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lığı tezkeresi ile Devlet Hava Meydanları 
işletmesi Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. Meclisi Birleşik Toplantısından 
sonra açılan birleşimde yapılan yoklama sonu
cunda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

3 . 4 . 1970 Cuma günü saat : 15,00 te top
lanılmak üzere birleşime saat: 16,00 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Fikret Turhangü Şevket Doğan 
Kâtip 
Siirt 

Zeki Cdiker 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

'Tasarı la i' 
1. — Sosyal Hizmetler kurumu kuruluş 

kanunu tasarısı (1/281) (İçişleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarına) 

2. — Türlüye - İsviçre Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin ve Nihai Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/282) 
(Dışişleri ve Çalışma komisyonlarına) 

Teklifler 
3. — İstanbul Milletvekili İsmail Arar'in, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Memurları Teş
kilâtı hakkındaki 13 . 1 . 1950 gün ve 5509 
sayılı Kanunun 231 sayılı Kanunla değişik 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine ve aynı kanu
na bağlı (2) sayıl cetvele ilâve yapılmasına 
ilişkin kanun teklifi (2/313) Plân Komisyo
nuna) 

4. — Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi'nin, 
yüksek öğrenim yapan ilkokul öğretmenlerinin 
intibaklarına dair kanun teklifi (2/314) (Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

•Tezkereler 
5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/235) (Sayış
tay Komisyonuna) 

Raporlar 
6. — Ankara Üniversitesi 1966 bütçe yılı 

Kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1966 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/93, 1/47) (S. Sayısı: 84) 

7. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk bildirimirin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap 

kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/95, 1/49) (S. Sayısı: 86) 

8. — Orman Genel Müdürlüğünün 1965 büt
çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/112, 1/65) (S. Sa
yısı: 90) 

9. — Orman Genel Müdürlüğünün 1966 büt
çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/113, 1/66) (S. Sa
yısı: 91) 

10. — Ceza ve Islâh Evleriyle İş Yurtları 
Döner Sermaye Saymanlığının 1963, 1964, 1965 
ve 1966 yılları genel bilançosunun sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/98, 3/65) (S. Sa
yısı : 92) 

11. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 
bütçe yık Kesinhesabma ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/114, 1/69) (S. 
sayısı : 94) 

12. — Sivil Savunma Fon İşleri Sayman-
nığmın 1966 yılı bilançosunun sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/117) (S .Sayısı: 95) 

13. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 
malî yılı döner sermaye hesaplarına ait 1962 yılı 
bilançosu ile murakıp raporunun sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait 

— 89 — 
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uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel Müdür
lüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/118, 
3/119, 1/130) (S. Sayısı : 96) 

14. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1933 yılı 
döner sermaye hesabına ait bilanço ile uzman 
murakıp raporunun sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/120, 3/121, 1/70) 
(S. Sayısı: 97) 

15. — 19 . 12 . 1947 tarih ve 5016 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak katıl
mış olduğumuz Milletlerarası Para Fonu Ana-
sözleşmesindo değişiklik yapılmasına dir An
laşmanın uygun bulunduğu hakkında kanun ta-

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin oylarını kullanmala
rını rica edeceğim. 

(Yoklama yapıldı) 

1. — Kütahya'nın ilce ve köylerin de vuku-
bulan zelzele felâketi, uğranılan zararlar ve ya
pılan yardımlar hakkında gündem dı§ı demeç-
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sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3 er üyeden kurulu 24 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/1) (-S. Sayısı: 99) 

16. — 6623 sayılı Türk Hava Yolları Ano
nim Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Malyie, 
Ulaştırma ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 28 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/211) (S .Sayısı: 100) " 

17. — Çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
talksitlendiı ilmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Ka
lker, Burdur Milletvekili Mehmet Özbey, Gire
sun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 11 arkadaşı 
ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'rm, 
aynı mahiyette teklifleri ve Tarım, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/151, 2/2, 2/114, 
2/124, 2/126) (S. Sayısı: 101) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
Sayın Milletvekillerine bir hususu hatırlata

cağım : Açık oylama vardır, gündemimize ge
çer geçmez açık oylamaya geçilecektir, bunu 
arz ederim. 

BAŞKAN — Kütahya Milletvekili Sayın 
Ali Erbek, zelzele felâketi, ile ilgili olarak gün
dem dışı söz istemiştir. 

Buyurunuz efendim, 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliker (Siirt) 

— ~ • 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 64 ncü Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

_, 90 — 
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ALÎ ERBEK (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Büyük Meclisin sayın üyeleri; 

28 Mart 1970 Cumartesi günü saat 23,05 sı
ralarında meydana gelen büyük deprem felâ
ketinin memleketim olan Gediz, Simav ve 
Emet'te yarattığı yürekler acısı durumu belirt
mek için söz almış bulunuyorum. 

Acı haberi duyar duymaz, 29 Mart 1970 
günü saat 7,45 te Sayın Genel Sekreterimiz Bü
lent Ecevit, Merkez idare Kurulu üyemiz İz
mir Milletvekili Sayın Şeref Bakşık ve kıymet
li hemşehrimiz Ulus Gazetesi muhabiri Sayın 
Ali Hikmet Korkmaz ile Kütahya'ya hareket 
ettik, öğleyin saat 12,00 de Kütahya'ya vardık. 
İlgililerden kısa bilgi aldıktan sonra, yaralıları 
ziyaret etmek için hastaneye gittik. Hastanenin 
önü bir ana - baba günü idi, yüzlerce Kütahya
lı ile dolmuştu. Herkes tanıdıklarını büyük bir 
korku ve heyecanla arayıp soruyordu. Burada
ki matem, gerçekten çok acı idi. Oradaki yüz
lerce insan, felâketzedelerinin anısını aynen ya
şıyorlardı. Kütahyalı hemşehrilerim bütün ola- . 
naklariyle otobüs, taksi, kamyon, traktör ve 
diğer vasıtalarını seferber etmiş, Gediz'den ya
ralı taşıyor, yardım araç ve gereçlerini felâket 
mahalline koşturuyordu. 

Gediz'e giderken, yolun sağında ve solunda 
görebildiğimiz köylerin bina yerlerinin ve ev
lerinin yıkıldığını müşahade ettik. Gediz'e yak
laştıkça durumun dehşetini, felâketin büyük
lüğünü daha yakından hissettik. Çavdarhisar 
Köyünün beton yapılarından ortaokul, benzin 
istasyonu, karakol binası yerle bir olmuştu. 
Köye vardığımızda durum dehşetini daha da 
artırdı. Evlerin çoğu kısmen, çoğu da tamamen 
yıkılmıştı. Köy halkı perişan, şaşkın, ne yap
tığından, ne yapması gerektiğinden habersiz, 
bundan sonrası için endişeli, çocuklar başıboş, 
elleri bellerinde bekleşiyorlardı. Deprem bu 
köyde iki vatandaşımızın hayatına malolmuş-
tu. 

Oradan Gediz'e vardık. Gediz'in manzarası 
daha acı, daha hüzünlü ve daha tüyler ürper
tici idi. Binlerce dost, ahbap ve tanıdıklarımın 
bulunduğu, tatlı hatıralar, anılarla dolu, 
7 500 nüfuslu, dar olanaklariyle kendi kendi
ni kalkmdırmış bu ilçe artık yerle bir olmuştu. 
Gediz'e girdiğimde gördüğüm manzara, haya
tımda gördüğüm en hazin, en acı bir görünüş
tü. Rastgeldiğim hemşerilerime «Geçmiş ol-

— 91 

3 . 4 . 1970 O : 1 

sun» dediğimde, bütün bu dayanılmaz acıları
na rağmen, Türklüğün en büyük medeni has
letlerinden biri olan misafirperverliğinin ifa
desi olarak, «Allah razı olsun, hoş geldiniz» 
demeyi ihmal etmiyorlardı. Sarılıyor, öpü
şüyor, ağlaşıyorduk. Tanıdıklarımı sorduğum
da; birinin öldüğünü, birinin çocuğunu, öte
kinin ailesini, bir başkasının kardeşini kaybet
tiğini, gayet soğukkanlılıkla söylüyorlardı. Bu
lundukları ortamın korkunçluğu, ölümün so
ğukluğunu bu insanlar üzerinden söküp at
mıştı. 

Gediz'in iç kısmına yöneldik. O koca koca 
betonarme binalar sefertası gibi birbirine gir
miş, âdeta toprakla kucaklaşmıştı. Bu harabe 
yığınının içinde, yüzlerce ölü, yaralı, sağ in
sanlar yatıyordu. Enkazların dar imkânlarla 
kaldırılmasına çalışılıyordu. Bu konuda, kah
raman Türk Ordusunun gösterdiği insanüstü 
gayret gurur verici idi; ellerinde bulunan bü
tün imkânları büyük bir çaba ile kullanarak, 
ceset ve yaralıları bu enkaz yığınının altından 
çıkarmakla meşguldüler. 

PTT binasının yanında çıkan büyük yangın 
olanca hızı ile etrafa yayılıyor, yetişen itfaiye 
ekipleri susuzluktan ve yangına yaklaşma im
kânının olmayışından yararlı olamıyor; çevre
mizdeki insanlar, yangın bölgesi içinde yüzler
ce insanın bulunduğunu söylüyorlar, depremin 
verdiği acının ardından gelen şiddetli yağmur, 
soğuk ve yangına tevekkülle katlanıyorlar, ge
rekli yardımın biran evvel yetişmesini bekli
yorlardı. 

Pazartesi günü Çavdarhisar'a geldik. Açık
ta kalan vatandaşlar yağmur altında, hava
nın bir hayli soğuk olmasına rağmen bekleşi-
yoi', çile dolduruyorlardı. Aradan 30 saat geç
miş olmasına rağmen, bu köye hâlâ çadır ve 
gerekli yardım malzemesi gelmemiştir. Halk, 
«Biz sizlerden yiyecek istemiyoruz, elimizdeki-
lerle idare ediyoruz. Bize çadır gönderin, so
ğuk ve yağmurdan korunamıyoruz. Depremin 
üstünden 30 saat geçtiği halde yardım gelme
di. Devlet bu kadar yoksul mudur» diyorlar
dı. Onlan elimden geldiği kadar teselliye ça
lıştım. 

Örencik ve Aydıncık köylerinin durumu 
da aynı idi. Yağmuru ve soğuğu sinelerine çe
ken çilekeş insanlar, biran evvel çadır gelmesini 
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bekliyor; ölülerini gömemediklerini, bunun için 
savcının gelip rapor yazması gerektiğini, hiç 
olmazsa ölülerini gömmeleri için müsaade edil
mesini sitiyorlardı. 

Pazartesi günü Emet'e vardığımızda görü
nüş çok daha dehşet verici idi. Emet önünde 
heyecan ve üzüntüm had dereceye varmıştı. 
Gecenin korkulu saatlerini yağmur, soğuk al
tında geçiren değerli hemşehrilerim de, bu 
ana kadar çadır gelmediğinden, bir yetkilinin 
gelip durumlarını sormadığından yakınıyor; 
ilçenin genç ve dinamik kaymakamı, çaresiz
likleri yenmeye çalışarak, milletin ıstırabını 
azaltmaya gayret sarf ediyordu. Pek çok köy
den haber alınamamıştır. Yalnız, Dere, Işıklar, 
Evren ve Hisarcık'ta hasarın çok olduğu, bilhassa 
Dere köyünün, yerle bir olduğu, yüze yakın insa

nın enkaz altında bulunduğu söyleniyordu. 
Salı günü Hisarcık'a vardık; 7 ölü vermiş

lerdi. Pek çok bina tamamen veya kısmen ha
sar görmüştü. Hamam köy ölü ve yaralı verme
miş olmakla beraber hayli hasar görmüştü. 
200 haneli olan Dere köy, âfetin hışmına en çok 
uğrıyan köylerden biri idi. Köy, ağaç, kerpiç 
ve taş yığını halinde idi; bu harabe yığını,, 35 
vatandaşımıza biranda mezar olmuştu. Buldo
zer gelmiş, köyün yolunu açmaya çalışıyor, 
yardım maddeleri dağıtılıyordu. Herkes bit
kin ve şaşkındı. 

Işıklar köyü çok hasar gören köylerden biri
sidir. Köyü çevreliyen çay üzerindeki köprü 
göçtüğünden, yardım malzemeleri çayın öte 
yanma bırakılıyor, hayvanlarla veya insan sır
tında malzemeler köye taşınıyordu. Bu köyü
müz de yardımın geç gelmesinden şikâyetçi idi
ler. 

Ören köy 30 hanelik olan bu köyümüz, uzak
tan bakıldığında bir taş yığını halinde idi. Yı
kılan okul binasının beyaz duvarları görünme-
seydi, burada bir köy olduğu imkânı yok tah
min edilmezdi. 

Çayçinge: Bu köyümüz de hayli hasar gör
müş köylerimizden biridir. Burada, İmar ve is
kân Bakanı Sayın Hayrettin Nakiboğlu ve Kü
tahya Valisi Sayın ihsan Aras'ı gördüm. Ba
kan halkla konuşuyor, onları teselli ediyordu. 
Bakan bu köyden ayrıldıktan sonra ben de git
mek istedim. Kendileriyle çeşitli anılarım, 
elan bu köy halkı beni acıklı ve felâketli anla
rında bile «Nereye gidiyorsun? Bir fincan 

kahvemizi içmeden bırakmayız» diyerek misa
firperverliklerini acıklı hallerinde bile göster
diler. Çok hislendim, asil Türk köylüsüne hiz
met etmenin verdiği gurur ve çalışma azmim 
bir kat daha arttı. 

Kaya köy: Diğer köylerde olduğu gibi pek 
çok tanıdığım insanın bulunduğu bu köy de 
tamamen yanmış, yerle bir olmuş, bir enkaz yı
ğını halinde idi. Tam 135 kişiye mezar olmuş
tu bu enkaz yığını. Yolun geçit vermeyişinden, 
2 gün kaderi ile başbaşa bırakılmış olan bu köy
de yolun açılarak yardım ekiplerinin geldiği
ni, halkın ıstırabını dindirmek için çalışıldığını 
memnuniyetle gördüm. 

Akçaalan: Gediz ilçesine en fazla 5 Km. uzak
lıktaki bu kasabamıza yardım ekipleri 4 gün 
sonra ulaşabilmiştir. 1 700 nüfuslu bu kasaba 
bir türlü söndürülemiyen yangınla kül haline 
gelmiş, yüzlerce hemşehrim 20 nci Asrın atom 
ve feza çağında göz göre göre ölüme terkedil
mişlerdir. 

Simav; 30 Mart 1970 Pazartesi günü saat 
03,00 te memleketim olan Simav'a vardım. Dep
remin verdiği korku ve dehşetten dolayı bütün 
kaza halka ayakta idi. Halkın şikâyeti üzerine 
kaymakamla görüştüm, kendisinden bilgi is
tedim. Küçük çapta, yetersiz, 5 kişilik bir he
yet kurulduğunu gördüm, ilk yardım olarak 
gelen 100 çadırın, maalesef, evi yıkılmış felâ
ketzede vatandaşlar yerine memur ve evi yı
kılmamış bâzı ilçe halkı ile çok azının da köy
lüye verildiğini öğrendim. O ana kadar 30 köy
den 644 evin tamamen, 944 evin kısmen; resmî 
bina, okul ve köy konağı olarak 17 sinin ta
mamen, 11 inin kısmen yıkılmış ve hasar gör
müş olduğunu öğrendim. Bu neticelerin ilgi
lilerin gezmek suretiyle yaptıkları tetkikler 
değil, halkın, öğretmen ve muhtarın şahsi be
yanları olduğu söyleniyordu. 

Halk, memurlar ve öğretmenler kendilerine 
vazife verilerek, köylere dağılıp hasar netice
lerini gerçek olarak tesbit edip, hal ve hatır 
sorma, ica beden maddi ve mânevi yardımda 
bulunma iştiyakı içinde olduğu halde, her ne
dense ilgililerde bu cihete gidilmediğini müşa
hede ettim. Maatteessüf zelzeleden mütevellit 
hasar görmüş, mağdur olmuş, moralleri bozul
muş felâketzede vatandaşların, komitenin bu
lunduğu yerin önünde toplanarak acıklı hal-
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lerini kaymakama arz etmek istedikleri hal
de, bâzı komite üyesi ve ilgili memurlar tara
fından azarlandığına şahit oldum, çok üzüldüm. 
O anda en küçük bir müdahalemin çok mües
sif hâdiseler meydana getireceğini idrak et
tiğini için istemiyerek susmayı tercih ettim. 
En münasip bir anda, «Ne demek istiyorsunuz 
Buyurun,, Kaymakam Bey sizi dinlemek isti
yor» diye bâzı köylü vatandaşları komite bina
sına bizzat çağırarak onları konuşturdum. 
Yine münasip bir lisanla gerek Kaymakam ve 
gerekse ben konuşarak işi tatlıya bağladık. 

2 günlük yağmur ve karla geçen zaman 
zarfında çok müşkül durumda kaldıklarını ba
ğırarak beyan etmeye başlıyan halkın arzusu 
üzerine harekete geçen komite, ancak Sah günü 
harekete geçerek köylere ekipler gönderme
ye başlamıştır. 

Salı günü çok hasar gördüğü söylenen ve 
Simav'a! 6 Km. mesafede bulunan Göl ve Se-
merköy'e gittiğimde, Göl köyünde tahminen 30 
dan fazla evin kısmen ve tamamen yıkıldı
ğını gördüm. Bu yıkılmış evlerde oturanlar 
bir mucize olarak sağ kurtulabilmişlerdir. Se-
merköyde de 20 ye yakın evin kısmen ve ta
mamen hasar gördüğünü, minaresinin gövde
den patladığını ve yıkıldığı anda birkaç tane 
evin yıkılmasına sebebolacağım, köylünün en
dişe içinde bulunduğunu gördüm. 

Simav'dan ayrıldığım Çarşamba günü saat 
ikiye kadar hâlâ 16 köyle irtibat kurulamamış
tı. En çok hasar gördüğü söylenen ve kar al
tında bulunan Başkonak, Kestel ve Dağyenice 
köylerine aradan 4 gün geçmiş olmasına rağ
men irtibat sağlanamamıştır. 

Simav'ın Dağardı bölgesi denilen 30 - 40 
köyü bulunan bir yoksulluk bölgesi vardır ki, 
burası yoksulluk yüzünden daima mukadde
ratı ile başbaşa bırakılmaktadır. İşte bunun 
içindir ki, bu köylerden bâzılarının hasar de
receleri, köyden ancak 8 - 1 0 saatte yaya ola
rak gelen çilekeş köylülerin getirdiği haber
lerden tesbit edilmiştir. Resmen gönderilen 
ekipler ise yol olmadığı ve geçit vermediği 
için geri dönmüşlerdir. 

Dün TRT nin haber bültenindejı öğrendiği
me göre; bugüne kadar irtibat kurulamıyan 
köylerle temas kurulabilmesi için helikopterle
rin gelmesi beklenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Buraya kadar sizlere memleketim olan dep

rem bölgesinde yapmış olduğum gezi intihala
rından bir kısmını anlatmaya çalıştım. Şim
di de alınması icabeden tedbirleri, organizas
yon noksanlıklarını, yapılan yardımları anlat
maya çalışacağım. 

Kütahya Vilâyeti genellikle dağlık ve dal
galı bir araziye sahiptir. Deprem felâketi böl
gesi olan Gediz,, Simav, Emet'te bu ilin en çok 
dağlık ve dalgalı arazisi üzerine kurulmuş ilçe 
ve köylerdir. Burada hemen şunu itiraf et
mek isterim ki; bu 3 ilçeyi birbirine bağlıyan 
yollar Osmanlı Devrinden kalma yollardır. 
O günlerden bugüne yollar üzerinde ufak te
fek ıslâhatlar yapılmış ise de bugünkü şart
lara ve ihtiyaçlara cevap vermemektedir. Bu 
ilçeler Türkiye'de en bozuk yola sahip ilçe
lerdir. Yolların bu durumu, senelerden beri bu 
ilçelerin başta gelen dert ve problemlerinden 
birisidir. Maalesef senelerden beri bu dert ve 
dâva üzerinde hassasiyetle durmamıza rağ
men bir deva bulamadık. 

Yine belirtmek isterim ki; Türkiye'de köy
leriyle en az irtibatı bulunan veya sık sık irti
batı kesilen ilçeler varsa, bu ilçelerin başan-

.da Gediz, Simav ve Emet gelmektedir. 
Bu felâket dolayısiyle trafik hacminin 20 

misli fazlalaşmasiyle mevcut kötü yollar da he
men hemen yok olmuş durumdadır. Onun için
dir ki, Hükümetten istirhamımız, plân ve prog
ramda öncelik tanınarak bu ilçelerin yollarının 
yapılmasına ve köy yollarının da ıslah ve yolu 
olmıyan köylerin de yollarının yapılması için 
derhal teşebbüse geçilmesidir. 

Sayın üyeler, takdir buyurursunuz ki, bu
gün bu ilçelerde hayat tamamen felce uğramış
tır. 100 bine yakın insan anormal bir hayat ya
şamaktadır. Bu 100 binin içinde onbinlerce va
tandaşımız evsiz kalmıştır. Bu nedenle felâket
zedelerin vergi borçlarının affı, banka borçla
rının tecili gerekir. Bu durumun Hükümetçe 
dikkate alınacağı tabiîdir. 

Deprem dolayısiyle Kaya köy elektrik sant
ralı arazalanmıştır. Bu santraldan istifade eden 
Uşak, Gediz, Emet, Simav'daki sanayi felce 
uğramıştır. Santralın biran evvel tamiri ile 
Türkiye'nin iktisadi durumu ile ilgili bu ak
saklığın derhal giderilmesini temenni ederim. 
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Sayın üyeler, felâket dolayısiyle halkımı
zın ve Hükümetimizin, Kızılaym yapmış oldu
ğu yardımları şükranla yâdetmeyi hemşehri
lerim adına bir borç bilirim. Ancak müşahe
dem şudur ki; yapılan bu yardımlar mahallî 
komitelerce yerine zamanında yetiştirileme-
miş ve âdilâne bir şekilde dağıtılamamıştır. 
Görmüş bulunduğum ve düne kadar gelen yar
dımlar küçümsenmiyecek derecede büyüktür. 

Hülâsa, bu dâva ne şu parti, ne bu parti da
vasıdır. Felâket millî bir felâkettir. Parlâmen
tosu ile, Hükümeti ile, milleti ile elele vermek 
suretiyle; yanmış, yıkılmış bu vatan parçası 
memleketimin en kısa zamanda bugünden da
ha modern ilçe,, bucak ve köyler kurulmak su
retiyle yaranın tedavi edileceği kanaatinde 
olduğumu en halisane şekilde ifade etmeyi bir 
borç bilirim. 

Bu vesile ile, bu felâket dolayısiyle mem
leketime yardımda bulunan dış ülke devletleri
ne,, başta kara gün dostu Kızılay Derneğine, 
hamiyetperver Türk halkına, Hükümete, olayı 
Türk milletinin gözü önüne seren TRT ve Türk 
Basınına şükranlarımı arz eder, ölenlere Al
lah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı diler, he
pinizi saygı ile selâmlarım. (O. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Deprem felâketi ile ilgili ola
rak Uşak Milletvekili Sayın Fahri Uğrasızoğlu 
söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan arkadaşımın ifade et
tiği gibi, 28 Mart 1970 Cumartesi gecesi saat 
23,05 te vukuibulan müessif deprem sebebiyle 
Gediz, Emet, Simav ilçelerimizde ve köylerin
de şu andaki resmî rakamlara göre; maalesef 
1 084 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. 

Mesken, resmî bîna, lokal ve cami olarak 15 
binin üstümde binanın yıkıldığı veya ağır hasara 
uğradığı, pek çok hayvan zayiatı olduğu, tesbit 
edilmiştir. 

Depremin en çok hasar yaptığı Gediz İlçesi
ne komşu bulunan Uşak merkez köyleriyle, Ba-
naz ilçesi ve köylerinde de deprem büyük tah
ribata sebebolmuştur. 

Uşak senatör ve milletvekilleri olarak, za
manımızın müsaadesi nisbetinde depreme mâruz 

kalan bölgelerden ve köylerden bir kısmını zi
yaret etmek imkânını bulduk. Gediz, Emet, Si
mav ilçe ve köylerindeki acıklı durumu resmî 
makamlar ve matbuat bütün açıklığı ile memle
ket ve dünya kamu oyuna duyurmuştur. 

Bu arada alınan âcil tedbirler de yüksek 
malûmunuzdur. Yalnız Uşak merkez köyleriyle, 
Banaz, Ulubey ilçe ve köylerinde 2 812 si mes
ken, 30 u okul binası, 8 i cami, 2 si idare bina
sı olmak üzere 3 bine yakın bina yıkılmış veya 
oturulamıyacak derecede ağır hasar görmüştür. 
İlk anda 2 800 kadar aile evsiz kalmış veya evi
ni terk etmiştir. Uşak Şeker Fabrikasında da 
önemli hasarlar vardır. 

Bugünkü depremin tesirini gösterdiği ilçe
lerin ve bu arada Uşak merkezinin mâruz kal
dığı önemli hâdiselerden biri de; Kaya Köy Elek
trik Santrali ile bâzı elektrik tesislerinin tahri
bata uğraması neticesinde cereyanın kesilmiş ol
ması ve sanayi iş yerlerinde çalışan 7 - 8 bin 
işçinin, başgöteterrnesini muhtemel gördükleri 
işsizlik endişesi şeklinde tezahür etmiştir. 

Şu anda depremin meydana getirdiği mal ve 
can kaybı ve ağır hasar sebebiyle Yüksek He
yetinizin ve büyük Türk Milletinin teessürü 
sonsuzdur, izninizi alarak afetzedelere, Yüce 
Meclise ve bütün Türk Milletine başsağlığı dili
yor, geçmiş olsun diyorum. Bu ifadelerimle 
Yüksek Heyetinizin de hissiyatına tercüman ol
duğum kanaatindeyim. 

Tabiî âfetler mevzuunda büyük ve değerli 
tecrübelere saihip bulunan aziz milletimizin ve 
bu alanda üstün başarılarını parlak bir şekil
de ispat etmiş bulunan değerli Hükümetimizin 
gayretleriyle yaralarımızı en kısa bir zamanda 
saracağımızdan ve bununla teselli bulacağımız
dan asla şüplhe etmiyoruz. Depremi takibeden 
ilk saatlerde ilgili sayın Bakanlarımızın, depre
min ilk gününde Sayın Başbakanın deprem sa
hasında bulunmaları, afetzedelerin acılarını 
paylaşmaları ve o anlardan itibaren de âcil ted
birlerin alınmış olması, her türlü yardımların 
süratle deprem sahasına tevcih edilmesi, ayrıca 
Sayın Cumhurbaşkanının deprem bölgesine vâki 
olacak yarınki seyahatleri sosyal devlet olma 
anlayışımızın üstünlüğünü göstermesi bakımın
dan her türlü takdirin üstündedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de sonuncu olmasını temenni ettiği

miz bu deprem âfeti sebebiyle tahminlerin üs-
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tünde bir süratle felâketzedelere ulaştırılan şef
kat ve her türlü yardımlar dolayıs'iyle halk, Hü
kümetimize, Silâhlı Kuvvetlere ve Kızılay Teş
kilâtına minnet ve şükran duyguları ile dolu
dur. Ayrıca afetzede vatandaşlarımız ve Türk 
Milleti böyle acılı günlerimizde üstün insanlık 
duyguları içinde kaderimize ortak olmaya çalı
şan ve her türlü maddi, mânevi, yardımlarını 
esirgemiyen dost ve müttefik devletlere karşı 
da müteşekkir ve minnettardır. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Bundan evvelki âfetlerde olduğu gibi, bu 

son âfette de vatandaşlarımızın ıstırabını müm
kün olan en kısa bir zamanda dindirmek mak-
sadiyle insanüstü bir kudret ve kuvvetle çalışan 
köy ve mahalle muhtarından Başbakana kadar 
büitün idareci ve teknik personele teşekkür ve 
onları takdir etmek kaçınılmaz bir vicdan bor
cudur. Keza matbuat ve TRT mensuplarının 
deprem bölgesinde afetzedelere gösterdikleri 
alâka, ve yardımlar takdirle anılacaktır. 

Millî karakter taşıyan felâketli günlerimiz
de har türlü parti mülâhazalarından uzak ola
rak Yüce Mecliste mevoudolan bütün parti 
gruplarının ve değerli üyelerin aziz milletimizin 
kaderinde tereddüt etmeden birleşmiş olmaları 
ve böyle acılı günlerde vatandaşın ıstırabını 
dindirmek gayreti içinde bulunan Hükümeti ve 
diğer görevlileri teşci ve teşvik etmeleri, mem
leketimizin geleceği bakımından son derece ümit 
vericidir. Bu vesile ile aziz milletimize tekrar 
baş sağlığı diliyor, geçmiş olsun diyor, hepinize 
saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Deprem bölgesine vâki yar
dımların tevziatı ile ilgili gündem dışı Sayın tl-
yas Kılıç söz istemişlerdir. Buyurun. 

ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın millet
vekilleri ; 

Benden evvel konuşan iki arkadaşım kendi 
bölgelerinde vukubulan deprem felâketi dola-
yısdyle bölgenin ıstıraplarını gayet veciz ve ma
nalı bir şekilde dile getirmişler ve vazifelileri 
vazifeye çağırmak hususunda temennilerini bil
dirmişlerdir. Ben bunlara ilâve edecek hiçbir 
beyanda bulunmıyacağım. Yalnız birkaç husu
sa, değinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün milletçe mâruz kaldığımız bu millî 

felâket 1939 dan beri memleketimizde vukubu- ! 
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lan felâketlerin üçüncüsü mertebesindedir, bü
yük ve ağır bir felâkettir. Bu felâketler kar
şısında, milletçe, bir zelzele bölgesi haline gelen 
memleketimizde bâzı tedbirleri dikkatli ve iti
nalı bir şekilde almak ve bunların karşısında 
şaşkın hale dönmemek ve şu veya bu yoldan 
her hangi bir organizasyon noksanlığından mü
tevellit yurt içinden ve yurt dışından gelen 
yardımların çarçur edildiği istikametinde bir 
konuşma yapmak istemiyorsak ve millî yar
dımların hedefine biran evvel ve iyi bir şekilde 
ulaşmasını istiyorsak bâzı tedbirleri bugünden 
almak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Başta Kızılay olmak suretiyle, memleket 

içerisindelki millî müesseseler ve hayırsever va
tandaşlarımız 7 den 70 e kadar vatandaşlarının 
ıstırabına her sahada ortak olabilmek için ha-
rieket halindedir. Bu harekete Büyük Meclisin 
ve ona niyabeten Hükümetin de iştirak ettiği 
münakaşa götürmez bir hakikattir. Bunun ya
nında yurt dışındaJki işçilerimizin ve komşu dev
letlerimizin maddi, mânavi, aynî ve nakdî yar
dımları da insanın göğsünü kabartıcı ve gözünü 
yaşartacak kadar büyük, müessir ve faydalı ol
muştur ve olmakta devam etmektedir. 

Gazetelerden, televizyon neşriyatından ve 
konuşan arkadaşlarımızın konuşmalarından öğ
rendiğimize, okuduğumuza ve izlediğimize göre, 
bu yardımların yerine ulaşması hususunda or
ganizasyon hatasından mütevellit gecikmeler 
vardır, olabilir. Ancak, bu yardımlar evvelce 
alınmış bir tedbire istinaden organize edilmiş, 
dalha evvelden plânlanmış olsaydı, bu gecikmeler 
asgari hadde inebilirdi. Sözü buraya getirmiş
ken bir hususa dikkatle değinmek ve Hükümeti 
ve ilgilileri, bugün ve yarın vazife alacakları 
uyarmak istiyorum. 

Mıı'hiertem arkadaşGaram; deprem bölgesinde 
ve bölgelerinde şu hurcusun nazarı dikkate alın
masını kitaplar da yazmaktadır : 

Deprem bölgelerinde mal ve mala müteallik 
zararın asgariye indirilmesi, deprem sırasında 
ölü miktarının asgariye indirilmesi ve deprem 
esnasında önemli hizmetlerin aksamaması için 
önceden tedbir alınması lâzımdır. Âfcft İdleri 
Dairesinde buna ait bilgiler vs kitaplar olması
na rağmen, tatbikat gösteriyor ki, bu tedbirle
rin alınmasında geç kalmıyor ve zamanında 
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tedbir alınmadığı için hâdiselerin önüne düşü
yoruz, hâdiseleri arkadan taıklb ©demiyoruz. Me
selâ, muhterem arkadaşlarım, depo evler mese
lesi artık bizim memleketimiz için bir problem 
olmuştur. Depo evlerden kaldım şudur : Zelzele 
toölgesi istikametinde ve zelzele sahası olarak 
ilân edilen bölgelerde merkezî bir vaziyette 
pre - komplike evler hazırlanmalıdır. Böyle bir 
şeyin vukuu halinde bunların derhal kurulma
sına geçilmeli vie bu organizasyon yapılmalıdır. 
Biz daima bunları hâdiseden sonra hazırlıyoruz. 
Medenî memleketlerde, meselâ ÜsküpUeki bir 
zelzelede 70 bin kişi en kısa zamanda, en güzel 
evlere yerleştirilmiş olmasına rağmen, biz Var
to'da birtakım tedbirleri zamanında almadığı
mızdan milletçe ve milletlerarası yoldan yapı
lan yardımları lâzım olduğu şekilde organize 
edemedik ve hepinizin bildiği gibi gazetelere ve 
birtakım neşriyata vesile olabilecek, birbirimizi 
kıran, bir'birimiz arasında çekişmelere sebebiyet 
veren yayınlara ve çekişimeler'e mâruz kaldık. 

Sözlerimi burada bağlarken ve bu gibi ted
birlerin alınması için bugünden hazırlık yap
mayı temenni ederken; Hükümet âdına konu
şan arkadaşlarımızın, milletçe ıstırabını duy
duğumuz bir felâketin ve üzüntünün içerisinde 
kıvranan bizleri ve memleketi, Meclise niyabe-
ten iş gördüğünü unutarak Ibir politik yatırım 
vasıitası haline getirmemelerini de halisane duy
gularımla arz etmle'k isterim. Saygılarımla. 
(C.H.P. sıralılarından1 alkışlar) 

BAŞKAN — Zelzele bölgesine vâki yardım
ların dağıtım şekliyle ilgili olarak Sayın Nuri 
Eroğan gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Eroğan. 
NURİ EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Aynı konuda dördüncü hatip olmanın zorlu

ğunu idrak ediyorum. Ancak konuya bambaş
ka bir zaviyeden bakacağım ve konuşmam çok 
kısa olacağı sebebiyle sizi sıkmıyacağıımı ümi-
dediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; psikologlar insanlar
daki mevcut hisleri âdi hisler ve âli hisler diye 
ikiye ayırırlar. Âdi nişlerde kin gütmek, inti
kam almak, kıskanmak gibi hisler vardır; âli 
nişlerde de iyilik etmek, yaradım etmek ve ben
zeri hisler mevcuttur. 

Vatanın bir köşesi bir felâkete uğramış, bü
tün insanlık bu felâket karşısında yardım his-
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leriyle harekete geçmiş. Türk Milletinin diğer 
milletlere üstünlüğünü temin ve tesis eden va
sıflarından bir tanesi de yardım ve hasenatının 
bol olmasıdır. Hâlâ numune teşkil eden bir mü
esseseyi yaratmışız; vakıflar. Bu, Türk Mille-
tindeki bu hasletin ulviliği ve genişliğinin bir 
işaretidir. 

Bu felâket anında Hükümet; başı ile, uzak 
yakın alâkalı vekilleriyle felâket mmtakasında, 
yardımla alâkalı bütün kuruluşlar yardıma koş
makta. Demiyorum ki, bu hizmette kusur yok. 
Her şeyin en iyisini yapmak mümkün olamaz, 
mutlaka arandığı takdirde kusurlar da buluna
bilir. 

Bugünkü gazetelerden bir tanesinde şöyle 
bir başlık gördüm: «Yardım malzemesi 
para ile satılıyor.» 

Muhterem arakadaşlar; bu başlığı atmakta 
iki maksat olabilir: En iyi niyetle tefsirle va
zifelileri ikaz etmek ve art düşünceli tefsirle 
de iktidarı, vazifelileri zedelemek. Hangi açı
dan alırsanız alınız, ister birincisi, ister ikin
cisi; netice itibariyle insanlardaki mevcut bu 
yardım hissini zedeler, tahribeder. Burada da 
kalmaz, yabancılar bu başlığı gördüğü takdirde, 
«Ne biçim milletmiş, bizim buradan gönderdiği
miz yardımları da acaba satıyorlar mı?» der... 

Buradan değerli basın mensuplarına hita-
betmek istiyorum: Milletin, insanlığın bu iyi 
hissini tahribetmeye ve memleket aleyhine bir 
hava estirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 
Bu konuda vazifeyi yaparken daha vatanper-
vane ve daha dikkatli olmak, lâzımgelir. 

Bu konuyu burada bitirirken bir noktaya 
daha işaret etmek istiyorum: Son iki hafta için
de, iki yardım kampanyası açılmıştır; birisi, 
Sakatlar Derneği için, birisi Kanser Derneği 
için. Çocuklarımıza bunun için kumbaralar veril
miş, rozetler dağıtılıyor, öteden beri bu kam
panyanın, rozet dağıtmak suretiyle yardım top
lamanın, çocuklara iyi olmıyan birtakım hisler 
telkin edeceği düşüncesiyle aleyhinde bulunu
rum. Ayrıca, bu defa verilen kumbaraların 
ağızları açık, ters çevirdiğiniz takdirde içine 
atılmış paralar oluk gibi boşalıyor. Bu, küçük 
çocuğu kötülüğe teşvik eder, tahrik eder, teşci 
eder. Bundan kaçınılması gerekir. 

Bu vesile ile cümlenizi saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar.) 
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2. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, 
eğitimimizin temel sorunları hakkında gündem, 
dışı demeci. 

BAŞKAN — Eğitimimizin temel sorunları 
ile ilgili, gündem dışı, Sayın Hüseyin Dolun 
söz istemiştir, buyurun efendim. 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Tabiatın müstesna güzellikte yarattığı ülke
mizin, belli nedenlerden ötürü gülmeyi unutan 
yoksul halkı, beş gün önceki depremle bir daha 
üzüntülere gömülmüştür. Üzüntümüz büyük
tür. 

Hükümetin, tabiatın bu beklenmiyen zaman
da reva gördüğü yarayı sarmadan enerjik bir 
tutum göstereceğini umuyorum. Can ve mal 
kaybına uğnyan ve tedirgin olan yurtdaşları-
mıza Cumhuriyet Hükümetinin bütün olanakla
rını götürmesini içtenlikle bekliyor ve yüce ulu
sa baş sağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; bu tabibat depremin
den değil, hepimizin günahı ile meydana getiri
len ulusal ikinci bir depremden söz etmek için 
huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. Bu dep
rem, Türk millî eğitimindeki depremdir. Türk 
millî eğitimi sallanmaktadır. Sismograflar dep
remin şiddetli olduğunu göstermektedir. Ta
hammülünüz ölçüsünde bu depremin şiddetini, 
merkez üssünü ve çözüm yollarını göstermeye 
çalışacağım. En isabetli kararları almak için, 
dikkat ve ilgilerinizi zorhyarak sözlerimi izli-
yeceğinizi umuyorum. Zira, sizleri bu sandalye
lere kadar gönderen, yani hepinizin hayatında 
emeği olan Türk Öğretmeni, şu dakikalarda si
zin dikkatinizi izlemektedir. 

Ben bir öğretmen milletvekili olarak şu ka
nıdayım : öğretmen, bilime ve gerçeklere say
gılı olan kişidir. Görevi gereği, bir konuda du
rumu olduğu gibi ortaya koyar. Bundan amacı, 
kötü, hoş olmıyan şeyleri sergilemek değil, ger
çeklere değinmek ve onları olduğu gibi yansıt
maktır. 

Arkadaşlar, görünüm şudur : 35 milyonuz, 
13,5 milyonumuz kalem tutamıyor, gözü alfabe 
görmemiş durumda... 35 milyonuz, 3,5 milyonu
muz resmî dilimiz olan güzelim Türkçeyi konu-
şamamakta, kürtçe, arapça, zazaca, abazaca, ar-
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navutça v.s. mahallî analehçelerini, şivelerini 
kullanmaktadırlar. 

Öğrenim çağındaki 2,5 milyon köy çocuğu 
okulsuz, öğretmensiz, yalınayak, perişan bir şe
kilde okulu bulunmıyan köylerde dolaşmakta
dır. 

«Okulumuz açıktır» dediğimiz yerlerde de, 
Millî Eğitim Bakanlığı daireleri ve diğer Devlet 
dairelerinde, özellikle salon ve diğer odalarda 
çelik dolaplar ve döner koltuklar dolup taşar
ken, bir köy okulunda tek parça «tebeşirin» has
reti çekilmektedir. 

Ders kitapları ve öteki ders araçları, soygun
cu aracıların inhisarınldadır. îspat etmek için 
bir örnek vereceğim, Yüce Meclisin özellikle bu 
konu üzerinde durmasını istirham edeceğim : 

Türk çocuğunun temel eğitimini aldığı «Al
fabe» diye bir kitap vardır, hepiniz okumuşsu
nuzdur. (Bu alfabe kitabını basite almıyalım) 
Millî Eğitim Bakanlığı, tutuyor, 1970 - 1971 öğ
retim yılından itibaren okullardan bunu kaldı
rıyor. Peşinden Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
öğretim üyesi, Hacettepe Üniversitesi öğretim 
üyesi, Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyesi 
ve Eğitim Enstitüsü öğretim üyesi olan şahıs
lara diyorlar ki, «Gelin buraya, şu alfabeyi ha
zırlayın.» Şimdi, size sorarım, bir üniversite pro
fesörü alfabe yazmaktan anlar mı, anlamaz mı? 
Bu bir. 

Bu ülkede 130 bini aşkın ilköğretim ordusu 
mensubu dururken, üst öğretim müesseselerinin 
öğretim üyelerine, «Gelin, alfabeyi yazın, ayrıca 
1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci sınıf Türkçe ki
taplarını da yazın» denirse ve bunun % 6 sı 
telif hakkı olarak bunlara verilirse bundan bir 
anlam çıkarmak gerekir mi, gerekmez mi? Siz 
düşünün. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bizim olan de
ğerlerimiz çürümektedir. «Harmandalı» mızın 
yerini «Ça Ça», «Horan» ımızın yerini «Tvist», 
Anadolumuzun, derdini, güzelliğini dile getiren 
«Türkü» lerimizin yerini «Boşvermişim dünya
ya», «Agora meyhanesi» gibi şarkılar almıştır. 

Erzurum'un'dadaşını, Ege'linin efesini, Silif
ke'nin Fatma Bacısını oynatan, şahlandıran 
«davul - zurna» nın yerine «şhow» programları, 
dans programları düzenleniyor, bugün ülkem
de. Eğer milliyetçilik meselelerine değinmemiz 
gerekiyorsa bu mevzuda da değinmeliyiz. 
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Ayasofya ve Sultanahmet camilerinin dibi 
Amerikalıların eroin, esrar yuvaları olmaktadır 
bu ülkede... Bu gerçeklere değineceğiz arkadaş
lar. 

Yirminci asırda, tıbbın akla durgunluk ve
recek gelişmeler gösterdiği bir dönümde, kıza
mık, Erzurum'da, Siirt'te yüzlerce yurt evlâdına 
kapkara mezarlar hasırlarken, benim doktorla
rım, yöneticilerim, kendilerine değer verilmedi
ğinden ötürü Almanya landa, Amerika'larda ci
rit oynamakta ve yabancı ülkelerin yavrularını 
tedavi etmektedir. 

Tabiatın Orya - Asya'da başlattığı tarihî göç, • 
yöneticilerin yarattığı işsizlik nedeniyle Anado
lu'muzdan Almanya'lara, Fransa'lara, Avustu-
raiya'lara kadar devam etmekledir bugün. 

Kamusla elleriyle benim işçim, en kirli işleri 
yapıp, ülkesine bir tane teyp, bir tane işe yara
maz araba getirmekle, sıhhatinden, hayatından, 
millî varlığından kayba uğramaktadır. Kalkın
mamız için son derece ihtiyacımız olan emeği 
bu şekilde heba eden kişiler bu vebalin altından 
kendilerini kurtaramıyacaklardır. 

Devlet mekanizması halkımıza usanç veren 
bir duruma gelmiştir. Bugün bu ülkede yüz li
ralık değeri olmıyan bir kıraç tarla parçasının 
dâvası tam yirmi yıl sürmektedir. 

Tasarruf bonolarından esnaf ve memur gmâ 
göîiirnjişîjir. 

Kredi konusuna değinmiyeceğim, zira benim 
karakterim bu Yüce Meclisi polemiğe sürükle
meye elvermiyor. 

Dış politikamız, tarihin Mç?:ir döneminde 
görülmemiş tohlkclerb dolu bir noktaya geti
rilmiştir, Kîıto.s politikam ÂZ, beş paralık bir 
başpiskoposun istediği yörüngeye otur!;ulmu.ş 
ve bu konuda basiretsizliğin ilgi çekici örnekleri 
Verilmiştir. 

••Gümrük işlerimiz... 
.BAŞKAN — Sayın Dolun, Millî Eğitim so

runları üzerinde gündem dışı söz .islediniz, bü
tün hizmetleri (denetliyorsunuz. 

Devam buyurunuz. 
HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Muhterem 

Başkanım, yoğurt, peynir... Tamamen sütten ya
pılır. Süt olmazsa peynir de bulamayız, yoğurt 
da bulamayız. 

BAŞKAN — Orası doğru, ama sizin istedi
ğiniz söz Millî Eğitimle ilgili idi. 
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HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Tabanın
da eğitim olmıyan, eğitime dayalı olmıyan 
toplumlar geleceklerinden emin olamazlar. 
Müsaade buyurun, konuya geliyorum. 

Durum budur arkadaşlar. 
Hakka, adalete, emniyete, özgürlüğe, Ata

türk devrimlerine ve Cumhuriyet esaslarına 
namusluca sarılan; ülkesini son derece seven; 
demokratik düzenden yana savaş sürdüren; 
mânevi hayatımızın yapıcısı öğretmen, bu tab
lo karşısında ne yapacaksır? Sizllor onların ye
linde olsanız ne yaparsınız? 

Yıllardan beri «Uyu uyu yat uyu» diyen bir 
alfabeyi eline sıkıştırdığınız öğretmen; kendi
sinden, solucanın sindirim sistemini yavruları
nıza öğretmesini emrettiğiniz öğretmen; bu 
uîmsun çağdaş dünyaya ulaşmak istediği bir 
dönemde, sizin yavrularınıza, «Uyu uyu, yat 
yat uyu.» demeye devam etsin mi arkadaşlar? 

Ben, altı aydan beri ilk defa huzurunuzu 
işgal ediyorum. Onun için müsaade edin, bu ger
çeklere değineceğim arkadaşlar. 

Şimdi, 'öğretmen ne istiyor arkadaşlar? Bu 
konuya gelelim. 

Yönetimi ellerinde bulunduranlar, bu öğret
menin haîflı isteklerine sırt çevirmekte, amacı 
kavrıyamamakta, öğretmeni politika yapmak
la suçlama cihetine gitmektedirler. 

Sayın parlömanterler, öğretmenlerimizin 
bu haklı dileklerini mutlak surette dikkate al
mak sorundadırlar. Zorundadırlar diyorum; 
çünkü, sizi yetiştiren bu topluluktur. Emeğe, 
emeğin karşılığını vermek zorundayız ar
kadaşlar. Bugün dağbaşındaki Koçero bile 
•öğretmene yeşil ışık tutuyor. Bugün bir aile, 
•'•;? -m öğretmene kızımı vermem» diyor. Bugün, 
«Sen çocuğunu bir öğretmen de mi yapama
dın?» diyenler var, bu ülkede. 

öğretmene değer vermezseniz ulusumuz, 
sonuncu uluslarla müsavi hale gelir. 

Şimdi üç beş cümlelik bir sözüm daha var; 
bunları arz edeceğim ve huzurunuzdan ayrıla
cağım. 

Çocuğun, gencin ilgi duymadığı, hayatta 
bir defa olsun karşılaşmadığı ölü ve pratik bil
gilerle şişirilmiş müfredat programlarının ye
rine, gerçeklerle yüklü programların yer al
masını istiyoruz. 
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Ne yapıp yapıp, ister çalışıp hak ederek, is
ter kopya, 'tehdit, para gilbi 'anormal yollarla 
mücadeleyi zorlıyarak diplomalı kalem efen
dileri yetiştiren sistemin son bulmasını istiyo
ruz. 

Seçimden seçime köye gidip, «sizi de oku
tacağız» diyenlerin, not ticareti yapanların, 
devlet oıkuUannda % 15, özel okullarda % 100 
başarı şansı oyunu oynıyanların oyununa «pay
dos» demek istiyoruz. 

Görülmemiş kazançlı okul faciasının, önlen
mesini, değerdi beyinlerin ihracının, durdurul-
(maJsını gençliğin bunalımının, giderilmesini 
buruk ve çürük çehreli, tutucu ve teokratik 
düşünceli kimselerin sahneden çekilmesini isti
yoruz. 

Hükümetin vakit geçirmeden bu gerçekleri 
görebilmesini temenni ediyorum. Çünkü, bugün 
eğitim yoksunluğundan yakınan geniş halk yı
ğınları var. Eğitim çarkından canlı çıkama
mış, sokağa terk edilmiş, eğitime küskün mil
yonlar var. Eğitim kurumlarında bir dram 
hüküm - sürüyor; çocuklar, ana ve babalar, 
gençler ve öğretmenler lüzumsuz bilgiler altın
da yorgun ve bitkin düşmüştür. Eğitim basa
maklarında boykotlar, işgaller, yaralamalar 
ve öldürülmeler var. Eğitim karaborsaya düş
müş, eğitimde ihtikâr almış yürümüş; fakir 
köy çocuklarının yüzüne bütün eğitim müesse
seleri kapatılmıştır. 

Ulusça uygarlık özlemimiz var. Evet var, 
ama «buyur, gel» deseler, varmak için dizimizde 
derman, elimizde hüner, kafamızda bilgi yok. 

Toplumumuz yeter eğitimi alamadığı için
dir ki, ileri geri, yani sağ sol savaşları ülke
mizde çetin bir şekle girmiştir. Aynı ailenin 
iki çocuğundan biri diğerine «komünist», öteki 
diğerine «yobaz» diyerek Kayserilerde, Kon
ya'larda, kanlı pazarlarda kardeş kavgasına 
girişmektedirler. 

öte yandan iç ve dış sömürücüler, yani ül
kemin olmıyan hain çocukları millî bünyemiz
den milyarlar kaçırarak Sina çöllerini, Kıbrıs 
sahillerini, ıfüze rampalarını ülkeme karşı do
natmaktadırlar. 

Durumu bu açık, çıplak tabloyla sizlere ara 
•ettim, Yüce Meclisimizin, Türk Millî Eğitiminin 
içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarılması için, 
olumlu çabalar göstereceğinden emin olarak 

hepinize saygılarımı sunarım. Bu konuda bir 
teklifimi de Yüce Başkanlığa sunuyorum. 

iSaygılanmla. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
FETHULLÂH TAŞKESENLİOĞLU (Erzu

rum) — Sayın Balkan, Cuma günkü birleşim
de gündem dışı söz istemiştim.. 

BAŞKAN — Sonra efendim, bir daha ki,, 
birleşimde konuşursunuz. Şu anda beş arkada
şa gündem dışı söz vermiş bulunuyoruz. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangİl'e Devlet Bakanı 
Refet Sezgin'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/236) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka

nı ihsan Salbri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Refet Sez
gin'in vekillik etmesinin, Baş/bakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim.. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunur. 

4. — İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
nun, (1/93) ve (1/86) esas sayılı kanun tasarı
larının havale olundukları komisyonlardan seçi
lecek 3 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (1/86, 1/93, 
4/56) 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu tarafından verilmiş bir takrir var
dır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen dönem bir Geçici Komisyonda tetkik 
ve müzakere edildikten sonra, Genel Kurul 
gündemine intikal eden ve zaman kifayetsizli
ği sebebiyle ğörüşülemiyerek kadükleşen, «Nü
fus kanunu tasarısı (1/93)» ile «Genel nüfus 
yazımı kanunu tasarısı (1/86)» bu dönem yeni
den ihya edilerek Yüksek Meclise intikal etti
rilmiştir. 

Halen Adalet Komisyonunda bulunan, «Ge
nel nüfus yazımı kanunu tasarısı» ile Dışişleri 
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Komisyonunda bulunan, «Nüfus kanulnu tasa
rısı» nı görüşmek üzere havale edilmiş bulun
dukları Dışişleri, Adalet, İçişleri 've 'Plân Ko
misyonlardan üçer üye seçilmek suretiyle bir 
Geçici Komisyon teşkil edilmesini ve haiz olduk
ları ehemmiyet nazarı itibara alınarak, bahis 
mevzuu her iki tasarının da aynı Geçici Komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İçişleri Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu 

BAŞKAN — içişleri Bakanı tarafından, iki 
kanun tasarısının, tezkerede bahsedilen komis
yonlardan alınacak üyelerle kurulacak geçici 
komisyonda görüşülmesi talebedilmektedir. Ge
çici Komisyon kurulması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — Tarım Bakanı İlhamı Erteyn'in, (1/277) 
esas sayılı kanun tasarısının havale olunduğu ko
misyonlardan seçiUcek 3 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(1/277, 4/58) 

BAŞKAN ~ Sayın Tarım Bakanı ühami 
Ertem tarafından verilmiş bir takrir vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

(1/277) esas sayılı «Çiftçi mallarını koru
ma» kanun tasarısının önemine binaen, süratle 
kanunlaşmasını teminen; havale edilmiş olduğu 
içişleri, Millî Savunma, Köy işleri, Adalet, Ta
rım ve [Plân komisyonlarından üçer sayın üye
nin iştirakiyle kurulacak geçici bir komisyonda 
müzakeresini arz ve teklif ederim. 

tlhaımi Ertem 
Tarım Bakanı 

BAŞKAN — Çiftçi mallarını koruma Ka
nunu tasarısının geçici bir komisyonda görüşül
mesi, Tarım Bakanı tarafından talebedilmekte
dir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6". — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri hakkın
da kanun teklifinin havale olundukları komisyon
lardan Seçilecek 3 er üyeden kurulu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi (2/194, 
4/59) 

BAŞKAN — Sayın Manisa Milletvekili Hil
mi Okçu tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 

hakkındaki kanun teklifim 7 . 1 . 1970 tarihin
de Maliye Ticaret ve Plân komisyonlarına ha
vale edilmiş olup bu tarihten beri Maliye Komis
yonunda beklemektedir. 

Uzun çalışmalar neticesi hazırlanmış olan 
bu teklifin mevcut durum ve ihtiyaç karşısında 
önemi aşikâr olup biran önce kanuniyet ikti-
sabetmesinde ve tatbikatın eski kanunlarla yü-
rütülmemeisinde zaruret vardır. 

Havale edilmiş olduğu Maliye, Ticaret ve 
Plân Komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda müzakeresine ka
rar verilmesini saygı ile arz ve teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Hilmi Okçu 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Okçu tarafından 
verilen takrir ile, Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve Birlikleri hakkında kanun teklifinin geçi
ci bir komisyonda müzakeresi talebedilmekte
dir. Geçici bir komisyon kurulması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — 'Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
(Jay Teşkilât kanunu teklifinin havale olunduğu 
komisyonlardan seçilecek 2 şer üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/36, 4/57) 

BAŞKAN — Sayın Trabzon Milletvekili Ah
met Şener tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
okutuyorum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Çay Teşkilât kanun teklifimin Ihavale bu

lunduğu, Ticaret, Tarım, Maliye ve Plân ve Büt
çe Komisyonundan seçilecek ikişer üyeden ku
rulacak Karma 'Geçici Komisyona havale edil
mesini arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet Şener 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Ahmet 
Şener tarafından, »Çay teşkilât kanunu teklifi
nin geçici bir komisyonda görüşülmesi talebe-
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dilmektedir. Bu (hususu oylarınıza arz ediyo
rum. KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

8. — Millet Meclisi Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, 24 . 11 . 1969 tarihli 9 ncu Bir
leşimde kurulması kabul olunan Araştırma Ko
misyonuna 7.4. 1970 tarihinden itibaren 3 ay 
daha mehil verilmesine dair iezkeresi (10/1, 
10/16,10/23,3/238) 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonu Başkanı 
Sayın 'Süleyman Çağlar tarafından verilmiş 
bir takrir vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tefeciliğin önlenmesi ve yaptığı tahri
batı tahkik ve tarımla uğraşanların emeklerinin 
karşılığını lalmaları için kredi ve 'üretim alanın
da gerekli tedbirleri teslbit etmek üzere 
24 . 11 . 1969 tarihinde 9 ncu Birleşimde 405 
sayılı Kararla teşekkül eden (Komisyonumuz 
çalışmasına devam ettiğinden, 7 . 4 . 1970 ta
rihinden başlamak üzere 3 ay daha mehil veril
mesi hususunda Genel Kuruldan karar alınma
sına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 

Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

(Manisa) 
Süleyman Çağlar 

BAŞKAN — 'Araştırma Komisyonu Başkanı 
Sayın Çağlar tarafından verilen takrir ile, 
7 . 3 . 1970 tarihinden muteber olmak üzere, 
üç aylık mehil istenmektedir. !Bu hususu oyla
rınıza arz ediyorum. Kalbul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, (2/53) 
esas sayılı kanun teklifinin, (1/118) esas sayılı 
kanun tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici 
Komisyona havale edilmesine dair tezkeresi 
(2/53, 1/118, 3/237) 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu Başkanı Sa
yın İsmail Hakkı Akdoğan tarafından verilmiş 
bir takrir vardır, okutuyorum, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 ar

kadaşının, Kara avcılığı kanun teklifi, Komis
yonumuzda (görüşüldü. 

Genel Kurulun 26 . 12 . 1969 tarihli 20 nci 
Birleşiminde ise, Kara avcılığı kanun tasarısını 
(1/118) görüşmek üzere bir Geçici Komisyon 
kurulmuştur. 

Kanun teklifinin de, tasarı ile aynı mahiyet
te olması nazarı itibara alınarak, bahis konusu 
teklifin de içtüzüğün 27 nci maddesi gereğin
ce, adı geçen Geçici Komisyona Ihavale edilmesi 
hususunda gerekli işlemin yapılması için, mev-
zuubahis kanun tekliflinin Yüksek Başkanlığa 
sunulmasına Komisyonumuzca karar verilmiş ol
duğunu saygılarımla arz ederim. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Yozgat 

ismail Hakkı Akdoğan 

BAŞKAN — Geçici Komisyonda tasarı tet
kik edilmektedir. Aynı konu ile ilgili bir teklifin 
bulunduğu Komisyon Başkanı tarafından ifade 
edilmekte, bu teklifin de tasarı ile beraber mü
zakeresi talebolunmaktadır. Bu hususu oylarını
za erz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Trabzon Milletvekili Selâhuttin Güven 
ve 18 arkadaşı ile, Trabzon Milletvekili Ahmet 
Şener'in, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun 
bâzı vergilerden ve bütün hare ve resimlerden 
muaf tutulmasına dair kanun teklifi ve Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/239, 2/276) 
(S. Saym : 81) 

BAŞKAN — Çocuk Esirgeme Kurumu ile 
ilgili olup, geçen birleşimde açık oya arz edilen 
ve salt çoğunluk sağlanamıyan bir kanun tekli

fi vardır. Açık oylarınıza arz edilecektir. Küre
ler, sıralar arasında gezdirilecektir. Bilâhara 
da, kürsüye konacaktır. 

2. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile eski İstanbul Milletvekili Kaya 
Özdemir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu ilgili komisyonu ile Millet 
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İt celisi Çalışma Komisyonundan seçilen 4 er üye
den kurulu 2 numaralı Karma Komisyon raporu 
(2/186) (S. Hay ısı : 18 e 1 nci eh) (1) 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, kapıcıların iş Kanunu kapsamına alınma
sına dair kanun teklifi ile, eski istanbul Millet
vekili Kaya özdemir'in 931 sayılı İ« Kanununun 
5 noi maddesinin değiştirilmesi vo bu kanuna 
bâzı hükümler ilâve edilmesi hakkındaki kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu ilgili Ko
misyonu ile Millet Meclisi Çalışma Komisyonun
dan seçilen 4 er üyeden kurulu 2 numaralı Kar
ma Komisyon raporu üzerinde müzakereye geçi
yor ua. 

Komisyon?.. Hükümet?.. Buradalar. 
Komisyon 'raporunun okunup, okunmaması 

hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler... Ko
misyon raporunun okunmaması Genel Kurulca 
kararlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde şahısları adına söz alan saym 
üyeleri bildiriyorum: Saym Ülker, Sayın Uğra-
sızoğlu, Sayın Ataman, Sayın Hamamcıoğlu, Sa
ym Türkay, Sayın özgüner, Saym Avşargil, Sa
yın Başer. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Grup arlına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Lütfen yazılı olarak yetkililer 
bildirsin. 

Buyurun Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; kapıcılarla ilgili kanun teklin Karma 
Komisyona havale edilmişti. Şimdi, Yüce Mec
lisin önünde üç metin var. Anayasa ge
reğince, Yüce Meclis bu üç metinden birini 
kabul etmek mevkiindedir. Birisi, Millet Meclisi
nin kabul ettiği metin; ikincisi, Cumhuriyet Se
natosunun kabul ettiği metin; diğeri de Millet 
Meclisi Karma Komisyonunun kabul ettiği me-
etin, yani senatör arkadaşlarımızın da katıldığı 
komisyonun kabul ettiği metin. 

Bugün Karma Komisyonda kabul edilen metin
de «931 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci 
bendinin 6 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

(1) 18 e 1 nci ek S. Sayılı hasm ayazı tutana
ğın sonuna eklidir, 

rilmişjtir, 18 yaşını bitirmemiş çıraklar» deni
yor. 

Değerli arkadaşlarım; kısa olarak ifade et
mek istiyorum, Millet Meclisinin metni uygun
dur. Millet Meclisinin metni, kanun tekniğine 
uygun ve yerinde bir metindir. 

Cumhuriyet Senatosunun metninin mahzur
larını, burada anlatmıştık. Bu mahzurları ka
bul eden komisyon mahzurlu kabul etmeseydi, 
ya Senatonun metninde yahut Millet Meclisinin 
metninde ısrar ederdi - yeni bir metin getirmiş
tir. Böylece, Cumhuriyet Senatosunun metninin 
üzerinde durulmasının mümkün olmadığını ifa
de etmiş oluyorum. Teknik bakımdan durmak 
mümkün değil, esas bakımdan durmak mümkün 
değil. Çünkü, netice itibariyle suiistimale imkân 
veren, kapıcılara yararlı bir kanun çıkarılıyor-
muş gibi gösterilen, fakat aslında kapıcıların 
asla istifade edemiyecekleri bir metin idi. Ora
da diyordu ki, «Birden fazla işverenin emrinde 
çalışanlar.» Şimdi, o metnin suiistimale meydan 
vereceği Karma Komisyonda kabul edildi. Bu 
sefer, yeni bir metin getirildi. Burada deniyor 
ki, «Kaloriferleri konut kapıcılariyîe, çalışması
nı aynı işverene veya aynı konuta hasreden ko
nut kapıcıları.» 

Değerli arkadaşlarım; bu metin dahi tehli
keli bir metindir, ayırıcı bir metindir. Çünkü, 
Millet Meclisinin ilk kabul ettiği metinde, kapı
cılık hizmetinde çalışanlar istisnasız bu işin içi
ne giriyordu. Buradan sorduk; «Han kapıcıları, 
odaibaşıları da buna giriyor mu?» diye. Geçen
de vr eki Meclisin sayın komisyonu «Han kapıcı
ları ve odabaşıları da buraya giriyor» diye 
buyurdular ve zabıtlara geçti. 

Şimdi burada ayırım yapılıyor, kaloriferli 
konut kapıcıları, deniyor. Eğer kalorif var da, 
konut değilse; yani işyeri ise? Çünkü «konut» 
tâbiri meskenin karşılığıdır ve bunlar hukukta 
ayırımlara tabi tutulmuştur. «Konut» tâbirinin 
içinde işyerlerinin olmadığı, her zaman iddia 
edilebilir. O bakımdan, «Kaloriferli konut ka
pıcıları» dendiği zaman, bunun içinden kalori
ferli olmıyanlar çıkıyor, bir. Onun yanında ko
nut olmıyanlar ayrılıyor, Böylece, bu madde as
lında kapıcıları ihtiva edecek bir madde niteli
ğini gösterdiğini iddia etmekle beraber, yarını, 
eksik bir madde halinde ortaya çıkıyor. Saten 
esas olan, ideal olan, üzerinde çırpındığımız 
şey, bugün iş hukukunda, iş hayatında bir ge-
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dik olan, tek işçiye kadar İş Kanununun tat
bik edilmesi meselesidir. Dâvanın esası budur. 
Bunların içinden bir tek kapıcıları almış getir
mişiz. 

Şimdi, burada mevcut bir gedikten bir şey 
kopardığımızı, bir şey elde ettiğimizi, bir 
şey verdiğimizi ifade ederken aslında sureta bir 
hak verilmiş gibi gözüküyor, fakat o hak da 
eksik, suiistimale müsait, ıstırap çektirici bir 
metin halindedir. 

Değerli arkadaşlarım, daha söylenecek pek 
çok söz vardır. Fakat mevzuun üzerinde hepi
nizin bilgisi olduğunu da biliyorum, bu yüzden 
de zamanınızı israf etmek istemiyorum. Millet 
Meclisinin ilk kabul ettiği metnini, yani Senato
ya gitmeden - ki metnin 18 e 1 nci ekin 3 ncü say
fasındaki Millet Meclisinin metnini - kabul et
tiğimiz zaman, gerçekten kapıcılara bir sosyal 
hak vermiş oluruz. Aksi halde diğer metinler 
onları ve bizi tatmin etmiyecektir. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uğrasızoğ-
lu. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Kapıcıların, İş Kanununun kapsamına alm-
masiyle ilgili kanun teklifi, Cumhuriyet Sena
tosu ile Yüce Meclisten seçilmiş bir Karma Ko
misyonda yeniden müzakere edilerek biraz da
ha değişik bir şekliyle huzurunuza gelmiş bu
lunuyor. 

Karma Komisyonun kabul ettiği son şekle 
göre, ilk metinlerden Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin ile Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metinden farklı olarak açık ve kesinlikle, 
Yardım Sevenler Derneği Merkez ve Taşra 
Atelyelerinde çalışan bütün işçiler kanunun 
kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Yüce Meclisimizde çıraklar için kabul edi
len 16 sınır yaşı bu defa Karma Komisyonda 18 
olarak değişikliğe uğratılmıştır ki, bu değişik
lik şüphesiz işveren ve çırak lehine mütalâa 
edilebilir. 

Şimdi asıl mühim değişiklik, Karma Komis
yonun yeni bir (e) fıkrası eklemiş bulunma
sıdır, (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası ilâ
ve edilmiş. Bu fıkraya göre, kaloriferli her ko
nut kapcısı ile, aynı işverenden veyahut da 
aynı konuta sahibolan bir kimseden iş alan bir 

kapıcı, iş Kanunu kapsamına alınmaktadır. Bu 
husus kesindir. Şayet bir kapıcı aynı işverenden 
iş almışsa, yani bütün mesaisini aynı işverene 
hasretmiş ise, iş Kanunu kapsamına girecektir 
ve bunun getirdiği sosyal haklardan istifade 
edecektir. 

Ayrıca, kaloriferi bulunan her apartman ve
ya her binanın kapıcısı da otomatikman, duru
mu ne olursa olsun, ister bir işverenden iş al
sın, ister iki işverenden iş alsın, bu kanunun 
getirdiği sosyal haklardan istifa etmiş olacak
tır. 

Genellikle Karma Komisyonun getirdiği yeni 
şekil, yeni metin, kanaatime göre Millet Mecli
sinin ve Cumhuriyet Senatosunun getirdiği me
tinlere nazaran daha mütekâmil, karşılıklı ola
rak, yani hem işverenin, hem de iş alanın (hak
larını ve menfaatlerini gözetici nitelikte olan 
bir metinidir. 

Yalnız, benim bir şahsi kanaatim var ki, bu
nu huzurunuzda ifade etmek mecburiyetinde
yim; Şayet bu haliyle, yani Karma Komisyonun 
getirdiği metin, Yüksek Heyetinizin tastikine 
iktiran etmiş olursa, bu takdirde kapıcıların 
birtakım meseleler karşısında tedirgin olacak
ları kanaati bende vardır. Aynı zamanda buna 
paralel olarak, bâzı ahvalde konut sahiplerinin, 
apartman sahiplerinin de aynı sekilide huzursuz 
olacakları kanaati vardır. 

Mesele şudur; İş Kanununa tabi olan kimse
ler, malûmunuz olduğu üzere, her hangi bir iş
yerinde çalışırlar bir işçi, âlet ve edevatını, 
çantasını, torbasını alır, sabahleyin işyerine ge
lir, belli saatler içinde orada çalışır, ondan 
p;onra tekrar âlet ve edevatını alır ve evine dö
ner. Şayet kanunun yüklediği birtakım vecibe
leri işverene karsı yerine getirmezse, gene ka
nunun öngördüğü hükümler dairesinde o işçinin 
işine işveren son verebilir. Ama simidi, mesken
lerde çalışan kapıcıların durumu aynı sekilide 
mütalâa edilemez. Çünkü, bir apartmanda ve
yahut ta herhangi bir konutta çalışan bir ka
pıcı, bu konutun veya apartmanın bir loima-
nınidan, bir dairesinden, bir katından istifade 
etmek suretiyle ailesini ve çoluk çocuğunu da 
getirip orada yerleştirmektedir. Bu suretle Me
deni Kanun hükümlerinin bâzı maddelerine, 
Medeni Kanunun bâzı ahkâmına dayanılarak bu 
şahıs, hem Anayasanın, hem de Medeni Kanu
nun icabı olarak mesken masuniyetini kazan-
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maktadır. Binaenaleyh kapıcı ile işveren ara-
ısınlda her hangi bir mesele, her hangi bir an
laşmazlık zuhur ettiği zaman lâalettâyin bir iş
çinin işine son vermek gibi bir durum söz ko
nusu olamaz, 

Şayet ev sahibi bir kapıcının işine son ver
meyi kararlaştırmış olsa bile, kapıcının bu ev 
masuniyetinden istifade hakkı oHması dolayı-
siyle, kolay kolay bu meskenden ayrılması 
mümkün değildir, işte bu husus, kapıcıyı ve ev 
'sahibini tedirgin edecek, huzursuz edecek en 
mühim meselelerden birlidir kanaatindeyim. 

ikinci mesele ise; gönül arzu edendi ki Kar
ma Komisyon, kapıcılarla ilgili grev mevzuun
da da bir hüküm getirmiş olsun. Çünkü, her 
hangi bir işçinin bir işyerinde grev yapması, 
ile, kapıcıların apartmanlarda veya meskenler
de grev yapmaılan, neticeleri bakımından çok 
farödı'dır. Bir apartmanın kapıcısı veya bir ma
hallenin Ib'ir şehrin kapıcıları toptan greve git
tikleri takdirde o evde oturmakta bulunan ço-
cnlklarm, hastaların ve 'ihtiyarların durumunun 
ne olacağını Yüksek Heyetiniz takdir etmek 
mecburiyetindedir. Böyle bir zamanda yapıla
bilecek başka bir şey de yoktur, işveren dük
kânını veya işyerini bir kaç gün için kilitllye-
bilir, bu mümkündür. Bir apartmanın dış hiz
metleri de bir müddet için tatil edilebilir, bu da 
mümkündür. Fakat kaloriferlerin yanmamıası 
hali, pekçok vatandaşın sağlık durumu ile ya
kından ilgilidir ve tehdit edici bir mahiyet arz 
eder. Binaenaleyh bu iki meselemin mevcut ol
ması, yani mesken masuniyetinin bulunması, 
mesken içinde oturmaları ve bir de grev hakla
rının bir düzene bağlanlmamış oılması, hem ka
pıcıyı, hem de işvereni ziyadesiyle tedirgin ede-
öek bir durum yaratmaktadır. 

Bu hususta benim kanaatime göre, yüksek 
müsaadenize sığınarak ifade ediyorum, hem bu 
Çalışma Komisyonu, hem de buna bu haliyle 
dahi peki diyen birtakım değerli üyelerimiz, 
yarın birtakım dedikodulara mâruz kalacak
lardır, bu hareketleri tasvibedilmiyeceıktir ve 
İstanbul, Ankara, izmir gibi büyük şehirlerde 
bu kapıcı meselelerinden dolayı huzursuztluklar, 
geçimsizlikler hâsıl olacaktır. 

Hattâ kanaatim odur ki, bundan en çok za
rar gör'ecek olan kapıcılar olacaktır. Kapıcıla
rın rahatsız ve huzursuz olmalarına gönlüm ra
zı olmadığı içimdir ki, bu hususu Yüksek He

yetiniz huzurunda iflalde etmek ve Karaıa Ko
misyon üyelerinin ve Hükümetin bu mevzuda 
biraz daha tedbirli olması gerektiğini Yüksek 
takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurulda millet
vekili olmıyan bâzı şahısların oturmakta oldu
ğu müşahede edilmektedir. Eğer kanunlar, do-
layısiyle vazifeli iseler, lütfen komisyona ait 
olan kısımdaki yerlerini alsınlar. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Hamdi 
Hamamcıoğlu, buyurunuz efendim. 

G.P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAMCI
OĞLU (Afyon Karahisar) — iSaym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye'de ortalama olarak 60 bin kapıcı
nın hukukî durumunu teminat altına alan ve 
aynı zamanda hakikaten hepimizin bildiği 
şekilde kapıcıların ıstırabına son vereceğine 
inandığımız böyle bir kanunun getirilmiş ol
masını Güven Partisi olarak şükranla kaydedi
yoruz. 

Aslında, Anayasamızın 41 nci maddesi, bü
tün vatandaşlarımıza Devletin imkânları nis-
betinde sosyal bir güvenlik tanınmasını ve te
minini âmirdir. Bu itibarla kapıcıların da, bi
raz sonra sizleri fazla yormamak kayıt ve 
şartiyle arz edeceğim, fiilî durumlarının temi
nat altına alınması, Devletin görevleri arasın
da bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, çok kısa ve özet 
olarak, bir kapıcının günlük hayatı, sabah 
saat 05.00 den, aşağı - yukarı gecenin saat 24 
üne kadar devam etmektedir. 

ıSabah kalkacak, kalorifer kazanlarınızı ya
kacaktır, daire daire kapınızın zilini çalacak
tır, erzakınızı getirecektir, vereceğiniz not
lara göre tekrar bakkaldan, kasaptan erzakı
nızı temin edip gelecektir. Onu bitirecek, 
çöplerinizi alıp atacaktır, o bitecek, apartma
nın genel temizliğini yapacaktır. Kalorifer ka
zanları için getirilen akar - yakıtın tamamını 
tek başına depoya aktaracaktır, kaloriför ka
zanlarının sönmemesine dikkat edecektir, çok 
defa da apartman sâkinlerinin özel işlerine koş
mak durumundadır. 

Takdir edersiniz bu kadar ağır şartlar 
içinde vazife gören kapıcının sosyal güvenlik 
içinde bulunmasını istemesi çok tabiî bir hak
tır. 
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IBu şartlar muvecehesinde Güven Partisi 
olarak görüşümüz; Konut kapıcısı ile işyeri ka
pıcısı ayırımına muhalif bulunmaktayız. Bir 
kanun çıkarırken şu veya bu sebeplerle bir 
ayırım yapmanın sosyal adalet ilkelerine aykırı 
olacağı kanaatindeyiz. 

Normal olarak yaş haddinin 18 e çıkarıl
ması doğrudur. Çünkü 16 yaşında bir kapıcı
nın, biraz evvel kısaca arz etmiş olduğum 
ağır şartlar içinde çalıştırılmasına gönül razı 
olmamaktadır. 

(Sayın Uğrasızoğlu'nun bir konuda, kapıcı
larla işverenler arasında konut dokunulmaz
lığından mütevellit ihtilâf doğması hususunu 
fiilî olarak düşünmek doğru değildir. Niha
yet, işverenle, kapıcı arasındaki münasebet 
de medeni şartlar içerisinde cereyan ve de
vam eder. Hiçbir konut sahibinin kalkıp da 
şu veya bu maksatla, hissi de olsa, sert bir 
davranış ile de olsa, işverenin konutunu işgal 
etmesi düşünülemez. Aksi vâki olduğu tak
dirde, bunu normal hukuk yolları ila hallet
mek, zannederim ki, mümkün olacaktır. 

Bu sebeple, G-üven Partisi olarak getirilen 
kanun teklifine müspet oy kullanacağımızı 
arz eder, hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Ali Naili Erdem, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA~ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan Muhterem Başkanlık 
Divanı, değerli milletvekilleri; 

Müzakeresini yapmış olduğumuz kanun tek
lifini, esasında 931 sayılı Kanunun en mühim 
maddelerinden birisi olan, «İstisnalar mad
desi» başlığını taşıyan 5 nci maddenin müzake
resinde uzun boylu konuşulmuş olan bir ko
nuyu, kanun teklifi halinde, iki değerli arka
daşımız tedvin etmek suretiyle, huzurlarınıza 
getirmişlerdir. 

Kanun teklifinde bulunan, geçen dönem İs
tanbul Milletvekili Kaya özdemir ile yine bu 
kere milletvelkili olan arkadaşlarımızdan Sayın 
Reşit Ülker, 931 sayılı Kanunun istisnalar mad
desi olan 5 nci maddede, 6 ncı, 8 noi ve 10 ncu 
bendlerin kaldırılmasını istemektedirler. Altıncı 
bend çıraklarla ilgilidir, sekiinci bend kapıcı
larla ilgilidir, onuncu bend ise yardımsever yer
lerde, rehabilitasyon merkezlerinde meslekî re-
habilitenin içinde çalışanlarla ilgilidir. 
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teklifi sahibi sayın arkadaşlarımız, Borçlar Ka
nununun çıraklık mukavelesi ile ilgili 318 nci 
maddesini esas lalmak suretiyle, yaş haddini 16 
olarak mütalâa etmişlerdir. 

Buna ilâveten de; 931 sayılı Kanundan ka
pıcılar da, rehabilitasyon merkezilerinde çalışan 
sakatlar da istifade etsinler, böylece iş günleri 
tanzim edilsin, demişlerdir. 

Mesele Meclisimizden geçtikten sonra Sena
toda müzakere konusu yapılmış, Senato tama
men ayrı bir zaviyeden meseleye dikkat nazar
ları teksif etmiş ve neticede Karma Komisyon 
huzurumuza bu iki teklifi yieni bir metin halinde 
getirmiştir. 

Güven Partisi grupu adına konuşan sayın 
arkadaşımın ifade ettikleri gibi, Türkiye'de ça
lışan kapıcı adedi altmış bin değildir. Yalnız
ca İstanbul ilimizde yüzyirmi bin kapıcı vardır. 
Bu rakam, Türkiye ölçüleri içinde mütalâa edil
diği takdirde, iMyüz binin üzerindedir. 

Önümüzdeki jkanun, sosyal güvenliklerini 
sağlamaya matuf bir kanun değil, önümüzdeki 
kanun, iş hayatının tanzimine mütedair kanun
dur. Sosyal güvenliklerinin tanzimi keyfiyeti, 
yürürlükte olan 506 sayılı Kanunla sağlanmış
tır. Şu hale göre, işçi niteliğini taşıyan ka
pıcıların, 506 sayılı Kanun içerisinde mütalâa 
edilmesi öngörülmüştür. 

Kanun, iş hayatlarının düzenlenmesini ve 
esası itibariyle bugün hür Batı camianın ka
bul ettiği sanayileşmiş bâzı ülkelerdeki çalışma 
saati olan 8 saatin Türikiyemiz'de kapıcılara 
uygulanmasına mütedairdir. Kanun teklifini 
tetkijk ettiğimiz zaman, bu 8 saatin nasıl tanzim 
edileceğine dair her hangi bir hüküm yoktur. 
Anlaşılıyor ki, 275 sayılı Toplu Sözleşme Ka
nununun genel hükümleri içerisinde mesele top
lu sözleşmeler sırasında tesbit edilecektir. 

Kanunumuzun, yine kanun münasebetiyle 
konuşan bir arkadaşın ifade ettiği gibi, grev ile 
ilgisi yoktur. Sayın arkadaşım Fahri Uğrasız-
oğlu, bu kanun çıkması sebebiyle kapıcıların 
grev hakkını elde etmeleri neticesinde bâzı mah
zurların doğabileceğini ifade etmişler ve müm
künse konunun bu kanun içerisinde mütalâa 
edilmesinin araştırılmasını istemiştir. 

Derhal ve Adalelt Partisi grupu adına ifade 
ederim ki, hür Batı camianın içerisinde, demok-
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ratik nizamın kabul edildiği ülkelerde, genel 
grev hakkının uygulandığı ülkelerde bulunan 
bir camianın mensubu olarak kapıcılara grev 
hakkının verilmemesi gibi bir anlayışı paylaş
mamıza imkân yoktur. Hür Batı camia genel 
grevi savunuyor. Gönlümüz isterdi ki, Türki
ye'nin sosyal, siyasi, ekonomik yapısı bizi sana
yi karakteri arz eden ülkeler mevkiine getirsin 
ve genel grevi Türkiye'ye uygulanacak bir or
tamı hâsıl edelim. 

Bu itibarla, bu kanun münasebetiyle kapı
cılara grev hakkının verilmemesi iktiza eder, 
şeklindeki görüşe iştirak etmeye imkân yoktur. 

Kanun teklifi sahibi olarak Sayın Reşit Ül
ker, elbette ki teklif ettiği kanunu savunacak
tır ve diyecektir ki, Millet Meclisinden geçen 
metni ile bu kanunu kabul edelim, iki metin 
arasında gerçek farklılıklar nelerdir, kısa hat-
lariyle belirtmeye çalışacağım. ÎM metin arasın
daki farklardan birisi, çırakların yaş haddi, ka
nun teklif sahiplerince 16 olarak kabul edilmiş, 
Karma Komisyon bunu, 18 yaşını bitirmemişler, 
diye kabul etmiştir. 

Şu hale göre ortada oynıyan yaş, bir yaştır. 
Binaenaleyh, bugünün çıraklık müessesesini ted
vin edecek kanun daha komisyonlarda müzake
re edilirken, esas itibariyle 18 yaşı benimsemiş
tir. Modern tekniğin her gün süratle inkişaf et
miş olduğu bir dünyada 18 yaşını bitirmemişler 
için çıraklık müessesesinin kabul edilmesi key
fiyeti, bugünün teknik ve modern anlayışına uy
gun bir rakamdır. 

Üzerinde durulan nokta, kapıcılarla ilgili 
olan maddedir. Konuyu tetkik ediyoruz, görüyo
ruz ki, Karma Komisyon üç alternatifi bir me
tin halinde ortaya koymuştur : 

1. Kaloriferli konut kapıcıları, 
2. Aynı mâlike aidolan yerlerde çalışan, 
3. Aynı konutta çalışan. 

Böylece, Türkiye'de çalışan kapıcılar, bu ko
nuda ihtisaslaşmış bulunan ve elimizdeki tahmi
nî rakamlara göre, istatistiki bir rakam değil, 
büyük bir kütleyi kapsıyan bir metin elimizde
dir, bu metni kabul ettiğimiz takdirde, tş Ka
nununun kapsamı içerisine girecekler ve 931 sa
yılı Kanunun sağlamış olduğu haklardan isti
fade etmiş olacaklardır. Şu hale göre üzerinde 
durulması ve kabul edilmesi icabeden metin, 
Millet Meclisinin ve Senatonun kabul etmiş ol-

I duğu metinler değil, Karma Komisyonun bir 
formül halinde ortaya koymuş olduğu metindir. 

iBu kanun münasebetiyle Güven Partisi adı
na konuşan sayın arkadaşımız, 18 yaşın kapıcı
larla ilgili olduğu noktasından hareketle «18 
yaş, kapıcılar için doğru bir yaştır» dediler. 18 
yaşın kapıcılarla ilgili bir tarafı yoktur. 18 
yaş, yalnız çıraklık müessesesi ile ve çıraklarla 
ilgili olan bir yaştır. Binaenaleyh kanunu tetkik 
ettiğimiz zaman görüyoruz ki, kanun bir taraf
tan kapıcıları kapsamakta, bir yönden de çı
raklığı kapsamaktadır. 

Karma Komisyonun ortaya koymuş olduğu 
metinlerden biri de Millet Meclisinden geçen ve 
rehabilitasyon merkezlerinde sakat olarak çalı
şan şahısların îş Kanunu kapsamı içerisine gir
memesine mütedairdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye 'de mevcut 
rehabilitasyon merkezlerini, kamu yararına ça
lışan kurumlar niteliğini taşıyan müesseseler 

I içerisinde mütalâa ettiğimiz zaman görmekteyiz 
ki, bu derneklerde çalışan insanlar, gerçekte ya
şama mücadelesine hazırlanan kimselerdir. So
kakta dilenmeden, sosyal hukukun genel anla
mı içerisinde çalışmak suretiyle hayatlarını de
vam ettirme gayesi içinde bulunan kimselerdir. 
Bu anlayış içerisindedir ki, Karma Komisyon bu 
931 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin onuncu 
bendinin kanun teklifi içerisinde yer almamasını 
uygun görmüştür. Grup olarak da bu görüşü 
benimsemekteyiz. 

Kısa hatları içerisinde özetlemeye çalıştığım 
kanun teklifi, tahminî rakamlar içerisinde Tür
kiye'de çalışan ve hakikaten bugün sadece işin 
ve mal sahibinin keyfî tutumuna terk edilmiş 
olan kapıcıların hayatlarını, çalışma düzenleri
ni tanzim eden bir kanun mahiyetinde olduğun
dan, kanun teklifinde bulunan her iki kanun 
teklifi sahibi arkadaşa huzurlarınızda teşekkür 
ederim, saygılarımla. (A.P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Ataman, buyurun. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, 

Meclisimizce kabul edilen ve sonradan Cum
huriyet Senatosuna giderek orada değiştirilmiş 
bulunan ve tekrar Meclise gelen, sonra da Ana
yasamızın 92 nci maddesi gereğince kurmuş bu-

I lunduğumuz Karma Komisyonun yeniden dü-
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zenlediği 931 sayılı Kanun metnini bugün gör
müş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce konuşan 
sayın arkadaşlarımın da belirttikleri gibi bu ka
nun, Türkiye'de hakları en çok verilmiyen ve 
bu kanuna ümitlerini bağlıyan ikiyüz bin, hat
tâ üçyüz bin vatandaşı ilgilendirmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu, biraz da bozuk dü
zenin gadrine uğramış ve Türkiye'deki bozuk 
düzenin kaderine terk edilmiş bulunan vatan
daşlarımızın çilesidir. Daha çok, Ankara, İstan
bul ve tzmir gibi büyük şehirlerimizde, 10 - 15 
katlı apartmanların en alt katlarında havasız, 
ışıksız ve güneşsiz yaşıyan bu vatandaşlarımı
zın birtakım haklarını Yüce Meclisimizin bugün 
kabul edeceğine inanıyorum, önümüze gelen bu 
kanun, bu vatandaşlarımızın bâzı haklarını 
kapsamakta ve bâzı yararlar ihtiva etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, biz Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak da, bu kanunun Meclisten biran 
önce çıkmasına taraftarız. Esasında, bizim politi
kamızın, ortanın solu politikamızın ruhunda, in
sana değer veren, insanı insan olarak kabul 
eden bir zihniyet vardır. 20 nci Asrın son yıl
larında insanca yaşıyabilmesinıde insanın birta
kım politik ağırlığı vardır, işte buna inanan bir 
arkadaşınız olarak, bu kanunun yararlı olaca
ğına inanmaktayım. Bu kanunla kapıcılar, 931 
sayılı Kanunun kapsamına girmekle her türlü 
emek sömürüsünden kurtulmuş olacaklardır. 

Esasında, Anayasamızın 42 nci maddesi, 
«Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir» derken, 
bu şartı Yüce Meclise görev olarak yüklemiş bu-
lunımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; Karma Komisyon ye
ni bir metin hazırlamıştır. Böylece 931 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesini kaldırarak yerine şu 
hükmü getirmiştir : 

«e) Kaloriferli konut kapıcıları ile çalışma
sını aynı işverene veya aynı konuta hasreden 
konut kapıcıları.» şeklinde mütalâa etmiştir. 
Ben de şahsan buna katılıyorum. 

Günlerdir Meclisimizin kapılarında ümit için
de bekliyen bu vatandaşlarımıza bu imkânı sağ
lamakta büyük yarar ve büyük fayda görmekte
yiz. 

Değerli arkadaşlarım; biraz önceki konuşma
cıların da belirttikleri gibi, 18 yaşını doldurmuş 
bulunan çıraklar veya kimseler bu iş kapsamına 

alınmaktadırlar. Fakat 18 yaşını doldurmıyan 
kişiler çırak olarak mütalâa edilmektedirler. 
Duyduğumuza göre, Çıraklık Kanunu tasarısı 
hazırlanmış ve Meclise gelmek üzeredir. Bu ka
nun tasarısının da Meclise sevk edilerek, ivedi
likle görüşülüp kanunlaşmasını arzulamakta
yım. 

Genç yaşlarında ahnterini işgücüne katan 
bu vatandaşları bu haklardan mahrum etmemek 
bizim görevimiz olması gerekir. 

Burada Karma Komisyonun getirmiş olduğu 
bir bölüme katılamıyacağım. Bu da; Yardımse-
venier Derneğinin merkez ve taşra atelyelerin-
de çalışanların, bu kanun kapsamının dışında 
bırakılmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; biraz önce bir sayın 
arkadaşımın da belirttiği, «Türk demokratik dü
zeninde çalışan her tek kişi iş Kanununun kap
samına alınmıştır ve sosyal hakları temin edil
miştir.» sözüne uygun olarak, tahminen binler
ce kişinin, hattâ daha fazla topluluklar halinde 
çalışan bu vatandaşların İş Kanunu kapsamına 
alınmamasını yerinde görmemekteyim. Yardım-
sevenler Derneğine almteri ile, emeği ile hizmet 
eden vatandaşı, bu kanun içerisinde mütalâa et
mezsek, haksızlık etmiş oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak; Karma 
Komisyonun Meclisimize getirmiş bulunduğu 
931 sayılı İş Kanununun bâzı bölümlerine ka
tılmadığımı söyledim. Ama hiç olmazsa geldi
ği gibi kabul edilmesinde büyük yarar vardır. 
Yüzbinlerce vatandaşın bu kanunun kapsamına 
almakla sosyal bâzı haklara kavuşturmuş ola
cağız ki, biz bundan kıvanç duyarız, sevinç du
yarız. 

Bu kanunu hazırlayıp getiren sayın arkadaş
larıma ve sayın Karma Komisyon üyelerine te
şekkürlerimi arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Türkay, buyu
run. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Efendim, 
grupumuzun görüşlerini Sayın Ali Naili Erdem 
açıkladılar. Bunlara ilâve edecek bir sözüm 
yok. Konuşmaktan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, görüşme hakkı
nızdan safınazar ediyorsunuz. 

Sayın Turhan Özgüner, buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Bal
kan, sayın milletvekilleri; 
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Sayın Reşit Ülker ve arkadaşlarının daha ev
vel getirdiği teklif, Millet Meclisinde aynen ka
bul edilmiş, Senatoya gitmiş ve mecrasından 
tamamen ayrılmış, Meclise yeniden dönmüş. 
Meclise yeniden geldiği zaman İsrar edilmiş ve 
Karma Komisyona gitmiştir. Karma Komisyon 
ise bambaşka bir görüş ile Yüce Meclise mese
leyi getirmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım; Reşit Ülker ve arkadaşlarının 
getirdiği teklif, daha ziyade çıraklar mevzuu ile 
ilgilidir, buna rağmen gide gide konut kapıcıla
rının da içine alındığını görmekteyiz. Ancak, 
bu görüşe Senatoda iltifat edilmiş ve Meclisin 
İsrarı üzerine Karma Komisyon; benim görü
şüme göre, kişisel görüşüme göre her iki görüsü 
de telif ederek Meclisin çıraklar konusunda 
geçirdiği teklifi, Senatonun değiştirge önergesi 
ve bundan ayrı getirdiği ilâve teklifi bağdaş
tırarak getirmesi lâzımken, her iki görüşten 
ayrılmış, tamamen üçüncü bir görüşle gelmiştir. 

Şimdi, sayın sözcüler, Karma Komisyonun 
teklifi üzerinde münakaşa yapılıp, bu veçhile 
kanunlaşması görüşünü ileri sürerler. 

'Oysa ki, meseleyi tetkik ettiğimiz zaman, 
hiç de öyle olmasını, 931 sayılı Kanunun kap
lanıma girmesi, evvelâ öngörülen çırakları bir 
yana atıp, teklifi mecrasından çıkardıktan 
sonra konut kapıcılarının da kaloriferli olan
ları kapsamına almasının getiriliş sebebine uy
gun bulunmadığı neticesine varmak mümkün. 

Arkadaşlarım, isimdi JKarma 'Komisyon bu 
931 sayılı Kanunun 5 nci Maddesinin 
6 ncı bendini zaten nazarı ilübara al
mamış. Sadece aynı imaddenin 5 nci bendine 
bir (e) fıkrası ilâve etmekle yetinmiş. Böylece, 
Karma Komisyon kanun kapsamına şunları 
almak esasını getiriyor. 

Birincisi; kaloriferli konutlarda çalıştırılan 
bütün kapıcılar ile aynı işveren emrinde olmak 
şartiyle bir ve daha ziyade kaloriferli konutlar
da 'çalışan kapıcılar, kapsama alınmıştır. 

Maddenin 6 nci bendinde yaş değişikliğini 
yapmış ve «18 yaşını ikmal etmiş olan kapıcı
lar» ibaresini getirmiş. Bu vaziyete göre, de
min ISaym Reşit Ülker iarkadaşıımızın temais et
tiği konu ıçok doğru. 'Evvelâ, kapıcılar ne nis-
be't'te 931 sayılı Kanunun bu madde ve bendine 
gireceklerdir? Kapıcılar, ancak kaloriferli 
apartman konutunda kapıcı ise veya aynı işve

ren emrinde olmak işartiyle bir veya daha ziya 
kalorifersiz konutta çalışmakta ise yararlana
caklardır. 

ıŞimdi arkadaşlarım; evvelâ, konut kapıcısı 
ist (bir, - ama yeterli değil - iki; kapıcılık yap
tığı bina kaloriferli ise. Bu kadar çok şartlar 
içinde, biz kapıcıları 931 Sayılı Kanunun kap
samına sokuyoruz, (hiç diyemeyiz. Bu, çok kısır. 

ıSonra, yine üzerinde durmamız gereken, 
çıraklar için yaş 16 'elmalıdır, buna rağmen 
18 e çıkarılmıştır. Burada da büyük ölçüde 
kısıtlama var. Arkadaşlarım, netice itibariyle, 
teklifin getiriliş sebebine tamamen yabancı ola
rak, epeyce uzaklaşmak suretiyle, evvelâ Se
nato, sonra da Karma Komisyon teklifi rayın
dan çıkarmış. 

Arkadaşlarım, ben diyorum ki, evvelâ Mec
listen geçirilen ve 'çırakların 16 yaş haddini 
yeteı.Gi gören teklif ile Senatonun getirdiği ko
rut bakıcıları ve Karma Komisyonun görü
şünden ayrı ve hakikaten kapıcılara daha geniş 
imkânlar veren teklifi müştereken ele almak 
suretiyle Meclisten geçirelim. Mecliste böyle 
kanun geçirmek mıümkündür. Karma Komis
yon, «bunların her ikisini mütalâa ettiğiniz 
takdirde teklifler arasında Sürtüşme var» di
yor. Dikkatle okuduğumuz zaman sürtüşme ke
sin olarak yok. Her iki teklifi Karma Komis
yon, ıbağdaştıramamanın belki güçsüzlüğü için
de, Sürtüşme var diyerek, tamamen ıayrı üçün
cü bir görüşle 'gelmiştir. 

O sebeple, gerek Meclisten geçen, gerekse 
Senatodan yeni teklif olarak gelen metinlerin 
her ikisini Ibağdaştırmak mümkün iken bu, ya-
pılma'mıştır. Böyle bir bağdaştırma olmasını ha
kikaten beklerdim. Mümkün görülmemiş, fa
kat ibu teklif (münakaşa edilebilir. Buna rağ
men Yüce Meclis buna iltifat etmez ise, Mec
lisin ilk defa kabul ettiği Ve bilahara ısrar su
retiyle geçirdiği teklifin ikanunlaşması isabetli 
olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil, 
buyurun. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın 
Reşit Ülker ile Sayın Kaya Özdemir'in, 931 
sayılı iş Kanununun 5 nci maddesinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun tekliflerinin, 
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Cumhuriyet Senatosunda yapılan değişiklikler 
ile Meclisimize intikali üzerine söz almış bu
lunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri; kıymetli arka
daşlarımızın yaptığı hu teklif, gerçekten bü
yük bir boşluğu dolduracak ve bir grup va
tandaşımıza, - hiç olmazsa - bugünkü aldığı 
ücretlerden bir miktar daha fazlasını almak 
imkânını sağliyacaktır. Vatandaşlık hakların
dan olan iş Kanunu kapsamına girdiği za
man, sendikaya girme haklarına sihibolacak-
lardır. Bugün sendikalı işçilerimizin eline ge
çen para ile, sendikalı olmıyan işçilerimizin 
eline geçen para miktarı arasında öir fark 
vardır. Bu arkadaşlarımız, aşağı - yukarı, sen
dikalı işçilerin tâbi olduğu statüye tâbi bir 
seviyede çalışmaktadırlar, işverenle aralarında 
bir akit vardır, bir irade vardır. Hiç olmazsa 
kendi iradeleriyle, iki taraf, bu akte birtakım 
maddeler ilâve etmek ve çıkarmak durumun-
iadırlar. 

1 Temmuz 1969 tarihinde işçiler için çıkan 
ve yürürlüğe girmiş olan bir asgari ücret 
tarifesi vardır, ücretler bölgelere göre 15,5 
lira ile 19.5 lira arasında değişmektedir. Hal
buki, bu arkadaşlarımızın, yani kapıcıların 
eline geçen miktar çok daha azdır. 

Karayollarında çalışan bir kaloriferci veya 
bir kapıcı ile, konutlarda çalışan bir kapıcı
nın yaptığı iş nitelik bakımından aynıdır, 
ama birisi İş Kanunu kapsamına dâhil ol
duğu için aldığı ücret başkadır; asgari ücret 
almaktadır, ama bunun yanında birtakım sos
yal haklan vardır; çocuk zammı alır, diğer 
yönden başka haklara sahiptir. Halbuki bu 
vatandaşlarımız bu haklara sahilbolmamakta-
dır. 

Bu açıdan, sayın milletvekili arkadaşlan-
mızın getirdiği bu teklif yerindedir ve Yüce 
Meclis bu teklifi, Meclise ilk defa intikal et
miş olan şekliyle kabul ettiği takdirde Ana
yasamızın da bir hükmü aşağı - yukarı, ye
rine ıgelmiş olacaktır. Çünkü Anayasamızın 
42 nci maddesi; «Devlet, çalışanların insanca 
yaşaması, ve çalışma hayatının kararlılık için
de gelişmesi için, sosyal, iktisadi ve malî 
tedbirlerle çalışanlan korur ve çalışmayı des
tekler» demektedir. Bu arkadaşlanmız iş Ka
nunu kapsamına alınmak suretiyle birtakım 
sosyal haklara da kavuşacaklardır. Yüce Mecli

sin daha önce kabul edilen şekliyle bu kanu
nu kabul etmesini bilhassa istirham ediyorum, 
saygılanmla. 

BAŞKAN — Sayın Rıza Kuas, buyurun. 
RIZA KUAS (İstanbul) — iSaym Başkan, 

sayın milletvekilleri, 1936 senesinde çıkan 
İş Kanunu, 31 sene sonra 28 . 7 . 1967 tarihinde 
Yüce Mecliste kabul edildi. 

Arkadaşlarım, o zaman kapıcıların kanım 
kapsamı içine alınması için elimizden gelen 
gayreti sarfettik, fakat zamanın Çalışma Ba
kanı, bize söz vermesine rağmen, kapıcılar ka
nun kapsamı dışında bırakıldı. 

Ondan sonra iki tane milletvekili arkada
şımızın verdiği kanun teklifi Yüce Mecliste 
enine boyuna görüşüldü ve gerçekten uzun yıl
lar; düzenin neticesi, durumun neticesi yahutta 
apartman ağalannm ağır ba'sması, uzun yıl
lar istismar edilmiş olan kapıcıların nihayet İş 
Kanunu kapsamına alınması yönünde Yüce 
Meclis bir karara vardı. 

Arkadaşlar, Senato tamamen değiştirdi 
metni; bir işverene ait, bir patrona ait apart
manlarda çalışan, yani muhtelif apartmanlar 
varsa bir apartman sahibine ait, o apartman
lara bakan kapıcı iş Kanunu kapsamına alı
nacak, ama muhtelif şahıslara ait olan kalori
fersiz apartmanların kapıcılan kanun kapsamı 
dışında bırakılacak... 

Arkadaşlar, Anayasanın 44 ncü maddesi ay
nen şöyle der; «Her çalışan dinlenme hakkına 
sahiptir.» Anayasanın 44 ncü maddesi açıkça 
yazıyor. Muhtelif şahıslara ait kalorifersiz 
apartmanlarda çalışan kapıcılar dinlenımiyecek-
ler mi? Sentelik ücretli izin yapmıyacaklar mı? 
Pazar tatili yapmıyacaklar mı? Onlar bu Ana
yasadaki halklarını nasıl kullanacaklar? Senato 
bunu değiştirmiş, Karma Komisyon da bunu al
mış, tamam demiş; muhtelif kalorifersiz apart-
m'anlarda ve başka başka şalhısüara aitse bu 
apartmanlar, o aparftoıanlarlda çalışan kapıcıla-
nn canı yok, dinlenımiyeoelkler. Ne pazar tatili 
yapacaklar, ne senelik ücretli tatil yapacaklar, 
onlar yine kaderleriyle başbaşa bırakılacak... 

Arkadaşlar, 931 sayılı İş Kanunu çıkarken 
buralda yıprandık, dedik ki, iş Kanunu kapsa
mına kapıcılar alınsın. A. P. iktidan diretti, 
kanun kapsamı dışında bıraktılar. Ama aradan 
üç gene g'eçmeiden yeni baştan, sayılan yüzbin-
leri bulan kapıcıların iş Kanunu kapsamına alın-
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ması için kanun teklifi huzurunuza geldi. Üç se
ne geçti aradan. 

Senato tamamen kapıcıların aleyhine, apart
man, ağalarının lehine bir karar vermiş. Ondan 
sonra kurulan Karma Komisyonun kabul ettiği 
şekliyle, yani A. P. nin savunduğu şekliyle mad
de metni eğer aynen çıkarsa, 2-3 sene sonra yi
ne aynı madde üzerinde, nasıl 931 sayılı Kanun 
çıkarken ısrar ettik, dinlettiremedik, yeniden 
huzurunuza geldi, komisyonlar, Senato, bu ka
dar mesaimizi alıyor; Karma Komisyonun ge
tirdiği şekilde madde metni çıktığı takdirde 
2 - 3 sene sonra yine sayıları yüzbinleri bulan 
kapıcılar huzursuz olacaklar, bu kanunu Yüce 
Meclis değiştirmek mecburiyetinde kalacaktır. 
Bu bakımdan Meclisin ilk kabul ettiği metin 
aynen kabul edilmelidir. 

Arkadaşlar, biraz evvel söylediğim konu 
şimdi söyliyeceğim kimseler için de mevzuba
his. Yardım Sevenler Derneğinin taşra şubele
rinde çalışan vatandaşlarımız yine Karma Ko
misyon tarafından kanun kapsamı dışında bı
rakılmıştır. 

Arkadaşlar, yine Anayasanın 44 ncü madde
si onlar için mevzubahis değil mi? Onlar çalı
şan insanlar değil mi? Çalışan insanlar olduğu
na göre, bunlar pazar tatili, senelik ücretli tatil 
haklarını Anayasaya göre nereden alacaklar? 
Bu da yanlış bir tasarruftur. Bu da aynen Mec
listen geçjtiği şekliyle kabul edilmesi lâzımdır. 

Arkadaşlar, 931 sayılı Kanun, eski adı ile 
3008 sayılı Kanun bu Meclisten geçerken, ka
nunun kabul edilmesi üzerine zamanın bakanı 
bir konuşma yapıyor : «Muhterem azalar bütün 
çalışma hayatımızı düzenliyecek olan iş Kanunu 
kabul edilmiştir. En kısa zamanda da Tarım İş 
Kanunu huzurunuza gelecek, Tarım İş Kanunu 
da Yüce Meclisin oylarına mazhar olduğu tak
dirde, tarımda çalışanların çalışma hayatı te
minat altına alınacaktır...» diye 1936 senesinde 
hu kürsüde nutuk çekilmiştir. 

Sene 1970 muhterem arkadaşlarım, daha Ta
rım iş Kanunu gelecek Meclise. Geleceği de 
yok. Bunu niçin söylüyorum? Çıraklık Kanunu 
komisyonlarda; gelecek, gelecek... Çıraklık Ka
nunu bu dönemde çıkmıyacaktır. Binaenaleyh, 
Çıraklık Kanunu çıkıncaya kadar hiç olmazsa, 
çalışmak mecburiyetmde olan işçi çocuklarının 
16 yaşında olanını kabul ettik, Çıraklık Kanunu 
Meclisten çıkınca, bu Çıraklık Kanununun ka-
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| bulünden itibaren yaş haddi Çıraklık Kanunu
na bağlanır; fakat Çıraklık Kanunu çıkıncaya 
kadar hiç olmazsa, bedenini arz etmek suretiyle 
işçilik yapan işçi çıraklarının yaş haddinin 18 
olarak kabul edilmesinde yarar vardır. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, bu

yurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli miUetvekileri; kapıcılann İş 
Kanunu kapsamına alınmasına dair kanun tek
lifi Yüce Meclisimize gelmiş bulunmaktadır. 

Bugün şu bir hakikattir ki, Türkiye'de An
kara, istanbul, izmir gibi büyük şehirlerimiz
de, arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, kapı
cıların sayısı 200 bini geçmektedir. 

Bu kapıcılar köylerden, kasabalardan, ge
çimini temin etmek için büyük şehirlere gelip, 
apartmanlarda, işyerlerinde iş alıp çoluğunu 
- çocuğunu geçindiren insanlardır. Yüce Mec
lisin bunların da demokratik nizam içerisinde 
haklarını vermesi için, bu kanun teklifini ar
kadaşlarımız getirmiştir. 

Biliyorsunuz ki, işçi hakları demokrasiyle 
idare edilen memleketlerde olur. Grev hakkı, 
lokavt, toplu sözleşme, asgari ücret, bunlar de
mokratik nizamın icabındandır. Bu bakımdan, 
çıkarılacak kanunda, meskenlerde, kolariferli, 
kalorifersiz işyerlerinde çalışanlar diye bir ayı
rım yapmadan, bütün kapıcıların haklarını ko
ruyacak bir şekilde bu teklifleri telif etmek lâ
zımdır. Bir tarafta Senatonun, bir tarafta Mec
lisin, bir tarafta da Karma Komisyonun tek
lifleri vardır. Bunu yine Yüce Meclisimiz eni
ne boyuna müzakere ettikten sonra, bu fakir 
olan, bizlerin biran evvel kanunu çıkarmasını 
bekliyen vatandaşların haklarının elbette ki, 
korunmasını hepimiz istemekteyiz. Kanunun 
biran evvel çıkmasında da fayda vardır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel

miştir, ancak bir sayın üye görüşmek istediği 
cihetle kifayeti müzakereyi oya arz etmiyorum. 

Sayın Kasım önadım, buyurun. 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Komisyon adına Sayın Enver Turgut, bu

yurun. 
Türkiye Çucuk Esirgeme Kurumunun bâzı 

| vergilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf 
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tutulmasına dair kanun teklifinin açık oylama
sına katılmıyan sayın üyeler oylarını lütfen 
kullansınlar. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI ENVER 
TURGUT (Kayseri) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, 931 sayılı İş Kanununun 5 
nci maddesinin istisnalar kısmına ait 6 ncı fık
rasının kaldırılması için arkadaşlarımız tara
fından teklif yapılmıştır. Meclisimiz, bu tekli
fe göre, 931 sayılı iş Kanununun 5 nci mad
desinin 6 ncı, 8 nci ve 10 ncu bentlerini kal
dırmış yani istisnalardan ayırdetmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu, Meclisten çıkmış bu
lunan bu kanun metnini değiştirmiş. Tekrar 
Meclisimize gelmiş bulunan bu kanun, burada 
uzun uzadıya müzakere edilmiş ve neticede 
Meclisten çıktığı şekilde ısrar edilmiş. 

Bilâhara teklif Millet Meclisi Karma Komis
yonuna havale edilmiş ve Komisyonda bu 
mesele yine uzun uzadıya müzakere edilmiş. 
Netice itibariyle şu anda elinizde bulunan ve 
huzurunuzda müzakeresi yapılan metin hazır
lanmıştır. 

Şu metne göre bâzı arkadaşlarımızın te
reddütleri oldu. Sayın Ülker'in tereddütü; han 
kapıcıları bu kanun kapsamı dışında kalıyor» 
dedi. 

Değerli arkadaşlarım, şu anda üzerinde mü
zakere ettiğiniz kanun konut kapıcıları ile il
gili. Han kapıcıları esasında 931 sayılı İş Ka
nunu kapsamı içindedir. 

Sayın özgüner arkadaşımızın tereddütüne 
gelince; yaş haddi ifadesinin kapıcılarla ilgili 
olduğunu söyledi. Kapıcıların yaş mevzuu ile 
bir ilgisi yok. 18 yaşını bitirmiş her insan 
esasında göreve başladığı zaman kanun kap
samındadır ve bu kanun da onlar için istisnai 
bir haldi. Şimdi bu kanunu burada değiştirdi
ğimize göre, onun için çıraklık mevzuubahis 
değildir, yaş meselesiyle de her hangi bir ilgisi 
yoktur. Bu «yaş» kelimesi sadece Türkiye'
mizde ilkokulu birtirmiş veya ortaokulun birin
ci veya ikinci sınıfından ayrılmış çocuklarını, 
kıişiler, her hangi bir yere çırak olarak verdi
ğinde bunların onliki yaş ile onsekiz yaş arasın
da bir çıraklık devresi ve onsekiz yaşını bitirmiş 
olan her insanın iş Kanunu kapsamına girebil
mesi için bir tahdit vardı, bu tahdidi getirmiş 
bulunuyoruz. < 

Binaenaleyh kapıcılarla ilgili diye bir ar
kadaşımın eğer bir tereddüdü varsa, bunu bura
da izale etmiş oluyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, yine bir cümle 
kullandılar: «Bu kanun rayından çıkmıştır.» 
dediler. Esasında kapıcılar kanun kapsamına 
alınmakla rayına oturtulmuştur. Arkadaşımın 
eğer bundan bir şüphesi varsa onun silinmesini 
ben istirham edeyim. 

Yine Sayın Kuas arkadaşımın ifade ettiği hu
sus ise, diyor ki; «Bir tek şahsa ait bir apart
manda çalışan kapıcılar bu kanun kapsamına 
giriyor, binaenaleyh diğerleri bu kanunun kap
samına girmiyor.» Bu da yanlış. Bir şahsa ait 
veya bir konuta ait kim varsa bunlar îş Kanunu 
kapsamındadır. Bir defa aynı zamanda kalori
ferli olan her apartmanda çalışan her kapıcı 
bu kanunun kapsamına girmiş bulunuyor. Ar
kadaşımın eğer bir tereddüdü varsa o tereddü
dü de yerinde değülir. 

RIZA KUAS (İstanbul) — Kalorifersiz 
apartmanlarda çalışanlar girmiyor. 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI ENVER 
TURGUT (Devamla) — Efendim, bir kaç daire 
ihtiva eden bir apartmanda çalışan kapıcı da 
esasında bu kanunun bünyesi içindedir. Yani 
ister kalorifersiz, ister kaloriferli olsun birkaç 
daireyi, yani 5, 6, 7, 8, veya meselâ 24 daireyi 
ihtiva ediyorsa eğer apartman, o apartmanın 
'kapıcısı bu kanunun kapsamına giriyor. Bu 
kanunun kapsamı dışında kalan, tek katlı üç 
veya dört kapıya bakan bir kapıcı varsa on
lar bu kanunun kapsamı dışında kalmıştır. 
Onun dışında bir kaç daireli apartman kapı
cıları varsa bu kanun kapsamına girmiş olu
yor. 

Muhterem arkadaşlar, esasında Meclisten 
geçmiş bulunan kanunun istisnalar kısmında 
bu konu iel ilgili 6, 8 ve 10 ncu bendleriydli. 
Şimdi 6 ncı bend yerinde kalmış, istisnalar 
kısmında, (d) fıkrasından sonra bir (e) fıkrası 
olarak ilâve etmiş ve bunu bu şekilde tedvin et
miştir. Binaenaleyh bugün Türkiye'de, İstan
bul'da, Ankara'da, İzmir'de ve diğer büyük vi
lâyetlerimizde İkapıcı olarak çalışan birçok (ar
kadaşlarımız bu kanunun kapsamına girmiş
tir. Burada da bâzı hatiplerin ifade ettiği gibi, 
bu kanundan istifade edenler 150 000 - 200 000 
arasındadır. ; 
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Çıraklıkla ilgili konuyu zaten söyledim. Di
ğer bu Yardım Sevenler Derneğiyle ilgili kısma 
gelince: Komisyonumuz bunun üzerinde de çok 
konuşmuş, görüşmüş ve netice itibariyle bura
da çalışan arkadaşlarımız, esasında işinde tam 
randıman vermiyen insanlardan meydana gel
miştir, randımanlı olmıyan insana tam mesai 
yaptırmak da doğru değildir; bu mesaiyi yapa-
mıyan insanlara da tam mesai yaptırıp onları 
sıkıntıya sokmaktansa bunları kanun kapsa
mının dışında mütalâa edelim, dendiği için bu 
da çıkmıştır. 

Takdir Yüce Heyetinizindir. Bu kanundan 
yararlanacak olan her arkadaşımız bu kanunu 
sabırsızlıkla bekliyor, şurada vereceğiniz rey
ler onları sevindirmiş olacaktır. 

Bu arada kanunda değişmesi lâzımgelen bâ
zı matbua hataları var, bununla ilgili takriri 
de Sayın Başkanlığa sunuyorum. 

Teşekkür «derim. 
BAŞKAN — Çalışma Bakanı Sayın Seyfi 

öztürk, buyurun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI SEYPt ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; Yüce Heyetinizin müzakere konusu yaptı
ğı teklif, istihdaf ettiği gaye ve hizmet yönün
den, gerekçesi ve taşıdığı espri yönünden Hü
kümetimizin programında yer alan sosyal hukuk 
anlayışına uygun bulunduğundan Hükümet ola
rak teklifi benimsiyor ve destekliyoruz. 

Adalet Partisine mensup bir sayın milletve
kili ile Cj. H. P. ne mensup bir sayın milletvekili 
arkadaşımızın ayrı ayrı sunduğu, zaruretten 
doğan, ve bir ihtiyaca cevap veren tekliflerin 
geçirdiği safahat yüksek malûmunuzdur. Bun
ları eöine boyuna arz ve izah etmiyeceğim. Şu
rasını beyan edeyim ki, 931 sayılı Kanunun 
5 nci maddesindeki hâl, günün şartları içinde 
istisna olarak mütalâa edilmiş, değişen ve geli
şen sosyal ihtiyaçlar muvacehesinde teklif, Cum
huriyet Hükümeti ve A. P. iktidarı tarafın
dan benimsenmiş bulunmaktadır. 

Karma Komisyon, son değişikliği gerekçe
siyle izah etti ve Sayın Başkan da burada ileri 
sürülen tenkidlere cevap verdi, istisna fevka
lâde cüzi bir sahaya maksur ve münhasırdır. 
Detaylı bir izahata geçmiyeceğim. Kanunun fii
len tatbiki imkânı olmıyan, tatbikatı çeşitli 
müşkülâtlara yol açacak mahdut bir sahaya 
münhasır olmak üzere istisna konulmuştur. 
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Rakam üzerinden izah edelim; dört tane ev 
var, ayrı ayrı yerlerde dört tane işvereni var. 
Bir şahıs günde ikişer saat bu yerlere hizmet 
arz ediyor. Şimdi bunu kapsamı içine alırsa
nız asgari ücreti nasıl muameleye tabi tutucak-
sınız? Günde iki saat kendi evinde muvakkat, 
sınırlı bir hizmet yapan kimseye asgari ücreti 
nasıl tatbik edeceksiniz? Haftalık izni nasıl 
uygulayacaksınız? Çünkü haftalık izni uygulaya
bilmek için evelki haftalarda devamlı olarak 
bu hizmeti ifa etmiş olmak lâzım. Halbuki bu 
tamamen istisnai, muhal ve farazi olarak dü
şünülmüştür. Tatbikatta ne kadar muhatabı çı
kacaktır bilmiyoruz, ama bu alternatifi vâzu 
kanun olarak, içtimai adalet icabı ve gerçeği gö
rerek kanun bünyesinde bir istisna şeklinde mü
talâa etmeyi komisyon uygun mütalâa etmiş ve 
yerinde mütalâa etmiştir. Bu, hiçbir zaman ça
lışanların hukukunu tahdideden veya sosyal hu
kuku dar mânada anlıyan bir düşüncenin mah
sulü mütalâa edilemez. 

Değerli arkadaşlarım, kanun teklifini hiçbir 
şekilde doktriner açıdan değerlendirmek müm
kün değildir, gerçekçi açıdan değerlendirmek 
icabeder. Bu anlayışla teklife katıldığımızı ve 
Karma Komisyon teklifinin aynen kabul edil
mesini Hükümet adına arz ve rica ediyorum? 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. Maddelere geçilmesi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Evvelâ Karma Komisyonun kabul ettiği met
nin benimsenip benimsenmemesi hususunu oyla
rınıza arz edeceğim. Benimsendiği takdirde o 
madde kabul edilmiş olacaktır. Benimsenmediği 
takdirde Cumhuriyet Senatosu metninin benim
senip benimsenmemesi hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Onda da benimsenmeme sonucu çı
karsa Millet Meclisinin ilk kabul ettiği metni
nin benimsenip benimsenmediği hususunu oy
larınıza arz edeceğim. 

Millet Meclisi Karma Komisyonun kabul et
tiği metni okutuyorum. 

(Karma Komisyonun kabul ettiği metin) 

28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı İş Kanunu
nun 5 nci maddesinin birinci bendinin altıncı 
fıkrasının değiştirilmesine ve ikinci bendine bir 
(e) fıkrası ilâvesine dair Kanun. 
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Madde 1. — 931 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin birinci bendinin 6 ncı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

6. Çıraklar (18 yaşını bitirmemiş çırak
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Turgut, bu madde ile mi 
ilgili verdiğiniz takrir? 

KARMA KOMİSYON BAŞKANI ENVER 
TURGUT (Kayseri) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, met
nin başlığında bulunan «altıncı» diye yazı ile 
olan kısmını rakama tedbil edilmesi icabettiği-
ni ve ayrıca «çıraklar» kelimesinin iki defa kul
lanıldığını; «6. çıraklar» kısmının sehven mat-
ba hatası olarak ithal edildiğini ifade etmekte
dirler. Metni bu tashihat şekliyle okutup... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kanım, «fıkra» değil, bend olması lâzıraıgelir. 

BAŞKAN — Onun hakkında bir şey demi
yor; matbaa hatası olan «altıncı» kelimesi 
«6» rakamı oluyor. Diğeri baştaki «çıraklar» 
yokken ithal edilmiş matbaada, bu «Çıraklar» 
tâbiri çıkıyor. O bakımdan o şekliyle yani mat
bua hatasını tashih eder şekliyle okutup benim
senme hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

Tashih edilmiş şekli okutuyorum. 
Millet Meclisi Karma Komisyonunun kabul et

tiği metin 
«28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı iş Kanunu-

nunun 5 nci maddesinin birinci bendinin 6 ncı 
fıkrasının değiştirilmesine ve ikinci bendine bir 
(e) fıkrası ilâvesine dair kanun teklifi. 

Madde 1. — 931 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin birinci bendinin 6 ncı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

6. 18 yaşını bitirmemiş çıraklar», 
BAŞKAN — Metinde 1 nci maddenin için

de «6 ncı» deyimi bulunduğu cihetle, başlıkta 
da aynı tâbir, «altıncı» şeklinde almıştır. Sonra 
«6. çıraklar» iki kere tekrar edildiği cihetle 
matbua hatası olarak, bu da çıkarılmaktadır. 

Karma Komisyonun bu metninin benimse
nip benimsenmemesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum; benimsenmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler lütfen işaret buyursunlar. Kar
ma Komisyon metni benimsenmiştir. Böylece 
1 nci maddenin başlığı ve metni kesinleşmiştir. 

Madde 2. — 931 sayılı iş Kanununun 5 nci 
maddesinin ikinci bendine (d) fıkrasından son
ra, aşağıdaki (e) fıkrası eklenmiştir. 

e) Kaloriferli konut kapıcıları ile çalışma
sını aynı işverene veya aynı konuta hasreden 
konut kapıcıları. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddenin benimsenip 
benimsenmemesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Benimsenmesini ka.bul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 2 nci madde bu su
retle kesinleşmiştir,. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?... Yok. Maddenin benimsenip 
benimsenmemesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Benimsenmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Madde kesinleşmiş
tir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddenin benimsenip 
benimsenmemesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Benimsenmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Benimsenmesi kabul edilmiştir. Madde 
kesinleşmiştir, teklif bu suretle kanunlaşmış
tır. 

3. — 6623 sayılı Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, 
Ulaştırma ve Plân komisyonlarından 3 er üye
den kurulu 28 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/211) (S. Sayısı : 100) (1) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı tarafından 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Meclisin 3 . 4 . 1970 tarihli gündemin
de «Gelen kâğıtlar» arasında bulunan (6623 sa
yılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Kanu
nunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının) önemine binaen gündeme alın
ması, 48 saat geçmeden ve gündemin diğer mad-

(1) 100 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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delerinden evvel öncelik ve ivedilikle görüşül
mesi için gereğini müsaadelerinize arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Aydın 

Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Gelen kâğıtların 16 sıra numa
rasında kayıtlı, 6623 sayılı Türk Havayolları 
Anonim Ortaklığı Kanununun 19 ncu madde
siyle ilgili tasarının gelen kâğıtlardan günde
me alınması talebedilmektedir. Gündeme alın
ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bütün işlere takdimen görüşülmesi aynı 
takrirde talebedilmektedir. Bütün işlere takdi
men görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

48 saat beklemeden görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını arzu eden
ler... Okunmamasını arzu edenler... Okunma
ması Genel Kurulca kararlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortak
lığı Kanununun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi 

hakkında Kanun 
Madde 1. — 6623 sayılı Kanunun 19 ncu 

maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 19. — Anonim Ortaklık için yabancı 
memleketlerden satmalmacak veya kiralanacak 
her nevi uçak, telsiz cihazı, emniyet ve işaret te
sisatı ve bunlara mütaallik her türlü yedek 
edevat ve malzeme, teçhizat, Gümrük Resmin
den, ithalde alman Damga Resminden ve diğer 
bilûmum vergi ve resimlerden muaftır. 

Mubayaa ve kiralamaya ait mukaveleler, an
laşmalar, sair mutabakat ve bağlantılar ile 
bunlara müsteniden tanzim olunacak bonolar, 

— 114 

senetler, diğer kıymetli evrak ve sair bilcümle 
vesaik de vergi, resim ve harca tabi değildir.» 

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

Madde 2. — 6623 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı şekilde bir geçici madde eklenmiştir. 

«Geçici madde — Değişik 19 ncu madde hük
mü, halen kiralanmış uçaklar hakkında da uy
gulanır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul 
edilmitşir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye?.. 
Yok. Tümü açık oylannıza arz ediyecektir. 
Kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunu harç 
ve resimlerden muaf kılan teklifin açık oyla
masına oyunu kullanmıyan sayın üye var mı 
efendim?... Yok. Oy verme muamelesi bitmiş
tir. 

4. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 
D arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (2/18, 2/157) (S. 
Sayısı : 60) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu Baş
kanı Sayın Nuri Bayar tarafından verilmiş bu
lunan takriri okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi gündeminin, birinci görüşül
mesi yapılacak işlerin 6 ncı sırasında bulunan 
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(2/18, 2/157) numaralı, (Sıra sayısı 60) ka
nun teklifinin bütün işlere takdimen, öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Saygılarımla,. 
Bütçe Plân Komisyonu 

Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

BAŞKAN — önerge, Sıra Sayısı 60, Eskişe
hir Milletvekili ismet Angı ve 9 arkadaşiyle is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Silâhlı Kuv
vetlerde görevli muvazzaf veteriner hekimlere 
de tazminat verilmesi hakkındaki kanun teklif
leri ve Millî Savunma ve Plân komisyonları ra
porları hakkındadır. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Öner
ge üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Filha
kika bu teklif Meclisin bütün azalarını aylar
dan ve yıllardan beri işgal etmektedir. Tek
lif mahiyeti itibariyle bütçe ile ilgili ve mu
azzam bir meblâğın da sarfını icabettirmek-
tedir. Bu gibi kanunların, Meclisin mesaisinin 
sonuna doğru alelumum ivedilikle müzake
resi, Meclis âzalarının bu kanunların mahiye
ti ve bu teklifin istinadettiği gerekçelerden 
ekseriyetimiz bihaber bir durumdayız. Bina
enaleyh, tâbiri caizse umumiyetle bu şekilde 
çıkan kanunlar kaçak kanun mahiyetini arz 
etmektedir. Bu itibarla böyle mütemadiyen ive
dilikle, 43 saat evvel ihbar yapılmadan bu 
gibi kanunların görüşülmesi, Meclisin kanun 
tedvini hususundaki fonksiyonunu tamamen 
zirü zeber etmektedir. Bu teklifin aleyhinde-
yim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Bu itibarla kanun, Meclis nâmına, millet 
adına çıktığına göre, icabı ne ise ona göre bir 
mukteza tâyin edilmek üzere bize gerekçeler, 
esbabı mucibeler verilsin, lâyihaları ona göre 
görüşelim ve bunun üzerinde imali fikr ede
lim. Muayyen arkadaşlar inhisar altına 
almışlardır, çıkıp konuşuyorlar, gerideki ar
kadaşların hepsi, de Lâlü ebkem bir vazi-
yotte bakıyorlar,, parmak kaldırıyorlar. Biz 
birer robot mahiyetini arz etmekteyiz. Bu iti
barla bu teklifin aleyhindeyim efendim, red
dini istiyorum. 

BAŞKAN — Genel Kurulu işgal etmeme 
bakımından, komisyon yerini aldı, Hükümeti 
de rica edeceğim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Önergenin 
lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim Sayın İsmail Alaca'
nın buyurduğu husus bir evvelki kanunla ilgili 
idi, gelen kâğıtlardan gündeme aldık. Bu tek
lif ise esasen gündemdedir ve gündemdeki sı
rası değişmektedir. Genel Kurulumuz devam
lılık kararı aldığı takdirde gündemde bulu
nan bütün işleri bitirme mecburiyetinde ola
cağına göre, bir işin diğer bir işin önüne geç
mesi ancak önem itibariyle ilgililer tarafın
dan istenmektedir. Bu konu gündemimizde
dir. Bir evvel, bir sonra. Altıncı sıradadır. Bi
rinci mesele bitmiştir, diğer meseleleri de bitir
diğimizde normal olarak bu meseleye de gelece
ğiz. 

Takririn lehinde Sayın Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (istanbul Değerli arka

daşlarım, ismail Alaca arkadaşım, gerçekte bu 
kanunla ilgili olmamak kaydiyle yerden göğe 
kadar haklıdırlar. Ama bu kanunla ilgili ola
rak değil. Yani, alelacele gözlerimize konulup 
buraya bâzı kanunlar getirilmektedir. Bu ka
nun o kanunlardan değil. Bu kanun, mevcudu 
150 ilâ 200 arasında bulunan askerî veteriner 
hekimlere, bugüne kadar diş tabiblerine, dok
torlara ve diğer sınıflara tazminat verildiği 
halde, bunlara verilmiyen tazminatın veril
mesi için ismet Angı arkadaşımızla birlikte 
getirdiğimiz bir kanun teklifidir. Geçen dev
rede komisyonlardan geçmiş, gündeme! gir
miş, fakat devrenin sona ermesi dolayısiyle 
konuşulamamıştır. Tamamen adaleti yerine ge
tiren ve değerli arkadaşımın bahsettikleri gi
bi malî portesi de, 150 - 200 veteriner hekim 
bahis mevzu olduğuna göre, büyük olmıyan 
bir kanun teklifidir. Lütuf buyurun. Arka
daşlarıma dedikleri şekilde bir kanun olsay
dı tamamen katılırdım. Alelacele getirilmesine 
biz de karşıyız. Ama bu, aylardan beri gün
demde bulunan bir kanundur. Lütuf buyurun, 
bunu konuşalım ve bitirelim. Sağ olun. 

BAŞKAN — Takririn lehinde ve. aleyhinde 
sayın üyeler görüşlerini arz ettiler. Bütün işlere 
takdimen ve öncelikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... (A. 
P. sıralarından Hükümet yok sesleri) 
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Müsaade edin müzakereye daha geçmedik, 
öncelik kararanı alayım. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Öncelikle ve bütün işlere tak-
dimen "görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Komisyon burada. Hükümet yok. Müzake. 
resi gelecek birleşime kalmıştır, öncelik kıs
mına geçmiş oluyor. 

6623 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Or
taklığı Kanununun 19 ncu maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair ıkanun tasarısına oyunu kullan-
mıyan sayın üye var mı?. Yok. Oy verme mua
melesi bitmiştir. 

Tüzük gereğince bir defa görüşülecek iş
ler meyanında mevcut birinci sıradaki husu
sun müzakeresine geçiyoruz. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Ragıp Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/93) (S. Sayısı : 
21) 

BAŞKAN — Komisyon? Yok. Hükümet? 
Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslayı Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (2/229) (S. 
Sayısı: 70) 

BAŞKAN — Komisyon? Yok. Hükümet? 
Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesa-
bına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
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Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarı
sı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/99, 1/51) 
(S. Sayısı : 89) 

BAŞKAN — Komisyon? Burada. Hükümet? 
Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

8. —• Ankara Üniversitesinin 1967 bütçe yılı-
Kesin6esabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1967 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/94, 1/48) (S. Sayısı : 85) 

BAŞKAN Komisyon? Burada, Hükümet? 
Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum. 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven ve 18 

arkadaşı ile Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bâzı 
vergilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf 
tutulmasına dair kanun teklifinin açık oylama
sına 226 sayın üye katılmış, 223 kabul, 1 ret, 2 
çekınser oy çıkmıştır. Salt çoğunluk sağlan
mış, teklif Meclisimizce kabul edilmiştir. 

6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Or
taklığı Kanununun 19 ncu maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
si hakkındaki kanun tasarısının açık oylamasına 
84 sayın üye katılmış, 78 kabul, 5 ret, 1 çekinser 
oy çıkmıştır. Salt çoğunluk sağlanamamıştır. 

Genel Kurulumuzda da çoğunluğun kallma-
dığı açık oylama sonucu anlaşıldığı ciehtle; 

6 Nisan 1970 Pazartesi saat 15,00 te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,53 
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Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun bâzı vergilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf 
tutulmasına dair kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Ali Kıza GülMi 
M. Salâhattin Kılıç 
Melih. Kemal Küçükte-
pepmar 
Ahmet TopaiLoğlu 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Ali Avni Turanlı 
YusuÜ Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hamdı Hamamcıoğkı 
Süleyman Mutlu 
Aid İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

(AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Musa Kâzım Coşkun 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyel'Meır 

450 
22.G 
223 

1 
2 

223 
1 

[Kabul edenler] 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Öilhat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Eıiieim 
Mehmet Niyazi 'GHirer 
Mehmet Nurettin San
dıkçı© ğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayrarnoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ertuğrul Mat 

Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal' Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Aralan Topçubaşı 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
tlhamji Ertem-
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
Hayrettiin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım. 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdâ 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismjet Angı 
Şevket Asbıuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Seyfi Öztürk 
M. Şem/settin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Abdullah İzm en 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 
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İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolmı 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
llhami Sanear 
Naim'e ikbal Toikgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Armç 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
İhsan G-ürsan 
Coşkun Karagözioğlu 
K'eimal önder 
Ali Naiki Üner 

KARS 
ismail Hakkı Alaoa 
Kemal Kaya 

KAYSERİ 
Tulfan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

Mehmet Yüceler 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
Hakkı Cökçe 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Sengüler 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin' Başer 

NÎĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 

RlZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
il yas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SllRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

StNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 

[Reddeden] 
ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
M'ehmet Ars'lantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ahmet Şener 

URPA 
M>eihmet Ak'soy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Köklü 
Biaihrıı Karaikeçilfi 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıızıoğlu 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Cahit Karaıkaş 
Kevni Nedimoğlu 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Reışit ÜUker 
TRABZON 

Ekrem Dikmen 
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ADANA 
Cevdet Akçalı 
•Feyzi Güleç (I.) 
Ali Cavit Orall 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıfcoğlu 

AFYON KAEAHISAR 
Hasan Dinçetr 
Şevki Goller 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Günıgör 
Kasım Küfrevi (î.) 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
'Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Biölükbaşı (î.) 
ibrahim Cüceoğlu 
Orhan Ereni 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
Osman Soğukpmar 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Tîafet Eker 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin (B.) 
Fikret Turhanigil 
<(Bşk. V.) 

[Oya katı 
BALIKESİR 

ibrahim Aytaç 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Oslman T a n 

BlLEClK 
Sadi Binay 

BlNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abidin inan (î.) 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı (B.) 
Cemal Külâhlı 
Barl'as Küntay 
ibrahim Öktem 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım. Dağlı 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulüsoy 

DENİZLİ 
Samıi Arslan 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer (1.) 
Nafiz Yıldırım: 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmancıoğlu 

ELÂZIĞ 
önver Faruk Sanaç 

uyanlar] 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Rasimı Cünisli 
Naci Gacıroğlu 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz (B.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
I. Hüseyin încioğlu (I.) 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
I. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp (I.) 
Nurettin Özdemir 
(t Â.) 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli ' 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan): 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hasan Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar (I.) 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 

ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
(î.) 
Akgün Siljivrili 
ismail Hakiki Tekinel 
Turgut Topâloğlu 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

IZMÎR 
Mustafa Akan 
Burhanıettlin Asutay 
Şeref Baikşık 
Nihad Kürşad 
Talât Oırhon 
Şinasıi Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçu'lu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltelkin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Orthan Deniz 
Salbri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
(B.) 

Mehmet Türkmenoğlu 
KIRKLARELİ 

Basan Korkut 
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KIRŞEHİR 
•Mustafa Aksoy 

KOCAELt 
öevat Ademoğlu 
Nihat Erim 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmlettin Erlbalkan 
İhsan Kabadayı 
î . Etfıem Kılıçoğlu 
Sadi1 Koçaş 
[Baha Müderrisoğlu 
TaJhsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Bıibek 
Mesut Erez (B.) 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
İsmet inönü 
Mustafa Kaftan' 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakırh 
Mustafa Orhlan Daut 
Muammer Erten 

Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
Veysi ıKadıoğlu 
Mehmet özdal 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nemıin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ferda Güley 
Kemal'Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Basvi Albayrak 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltatn 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztra'k 
Mustafa Sabri Sözeri 
(D, 

TOKAT 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan BMnci'oğilu 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksıoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dengliz 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Isımaiıl Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Eoevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müfttioğlm 

[Açık üyeUkJ 

Malatya 1 

Yekûn 1 

!>••-<;< 
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Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi ve geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADIYAMAN 
Yusoırfi Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Me/hımet Rıza Çerçel 
AHİ Usan Ulubalışi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih. Aygün 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Kemal ErUenn 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil İbrahim Oop 
M. Şükrü Kiyfkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 84 

Kabul edenler : 78 
Reddedenler : 5 

Çükinserler : ] 
Oya katılmıyanlar : 305 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Ertuğrul Mat 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekdye Gülsen 
Mesuıt Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Kemfal Demirer 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışmıan 
Gıyasettin Karaca 
Fetullah Taşkesenli'oğlu 

ESKİŞEHİR 
B. Sııtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Muhittin Sayın 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Sezai Orkunt 
Naiımie İkbal Tdkgöz 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Münir Daldal 
Ali Nalki Uner 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Salbri Kerkin 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Saibri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Orhun Okay 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
C. Selçuk Gümüşpala 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birtinciloğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
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EDİRNE 

Oevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanagası 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Hasan Çetinkaya 
ERZURUM 

Selçuk Ervendi 
İÇEL 

Turhan özgüner 

[Çekinser] 

İSTANBUL 
Re#t Ülfker 

[Açık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

64 NCÜ BİRLEŞİM 

3 . 4 . 1970 Cıüna 

SaaJt : 16,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Trabzon Milletvekili 'Selâhattin Gü
ven ve 18 arkadaşı ile, Traibaon Milletvekili 
Ahmet Şener'in, Türkiye Çocuk Esirgemie Ku
rumunun bâzı vergilerden ve bütün hare ve re
simlerden ımuaf tutu'llmasına dair kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/239, 2/276) (S. Sayısı : 81) (Dağıtıma tari
hi : 23 . 3 . 1970) 

I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

II I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

1. — Istaribul Milletvekili Reşit Ülkemin. 
kapıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına 
dair 'kanun teklifi ile elski listanlbul Milletvekili 
Kaya Özde'mir'in, 931 'sayılı İş Kanununun 5 nci 
mıaldidlesinin değiştirilmesi ve bu kanuna Ibâfcı 
hülkümler ilâve edilmesi hakkında kanun tekli
fine dair Cumhuriyet Senatosu ilgili kornıilsyionu 
ile Millet Meclisi Çalışma Komisyonundan (seçi
len 4 er üyeden kurulu '2 numaralı Karlma Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 2/186; Cumhu
riyet Senatosu 2/226) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 18 e 1 nci ek; Culmhuri'yet iSenatlosu S. Sa
yısı : 1317) (Dağıtma tarihi : 18 . 3, . 1970) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'ıin, Medeni 'Kanunun 253 ncü 
maddesinin değiştirilmesi 'hakkında kanun tek

lifi ve Adalet Komisyonu rapora (2/93) (İS. Sa
yısı : 21) (Dağıtma tarjlhi : 28 , 1 . 1970) 

X 2. — iCuımhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Arlslan Bora ve 5 arkadaşının 444 «ayılı Ka
nunun ibininai maddesine (bir fıkra eklenmesi 
hakkmda kanun ile Ouraılhurlbaşkanlığı geni gön* 
derim® tezkeresi ve Plân Komisyonu rapıoru 
(2/229) ('S. ıSaıyıisı : 70) (İDağıtma tarihi : 
25 . 2 . 1970) 

X 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Gene/l Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Keteiinihe-
ısaJbma ait genel uygunluk bildiriminin sunuldu-
ğuna dair ISayıştay [Başkanlığı teskeresi dle Dev
let Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdiürlü-
ğünün 1965 Iblütçe yılı Kesinhelsap Ikanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu rapıoru (3/99, 1/51) 
(S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1970) 

X 4. — Ankara Üniversitelinin 1967 ibütçe 
yılı Kesinhesalbına ait gtenel uygunluk 'bil'diri-
minıiın sunulduğuna dair .Sayıştay [Başkanlığı 
te2İkereısi île Ankara Üniversitejsi 1967 'bütçe yı
lı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/94, 1/48) (S. Sayısı : 85) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1970) 

X 5. — Devlet ;Su İşleri Genel Müdürlüğü-
nün 1965 bütçe yılı. Kesinhelsabma ait genel 
uygunluk Ibilidirlimıinin ısunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet :Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün 196*5 bütçe yılı 'Kesinhe-
sap kanunu tasarısı ve ^Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/102, 1/52) ('S. 'Sayısı : 87) (Dağıtma 
tarihi : '3Q . 4 . 1970) 

X 6. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
'I006 'bütçe yılı KesinlheSaıbına ait genel uygun
luk Ibildiriminin (sunulduğuna dadr 'Sayıştay 
(Başkanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1966 'bütçıe 'yılı KeSlinihesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Kolmilsyonu rapıoru (3/lill , 
1/Ö3) ('S. 'Sayısı : 88) (Dağıtıma tarihi •: 
30 . '3 . 1970) 

X 7. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 
Ibütçe yılı Kesıinhesalbına ait genel uygunluk bil-
dirıîminin ısunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
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tezkeresi ile Petrol Dairesi Başjkanlığı 19'6<6 ?büt-
çe yılı'Kesiinhesap 'kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Kbm'îsyonu raporu (3/115, 1/68) (S. 'Sayılsı : 
93) (Dağıtma tarihi : !30 . 3 . 1970) 

V 
ÎKÎNCl DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 'Henldek kazası Kemaliye Mahallesi nü-
fusunlda kayıtlı Muistafaoğkı 1(3(29 (doğumlu 
Faiz Özer'in IbaJkıye cezasının affı hakkımdaki 
kanun ille 'Cum'hurbaşkanlığı geri 'gönderime 
tezkeresi ve Adalet Kotmıisiyonu raporu ('1/149) 
(IS. iSayisı : '24) (Dağıtma tarihli : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meeliisi Dönem II : ,l/2'44, S. Sayıfcı : 172) 
('C. Senatosu : 1/594, S. Sayım : 714) 

2. — Balifhli. İlçesinin [Elsikieami mahallesi 
1028 hanesıinlde naklen fcaiydeld'ifen Ali 'Naıcioğlü, 
Ayşe'iden Idoğma 20 . .10 . 1Ö45 doğumlu Kâmil 
Akman'm, ölüm «ezasına çarptırılması halkkın-
ıd'a Başjbalkanlık tezkeresi ve Adıalet Komisyonu 
raporu (3/46) (IS. 'Sayısı : 30) (Dagıtlma tari
hi : 3 . 2 . 1970) 

3. — $54 sayılı 'Toplulm ızalbıtaJsı kurtulması 
hakkında Kanunun 1 ve !3 ncıü maJdldeılerinin /de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve tçişleri Ve 
Plân 'komisyonları raporları (î /78) ('S. ıSayıtsı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

4. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap ibueağı 
Işıkpınar Köyü 'hane !37, cilt 6, sayfa 52 'de ka
yıtlı Nedmettkııoğlü, Emıine'den olma 1 .1 .1947 
tâloğuimlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 

vo Adâliet Komisyonu raporu (S/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

'5. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane^ 
18, cilt 8, isayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hülsıeyin-
<oğlu, Fatma'dan ıolma '13 . 3 . 1940 dloğumlu 
Kemal Ulük'öylü'nün, ölülm. ıcezaisma çarptırıl
ması hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Kom'isyionu raporu ('3/47) (S. 'Sayılsı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7ı . '2 . 1970) 

6. •— lEısfcişelhir Milletvekili İlstanet Anigı ve 
9 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
veteriner ^hekimlere İde tazminat verilmesi hak
kında kanun tdklü'fleni ve Millî Savunma ve 
Plân koimisyonları raporları ('2/18, 2/157) (S. 
dayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 1Q . 2 . 1970) 

7. — 1076 sayılı Yeldelksulbay ve Yedek As1-
kerî Memurlar Kanunumun 3 ncü maddesinin 
ideğiştiırlilmesine ve !bu kanuna geçici ımadd'efer 
ilâvesine dair 97 ısayılı Kanuna 'geçidi Ibir mald-
ıd'e ilâve ddilimeısi Ibakkınlda tkanun talsarKsı ve 
Millî Savunma Komisyonu rapora (1/27) (vS. 
Sayılsı : '72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1970) 

8. — İzmir iline (bağlı Çeşime ilçesinin Mer
kez Çiftlik k'öyü ıılüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 ncü sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zelhra'dan 
d'oğma 10 . 8 . 1929 'doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptınlınasına Idair Başlhalkanlıık 
tezlkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

9. — Yalvac'ın Tlolkmakçık, Mö\yü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 ıda nüfusa kayıtlı, Ali Otsıman-
oğlu Ayşe'den doğma 9! . 11 . 1948 Idioğusmlu 
Hüls'eyıin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında OBaşIbalkanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 



Toplantı : ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 18 e | nciek 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, kapıcıların İş Kanunu kapsa
mına alınmasına dair kanun teklifi ile eski İstanbul Milletvekili 
Kaya Özdemir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve edilmesi hakkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu ilgili komisyonu ile Mil
let Meclisi Çalışma Komisyonundan seçilen 4 er üyeden kurulu 
2 numaralı Karma Komisyon raporu (Millet Meclisi 2 /186; C. Se

natosu 2 /226) 

Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1317 

(2) Numaralı Karma Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
r{2) Numaralı Karma Komisyonu 

Esas No. : 2/186 12 . 3 . 1970 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisince kabul edilip Cumhuriyet Senatosuna gönderilen metin Cumhuriyet Senato-
•sunca değiştilrillmjesâ. üzeıriine Millet MeelJisi Genel Kurulunun evvelki kanun metni üzerinde 
İsrar etmesi sebebiyle Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca teşkil olunan Karma Komisyonumu
za haviale olunan İstanbul eski Milletvekili Kaya özdam'ir ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in 931 sayılı İş Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve 
«dilmesi hakkındaki kanun teklifi Çalışma Bakanlığı temsilcisi de hazır olduğu halde tetkik 
ve ımüzakere olundu: 

Uzun müzakerelerden sonra ilgili teklifin müzakeresine geçildi. 
Her iki görüşü telif etmek ımaiksadiyle: 
I - 931 sayılı Kanunun 5 nci maddesıi 8 ncli fıkrasının kaldırılması suretiyle heir türlü konut 

•kapıcısının adı geçen kanun kapsıamına alınması hususunda, Cumhuriyet Senatosunca ileri sü
rülen sakıncalar genellikle benimsenmiş ve bahis konusu 5 nci ımaddenin sonuna bir (e) fıkrası 
ilâve edilmek suretiyle metin yeniden düzenlenmiştir. Bu suretle: 

1. Kaloriferli konutlarda çalıştırılan bütün -kapıcılar, 
2. a) Aynı işveren emrinde olimak şartiyle blir ve daha ziyade kalorifersiz konutta ça

lışan kapıcılar, 
b) Aynı kalorifersiz konutta çalışmak suretiyle bir ve daha ziyade işverene bağlı kapıcılar. 
Kanun kapsamına alınmışlardır. 
Böylece kanunun uygulanmasındaki güçlükler ve memleket gerçekleri göz önünde tutularak, 

hem ayrı ayrı kalorifersiz konutlarda ve hem de ayrı ayrı işverenler emrinde çalışan kapıcılar 
kanun kapsamı dışında bırakılmışlardır. 

931 sayılı Kanunun 64 ncü (maddesi birinci bendini açıklığa kavuşturmak mlaksadiyle, öum-
huriiet Senatosunun kabul ettiği metinde yer alan 2 nöi madde hükmü, benimsenmemiştir. Çün
kü, halen yürürlükte bulunan metin ımalksadı karşılamaktadır. 
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Gerçekten 931 sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin birinci bendinin son fıkrasına göre, hizmet 
akitleri ve toplu iş sözleşmeleri lile ara dinlenmelerinin uzatılması ve aralı olarak kullanılması müm
kündür. 

II - 931. sayılı Kanunun 5 nci maddesi istisnalar kısmına dâhil bulunan Çırakların, rüşt yaşı 
18 bulunduğundan, 18 yaştan büyük olanların bu kanunun kapsamına ^alınması uygun bulunmuş
tur. Bunun Sebebi olarak da, muhtelif sanayi işletmelerinde çırak adı altında işçilik görevi ya
pan ve yaşı büyük olan kimselere rastlanmasıdır. Bu uygulamanın önlenmesi ve memleketimizde 
tam 'anlamı ile bir çıraklık müesses esinin yerleşebilmesi için tasarıdaki değişiklik öngörülmüştür. 

I I I - Yardım sevenler Derneğinin Merkez ve taşra at cılycle rinde çalışanların kapsam dışı kal
ması hususundaki Cumhuriyet Senatosu görüşüne Komisyonumuz aynı gerekçelerle katılmıştır. 

Bu sebeple, kabul edilen 'kanun metnine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. 
Yukarda 'arz ve izah 'olunan hususlar muvacehe sinde Karma Komisyonumuzca kalbul edilen me

tin, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Karma Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Kayseri Milletvekili Burdur Senatörü _ İstanbul Milletvekili Muğla Senatörü 

Enver Turgut Çıraklık için muhalifim Hasan Türkay Çıraklıkla ilgili muhale1-
Mubalefet şerhim eklidir. fet şerhim eklidir. 

Faruk Kınaytürle Uy as Karaöz 

Siniop Senatörü 
Çıraklık için 'mulhaTif im İzmir Milletvekili Konya Milletvekili 

Muhalefet şjerliim 'ekilidir. Burhanettin Asutay Vefa Tanır 
Nazım İncebeyli 

Muhalefet şerhi 

iGenel olarak çırak iş görmek değil sanat öğrenmek için çalışan, amelî ve tatbikî ders gören bir 
öğrendi durumundadır. 

Memleketimizde yürürlükte 'bulunan ve çalışma hayatını tanzim eden kanunlarda çıraklık hak
kında yeterli hüküm mevcut değildir. 

d a r p memleketlerinde olduğu gibi, çıraklık müessesesinin tanzimi ve ıgeliştirilmeSi suretiyle, 
çırakların özel şartlar altında iyi yetiştirilınesi ve sosyal güvenliklerinin temin edilmesi bakımın
dan çıkarılan hizmiet akdi ile çalışanların iş şartlarını düzenliyen 9131 sayılı İş Kanunu kapsamın
da değil, memleket gerçeklerine uygun olarak çıkanlacaik özel (bir «çıraklık kanunu»! kapsamında 
mütalâa edilmesi lâzımdır. ESsasen bu mevzudaki kanun teklifi Millet Meclisi Geçici Komisyonun
da müzakere edilmekte olup, Çalışma Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarısı da son şeklini almış, 
Millet Meclisine sevk edilmek üzeredir. 

Bu itibarla çıraklık müessesesinin tanzimine, geliştirilmesine ve çırakların sosyal güvenliğini 
teminden uzak olan kanun teklifine katılmıyoruz. 

Burdur ISenatiörü Muğla Senatörü ISinop /Senatörü 
Faruk Kmaytürk îlyas Karaöz Nazım tnebeyli 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 1 nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayüı 
îş Kanununun 5 MCİ maddesi
nin 1 nci fıkrasının 6 ncı ben
dinin değiştirilmesine, 8 ve 10 
ncu hendlerinin kaldırılmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 28 . 7 . 1967 
tarih ve 931 sayılı iş Kanunu
nun 5 nei maddesinin 1 nci fık
rasının 6 ncı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, 8 ve 10 
ncu bendleri kaldırılmıştır. 

6. Çıraklar, (16 yaşını dol
duruncaya kadar.) 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin 

931 sayüı İş Kanununun 5 nci 
maddesinin birinci bendinin 8 
nci fıkrası ile aynı kanunun 64 
ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 931 sayılı iş 
Kanununun 5 nci maddesinin 
birinci bendinin 8 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

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

MADDE 2. — 931 sayılı İş 
Kanununun 64 ncü maddesinin 
bir numaralı bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Ara dinlenmesi : 
I - Çalışma süresinin ortala

ma bir zamanında o yerin âdet 
ve işin gereğine göre ayarlan
mak suretiyle işçilere : 

a) 4 saat veya daha kısa sü
reli işlerde 15 dakika, 

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

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

Bu dinlenme süreleri en az 
olup aralıksız verilir. 

Ancak bu ara dinlenmeleri, 
iklim, mevsim o yerdeki örf ve 
gelenekler veya işin niteliği göz 
önünde tutularak hizmet akit
leri veya toplu iş sözleşmeleriy
le uzatılabilir ve aralı olarak 
kullanılabilir. 

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

Millet Meclisi 
Karma Komsiyonun kabul 

ettiği metin 

28 . 7 . 1967 tarih ve 931 sayılı 
İş Kanununun 5 nci maddesi
nin birinci bendinin altıncı fık
rasının değiştirilmesine ve ikin
ci bendine bir (e) fıkrası ilâ

vesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 931 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesinin birinci 
bendinin 6 ncı fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

6. Çıraklar (18 yaşını bitir
memiş çıraklar) 

MADDE 2. — 931 sayılı iş 
Kanununun 5 nci maddesinin 
ikinci bendine (d) fıkrasından 
sonra, aşağıdaki (e) fıkrası ek
lenmiştir. 

e) Kaloriferli konut kapıcı
ları ile çalışmasını aynı işvere
ne veya aynı konuta hasreden 
konut kapıcıları. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 1 nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Millet Meclisi 
Karma Komisyonun kabul 

ettiği metin 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

t>&<{ . - < . . . . 

M. Meclisi (S. Sayısı : 18 e 1 nci ek) 



Dönem : 3 I A A 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : | U U 

6623 sayılı Tüı̂ k Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kanununun 
19 ncu maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ulaştırma ve Plân 
komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 28 nolu Geçici Komisyon 

raporu (1 /211) 

T. C. 
Başbakarilik 

Kanunlar ve Karanlar 24 . 2 . 1970 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 978/1363 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Ku
rulunca 4 . 2 . 1970 tarifemde kararlaştırılan «6623 sayılı Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Ka
nununun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

6623 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 'gerekçesi 

'G623 »ayılı 'Kanunun 'verdiği yetkiye istinaden her nevi 'hava nakliyatı ve buna ımüteferri işleri 
yapmak üzere kurulmuş (bulunan Türlk Havayolları Anonim Ortaklığı, âmme hizmeti ifa etmekle 
beraber faaliyetinin ekonomik 'olanak idamesi balkımmdan iortaklığm, kâr eden veya (hiç değilse 
aarar etmiyen 'bir malî bünye ile hizmet ifa etmesi gerekli bulunmaktadır. 

Milletlerarası Isahada hava nakliyatı (müesseselerine, bu gayeyi tahakkuk ettirmek ve havacılı
ğa yatırım ımaksadiyle muhtelif 'tarzlarda yardımlar yapılmaktadır. Birçok ülkelerde, Türk Ha
vayolları A. O. nm kuruluşuna ımütaallik Kanunun 17 nei maddesinde derpiş olunduğu gibi büt
çeden doğrudan] doğruya 'zararlarını (karşılamak suretiyle yardım yapılmakta ve (hava nakliyatı 
«müesseselerine, 'hayatiyetleri (kazandırılmaktadır. 

Havacılık çağında vâki ilerleme neticesinde 'hava nakliyat müesseseleri kendi kendine yeter
lik ıhalini iktisabedelbildiğinde Ibu tip direkt yardımlar yerlerini emdirekt yardımlara terlk etmek
tedir. CBu kabîl ıhimaye tedbirlerıi ise, millî ıhavayolları (bakımından gelir vergileri ımuafiy etinden 
Ibaşlayıp yaikıt üzerinden alman İstihlâk vergileri ve ithal 'edilen malzemeden alman Grümrük ve 
Damga Resmi muafiyetleri tarzında tecelli etmektedir. 

Filhakika, Tıürtk Havayolları kuruluşuna mütaallik 6623 sayılı Kanun vaz'mda da bu görüş 
ihâkim olmuş ve Türk Havayollarının yabancı memleketlerden mubayaa edeceği uçak ve yedek 
malzemeyi, Gümrük Resminden ve diğer vergilerden muaf tutmuştur. Ancak, ıbu muafiyetin, bu
gün Türk Havayollarını/n gerçek ımâmada modern bir havayolu seviyesine ulaşabilmesi için ihtiyaç
larını karşılamak balkımmdan yeterli bir sübvansiyon ifa edemiyeceği izahtan varestedir. 
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6623 sayılı Kuruluş Kanununun 19 nen maddesinde sadece Anonim Ortaklık için yabancı 
•memleketlerden mubayaa edeceği ıh er nevi tayyare ve ilgili her türlü yedek parça ve malzeme Güm
rük Resminden ve diğer vergilerden muaf tutulmuştur. Kiralanacak uçaklar hakkında bir ısara-
hat ihtiva etmemektedir. 

Havacılık işletmesinin mahiyeti icabı yatımını değeri çok yüksek olan bu tip ulaştırma vasıta
sından kiralama suretiyle istifade edilmesi bir zaruret halini almaktadır. 

Gerçekten hava nakliyat müesseseleri ne kadar programlı ve plânlı hareket ederlerse etsin
ler arızî loılarak ımeydana gelecek fazla kapasiteyi karşılamak için uçak kiıralamasıına ihtiyaç du
yarlar. 

Keıza uçak imalât sektöründe uçağın seçimi, .mukavele akdi, finansman temini, uçağın teslimi 
gibi işin icabı ıgeçecek Süreler ve nihayet yeni tip için eğitim zarureti ve eğitim süreleri, kiralık 
!bir uçak ile bir ıgeçiş devresini çoğu zaman zaruri kılmaktadır. 

Ayrıca hava taşıyıcıları, genel kaide olarak, talebin had safhaya ulaştığı anlar için hazır bir 
(kapasite (bulundururlar. Halbuki Türkiye'de arızî talepleri rahat karşılayabilecek bir kapasiteyi 
daimî olarak 'elde tutmak, millî ekonomi bakımından kârlı mütalâa edilemez. Bu itibarla talebin 
had safhasını da uçak kiralama suretiyle karşılamak daha ekonomik netice tevlidetmcktcdir. 

Gerek '6623 sayılı Kamunda gerekse mer'i mevzuatta yurt .dışında, karalanacak uçakların ver
gilerden muaf tutulması veya uçakların muvakkat ithal yolu ile yurda getirilmeleri ve vergile
rin teminata Ibağ] anması hakkında açıik hükümler bulunmadığından kiralanacak uçaklar için ge
rekli vergilerin ödenmesi, yukarda belirtilen sebeplerden dolayı ortaklığın kiralamak mecburiye
tinde kalacağı uçaklar için hu imkândan istifade edememe ıgibi bir netice tevlidetmektedir. 

Filhakika, satınalınan ve yurda batı olarak ithal 'edilen uçaklar, ıGümrük Vergisinden muaf 
tutulduğuna göre, kanun vâzııran maksadına uygun olarak muvakkat itihal edilecek uçakların da1 

evleviyetle vergiden muaf tutulması .gerekeceği neticesine varılmaktadır. Ancak '6623 sayılı Ka
nunun meriyetinden hu yana (geçen müddet içinde uygulama alanında ortaya çıkan çeşitli aksak
lıkların giderilebilmesi maksadiyle ve esasen 662'3 sayılı Kanun vâzımm güttüğü gayeye uygun 
olarak, 19 ncu maddesinde değişiklik yapılması zorunluğu ortaya çıkmaktadır. 

Diğer taraftan 828 sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi Kanunu, ortaklık ithalâtını Damga 
Resmine tabi kılmaktadır. 

Filhakika, 828 sayılı Kanunun esbabı mucibe sinde en mülhi/m gerekçelerden birinin, Kalkınma 
Plânında öngörülen Devlet yatırımlarının salim yollardan finansmanı için lüzumlu gelirin sağ
lanması olduğu Ibelirtilmektedir. Yine ıgerekçede; ihracat ve hizmet döviz gelirlerini artırmak mak-
«adiyle »döviz alım maliyetinde Ibir yükselmenin meydana geldiği, bunun bertaraf edilmesi için ko
nulması öngörülen Damga Resimi mükellefiyetinin ıbir nevi döviz primi olduğu belirtilmiştir. Ka
nunun eshaibı ımucibesindeki hu mütalâaya nazaran ortaklığın bu vergi mükellefiyetinden berî 
ikılınlması gerekmektedir. Zira oırtaklık mubayaalarının Devlet yatırımları meyanmda bulunması 
ve sermayesinin % 00 ndan fazlasının da Hazineye aidiyeti sebebiyle işbu kanun dolayısiyle alı
nacak (resmin aynen Hazine gelirlerine inikas edeceği düşünüldüğünde ve hu açıdan kanunun 
tetkikinde, reisimin alınmasında Hazinenin bir kazancı olmıyacağı aşikâr bulunmaktadır. 

Bundan başka uçak mubayaa ve kiralamalarına vergilerden muafiyet tanınması ile (güdülen ga
yeye uygun olaraik ilgili vesaik de muafiyet şümulüne alınmıştır. 

Böylece ihdası düşünülen muafiyetle, eski maddeye nazaran işin tabiî icabının -yapılması sağ
lanmış olacaktır. 

Yukarda tafsilen izah olunduğu üzere, büyük dünya devletlerinin kendi millî havayollarına 
muhtelif yollardan yardımlarda [bulundukları temel görüşünden ve hu halin Türk Havayolları 
Anonim Ortaklığını işletmecilik ve malî bakımdan daha da kuvvetli kılması prensibinden ha
reketle ımillî havayolunun himaye görmesi gayesine matuf olmak üzere, Türk Havayolları A. O. 
nın yabancı memleketlerden satınalacağı veya kiralıyacağı uçaklar ve yedek parça ve malzemenin 
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ve ilgili vesaikin Gümrük ve ıdiğer resimlerden ve ithalde alınan Damga Besininden muaf tutul
ması hakkında, 19 ncu maddede değişiklik yapılması ve işibu değişik 19 ncu madde hükmünün ha
len kiralanmış ıbulunan bir uçak 'hakkında da uygulanmasını sağlamak amaciyle; $623 sayılı Ka
nuna geçici (bir madde eklenmesi '»orunlu görülmüştür. 

28 numaralı Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
28 numaralı Geçici Komisyonu 27 . 3 . 1970 

Esas No: 1/211 
Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

6623 sayılı Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Kanununun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna geçici Mır madde eklenmesi hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzıerc Genel Ku
rulun 56 ncı Birleşimjinde kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumuz ilgili Bakanlık temsilci
lerinin iştiraM il'e toplandı. 

Kanun tasarısının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da yerinde mütalâa edile
rek kanun tasarısı aynen kaibul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilik teraennisii (ile Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Bolu Manisa Traibzöın Kastamonu 

Şükrü Kiykıoğlu Selçuk Gümüşpala Ali Rıza TJzuner Hasan Tosyalı 

Rizö 
Erol Yılmaz Akçal 

M. Meclisi (S. Sayısı : 100) 



- 4 

HÜKÜMETİN TEKLİM 

6623 sayılı Türk Hava Yolları Anomiim Ortak
lığı Kanununun 19 ncu maddesinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6623 sayılı Kamunun 19 ncu 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 19. — Anonim Ortaklık için yabancı 
memleketlerden satmalınacak veya kiralanacak 
her nevi uçak, telsiz cihazı, emniyet ve işaret te
sisatı ve bunlara mütaallik her türlü yedek 
edevat ve malzeme, teçhizat, gümrük resmin
den, ithalde alınan damga resminden ve diğer 
bilûmum vergi ve resimlerden muaftır. 

Mubayaa ve kiralamaya ait mukaveleler, 'an
laşmalar, sair mutabakat ve bağlantılar ile 
bunlara müsteniden tanzim olunacak bonolar, 
senetler, diğer kıymetli evrak ve sair bilcümle 
vesaik de vergi, resim ve harca tâbi değildir.» 

MADDE 2. — 6623 sayılı Kanuna aşağıda 
yazılı şekillide bir geçici mıadide ektenımiştir. 

«Geçici Madde — Değişik 19 ncu madde hük
mü, halen kiralanmış uçaklar hakkında da uy
gulanır.» 

MADDE 3. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kamunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
8. D emir el 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 
içişleri Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

1. Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

8. O. Avet 
İmar ve İskân Bakanı 

//. Nakiboğlu 
Orman Bakam 

H. Özalp 

4.2. 1970 

Devlet Bakamı 
B. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. 8. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

8. KiUç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 
Gençlik ve Spor Bakanı 

t. 8e*gin 

» s a « 
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