maddenin, diplomatik temsil Vahdetini 
kurmak gayesini ıgüden bir kanunda 1 nci maddeye' istisna teşkil eder tarzda değil, tamamiyle ak
sine, bu maddeye muvazi tarzda yorumlanması gerektiği bir bedahattir ve bu maddeler filhal bir
birlerine muvazi olarak tedvin edilmişlerdir. 

Filhakika, kendi görev ve yetkileri açısından belli bir miLletlerarası andlaşma ile ilgili olan bir 
Bakanlığın (Anayasa içindeki usuller dairesinde mutabakatı sağlanmadan Dışişleri Bakanlığının 
bu milletlerarası andlaşmayı yapması esasen tasavvur olunamaz; milletlerarası andlaşmaların 
onaylanmasının uygun bulunması için yasama organına şevki esasen bir tasarıyla olacağından ve 
bunların onaylanması için de bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi şart olduğundan, bu, zaten 
hukukan da mümkün değildir. Böyle olunca, milletlerarası temas ve müzakerelerde ve milletler
arası andlaşmaların yapılmasında başlıca merci olan Dışişleri Bakanlığının yetkileri kendi görev 
leri icabı aynı milletlerarası andlaşmaylâ ilgilen m ek mevkiinde olan diğer Bakanlıkların yetkile
riyle ortak bir yürütıme alanı teşkil eder. 

Hem Dışişleri Bakanlığının ve diğer Bakanlıkların her birinin görev ve sorumluluklarını bütün
lüğünü korumak, hem de diplomatik temsil vahdetini sağlamak, ancak bu suretle mecburi ve za
ruri hale sokulacak Bakanlıklararası (işbirliği ve koordinasyon sayesinde mümkün olabilir. Gerek 
kanun teklifinin gerekçesi, gerek (komisyonumuzun ilk raporu, gerek 'Sayın Başbakan ile Devlet 
Bakanı Sayın Seyfi Öztürk'ün 24 Ocak 1969 günkü Millet Meclisi birleşimindeki beyanları bu 
esaslara dayanmış ve mezkûr 13 ısayılı Kanunun diplomatik temsil vahdeti içinde böyle bir Ba-

M. Meclisi (S. Sayısı : 741 e 2 nci ek) 



_ 4 — 
kanhklararası işbirliğini bertaraf eden hükümlerinin kaldırılması da bu maksatla istenmiştir. 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunda Hükümetin ve kanun teklifi sahiplerinden birinin işti
rakiyle yapılan müzakereler sonucunda meydana çıkan metin üzerinde varılan mutabakatın da bu 
esaslara dayandığı, Komisyonumuzca tesbit edilmiştir. İBu itibarla, Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilen 4 ncü maddede zikrednen merciin görevlerinin tadadından çıkarılması mümkün tek mâ
na, Maliye Bakanlığının mutabakatı olmaksızın malî 'andlaşmaların, ezcümle kredi andlaşmaları-
nın yapılamıyacağından ibarettir. Kaldı ki, Dışişleri Bakanlığı dışındaki Bakanlık ve mercilerin 
kendilerini ilgilendiren konularda 'milletlerarası andlaşmaların yapılmasında mutabakatlarını şart 
kılan benzeri kanuni hükümler başka kanunlarım ızda da vardır. 4 ncü maddenin bu (hükümlerden 
farklı bir surette yorumlanması bu bakımdan da mümkün olamaz. Zira, böyle bir hatalı yoruma 
gidilecek olursa diplomatik temsil vahdeti ilkesi ortadan kaldırılmış olıir. Bu gibi kanuni hüküm
ler, diplomatik temsil vahdeti ilkesinin istisnaları değil, fakat sadece, Dışişleri Bakanlığı ile diğer 
Bakanlık ve merciler arasında yukarıda belirtilen biçimde ortak yürütme alanları teşkil eden ku
rallar 'olarak görülebilir. 4 ncü maddede yazılı merciin, 1 nci maddenin ilk bendinin 2 nci fıkra
sında yazılı haller dışında ibile, kredi andlaşmalai'inın yapılmasında 'tek ve münhasır müracaat ve 
müzakere (mercii olduğu tarzında, 'milletlerarası hukuka ve ^ ezcümle 26 Mart - 24 'Mayıs 1968 
tarihlerinde Viyana'da toplanan Andlaşmalar Hukukuna Dair Btirleşmiş Milletler Konferansında -
mevcut hukuk kurallarını teyiden ve tedvinen kabul olunan !6 nci madde hükümlerine aykırı 
yorumlara asla yer olmadığı meydandadır. Bu gibi yorumlar, mezkûr 13 sayılı Kanunun söz ko
nusu mercie bu gibi andlaşmaları yapmakta tek müzakereci vasfını veren hükümlerini kaldırmak 
gayesini güden işbu kanun teklifinin ruhuna ve 9 ncu maddesine, 1 nci maddenin 5 nci bendine, 
ezcümle bu bendin 1 nci ve 3 ncü fıkralarına ve kanun teklifinin kesinleşmiş bulunan 8 nci mad
desiyle değiştirilen 81 Mayıs 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine aykırı düşer. 
İşbu kanun teklifine esaıs olan, iç hukukumuzla milletlerarası hukuk arasında muvaziliği 
tesis ederek diplomatik temsil vahdetini kurmak ve her Bakanlığın görev ve sorumluluk bütünlüğünü 
korumak ilkelerinin her ikisiyle de bağdaşan tek doğru yorum tarzı, milletlerarası hukukun icap
larına da uygun olarak, milletlerarası andlaşmaların yapılmasında yetkili mercilerin kaideten 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanlığı olduğu; 1 nci maddenin ilk bendinin 2 nci fık
rası saklı kalmak kaydiyle, malî andlaşmaların ve kredi andlaşmalarınm yapılmasında bu Ba
kanlığın Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde bu andlaşmaların akdiyle ilgili müzakere ve işlem
leri yürüteceği ve bu andlaşmaların yapılmasında Maliye Bakanlığının mutabakatının şart olduğu; 
Maliye Bakanlığının bu andlaşmaların müzakeresine ve yapılmasına katılmasının, ancak, mezkûr 
244 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilen metni ve işbu kanun teklifinin 1 nci madesi-
nin 5 nci bendi hükümleri dairesinde atanacak ve talimatını Dışişleri Bakanlığı kanaliyle ala
cak temsilciler veya temsilci heyetleri marifctiyla olabileceğinden ibarettir. 

Esasen, Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen 1 nci maddenin ilk bendinin ilk fıkrasında yer 
alan «Mütaakıp bendler ve maddeler hükümleri saklı kalmak kaydiyle» ibaresindeki kayıt, her-
halükârda, bütün fıkraya şâmil olarak fıkranın başında mevcut bulunan genel mahfuziyet kay
dı içerisinde ifade olunmıyarak, sadece «temas ve müzakereler» e aidolacak tarzda kaleme alın
mış, ve cümlenin sondaki parçası, ayrı bir tamamiyet halinde ve «mütaakıp 
bendler ve maddeler hükümleri saklı kalmak kaydiyle» ibaresinin hükmü dışın
da «milletlerarası andlaşmaların yapılması» konusuna tahsis olunmuştur. Bu fıkranın bu iki ayrı 
kısmını bölen noktıalıvfirgülün Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda «ve» kelimesiyle değişti
rilmesi de fıkranın ilk kısmı zaten bir fiille kapandığı cihetle, muhteva halamından hiçbir değişik
lik getirmemiş, sadece, metni lisan bakımından daha kolay okunur bir hale sokmuştur. 

4 ncü maddede yazılı merciin, kendisini de ilgilendiren milletlerarası andlaşmalar konusunda
ki müzakere ve muhabere yetkisi, 1 nci maddenin ilk bendinin 2 nci fıkrasında yazılı olan millet
lerarası kurullardan kendisiyle muamelâtta bulunabileceği statülerinde yazılı olanlarla ve aynı mad
denin 7 nci bendinin son fıkrası gereğince Dışişleri Bakanlığı kanaliyle gönderebileceği talimatla 
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sınırlıdır. Bundan başka, bu merciin, Dışişleri Bakanlığı dışındaki diğer bütün Bakanlıklar gibi, 
milletlerarası andlaşmaların yapılmasına katılması, yukarıda 'da belirtildiği gibi, mezkûr 244 sayılı 
Kanunun 'değiştirilen 4 ncü maddesi ve bu kanun teklifinin 1 nci maddesinin 5 nci bendi gereğin
ce utanacak temsilcilerin veya aynı şekilde kurulacak temsilci heyetlerinin başkan veya üyeleri
nin kendi mensupları arasından alınması yoliyle olacaktır. 

Milletlerarası andlaşmaların yapılması dışındaki temas ve müzakereler bakımından Dışişleri Ba
kanlığı dışındaki bakanlıkların yetkileri de, diplomatik temsilcilikler ve konsolosluk heyetlerinde 
bulundurdukları 1 nci maddenin 4 ncü bendinde yazılı ihtisas memurlarının aynı bend hükümleri 
dairesinde faaliyetlerine ; aynı maddenin 6 nci bendinin ilk fıkrası uyarınca Başkentteki Büyükel
çilik ve Elçiliklerin diplomatik personeliyle Dışişleri Bakanlığından tebliğ olunacak muvafakat üze
rine yapacakları temaslara ve nihayet, aynı Büyükelçilik ve Elçiliklerin teknik personelinin ve 
belirli ihtisas alanlarında çalışan milletlerarası kurul temsilciliklerinin kendi ihtisas alanlarına eş 
düşen bakanlıklarla yapacakları temas ve müzakerelere inhisar eder. Başkentte yapılacak bu 
temas ve müzakerelerin, ancak, milletlerarası andlaşmaların tatbikatına ve diğer cari işlere aidol-
ması, ve, şifahi nota ve yazılı nota, şeklinde olamaması da milletlerarası hukuk ve tatbikatın 
icabıdır. Yabancı konsolosluk heyetlerine muhatap mercilerin, sınır mercilerinin ve sair yetkili 
mercilerin 1 nci maddenin 6 nci bendinin ilk fık rası uyarınca temasları da mahfuzdur. 

Yukarda serd edilen prensipleri dikkate alan Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu da, kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul edilmiş bulunan 8 nci maddesinin söz konusu hatalı yorumlar 
mesnet yapılarak çıkartılması için verilen bir önergeyi reddetmekle, tek doğru yorum tarzını 
benimsediğini ifacle eylemiş olmaktadır. 

Kaldı ki, 1 nci maddenin ilk bendine Cumhuriyet Senatosunca 2 nci fıkra olarak eklenen metin, 
belli bir milletlerarası kurulun statüsü cevaz verdiği zaman Dışişleri Bakanlığı dışındaki bir 
Bakanlığın veya merciin de milletlerarası andlaşma yapma mercii olması imkânını belirtirken, bu 
suretle bu gibi bakanlıkları ve mercileri bu andlaşmaların yapılmasında münhasıran yetkili kılmış 
da değildir. Bu fıkra, Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve Dışişleri Bakanının milletlerarası hu
kuktan doğan - ayrıca salâhiyetname ibrazına ihtiyaçları olmaksızın - milletlerarası andlaşma 
yapma ve her çeşit temas ve müzakerelere girişme hususundaki genel yetkilerine istisna vaz'eden 
bir hüküm değil, fakat, bu üç mrcie paralel başka andlaşma yapma mercilerinin de belirli millet
lerarası kurullar muvacehesinde ihdasından ibarettir. 

Yasama organımın, açıkça ifade etmedikçe, milletlerarası hukukun temel ilkelerini ve bizatihi 
bu gibi statülere sahip milletlerarası kurulların kendi statülerini anlayış ve tatbik ediş tarzlarını 
cerh 'eden bir İkamın hükmü sevk eıdeceği farz ediileımiyecıeğine ıgöre, sözkonusu fıkra da 'başka 
türlü (anlaşılamaz. Nitekim, (kanun teklifinim kesinleşmiş 8 nci maddesi de Ibu hususu teyideyOe-
mektedir. 

6. Hükümet temsilcisi Devlet Bakanı Sayın Seyfi öztüıik, 'gerek Sayın Başıbalkanın, gerek ken-
dliılerinin '24 Ocak 1969 günkü Millet Meclisi Birleşimindeki ısarih bey aralar ma uymıyan, Cumhu
riyet 'Senatosunca kabul 'olunan metne aykırı istikamette yorum niteliği taşıyan ve Cumhuriyet 
Senatosu 'tutanaklarımda yukarda izah edilen temel İlkelere aykırı olarak yer almış bulunan ifa
delere Hükümetin katılmadığıını Komisyonumuz huzurunda 'beyan eylemiş bulundukları .cihetle, 
Cumhuriyet Senatosunca kabul olunan sarih metni yor-uımiaımakta Hükümetle aynı 'anlayış içinde 
olan Komisyonumuz, Cumhuriyet Senatosunca kabul ledilen ımetnin bu anlayış içinde aynen 'benim
senmesini Genıe! Kurula tavsiye eylemeyi uygun bulmuştur. 

7. Komisyomumuz, bu rapor vesilesiyle, 4 mcü (maddeye 'ek (1) sayılı -eetvelde yer adan «İk
tisat ve Maliye Başimüşaviri» ibaresinin Fransızca ve İngfilizcoye tercümesinden husule 'geleibile-
cefc karışıklıklar dolayısiyle, bu unvanı ve benzerli unvanları taşıyan ihtisas (memurlarıma, dip
lomatik İlişkiler hakkındaki 18 Nisan 1961 tarihli Viyana Sözleşmesinin 19 mcu ımaddesine aykırı 
olarak Geçici Maslahatgüzar lolabülme hakkının verilmesinin söz konusu lolaımıyaeağmı belirtmeyi 
de uygun görmüştür. 
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8. İşbu rapor, öncelikle müzakere edilmek üzere Genel Kurula ısevM riicaısiyilıe Yüksek Baş-
kaınllığa ısaygıylıo sunulur. 

Başlkıan Sözcü Bu Rapor Kâtibi 
İzmir İstanbul Aydın Aydın 

S. İksel A. C. Kırca S. Bosna Y. Menderes 

ıKionya [Manisa Rize 
8. F. önder M. Dülge E. Y. Akçal 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİJİ METİN 

Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında Kanun 

Milletlerarası temas, müzakere, Akit yetkisi 

MADDE 1. — 1. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve 

temsilcileriyle, milletlerarası kurullarla, bunların tenısilcilikeri ve temsilcileri ile temas ve mü
zakereleri, Dışişleri Bakanlığı eliyle yürütülür; yabancı devletler ve milletlerarası kurullarla 
Anayasanın 65 nci maddesi anlamındaki milletlerarası andlaşmaları da aynı Bakanlık eliyle 
yapılır. 

2. Bakanlar Kurulu, bir kararnameyle, yabancı devletler nezdinde büyükelçilik veya el
çilik açmaya veya akredite etmeye, bir yabancı devlet büyükelçilik veya elçiliğini milletlerara
sı hukuk kurallarına göre Türkiye Cumhuriyetinin hak ve menfaatlerini korumakla görevlen
dirmeye ve milletlerarası kurullar nezdinde büyükelçilik veya elçilik seviyesinde daimî temsilci
lik kurmaya veya bir büyükelçilik veya elçiliği daima temsilcilikle görevlendirmeye yetkilidir. 
Bu fıkrada yazılı temsilciliklere «diplomatik temsilcilikler» denilir. Diplomatik temsilcilikler 
Dışişleri Bakanlığına bağlıdırlar. Bunlar, bütün yazışmalarını bu Bakanlıkla yaparlar. 

3. — Dışişleri Bakanlığı, yabancı devletler ülkelerinde başkonsolosluk, konsolosluk, fahrî 
başkonsolosluk ve fahrî konsolosluklar açmaya ve büyükelçilik ve elçiliklere konsolosluk görev
leri vermeye yetkilidir. Bu fıkrada yazılı temsilciliklere «konsolosluk heyetleri» denilir. Kon
solosluk heyetleri, ülkesinde bulundukları devlet nezdinde Türkiye Cumhuriyetini temsil eden 
büyükelçilik veya elçiliğe bağlıdırlar. Bunlar, yazışmalarını, Dışişleri Bakanlığı ile bu Bakan
lıkça tesbit edilecek hallerde, sözü geçen bakanlığa bilgi vermek şartiyle diğer bakanlıklarla 
yaparlar. Konsolosluk heyetleri, bağlı bulundukları büyükelçilik veya elçiliğe, faaliyetleri ve ya
zışmaları hakkında bilgi verirler ve büyükelçilik veya elçiliğin gözetimi altında bulunurlar. 

4. Büyükelçilik ve elçilikler ile başkonsolosluk ve konsolosluklar nezdinde özel kanunlarda, 
belirtilen bakanlıkların ihtisas alanına giren konularda görev yapmak üzere, müşavirlik, ataşe
lik, öğrenci müfettişliği turizm ve tanıtma bürosu kurulması ve diğer bir unvanla memurluk 
kurulması, bu özel kanunlarda belirtilen şekilde olur. 

Kanunda veya daimî temsile1 ligi kuran kararnamede belirtilmesi halinde, milletlerarası ku
rullar nezdindeki daimî temsilciliklerde Dışişleri Bakanlığı dışındaki bakanlıkların ihtisas 
alanlarını ilgilendiren görevleri yerine getirmek üzere, daimî temsilci yardımcısı, müşavir ve 
ataşeler, diğer memurlar ve bunların yardımcıları, kendi bakanlıklarına ait dış teşkilât kad
rolarından atanırlar, daimî temsilci yardımcılığına yapılacak atamalar, Bakanlar Kurulu karar
namesiyle; bu fıkrada söz konusu diğer atamalar ise, özel kanununda gösterilen şekilde olur. 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTlĞÎ METİN 

Milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordinasyonu hakkında Kanun 

Milletlerarası temas, müzakere, akit yetkisi 

MADDE 1. — 1. Milletlerarası Hukuk ve Anayasa gereğince Cumhurbaşkanının ve Başba
kanın yetkileri saklı kalmak kaydiyle, Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunlaruı tem
silcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası kurullarla, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, 
mütaakıp bendler ve maddeler hükümleri saklı kalmak kaydiyle, temas ve müzakereleri Dışişleri 
Bakanlığı eliyle, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılmak suretiyle yürütülür ve yabancı devletler ve 
milletlerarası kurullarla Anayasanın 65 nci maddesi anlamındaki milletlerarası andlaşmaları da, 
yine diğer bakanlıklarla işbirliği dâhilinde aynı Bakanlık eliyle yapılır. 

Statülerinde, üyelerinin ve ortaklarının belli bir bakanlık veya merci vasıtasiyle muamelâtta 
bulunulacağı belirtilen milletlerarası kurullarla, bunların temsilcilikleri, temsilcileri ve sair 
mercileriyle yapılacak temaslar, müzakereler ve milletlerarası andlaşmalar, Dışişleri Bakanlığı 
ve diğer ilgili bakanlıklarla işbirliği dâhilinde, sorumlu bakanlık veya merci eliyle yapılır. 

2. Bakanlar Kurulu, bir kararname ile, yabancı devletler nezdinde büyükelçilik veya elçilik 
açmaya veya akredite etmeye, bir yabancı devht büyükelçilik veya elçiliğini milletlerarası hukuk 
kurallarına göre Türkiye Cumhuriyetinin hak ve menfaatlerini korumakla görevlendirmeye ve 
milletlerarası kurullar nezdinde büyükelçilik veya elçilik seviyesinde daimî temsilcilik kurmaya 
veya bir büyükelçilik veya elçiği daimî temsilcilikle görevlendirmeye yetkilidir. Bu fıkrada 
yazılı tesilcilikbre «diplomatik temsilcilikler» denilir. Diplomatik temsilcilikler Dışişleri Ba
kanlığına bağlıdırlar. Bunlar, bütün yazışmaların bu. Bakanlıkla yaparlar. 

3. Dışişleri Bakanlığı, yabancı devletler ülkelerinde başkonsolosluk, konsolosluk, fahrî başkon
solosluk ve fahrî konsolosluklar açmaya ve büyükelçilik ve elçiliklere konsolosluk görevleri ver
meye yetkilidir. Bu fıkrada yazılı temsilciliklere «konsolosluk heyetleri» denilir. Konsolosluk he
yetleri, ülkesinde bulundukları Devlet nezdinde Türkiye Cumhuriyetini temsil eden büyükelçi
lik veya elçiliğe bağlıdırlar. Bunlar, yazışmalarını, Dışişleri Bakanlığı ile ve bu Bakanlıkça tes-
bit edilecek hallerde, sözü geçen bakanlığa bilgi vermek şartiyle diğer bakanlıklarla yaparlar. 
Kon3olosluk heyetleri, bağlı bulundukları büyükelçilik veya elçiliğe, faaliyetleri ve yazışmaları 
hakkında bilgi verirler ve büyükelçilik veya elçiliğin gözetimi altında bulunurlar. 

4. Büyükelçilik ve elcilikler ile başkonsolosluk ve konsolosluklar nezdinde özel kanunlarda 
belirtilen bakanlıkların ihtisas alanına giren konularda görev yapmak üzere, müşavirlik, ataşelik, 
öğrenci müfettişliği, turizm ve tanıtma bürosu ve diğer bir unvanla memurluk kurulması, bu özel 
kanunlarda belirtilen şekilde olur. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Bu fıkrada yazılı daimî temsilci yardımcıları ikinci derecedeyseler kendilerine birinci sınıf or
taelçi, üçüncü derecedeyseler ikinci sınıf ortaelçi unvanı, bu görevlerinin devamı süresince veri
lebilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı daimî temsilci yardımcısı, müşavir, ataşe, öğrenci müfettişi, tu
rizm ve tanıtma bürosu müdürleri ve diğer memurlar, nezdinde bulundukları diplomatik temsil
cilik veya - özel kanunun öngördüğü hallerde - konsolosluk heyeti şefine bağlıdırlar ve onun 
bilgisi altında aidolduklan bakanlıklarla kendi yetki ve görev alanlarına giren işlerle ilgili ola
rak yazışma yetkisine sahiptirler. 

13 Haziran 1952 tarihli ve 5952 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 14 Kânunusani 1938 ta
rihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa eklenen 1 nci ek maddenin son fık
rası hükmü saklıdır. 

5. Yabancı bir devlet veya milletlerarası kurul nezdinde veyahut bir milletlerarası konfe
rans veya toplantıda Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahibolarak Bakanlar Kurulu 
kararnamesiyle geçici olarak belli bir görevle görevlendirilen temsilciler ve temsilci heyetleri 
başkanları, Türkiye Cumhuriyetini bağlıyacak hususlarda Hükümetin emir ve talimatını, Dışiş
leri Bakanlığı kanaliyle alır ve bütün yazışmalarını bu bakanlık vasıtasiyle yaparlar. Bu bend-
de bahis konusu temsilci heyeti başkanı Dışişleri Bakanı veya Dışişleri Bakanlığı memurla
rından biri değilse, bu heyette Dışişleri Bakanlığı herhalde temsil edilir. Bu bendde bahis ko
nusu tçmsilci heyeti ticari nitelikte bir müzakere için görevlendirilmişise, bu heyetin Başkan-1 

lığının Ticaret Bakanı veya Ticaret Bakanlığı memurlarından biri tarafından deruhde edil
memiş olması takdirinde, zikri geçen Bakanlık bu heyette herhalde temsil edilir. Bu bendde 
bahis konusu bir temsilci heyetinin malî konularla da görevli olması halinde, bu heyetlin baş
kanlığının Maliye Bakanı veya Maliye Bakanlığı memurlarından biri tarafından deruhde edil
memiş olması takdirinde, zikri geçen Bakanlık bu heyette herhalde temsil edilir. 

6. Genel ve katma bütçeli bakanlık, daire ve kuruluşların, mahallî idarelerin, Kamu İktisa
di Teşebbüslerinin, özel kanunla kurulmuş olan bankaların, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkânları 
kanunla sağlanmış olanların, yabancı Devlet büyükelçilik, elçilik, başkonsolosluk, konsolosluk, 
fahrî başkonsolosluk ve fahrî konsoloslukları ve sair misyonları ile ve milletlerarası kurullar tem
silcilikleri ve misyonları ile ve bunlara bağlı müşavirlik, ataşelik, büro ve sair mercilerle temas
ları, milletlerarası hukuk kurallarına ve usullerine uygun olarak yapılır. Bu temaslardan Dışiş
leri Bakanlığına bilgi verilir. 

Yukardaki fıkrada yazılı bakanlık, daire, kuruluş, idare, teşebbüs, banka ve derneklerin 
dış temaslar için Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahibolmaksızın resmî görevle veya 
1 nci bendde yazılı andjaşmalar dışında kalan sözleşmeleri Türk Devleti adına yapmak üzere 
Türkiye dışına çıkacak mensupları, Türkiye dışına çıkmadan önce Dışişleri Bakanlığı ile temas 
ederler dışarıdaki görevleri süresince en yakın Türk diplomatik temsilciliği veya konsolosluk 
heyeti ile irtibatlarını muhafaza ederler; ve bu gibi dış temasların cereyanı ve sonucu hakkında 
Dışişleri Bakanlığına bilgi verilir. 

7. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (O.C.D.E.) nezdindeki Türkiye daimî delegeliği 
ile ticaret ve gümrük tarifeleri Genel Anlaşmasına (GATT) ilişkin temas ve münasebetleri yürü
ten Türk heyeti, Dışişleri Bakanlığına bağlanmışlardır. 
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Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği 

Kanunla veya daimî temsilciliği kuran kararnamede belirtilmesi halinde, milletlerarası kurul
lar nezdindeki daimî temsilciliklerde Dışişleri Bakanlığı dışındaki bakanlıkların ibtısas alanlarını 
ilgilendiren görevleri yerine getirmek üzere, daimî temsilci yardımcısı, müşavir ve ataşeler, diğer 
memurlar ve bunların yardımcıları, kendi bakanlıklarına ait dış teşkilât kadrolarından atanır
lar. Daimî temsilci yardımcılığına yapılacak atanmalar, Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile; bu 
fıkrada söz konusu diğer atamalar ise, özel kanunlarda gösterilen şekilde olur. Bu fıkrada ya
zılı daimî temsilci yardımcıları ikinci derecede iseler kendilerine birinci sınıf ortaelçi, üçüncü de
recede iseler ikinci sınıf ortaelçi unvanı, bu görevlerinin devamı süresince verilebilir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı daimî temsilci yardımcısı, müşavir, ataşe, öğrenci müfettişi, tu
rizm ve tanıtma bürosu müdürleri ve diğer memurlar, nezdinde bulundukları diplomatik temsilci
lik veya - özel kanunun öngördüğü hallerde - konsolosluk heyeti şefine bağlıdırlar ve onun bilgisi 
altında aidoldukları bakanlıklarla kendi yetki ve görev alanlarına giren işlerle ilgili olarak yazış
ma yetkisine sahiptirler. 

13 Haziran 1952 tarihli ve 5952 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 14 Kânunisani 1938 tarihli ve 
3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilâtı Kanununa eklenen 1 nci ek maddanin son fıkrası hükmü 
saklıdır. 

5. Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahibolarak Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile belli 
bir geçici görevle görevlendirilen temsilciler veya temsilci heyetleri başkanları, Türkiye Cumhu
riyetini bağlıyacak hususlarda Hükümetin emir ve talimatım Dışişleri Bakanlığı kanaliyle alır
lar. Bunlar, ihtisasa dair hususlarda ilgili bakanlıklardan, Dışişleri Bakanlığı kanalı ile talimat 
alabilirler. 

Yukardaki fıkrada yazılı temsilciler ile temsilci heyetleri başkan ve üyeleri, işin ihtisas ve di
ğer gerekleri dikkate alınarak, Dışişleri Bakanlığı mensuplarından veya bu bakanlık mensupları 
dışından, ezcümle genel ve katma bütçeli diğer organ, bakanlık, daire ve kuruluşların, mahallî 
idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin, özel kanunla veya özel kanuna dayanılarak kurulmuş 
banka ve kuruluşların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve kamu yararına çalı
şan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış olanların mensupla
rından da olabilir. 

Bu bendde bahis konusu temsilci heyeti başkanı Dışişleri Bakanlığı mensuplarından biri değil
se, bu heyette Dışişleri Bakanlığından her halde bir görevli bulunur. 

Bu bendde bahis konusu temsilci heyeti ticari bir müzakere için görevlendirilmişse, bu he
yetin başkanlığının Ticaret Bakanlığı mensuplarından biri tarafından deruhde edilmemiş olma
sı takdirinde, bu heyette Ticaret Bakanlığından her halde bir görevli bulunur. 

Bu bendde bahis konusu temsilci heyeti malî konularla da görevli ise, bu heyetin başkanlı
ğının Maliye Bakanlığı mensuplarından biri tarafından deruhde edilmemiş olması takdirinde, 
bu heyette Maliye Bakanlığından her halde bir görevli bulunur. 

6. Genel ve katma bütçeli bakanlık, daire ve kuruluşların, mahallî idarelerin, Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin, özel kanunla kurulmuş olan bankaların, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının ve kamu yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkânları 
kanunla sağlanmış olanların, yabancı Devlet büyükelçilik, elçilik, başkonsolosluk, konsolos
luk, fahrî başkonsolosluk ve fahrî konsoloslukları ve sair misyonları ile ve milletlerarası kurullar 
temsilcilikleri ve misyonları ile ve bunlara bağlı müşavirlik, ataşelik, büro ve sair mercilerle te
masları, milletlerarası hukuk kurallarına ve usullerine uygun olarak yapılır. Bu temaslardan 
Dışişleri Bakanlığına bilgi verilir. 

Yukardaki fıkrada yazılı bakanlık, daire, kuruluş, idare, teşebbüs, banka ve derneklerin 
dış temaslar için Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahilbolmaksızın resmî görevle veya 
1 nci bendde yazılı andlaşmalar dışında kalan sözleşmeleri Türk Devleti adına yapmak üzere 

M. Meclisi (S. Sayısı : 741 e 2 nci ek) 
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Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel 
Sekreterliğinin görevleri 

MADDE 4. — 1. Maliye Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 29 Mayıs 1936 ta
rihli ve 2996 sayılı Kanunun 29 Mayıs 1946 talihli ve 4910 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle 
değiştirilmiş 11 nci maddesinin 6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sayılı Kanunla değiştirilmeden ön
ce yürürlükte olan metni yeniden yürürlüğe konulmuştur. Ancak, 6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yürürlüğe girmiş olan kanunlarla yapılmış yürür
lükteki sair değişiklikler saklıdır. 

2. Maliye Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 29 Mayıs 1936 tarihli ve 2996 sayılı 
Kanunun 11 nci maddesinin yukardaki bend gereğince yeniden yürürlüğe konulan metnine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası Ik'iısari İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği, diğer 
daire ve bakanlıklarla işbirliği hainde, milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği iç işlemlerden 
ticari nitelikte olanların dışında kalan iktisadi alandaki işlemler ve - kültürel yardımlar hariç -
'teknük yardımla ilgili milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği iç işlemleri yerine getirmekle de 
görevlidir. 

3. 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığı
na ait kısmında yazılı «Dış temsilcilikler» kadroları kaldırılmış ve yerlerine ek (1) sayılı cet
velde yazılı yurt dışı görev kadroları eklenmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 741 e 2 nci ek) 
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Türkiye dışına çıkacak mensupları, Türkiye dışına çıkmadan önce Dışişleri Bakanlığı ile temas 
ederler; dışardaki görevleri süresince en yakın Türk diplomatik temsilciliği veya konsolosluk 
heyeti ile irtibatlarını muhafaza ederler; ve bu gibi dış temasların cereyanı ve sonucu hakkında 
Dışişleri Bakanlığına bilgi verilir. 

7. İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OODE) nezdindeki Türkiye Daimi Delegeliği ile 
Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşmasına (GATT) ilişkin temas ve münasebetleri yürü
ten Türk Heyeti, Dışişleri Bakanlığına bağlanmışlardır. 

İktisadi işbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OODE) nezdindeki daimî temsilciliğe, Avrupa Ekono
mik Camiası (OEE) nezdindeki daimî temsilciliğe ve Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde
ki daimî temsilciliğe, Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle yapılacak atanmalarda, atanma için 
teklif, Dışişleri, Maliye ve Ticaret bakanlıkları nın mutabakatı ile yapılır. 

Dışişleri Bakanlığı dışındaki bakanlıklar, yukarda yazılı daimî temsilciliklere, kendi gö
rev ve yetki alanlarına giren hususlarda Dışişleri Bakanlığı, kanalı ile talimat verebilir. 

Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel 
Sekreterliğinin görevleri 

MADDE 4. — 1. Maliye Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 29 Mayıs 1936 tarihli 
ve 2996 sayılı Kanunun 6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 11 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliği : Ha
zine muamelelerini yapmak; Hazine mevcutlarını nemalandırmak; Hazine'nin doğrudan doğruya 
iştiraki bulunan müessese ve teşekküllerde hissedarlık sıfatının icabettirdiği muameleleri yapmak; 
Hazine esham ve tahvilât cüzdanını ve Hazinece muhafazası icabeden kıymetli ayınları muhafaza 
ve idare etmek; her türlü iç ve dış kamu borçlanmalarının hazırlık, akit, ihraç, tediye, itfa ve ka
yıt işleri ile bu işlerin gerektirdiği ve milletlerarası kurul ve kuruluşlarla kamu borçlanmasına 
müncer olacak müzakerat ve muhaberatı yürütmek, sağlanan kamu borçlarının ve - kültür yar
dımları dışındaki - dış yardımların kullanılmasına, bu borç ve dış yardımlara ait mukavele ve 
andlaşmalarm tatbikatına ilişkin olarak memleket dâhilinde yapılacak bilûmum temas, müzake
re ve gerekli işlemleri ifa etmek; Devletçe verilen kefalet, taviz ve yapılan ikrazata mütaallik 
muameleleri ifa etmek; Devletin yabancı memleketlerdeki bütçe ile ilgili ödemelerini yapmak; 
Darphane, Devlet Yatırım Bankası, Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası ile Hazinenin münasebet
lerini tanzim ve idare etmek; bunların muamelelerini murakabe etmek; kambiyo kontroluna ait 
esasları hazırlamak ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve tâyin veya teşkil edeceği diğer 
merciler vasıtasiyle tatbikatını tanzim ve idare etmek; 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nununun Maliye Bakanlığına verdiği görevleri yapmak; Petrol Kanununun vergi mevzuları dı
şında Maliye Bakanlığına verdiği vazifeleri ifa etmek; yıllık programlarda belirtilen esaslar dâ
hilinde tediye muvazenesi, mevduat ve tasarrufun teşvik ve tanzimi, uzun, orta ve kısa vadeli kre
dilerle ilgili politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte icra etmek; millî para
nın tedavül ve istikrarını, Devletin para siyasetini tanzim etmek; yıllık programlarda belirtilen 
esaslar dâhilinde para - kredi politikasını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte yü
rütmek; iç ve dış malî ve iktisadi hareketleri takibetmek; Bankalar Kanunu tatbikatını takip ve 
bankaları murakabe etmek; yıllık programlarda belirtilen esaslara uygun olarak İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin finansman programlarının tatbikatını takibetmek ve bu finansman programları
nın kalkınma plân ve yıllık programlarda belirtilen hedeflere uygun olarak icrası için gereken 
tedbirleri almak; döner sermayelerin ve hususi bütçelerin umumi muvazene ile nakit durumu ve 
para politikası bakımından ahengini sağlamak; 28 Temmuz 1967 tarih ve 933 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine göre teşkil edilen fonların yıllık programlarda belirtilen esaslara uygun olarak aracı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 741 e 2 nci ek) 
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Yürürlükten kaldırılan hükümler 
MADDE 9. — 8 Temmuz 1948 tarihli ve 5250 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi, 31 Mayıs 1949 ta

rihli ve 5412 sayılı Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı hakkındaki Kanun, bu kanunu değişti
ren 27 Şubat 1951 tarihli ve 5743 sayıh Kanun, 4 Haziran 1952 tarihli ve 5945 sayılı Kanun, 
6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sayıh Kanun ile yukardaki maddeler hükümlerine aykırı bütün ge
nel ve özel hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 30 Ocak 1963 tarihli ve 395 sayılı Kanunla 30 Haziran 1939 tarihli ve 
3656 sayıh Kanunun Maliye Bakanlığı kısmına eklenmiş olup işbu kanunun 4 ncü maddesinin 3 ncü 
bendi hükmüyle kaldırılan dış görev kadrolarını işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işgal et
mekte bulunan Maliye Bakanlığı memurları işbu kanunun 4 ncü maddesinin 3 ncü bendi hükmüyle 
verilen yeni kadrolara, Ticaret Bakanlığı memurları işbu kanunun 6 ncı maddesinin 2 nci bendiyle 
verilen yeni kadrolara ve Dışişleri, Maliye ve Ticaret bakanlıkları dışındaki bakanlıkların memur
ları da işbu kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasiyle verilen yeni kadrolara, bulundukları kad
rolar ve almakta oldukları aykklariyle ve yeni unvanlariyle nakledilmiş sayılarak yeniden atan
malarına lüzum olmadan; ve bunlardan işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici görev, has
talık, idari veya nizami mezuniyet gibi kanuni sebeplerle görevleri başında bulunmıyanlar için işe 
başlama kaydı aranmaksızın, kendilerinin istihdamlarına ve almakta oldukları ayhklarının ve
rilmesine devam olunur. 

2. işbu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile bu ba
kanlıklara bağlı temsilcilik ve misyonlar tarafından yürütülen dış temaslara, milletlerarası and-
laşma müzakerelerine ve akdine dair bütün evrak ve belgeler, Dışişleri Bakanlığına veya bu ba
kanlıkça gösterilecek diplomatik temsilciliklere devrolunur. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 741 e 2 nci ek) 
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kuruluşlara intikalini sağlamak ve geri ödenmelerini takibetmek; dış memleketlerdeki büyükel
çilikler, elçilikler, başkonsolosluklar ve konsolosluklar nezdinde iktisat ve maliye müşavirlik ve 
ataşelikleri tesis etmek; yabancı devletler ve milletlerarası kurullar ve bunların temsilcilik ve 
temsilcileriyle malî ve iktisadi konularda milletlerarası münasebetlerin yürütülmesi ve koordi
nasyonu hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinde tasrih olunan şekil ve şümulde temas ve müza
kerelerde bulunmak, görevleri ile ödevlidir. 

30 Eylül 1960 tarihli ve 91 sayılı Kanun ve 21 Mart 1964 tarihli, 440 sayılı Kanun ile 28 Tem
muz 1967 tarihli ve 933 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.» 

2. Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi işbirliği Teşkilâtı Genel Sekrterliği, 
gerektiği hallerde, 1 nci fıkradaki görevlerinin ifası sırasında genel ve katma bütçeli idarelerle, 
İktisadi Devlet Teşekkülü ve benzeri kuruluşlara ve bankalara mensup memur ve hizmetlileri, bu 
memur ve hizmetlilerin mensuboldukları idare, teşekkül, kuruluş ve bankalardaki özlük hakları 
devam etmek ve maaş ve ücretlerini oralardan almak kaydiyle, geçici bir müddet için istihdam 
edebilir. 

3. 30 Haziran 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına 
ait kısmında yazılı «Dış temsilcilikler» kadroları kaldırılmış ve yerlerine ek (1) sayılı cetvelde 
yazılı yurt dışı görev kadroları eklenmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 9. — 8 Temmuz 1948 tarihli ve 5250 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin son fıkrası 
31 Mayıs 1949 tarihli ve 5412 sayılı Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtı hakkındaki Kanun ve 
6 Temmuz 1960 tarihli ve 13 sayılı Kanunun 11 ilâ 13 ncü maddeleri dışındaki hükümleri ile yu-
kardaki maddeler hükümlerine aykırı bütün genel ve özel hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 30 Ocak 1963 tarihli ve 395 sayılı Kanunla 30 Haziran 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun Maliye Bakanlığı kısmına eklenmiş olup işbu kanunun 4 ncü maddesinin 3 ncü 
(bendi hükmü ile kaldırılan dış görev kadrolarını işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işgal et
mekte bulunan Maliye Bakanlığı memurları işbu kanunun 4 ncü maddesinin 3 ncü bendi hükmü ile 
verilen yeni kadrolara, Ticaret Bakanlığı memurları işbu kanunun 6 nci maddesinin 2 nci bendi 
ile verilen yeni kadrolara ve Dışişleri, Maliye ve Ticaret bakanlıkları dışındaki bakanlıkların me
murları da işbu kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile verilen yeni kadrolara, bulundukları 
kadrolar ve almakta oldukları aylıkları ile ve yeni unvanlan ile nakledilmiş sayılarak yeniden 
atanmalarına lüzum olmadan; ve bunlardan işbu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte geçici görev, 
hastalık, idari veya nizami mezuniyet gibi kanuni sebeplerle görevleri başında bulunmıyanlar için 
işe başlama kaydı aranmaksızın, kendilerinin istihdamlarına ve almakta oldukları aylıklarının veril
mesine devam olunur. 

2. işbu kanunun yürürlüğe girmesinden önce diğer bakanlıklarla, bu bakanlıklara bağlı dış 
temsilcilik ve misyonlar tarafından yürütülen dış temaslara, milletlerarası andlaşma müzakerelerine 
ve akdine dair evrak ve belgelerden, işbu kanunla Dışişleri Bakanlığına devredilen görevlerle ilgili 
olanlar Dışişleri Bakanlığına veya bu bakanlıkça gösterilecek diplomatik temsilciliklere devrolu-
nacaktır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 741 e 2 nci ek) 
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Geçici Komisyonun tavsiyeleri 

Kanun hamlığı — Kosinleışımişltir. 

1 ncıi ımadde —• Koımisyonuımuz, 1 nci madde olamk Cumhuriyet Seımatosunca Ikalbul ödilen met
nin benliımısıanımesinıi taıvsıiyic letmıdktedir. 

2 nci ımaıdde — Kesinleşmiştir. 

3 mcü ınıaıdde — Kesinfeşmıişitir. 

4 ncü ımadde — Komisyonumuz, 4 ncü ımiadde olarak Cumhuriyet Senatosunca kabul «dilen 
metınıin Ibeıniımseınımesini ta.vsliıye etmektedir. 

5 ıncii »madde — Kesinleşmiştir. 

6 inci ımaıdde — KeslinlcşimiştJir. 

7 nci (madde — Kesinleşmiştir. 

8 nci ımadde •— Kesinleşmiştir. 

9 ,ncu madde — Koımisyomjumuz, 9 ncu m>addc -olaralk 'Cumhuriyet 'Senatosunca kabul «dilen 
'metnim 'benimsenmesini tavsliye letmelktedir. 

Geçici ımadıde — Komisyonumuz, g-eçiicti auadde olaralk Cumhuriyet Senatosunca ıkabul ledilon 
ımetnıiın ıb'eniımsanımesani tavsiye letmöktödir. 

10 ncu ımaıdde — Kosinlleşmiştir. 

11 nci ımadde -— Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 741 e '2 nci ek) 
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Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı s 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 172 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek kurulan 

Geçici Komisyon raporu (1/562) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 11 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 758/8473 

MİLLET MECLİSİ Bx\ŞKANLIĞlNA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 12 . 11 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
' Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Kanunun 172 nci maddesi .gereğince; Türk Silâhlı Kuv
vetlerinde görevli pilot ve pilot adayları ve uçuş ekibine dâhil bulunanlar 17 . 1 . 1W3 tarih 
ve 144 sayılı Kanumla, denizaltı, dalgıç ve kur bağaadamlar da, 18 . 4 . 1963 tarih ve 223 sayılı 
Kanunla almakta (Oldukları tazminatlarla birlikte kıta tazminatı almaktadırlar. 

Ancak; aynı kanunlarla tazminata müstahak olan aşağıda gösterilen personel bu tazminat ile 
kıta tazminatından tercih ettiklerinden birini almak »orundadırlar. 

1. Paraşüt birliklerinde ve kurslarında bulunanlardan, uçan hava vasıtalarından bilfiil para
şütle atlayış yapanlar, 

2. Uçuş ekibine dâhil .olmayıp da muvalkkat olarak uçuş esnasında uçak içinde görev alan
lar, 

3. Denizaltı filo komutanlığının, eğitim, teftiş, overhol sıonu trim ve derin su dalışlariyle 
kontrol ve tesellüm maksatlarına uygun olarak belirteceği lüzuma ıgöre denizaltı gemileriyle gö
revli olarak dalışa iştirak edenler, 

Bu personele sözü edilen kanunlarla ödenen tazminat devamlı değildir; paraşütle atlayış ya
panlara yılda 30 dan ıfaızlası nazara alınmaksızın beher atlayış başına, uçuşta muvakkat görev 
alanlarla, görevli ıolarak dalışa iştirak edenlere yine sınırlı olarak ıgörev süresindeki her bir saat 
için tazminat verilebilmektedir. 

Her hangi bir uçuş görevine müştereken katılan pilot, pilot adayları ve uçuş ekibi ile 
Uçuşta muvakkat görev alanlar ve uçaktan paraşütle atlayanların, keza her hangi bir dalış göre
vine katılan denizaltıcılarla, kontrol, teftiş gibi maksatlarla muvalkkat .olarak iştirak edenlerin, 
bu görevlerinin önemi, .zorluğu, yıpratıcılığı derecelerine göre 144 ve 223 sayılı 'kanunlarda 
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değişik tazminat (ödenmesi öngörülmüştü. Ancak 9*26 sayılı (Kanunun 172 nci maddesinde yapılan 
ayrımı yukarda sayılan perslonelin, kazanılmış hakkı olan tazminatından mahrumiyetine ve do-
layısiyle mağduriyetlerine sebeb/olmuştur. Kaldı ki zikredilen bu personelin uiçak veya denizaltı 
içindeki tehlikeye mâruz kalma derecesi hiçbir zaman pilot veya denizaltı personelinden daha az 
değildir. 

Bilhassa paraşütle atlayış yapanların tazminatını kaldırmakla görevin /zorluğu ve önemine 
rağmen maddi caizibesi kalmadığından teşvik mümkün tolmıyacalktır. 

1967 malî yılı ödemelerinde paraşütle atlayış tazminatının 175 000, muvakkat (görevle dalışa 
ve uçuşa iştirak edenlerin tazminatının ise 10 000 lira civarında olduğu anlaşılmakla, bu ka
nunun yılda 185 000 lira civarındaki malî portesinin bütçeye büyük bir külfet tahmil etmiyeceği 
de açıkça ıglörülmektedir. Silâhlı Kuvvetlerde bugünün teknik ve sürati icabettiren şartlarına 
uygun personel yetiştirilmesini sağlamak ve bu gibi hizmetlere iştirak ve arzuyu artırmak gibi 
bir hedefin tahakkulku ve biran önce bu mağduriyetin önlenmesini (gerektirmektedir. 

Bundan ayrı olarak kıta tazminatı ile birlikte hangi tazminatın, ödeneğin veya ihtisas üc
retinin almamıyacağını açıklıkla »göstermek amaciyle madde metnine tazminat kelimesinden son
ra «ödenek veya ihtisas ücreti» deyimi de dâhil edilmiştir. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 20 . 1 . 1969 
Esas No. : 1/562 

Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Türk /Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısını görüşmek üzere, Genel Kurulun 25 . 11 . 1968 tarihli 9 ncu Birleşiminde kurulma
sı kabul edilrmiş huluınan Geçici Komisyonumuz 10 . 1 . 1969 günü ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle toplanarak tasarıyı tetkik ve müzakere etmiştir. 

'Tasarının gerekçetslinde sarahaten zikredilen hususlar komisyonumuzca da aynen benimsendi
ğinden tasıarmm tümü ve 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Hazır bulunan temsilcilerden alınan şifahi izahata göre 926 sayılı 'Türk iSidâhh Kuvvetleri Per
sonel Kanununun yürürlüğü tarihinden itibaren bir süre paraşütçülere kıta tazminatı ile birlikte 
atlama tazminatının da verildiği ve bilâhara iSayıştayın bir kararı ile ödemenin durdurulup ev
velce yapılan tediyelerin geri alınması yoluna gidildiği tesbit edilmiştir. 

Paraşütle atlama tazminatı başta olmak üzere uçakta veya denizaltında muvakkat bir görevle 
bulunanlara ve tasarının 1 nci maddesi 'ile öngörülen diğer tazminatları ıalmaya hak kazananla
rın ibu tazminatlarımın 1 Eylül 1967 tarihinden itibaren ödenmesi ve ödenmiş olanların geri alın
maması ve geri ialmanların da iade edilmesinin hak ve adalet esaslanmı tahakkuk ettireceği ve 
bu konu komisyonumuza havale edilmiş olan işin tatbikatı cümlesinden bulunmakla geçici bir mad
de olarak tasarıya ilâve edilmiştir. 

•Diğer maddeler yürürlüğe ıait bulunduğundan tasarıdaki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikie görüşülmek üzere Yüksek [Başkanlığa saygı ile sunulur. 

(Başkan iSözcü Kâtip 
iRize ©urdur Adıyaman Bursa 

/. Sarıgöz F. KırbaşU A. Turanlı M. Tayyar 
İmzada hulunaınadı 
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O. Karaca 
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Gümüşano 
A. İ. Çelikkan 

İstanbul 
II. Ataman 

Trabzon 
Paraşütçülere ovet, diğer iki hususa 

teşmile hayır 
ilamdı Orhon 

Tekirdağ 
K. Ne'bioğlu 

tmzada bulunamadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun 172 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 172. — 18 . 5 . 1929 tarih ve 1453 
sayılı Kanunun 7 nci maddesince verilmekte 
olan makam tazminatı, hizmeteri tazminatı, ta
yin bedeli, mahrumiyet yeri ödeneği, general -
amiral tazminatı ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
görevli subay ve astsubaylara 17 . 1 . 1963 ta
rih ve 144, 18 . 4 . 1963 tarih ve 223 sayılı ka
nunlarla verilmekte olan tazminattan başka 
her hangi bir adla tazminat, ödenek veya ihti
sas ücreti alanlara kıta tazminatı verilmez. 
Bunlardan kıta tazminatı verilmesi gereken bir 
göreve tâyin edilenler, fazla olan tazminatı ter
cih edebilirler. Ancak; kıta tazminatını tercih 
ettiklerinde bu tazminat, göreve katılış tarihini 
takibeden aybaşından itibaren ödenmeye başla
nır ve almaktan sarfınazar ettikleri tazminat da 
aynı zamanda kesilir. 

Bir göreve bir ay ve daha fazla süre ile ve
kâlet edenler o görevde kendi rütbesinin gerek
tirdiği kıta tazminatını alırlar ve yalnız bir gö
rev için kıta tazminatı ödenir. 

Bu bölümde gösterilen hükümlerin uygulan
masına ait hususlar bir yönetmelikle düzenlenir. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 1 nci 
maddesi ile değiştirilen 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 172 nci mad
desi gereğince kıta tazminatı ile birlikte başka 
bir tazminata da müstahak olan subay ve astsu
baylara mezkûr tazminatlar 1 Eylül 1967 tari
hinden itibaren ödenir, ödenmiş olanlar geri 
alınmaz, geri almanlar iade edilir, 
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Hükümetiln Teklif] 

MADDE 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Millî 
Savunma, içişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

12 . 11 . 1968 

Başbakanı 
S. Demirel 

Devlet Bakam 
H. Atabeyli 

ıDevılelt Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tek. Bakanı 
t. Telân 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kür§ad 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Batanı 
H, Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
0. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşlerii Bakanı 
T. Toker 

Geçici Komisyonun Değiştirişi 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

^ • * -
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Toplantı : 4 
Dönem :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' in, kapıcıların 1§ Kanunu kapsa
mına alınmasına dair kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya 
özdemir'in, 931 sayılı İş Kanununun S nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesi hakkmda kanun 

teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2 /797) 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, kapıcıların İş Kanuna kapsamına alınmasına dair kanun 
teklifi (2/745) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair kanun tekliflini gerekçeliyle birlikte sunul
muştur. 

Gereğini saygıyla arz ve rica ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

GEREKÇE 

Bugün apartmanların kapıcılık hizmetlerinde çalışan yaklaşık 'olarak 250 bin ikisi vardır. Yal
nız İstanbul şehrinde 85 bin kapıcı vardır. Bu büyük kütle çok zıoır şaritlıar altında çalışmakta,. 
buma karşılık ber türlü teminattan yoksun bulunmaktadır. 

Gerçekten de kapıcılık hizıme/tıimde çalışanlar bir taraftan apartmanların kalorifercilik yani 
ateşçilik gibi çok 'ağır bir hizmetini gece gündüz demeden aralıksız yerine 'getirirken öbür taraf
tan da çoğu zaman asansörsüz apartmanları bütün dairelerimi ,gti|t gel bizmetlierlM dunmıadan ye-
îune ıgetirirler. Kapıcı binamın her türlü emniyetinden, temMdğimden, asansörden, ikallariferıden 
sorumludur. Buna karşılık; .genel olaralk küçük, havasız, ratubetiM insan baysliyelt ve şerefi ile bağ-
-daşıaımıyacıak yerlerde otururlar. 

Kazıaın patlaması lile temiizljik yapanken, hırsızla müeıadele ederken yaraljanıma ve ölimıe olayüları 
kapıcılar için sık sık rasılanan olaylardandır. 

Kapıcıların hangi işleri yapacakları belli, olmadığı gibi, ne zaman işlerüne son veriKeceği de ke-
ıaöm olarak fbeüilli değildir. 30 sene bür apartımana hizmet eden kapıcımın bir gün hiçbir sebep gös
terilmeden ve hiçbir para ödenmeden işinden atılması olağan hallerdendir. 

Anayasamızın çalışma ilie ilgili 42 ncü maddesinde (Devlet çalışanliarm insanca yaşaması ve 
çalışma .hayatının kararlılık Üçünde (gelişmesi için «sosyal, ilktisıadi ve malî tedbirlerle çalışanları ko
rur ve çalışmaya destekler) hükmü vardır. Bu hükme dayanarak 4 . 5 . 1964 tarihinde İnönü Hü-
kümejtllerii zamanımda ve Bülent Eöeviit'in Çalışma Balkanlığı esmasında hatırlanan ve ımeclıise »getiri
len yeni İş kanunu tasıanısmda İş Kanunu bütün işy erlerime e de teşmlil edilmıelk suretüyle kapıcıları 
d a içine almış bulunuyordu. Fakat son Oumhurbaşfcalnamn vetosundan sonra A. P. sdyoısi iktidarı 
"28 . 7 . 1967 ftarilhmde ve 931 sayılı İş Kanununun 5 nci ımalddesine (Konutlarım kapıcılık hiz
metlerinde) çalışanların İş Kanununun kapsamı dışında kaldığımı 'göslteren 'bir fıkra eklemek •su
retiyle kapıcıları ve kalorifercileri İş Kanunu dışında bırakmıştır. 
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Bu ıkanunu/n ımüzalkereısıinlde, bu kökünden yanlıış görüşün karşısına çıkmış, konuşmuş bir mal-
lejtvakili olarak ıbu kanunun ıtelklifiımle kapıcılarım haklı olan, «İş Kanunumun kapsamına alınmala
rını» Itdklif ödiyoruım. 5 ıncıi maddenin 8 nci ben'di kalkınca ıdtotaaıtji'k olaralk 'kapıcılar da İş Kanu
nu kapsamına giirecıdklıerdiır. 

Kapıcıların iş Kamunu, kapsamına alınmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. —• 28 . 7 . 1967 ıtiarih vo 931 sayılı İş Kanununun 5 inci maddesinin 1 ncıi fıkra-
sının 8 nci bonıdi Ikaldırııllmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayılmı tarihinde yürürilüğe -girer. 

MADDE 3. — Bıu kanunu Balkaınlllar (kurulu yürütür. 

İstanbul Milletvekilli Kaya Özdemir'in, 931 sayılı iş Kanununun 5 nci maddesinin değiştiralimesi 
ve Ibu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi (2/797) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

931 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde değiişiklk yapılması ve bu malddeye bir bend ilâvesiyle-
alâkalı kanun teklifimi ilişikte takdim ediyorum. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
2 . 1 . 1969 

K. Özdemir 
İstanbul Millertvelkülli 

İstanbul Milletvekili Kaya Özdemir'in; 931 sayılı iş Kanununun 5 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesiyle ilgili kanun teklifi 

GEREKÇE 

1936 yılında kabul edilerek 3008 sayı ile yürürlüğe giren İş Kanununun günümüzün ihtiyaç
larına daha uygun bir hale getirilmesi için 1961 Anayasasının getirdiği sosyal espri dikkate alı
narak İş Kanununun yeniden tedvin edildiği bilinmektedir. 

931 sayılı İş Kanununun Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosunda müzakereleri sıra
sında gerek komisyonlarda, gerekse Genel kurullarda çeşitli maddeleri üzerinde geniş tartışma
lar yapıldığı istisnalarla ilgili 5 nci madde üzerinde önemle durulduğu, çeşitli siyasi partilere 
mensup sayın milletvekillerinin görüşlerini etraflıca belirterek istisnaların geniş tutulmasının 
karşısında bulundukları bilinmektedir. 

Çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki hukukî münasebetlerin. düzenlenmesi amaciyle tedvin 
edilen kanunun 5 nci maddesiyle bu münasebetler yönünden bir boşluk bırakılmış ve bir kısım 
vatandaşlar kanunun getirdiği sosyal imkânlardan yararlanmaktan mahrum bırakılmışlardır. 
Böylelikle amacı iş ve çalışma hayatımızın çalışanlar bakımından temel haklara addedilen bâzı 
hususları düzenlemek, çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetleri tek bir metin halinde 
toplamak olan kanunun genel gerekçesine aykırı düşecek bir maddenin kanunda yer alması müm-

M. Meclisi (S. Sayısı : 791) 



_. 3 — 

kün olmuştur. Çalışanlar arasında gerek çalışma şartları, gerekse sosyal güvenlik imkânları 
diğerlerine nazaran ağır ve yok denecek kadar az olan konutların kapıcılık hizmetlerinde çalı
şanların İş Kanununun getirdiği imkânlardan yararlanamamaları gibi bir durum meydana gel
miştir. 

Diğer taraftan istisnalar maddesi içerisinde yer alan çıraklarla ilgili bendde iltibasa mahal 
verecek bir nitelikte olup, kanun koyucunun çalışanlar yararına düzenlediği kanuna aykırı bir 
tatbikata vesile olacak niteliktedir. Bu bendin yeniden düzenlenmesine ve çıraklar için belirli 
bir yaş haddinin kanunda yer almasına zaruret hâsıl olmuştur. Yardımsevenler Derneği Merkez 
ve taşra atelyelerinde çalışanların durumlarında da kanundan beklenen eşitlik prensipleri zede
lenmiş bulunmaktadır. Hayır kurumlarına ait ticari maksatlarla işletilen atelyelerde çalışan
ların sosyal güvenlik haklarından ve çalışma şartlarının düzenlenmesi imkânlarından yoksun 
bırakmayı kanun vâzıımn öngöreceği düşünülemez. Kanun teklifimle konutların kapıcılık hiz
metleri gibi özel çalışma şartlarını gerektiren işlerle, çıraklar hakkında yeni esaslar getirmekte 
ve bâzı şartlarla İş Kanunundan yararlanmalarını öngörmekteyim. 

Teklifimde yardım sevenler derneği merkez ve taşra atelyelerinde çalışanlar istisna hüküm
lerinin dışında bırakılmakta ve kanun kapsamına alınmamaktadırlar. 

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve benzeri büyük illerimizde sayıları bir hayli kabarık bu
lunan konutların kapıcılık hizmetlerinde çalışanların kanun kapsamına alınmaları, sosyal hukuk 
devletinin bir gereğidir. Bu vatandaşlarımızın kanun kapsamına alınmaları hizmet şevklerini 
artıracak dolayısiyle daha verimli bir çalışma düzenine girmelerini sağlıyacaktır. 

Kanun teklifimle Anayasanın 42 nci maddesine uygun bir görüş getirdiğim inancı içerisin
deyim. 

Çalışma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 30 . 1 . 1969 

Esas No. : 2/745, 2/797 
Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair olan 
kanun teklifi ile Yine İstanbul Milletvekili Kaya Özdemir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesi hakkındaki kanun teklifi Ko
misyonumuza havale olunmakla, ilgili Bakanlık temsilcisi ve teklif sahibi de hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu : 

Her iki teklif aynı mahiyette olması sebebiyle tevhiden müzakere edilmesine karar verildikten 
sonra daha şümullü olmasına binaen İstanbul Milletvekili Kaya özdemir'in, teklifi müzakerelere 
esas alındıktan sonra tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, maddelerin müzakeresine ge
çildi. 

931 sayılı İş Kanununun 5 nci maddesine bir (e) bendi ilâvesine mahal olmadığı müzakereler 
neticesinde anlaşıldığından metinden çıkartılarak birinci maddedeki bu değişiklik sebebiyle ka
nunun başlığı redaksiyona tabi tutuldu. 
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Yürürlük ve yürütmeye taallûk eden ikinci ve üçüncü maddeleri kanun teklifinde olduğu gibi 

bırakılmış teklif Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Mevzuun önemine binaen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasvibi

ne arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Çalışma Komisyonu Başkanı ve 

bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
istanbul Kars Afyon Karahisar 

K. Özdemir S. Düşünsel A. 1. Ulubahşi 

Ankara 
H. Türkay 

îzmir 
H. Gümüşpala 

Ankara 
R. Kuas 

İmzada bulunamadı. 

îzmir 
E. Turgut 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Şenyurt 

Tunceli 
H. Ünlü 

İstanbul 
0. N. Ulusoy 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ KAYA 
ÖZDEMİR'İN TEKLİFİ 

931 sayılı îş Kanununun 5 nci maddeshvim değiş
tirilmesi ve hu kanuna bâzı hükümler ilâve edil

mesiyle ilgili Kanun 

MADDE 1. — 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinin birinci fıkrası
nın 6 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
8 ve 10 ncu bendleri kaldırılmıştır. Aynı mad
denin 2 nci fıkrasına aşağıda metni yazılı bend 
eklenmiştir. 

6. — Çıraklar : (16 yaşını dolduruncaya ka
dar.) 

2 nci fıkra : 
e) Birden fazla daireyi ihtiva eden konut

larda çalışan ve çalışma şartları Çalışma Ba
kanlığınca hazırlanacak bir tüzükte belirtilecek 
olan kapıcılık hizmetleri. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun 
kanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini Ba-

ÇALIŞMA KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

28 . 7 1967 tarih ve 931 sayılı îş Kanununun 
5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 6 nci bendinin 
değiştirilmesine., 8 ve 10 ncu maddelerinin kal-

dırlmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sa
yılı İş Kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fık
rasının 6 nci bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş, 8 ve 10 ncu maddeleri kaldırılmıştır. 

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

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

t>m<i 
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